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نعيمة حسين حمد1948نازي مصطفىعبدالواحد احمد عبداهللا1

اليفة بشار عتو1927زريف بشارمجيد خلف مردك2 : ميان مراد قاسم

منجي قاسم خلف1950عيدة الياسمحمود قاسم آتي3

ليلى والتي قاسو1973غزال حسنعمو علي برآات4
ارملة1952فهيمة مصطفىشمسة عباس خلف5
دلفين سعيد محمد1969نشمية سعيدمحمد علي فياض6

ناهدة مسيب حيدر1977اديبة عباسعون سليمان جيدر7
سليمان حيدر1954فهيمة مصطفىاديبة عباس خلف8
هدية علي احمد1963زهرة محمودابراهيم خليل مصطفى9

عيشي يوسف قاسم1917مراري ناصرعلي سلي نمر10
برفي حميد قولو1965ريحانه آوزانرشيد شهاب رشو11
غير واضح1967آلي خاجوسليمان قادو آورو12
زريفة مراد آاري1952آسبر حاجوقرد سيسو شمو13
بيزو اودي برو1957بهار ابراهيماسماعيل علي دولماز14
مري عيسى علي1957ريحانه آوزانابراهيم شهاب رشو15
ريحان آريت بيسو1957شيرين شاهينخشمان عبدي يوسف16
سوسن دردو خضر1968خاني خلفخيري خلف عمر17
خاني خلف ابراهيم1948مريم آوروخلف عمر جيجو18
باران مراد قاسم1956خدي سيسوآمو عمر محي19
سيفي علي حجي1966بتي عمرفرحان سليمان دينو20
ترآو روفي قاسم1965برفي جيجوحسن ميرزا افدل21
غزال خشمان درويش1964بيزار يوسفآنو خالد تعلو22
روشي فرمو مراد1957برفي جيجونواف ميرزا افدل23
آني عمر سمو1950بسيكا قاسميوسف هادو رشو24
حلوة حجي سرحان1935بيزار يوسفآرتان خالد تعلو25
زهرة سعيد يوسف1913فاطمة فرحاناسود عبداهللا حسن26
شيرين سليمان دينو1954شيرين شاهينرشو عبدي يوسف27
نوفه جردو قدوش1942غزاله خلوعيسى علي سليمان28
نارين خضر اسمو1940فهيمه الياسعبدالرحمن قاسم جمعه29



غزال علي ماهمد1965بيزاري درويشمحسن آدو سيسو30
سعدية ابراهيم الياس1947آلي وهبمحمد يوسف ابراهيم31
عمر بطوش1931نوري عليعمشه احمد معمي32
زيان محمود زبير1963فاطمة اوارحسن الياس حسو33
نوره سليمان جردو1977شكرية ميشواحمد حسين جردو34
حليمة محمد علي علي1945زآية يونسامين عبدو علي35
فاطمة سليمان جردو1970شكرية ميشومحمود حسين جردو36
حليمة احمد يونس1962خنسي يونسيعقوب مراد دهو37
شكرية محمد علي علي1951زآية يونسعيدو عبدو علي38
جميلة احمد عبداهللا1955زهرى مصطفىمحسن عبداهللا عمر39
زهرة داود سليمان1966زآو قاسممحمد قاسو سمو40
اسمر حسين اسود1943عمشه محمدصالح خليل دهو41
حليمة حسين خلف1955عيشة جرويوسف حسن سمو42
شرقية محمد عبدالرحمن1950فاطمة الياسمحمد خلف قاسم43
آني محسن حيدر1953نازو حسناسماعيل عبداهللا حيدر44
ارملة1941خاني خلفليلى مصطفى عيسى45
سعدة محمد علي علي1952زآية يونسمحمد عبدو علي46
نعيمة مراد حمو1957خديجة مصطفىسليمان ابراهيم الياس47
حنان حميد عبداهللا1947حمدية عليسردار ادريس عبداهللا48
اليفة حسين جردو1955فهيمة جردومحسن مراد حمو49
شمسة حسين عاصي1954عمشه خضرعلي خلف بطوش50
صبيحة قاسم صالح1961زآية جرجيسمحمد الياس موسى51
نضال عمر بطوش1950منجياحمد يوسف بطوش52
خالدة ابراهيم يوسف1980منيفة صالحشهاب احمد خلف53
خالدة علي حسن1969امينة اسودلقمان يونس ابراهيم54
اعزب1971حليمة محمد عليصالح امين عبدو55
ذآرى سمو حسين1968عمشه احمدعبدالرحمن عمر بطوش56
مريم اسود بكر1953ليلى قاسمسليمان حسن شيبو57
زهرة مصطفى1920حسينة عبداهللاعبداهللا عمر عيسى58
ناهدة علي محمد يونس1940عمشي آليمحمد حيدر الياس59
رابعة عبداهللا يوسف1964وهبية قاسموعد احمد داود60
نعيمة محمود خضر1957زآية يونسحسن عبدو علي61
دلير صالح خليل1974حنيفة هاديخيري بدل خليل62
شامية رمضان خلف1948فاطمة محمدعبدالخبير عبدو علي63
ليلى محسن قاسم1971امينة اسودسعد جميل عمر64



سعده محمد حسين1949زآو قاسمعلي قاسو سمو65
نسرين بدل خليل1973اسمر حسيناحمد صالح خليل66
اديبة عبداهللا بطوش1953عالية حسينعلي حيدر الياس67
نعيمة اسماعيل حسين1956نشمية قاسمعبدالسالم سليمان عثمان68
امينة فاضل عثمان1962نشمية قاسمنواف سليمان عثمان69
شكرية ميشو عبدو1939نورى يونسحسين جردو سلطان70
آاملة آجان صالح1944حاني عطوموسى يوسف حمزه71
شكرية صبري حسين1945آلي وهباحمد يونس ابراهيم72
نوفة زآر عيدان1952فاطمة اوارقاسم الياس حسو73
حمدية علي حسين1937منجي عليادريس عبداهللا اسماعيل74
حكيمة ابراهيم زيدان1966امينة يونسياسين خليل زيدان75
دلفين امين عبدو1963زيني مرادعبدالكريم يوسف علي76
لطيفة حيدر الياس1950خذيجة سليمانالياس مصطفى عيسى77
ندى عبدالحليم عبدو1980شامية رمضاننشوان عبدالخبير عبدو78
آلي محمد علي سمو1965امينة مسطواحمد امين سمو79
ليلى خالد عزيز1973اديبة صالحاحمد فرحان عزيز80
منى عمر بطوش1957نورى الياساحمد عاصو بطوش81
ليلى محمد عبدي1954نوره خضرعبدالحميد قاسم عبداهللا82
امينة اسود بكر1942خنسو عمرجميل عمر بطوش83
فهيمة محمد عمر1941زهرة سعديوسف اسود عبداهللا84
نجاة محمد عزام1966امينة اسودفيصل يونس ابراهيم85
هبة عبدالمعتصم عبدو1968عالية ياسيناحسان عبدالهادي عبدو86
منيفة مراد دهو1950فاطمة اوارعلو الياس حسو87
امينة محمد علي علي1944زيني مرادالياس يوسف علي88
عزيزة الياس علو1957زيني مرادجميل يوسف علي89
عدالني امين عبدالرحمن1946عمشي آليالياس حيدر الياس90
خذيجة محمد درويش1950عالية حسينايوب حيدر الياس91
عيشي احمد عمر1957عزاله يونسعثمان اسماعيل علي92
نجمة محمود داود1947وهبية قاسوبدرخان احمد داود93
سيراني حسن يوسف1945ادو قاسمصالح الياس مراد94
رشي جاسم هورو1974آوجر مرادجندي صالح شرف95
وضحة آرمز عيدو1929غزالة آورانعلي ماهمد عمر96
نورهان سعيد يوسف1974فاطمة اسودوعداهللا عبدالحميد يوسف97
نازدار علي خضر1964باسمة محمودآمال قاسم عزيز98
نفيا مسكين يوسف1973فانوس آروحازم خدر حسن99



جميلة الياس الياس1975ديني بدلعمر خدر الياس100
بهار محمد خلف1981حليمة حسنجمال يوسف حسن101
احالم امين مراد1955غزالة يونساحمد اسماعيل علي102
شريفة سليمان حسين1971اسمر حسينيوسف صالح خليل103
هدية حسن الياس1969نوره جردوحسين علي حيدر104
خزنة صبري حسين1967وضحة حلوعبداهللا بادر درويش105
بيبو خلف خلف1954بسي خيروبردو علي مراد106
فهيمة ارزو خليل1978روشي خديدهحسين آرتان خالد107
ديني بدل خلف1951عدول حجيخدر الياس مراد108
حمدية مصطو خضر1939ارزي محمدآاظم مصطفى قمبر109
زينة عبدالحميد بدل1971هاجر حسينتحسين صالح بدل110
هاجر حسين مراد1934زهري عليصالح بدل حمزو111
شاهة جمعة خلف1950جميلة علوعبداهللا علي خلف112
زآو عزيز سلطان1933ارزي محمدزآر مطصفى خلف113
غادة مراد احمد1974خاتون احمدسردار رزا مراد114
حميدة محمود داود1949وهبية قاسمعبدالرحمن احمد داود115
موري آرمانج سلو1952سيفي قوروآبر حمو دورمز116
هدى سلطان محسن1972صارة سليمانآاميران غائب علي117
شيرين يوسف مراد1939ادو قاسمسليمان الياس مراد118
حنيفة هادي علي1922عمشة محمدبدل خليل دهو119
بلقيس سليمان خلف1967خان سيفوبرآات خلف سلي120
ارملة1949شمسة عليحمدية صالح موسى121
فهيمة ناصر سلي1966خنبر ميرزاسليم شيخو سلي122
طوان سيفو عمر1948عتي رشوناصر درويش عفدي123
شيرين حسين خلف1975خنسي خلفصادق سليمان حجي124
اسيا بردو علي1983ميان خضرفيصل الياس الياس125
صارة سليمان حيدر1950نوره جردوغائب علي حيدر126
غزال عرب ابراهيم1969قتي شروادريس علي آتي127
فاطمة اسود بكر1949آلي صالحعبدالحميد يوسف عبداهللا128
برو هافند مراد1952شمي فتوصفوك حسن ابراهيم129
آزي قادر آورو1966برفي جيجوسعدي ميرزا افدل130
فاطمة اسماعيل حسين1960زهره احمدغازي الياس خضر131
عبداهللا قاسو علي1932عمشه عبداهللاحنيفة مراد علي132
عاصمة حسين علي1979شمي خلفيوسف حسن علي133
آترو سليمان دينو1952عيدة نبدارريحان علي شرف134



مراد حمو برو1966آوزل يوسفخفشي نعمت شمو135
فاطمة حميد عبداهللا1971حمدية علينواف ادريس عبداهللا136
غزالة موسى قمبر1947غنسي محمدنذير حيدر ابراهيم137
دلخواز آريت سليمان1967ريحانه آوزانجالل شهاب رشو138
ارواء هاشم هادي1955فاطمة عمرطه حسن الياس139 : شاهة خلف حمزة
ميسون رشو علي1977شمي خلفابراهيم حسن علي140
مهدية محسن حيدر1951نازو حسنامين عبداهللا حيدر141
هدية يونس ابراهيم1957غزالي خضرحازم محمد عيدو142
فانوس مرزا افدل1969آلي خاجوتيلي قادو آورو143
خناف علي محو1952زعري الوندعطو قاسم محي144
آلي بوآو مطو1951غزاله عفديجولي دولمز هسن145
زيني آريت1954جوري آمبوحسن دولمان رشو146
صبرية خضر اسود1932زينو برهيمجعفر احمد خلف147
ميان شوالن علي1967رشي شاهينحجي مراد قاسم148
فوزه علي خضر1957فهيمة مصطفىاآرم عباس خلف149
هدية بدل بكر1954خانم عبدوامين عبدو خضر150
ايخان اوصمان1955مريم آوروبوآو عمر جيجو151
حلوه بدل حمزو1948زهرة حسينحميد خلف حمزه152
عدول دولمز هسن1945ريحان شموقرو آورو دولمز153
زآيو جرجيس صالح1924مريم عبوالياس موسى محمد154
باسمه محمود عبدالرحمناليوجداليوجدقاسم عزيز يونس155
دولت اسماعيل آرو1985آلي نوريزياد خلف خدر156
خديجة علي حسن1953ليلى عبدومحمود محمد خضر157
نازدار حسين خلف1964سعاد عبداهللاسعد مصطفى خلف158
هدية عباس عزو1967زآو عزوحسن زآر مصطفى159
غير واضح1967قطي شرفبرجس علي آتي160
قيمة قاسم1929رحمي محمد امينعلي خضر حمزه161
جميلة الياس عيدو1960منيفة مرادابوبكر بدل مجيد162
عمشة حسن علي1963فاطمة سليمانغائب ابراهيم حسن163
نشمية حسن محمد1951منيفة مرادسعيد بدل حمزو164
اديبة حسن محمد1956منيفة مرادمحمد بدل مجيد165
دالل خالد عزيز1979اديبة صالحماجد فرحان عزيز166
عزيزة خالد عزيز1957اديبة صالححسين فرحان عزيز167
فرحان عزيز يونس1952عمشة خلفاديبة صالح حيدر168
شورش اسماعيل نعمو1968باسمة محموداآرم قاسم عزيز169



نسرين يوسف ومنال يونس1976زهرة رشوحميد شمو خضر170
زهرة رشو قاسم1949آوجر قاسمشمو خضر بكر171
فوزية شمو خضر1969نوري بدلابراهيم داود خضر172
زبيد عبداهللا بطوش1960عمشة خضرعباس خلف بطوش173
حليمة خلف بطوش1955فهيمة حجيخدر عبداهللا بطوش174
عمشه خضر عبدي1910غزال قاسمخلف بطوش يوسف175
زهرة مصطفى محمد1979خنسي خلفلقمان سليمان حجي176
جوان مراد عبدو1964شمي دورمزحمو ناصر سلي177
اديبة علي حسن1956غزاله حمواسماعيل الياس عبدو178
شنكاله شهاب رشو1957شرين عليجانكير مامهد عمر179
هديه بدل حفدو1956زآية احمداآرم علي خضر180
بسمة خضر احمد1967خاتون احمدعلي رزا مراد181
خناف عبدالرحمن قاسم1978حميدة محمودعماد عبدالرحمن احمد182
خالده خلف قاسم1980غزاله موسىحمزه نذير حيدر183
خاتي سيفو عمر1942مراري ناصرخلف سلي تمر184
مارين خلف صالح1941سيفي خضرحسين علو دهمان185
نوره عيسى علي1975مرا قاسمخيري صالح خلف186
آوجر مراد حجي1955نمي حموصالح شرف قوري187
فاطمة سليمان محمد1956خنسي خلففيصل سليمان حجي188
خذيجة سليمان عباس1939غزالي خلوحسن علي سليمان189
سيران احمد ابراهيم1970بسي ناصرشيرزاد امين علي190
هديه زآر مصطفى1952زهرة احمدخضر الياس خضر191
غير واضح1972حنيفة هاديعبداهللا بدل خليل192
شيرين خليل رزا1980جميلة مسيبمهدي عبداهللا قاسو193
بلقيس الياس خضر1957خاتون احمدخليل رزا مراد194
نازدار خضر محمود1955آرجيه امينهاشم سلطان عبداهللا195
حليمه علي خلف1948شمسه ابراهيمالياس حنتوش سلطان196
ليلى عبداللطيف حميد1950هديه سعيدزهير علي محمد يونس197
مياسه خضر خليفه1974فاطمة اوارلقمان الياس حسو198
فضيله ابراهيم داود1949زهره مصطفىعلي عبداهللا عمر199
زينب راهي عبدالزهره1975نوفه عبدالعدنان محمد خلف200
بسي سمو علي1946بزاري شموعلي مراد خليل201 : غزال برهيم علو
سعديه سلطان مراد1962خاتون احمداسماعيل رزا مراد202
شهله عبداللطيف حميد1967ليلى مصطفىخليل ابراهيم داود203
صارة ذوالفقار علي1937عمشة محمدمحمد خليل دهو204



امينه الياس قادر1950عمشه خليلمجيد نادر قادر205
رشي شاهين قاسم1948زعري الوندمراد قاسم محي206
قطي شرف قوري1947بيري قاسمعلي آني علي207
منيبة يحيى يونس1962فوزية علينواف ابراهيم عزيز208
منيفة خلف حمزة1938زهري عليعبدالعزيز بدل حمزو209
شمسة محمد عمر1941نازي مصطفىعبداهللا احمد عبداهللا210
ريحان علي سلي1955شمي دورمزهاشم ناصر سلي211
ليلى سلطان خضر1969زآية احمدعمر علي خضر212

1950زآية احمدرستم علي خضر213
اميرة قاسم محمد امين : فادية عبداهللا 

عمر
عزيزة خلف محي1965لطيفة يحيىاحمد عساف خليفه214
نهلة اديب رشيد1971باسمة محمودشيرزاد قاسم عزيز215
شاه آاظم حسين1977مارين خلفزيد حسين علو216
نوره علي داود1955نشمية قاسمفرحان سليمان عثمان217
غزالي حجي علي1973غزالي ابراهيممراد علي مراد218
نصاف آالو محمود1954آوجري حماغانم خديدا مراد219
خنسي قاسم خلف1966بزاري شموخيري مراد خليل220
صبيحة سعيد عزيز1955عيشان الياسمحسن بيسو سلطان221
آوجر خدر خالني1965بزاري شموسعدون مراد خليل222
مرجان حسين بكر1954بزاري شموحيدر مراد خليل223
غزالي خدر خالني1949بزاري شموقاسم مراد خليل224
هدى الياس حيدر1922خنسي يوسفمحمد علي حجي حسن225
اآرام جالل امين1962زهرة مصطفىقاسم عبداهللا عمر226
خجي حسين شمو1947تعلي يوسفدلو خلف بنيان227
غير واضح1932سوسن بشارآرنوس قولو بكر228
خاتون سيدو شمو1946نعام خضرحاجي سعدون حجي229
آوري خدرمندو1922آوزل مصطفىنمر خليل شمو230
ميان حسن خلف1953عدالني جوآيحجي عيسو خلف231
نعام قاسم خلف1953روشي حجيمراد خدر برآات232
ناني حجي محو1943ساره ميشونايف شرف جندي233
غزال خلف عبداهللا1925آينو مندوميرزا خديدا عبداهللا234
ارملة1955عدالني قاسمشيرين محما عبدو235
امينة خلف صكر1938حنيفة زآرالياس حسن صكر236
غير واضح1910عمشة ملكوداود اسماعيل ابراهيم237
شيرين جوآو دهار1956بسي دهارحجي عيسى عمر238



سيسه يوسف حسين1936عرنو حسينسليمان حامو تاتار239
دلفين حمو سليمان1972جميلة مرادعبداهللا فوزي جوآو240 : منى عزت قاسم
غير واضح1952آوري عليآوجر عيدو قولو241
سلطى الياس محمد1956منجي مصطونوري حسن خضر242
ارملة1952زيري خديداميان رشو درويش243
حنيف عيدو قاسم1950خناف شمومراد قاسم اصالن244 : آوجر خديدا
زيري جردو حجي1955ميلي ايلوشرف حجي خضر245
جليله حسن علي1956نصاف صالحعيسى الياس جرو246
آجي الياس حجي1930بسي قاسمحجي عزيز شيبو247
باسمة يوسف عبداهللا1963سمبل صالحصالح سليمان عباس248
عيدة علي حوشي1952سمبل صالحمحمود سليمان عباس249
عيشي علي طراح1940آوجر جنديحيدر طحلو درويش250
نوفه ميرزا آتي1965عيشان علوخلف قاسم يوسف251
فضيلة يونس قاسم1952حنيفة زآرفاضل حسن صكر252
آوجر قرو مراد1952غزال عبداهللاقاسم مراد ابراهيم253
عدالني علي سليمان1920رشي خليلخلف خديدا يوسف254
نيه خلف شمو1950عمشو خلفعطو علي داود255
جلوس علي رشو1937عدلو خلفعلي داود رشو256
جاني رشو شمو1955تعلي حسناسماعيل قولو مندو257
آلي برآات سلو1951زريفة قاسوعزيز آبعو شيبو258
شكرية خليل حسين1956حمدية الياسنوري مصطفى حسين259
فهيمة طيب سليمان1946سمبل صالحداود سليمان عباس260
غزالي حسين علو1900باراني سليمسلو خلف عمو261
آلي علي قروآا1952خاني باجورشو ميرزا تعلو262
سيفي ابراهيم ميرزا1950نارو خلففاروق بدل عاصي263
حتي بيسو آالي1920زريف سيسوعيدو خلف برو264
زيتون اوسي قاسو1930بسو تتربابير عباس اوسو265
غريبة قولو1917عمشه باجوبابير خلف يزدو266 : عمشه جاسم
امينه دواس عمر1947سيسه محمدابراهيم قاسم عنو267
آني حسين يوسف1950حنيفة حسنسلطان خليل عباس268
هلو حمو قرو1972عدلو حسنخديدا قاسم مراد269
آهار ميرزا نعمي1907شيرو حسنارزان اوصمان عثمان270
ميلي حسي علي1927عيشه باجوخيرو خلف يزدو271
ارملة1954هدية قاسمشريفه هادي احمد272
ارملة1927حمزة قاسمامينة خلف صالح273



آلناز خالد بورمند1957عمشي آلياحمد حيدر الياس274
مهية علي عاصي1957نارو خلفخليل بدل عاصي275
باآزه قاسم حسون1953رخيص سعدوحجي علي آجو276
ارملة1946نجدية اسماعيلخولة ياسين عبداهللا277
عدالني سيدو حمو1943زيني سلوعلي جندو خديده278
بسي مطو داود1956روشي سالمامين الياس جندي279
محمود الياس عباس1971زهرة زآرخيرية قنجو صالح280
سعاد علي درويش1980خني حمومحمود آجل قورو281
آني خلف علي1930غزاله ميرزاتمر رفو سمو282
غزالي رشو بيسو1952بيزار سرحانبرآات عباس بيسو283
محبت سرحان1942غزالي خليلحسن الياس صالح284
ارملة1954آلي حسيننوفه سعدو فارس285
مهنمه خلف مراد1917حبوسه وليعبدي مراد يوسف286
عزيزه عبدو قاسم1952خاني قاسمعلي حسن محمود287
رشي حجي آسو1922غزاله حسينخدر برآات آسو288
بهار حسن ميرزا1917عمشه عفدالشرو سليمان آالو289
غالية حسين حجي1974نوفه بشارجمال بدل حيدر290
حنيفة حسن خدر1912نيسان ابراهيمبشار رشو خدر291
عيشو سفر شيبو1950حنيفه حينتوملكو سعدو فندي292
سعاد محمد علي سمو1957زآو قاسمسعيد قاسو سمو293
ميان عزيز خلف1968بيزار نافخوشبرآات الياس افدل294

بيرفان حاجي عزيز1947بسي ناصوالياس خدر سمو295 : هوري آورو خلف
آتري الياس حسين1972غزو بكراسماعيل سيدو الياس296
غير واضح1917آوزي قاسممراد قاسم حسن297
مريم خدر خلف1972غزال غانمعلي غانم دربو298
آاملة قوال حسين1986شاري سيدودخيل مراد خديده299
آرتي حسن علي1970غزاله مرادآجل قاسم خلف300
اسمر حامو علي1969منجي يوسفعلي عيسى حسن301
نعيمة1973غريبة اسماعيلزينل محمد ابراهيم302
سعدية عمر قادر1954وهبية قاسمخيرالدين احمد داود303
امل عزيز حسين1954فضيلة احمدآفاح محمود آريم304
غير واضح1920فاتي برهيمعتو صالح قاسم305
آاملة قاسم سليمان1954آرتي درويشحجي مندو نعمو306
عدوش حموآا خلف1939بسي عليملحم ميشو رشو307



زهري آجل حاجي1940متر حسنشفان سعدو ابراهيم308
بيزي برهيم سرحان1907نيسان آالوخلف درويش تمر309
ارملة1974خرنوف خديداحنيف قاسو بشار310
منجي جوآو مراد1950غزال ماصطوبكر حامو اصمان311
شيرين خلف علي1953آلي نايفخدر قولو ادو312
آلي مراد خديدا1971غزاله رشوامين عفدو آتو313
آلي نورالدين1970فانوس آروخلف خدر حسن314
عدالني خلف سعدو1920اسمر عبدوخدر خلف سيدو315

ايمان ايوب حسين1971عمشة محمد صالحفالح علي سلطان316
اسمر اوصمان شيبو1944شيرين عيدوعلي خلف خديدا317
بهار رفو شمو1950مسري آتيشمو ابراهيم غانم318
آالن حسين آنو1922خناف عليابراهيم يوسف حسن319
زهره حمي عتو1920عيشانه عطوقاسم عباس عمر320
ارزاني جروت مراد1922سيسي خليفمراد سرحان علي321
ارملة1940سيفي محمودشيرين سليمان سعو322
آوري ناصر سرحان1940خناف حموعلي قاسم عبدي323
زوزو حجي حسو1970آلي رشوخديدة اسماعيل علي324
غزال خلف عيدو1969شيرين فنديحسين عباس يوسف325
آاملة اوسف نمر1968موري عبديبرو الياس نمر326

بيري الياس1940شيرين خضرحسين ميرزا حسن327 : آامو عبدي : مهية برآات
هوري حسين حتي1953مياني جوآورشو تعلو حنجي328
غته خديده اسماعيل1957هزو صالحخديده الياس حسن329
سيري الياس قاسكي1942حنيف عليالياس مجو حلي330
صاري حامو خديده1947حنيف ايكانجوآي سليمان مراد331
شيرين حمد حجي1950غزالي عليميرزا قاسم حجي332 : خنسي هافند عتو
خرنو آالي علو1935قتي نبوجندي اوصمان جندي333 : نسيمة خليل شمو
عزيزه محمد يونس1955سكينه محمد عليطاهر قمبر عباس334
شيرين حسن قاسم1954آلي سيدوقاسم عبدو الياس335
آوجر درويش الياس1920جوني شموالياس حسن خدر336
ارملة1951بيزو الياستكوس عفدي خضر337
آني مراد خدر1969هزار بشارفاروق حيدر مراد338
فاطم مجي خلف1932نوري حسنيوسف سليمان حمو339
مسري برو1937عدلو علينفسو خلف نفسو340 : حنيف خلف



روشي خدر علي1954آوزي سعدوعلي حجي حسين341
شرين جردي بشار1942ارزاني احمدحسين رشو خلف342
آوري عبداهللا حنتو1935اسمر حسنبرآات خلف جومر343
ارملة1917نيساني نمرحسو آسو سينو344
فاطم حسينوك حمو1935عمشه خلفشمو حسن غريبو345
ساري برآات رشو1953ساري نبوالياس اسماعيل درويش346
آوجر خديده حسو1923بندي يعقوبعزيز خلف الياس347
حنيف خلف درويش1920آالن ابراهيمخلف آجوج حسين348
عيدة الياس حمد1951عدوله حسناآرم سيدو شمو349 : بسي اسماعيل قاسو
ارملة1945بسي الياسباران بدل خرو350
غزاله عباس سليمان1952نصاف شموقاسم رشوعبداهللا351
شيرين حسن علي1931زريف مشكوقاسم حسين جوآو352
باآره1981باران سيدوريحان موسى علي353
هزار قاسم حسين1917آوجر عنزيبدل علي ادو354
ارملة1944بسي راآانشيرين فيات عيسى355
بردا مشكو عمي1942آوجر حسوميرزا مشكو عمي356
منجي رشو آشتو1927زريفه آتيخلف خضر خديده357
آشي جردو علو1955غزال خلفآمال حسين عربو358
بهار قاسم الياس1950آلي خلفحجي خلف عادو359
آوجر حجي رشو1957آولي آالومراد قاسم الياس360
مامي سرحان جماس1927نازي جوبانشمو علي نعمت361
نمري جردو1953حبوس مراديوسف قولو خلو362 : زريف حروش خلو
حبوس مراد1932آوزي بروقولو خلف شيبو363
ميان ميرزا حسين1957شمي شيخومشكو حيدر خدر364
عدول صلو رفو1956آلي الياسسعدو برو درباس365
شاري درويش علي1956ماجي شهابدرويش شمو علي366
ميان قرو نفسو1943شيرين ناصربشار قاسم حسين367
:نارو رشيد1954شمي شيخوقاسم حيدر خدر368 قشم خديدة خدر
ليلى رشو حسن1943بسي سيدوحيدر خلف حمو369
بتن قاسم خلف1945آوزي عبدوحيدر حروش خلو370
ليلى جالل مراد1957آلي خلفحسن خلف عادو371
بيزي سيدو خضر1938عيشه عليقاسم خديده خلف372
خنساء حسن علي1945عيشه عليآمال خديده خلف373
ارملة1925رشي سوروبانو سليمان مشكو374
خيري داود حسين1956غزاله خدرزهرة عيدو حسن375



آوري خلف خديده1950زريفة آتيسيدو خدر خديده376
غزاله قاسم عيدو1935عدلو قاسمرشو سيدو شيبو377
آوري خلو شيبو1932عدلو قاسمحسين سيدو شيبو378
منى مطو علي1955آوزي عبدوسعيد حرموش خلو379 : غزاله حاجم عيدو
اديبة صبري داود1979عدالن حيدراسماعيل الياس علي380
شكرية حسين خدر1954آوزي شموسالم خلف خدر381
زيره علي اوصمان1927بسي عبداهللاخرتو فرج عفدي382
زهرة حسين حسن1950عدلو قاسممراد سيدو شيبو383
باران قاسم خدر1955آلي خلفبرآات خلف عادو384
آوري عيدو قاسم1913عيشان يازوحروش خلو شيبو385
ميو آندو سمو1950آوزي شمودينو خلف خدر386
ارملة1927بيري رشوآوجر علي صالح387
شاهه خلف1956شمي الياسحسين افدل عمي388
زريفة عيسى قورو1952اليفه حسنخليل عباس سليمان389
ارملة1927خنسي حمدآوجر عباس خدر390
ارملة1959خرنوف مرادسيسي حما ناصر391
ارملة1947آوري محمودغزال حسين قاسم392
آني جولو جندو1954هوري ناصيخلف خدر سمو393
ارملة1912بسي موسىزريفة خلف صالح394
ارملة1942خناف حماخرنوف ابراهيم حجي395
حجم ميرو حسن1922شيرين غانونصاف مراد غانو396
ارملة1922عيشو عمرحنيف سفر خرى397
ارملة1947زينب آلوآالن آجو عبداهللا398
ارملة1940زريف قاسوارزان حسن شمو399
آرتي عمر معجو1932خنسو حميزريف ملكو مطو400
شمي شيبو قاسم1948نوري دهارقمري علي حمد401
ليلو سلو يوسف1948خاني حجيحجي مراد يوسفال402
ارملة1917عدالنه سيدوشيرين عفدال علي403
ارملة1928شيرين مندوهلي رشو حسن404
مراد عبداهللا ناصر1917آلي خلفخناف عباس آتو405
خلف ميشو مراد1908نوره سليمانخنافي اسماعيل قاسم406
ارملة1923خاتي اومرآوري حجي حمو407
قاسم مرزا ختو1917برفو قاسمهزار سيدو برو408
ارملة1933غزال مرادبرفي حسن حجي409
خلف عبداهللا ناصر1922عيشى مرادعدول سليمان عيسى410



ارملة1922خنسو معجونعمشوميرو حسن411
ارملة1927خنسي غانوزريفه خدر خلف412
ارملة1937غزال ناصرنعام مراد مطو413
ارملة1917عدلو عنوغزاله مطو مطو414
نور عيسى خدر1958زريفه عمرعلي عيدو خديدا415
ارملة1927مرزو اللوغزال غانم قاسو416
ارملة1947غزال موسىزريف نايف علي417
ارملة1917فرزو شمونعام دحام قطو418
خلف شمو نمر1927بسي خلفعدلو عبدهللا سرحان419
ارملة1927هزو حسوبسي سفر حجو420
ارملة1944سيسي مرادعدول اوصمان مراد421
صالح خدر خلف1920زريف آليعدول خليل خلف422
ارملة1927نورى موسىروشي حسن سرحان423
عرنه يوسف برآات1947نورى دهارمراد علي حمد424
ميان رشو علو1952عدو عليحجي خديدة بكو425
فلوسه حسين مجك1953خناف خدربرو رفو حمو426
سيفي عرب ابراهيم1956دشوار قاسمعبدو خضر رشو427
زيني خديدا شرو1947منجي سيفوحسين مراد حسو428
شمي سليمان1943غزاله خلفبرآات فرخو خضر429
برجي رشيد خلف1946آوري عنجواسماعيل مراد عباس430
نعام خضر بوبو1952خناف خلفشمو درويش حسو431
مرجان خيرو اوفر1950منجي سيفوآبعو مراد حسو432
ارملة1927بيزا يوسفبردان قاسم علي433
ارملة1949خناف شيخوعيدي سلو اوسمان434
عدالن براهيم آاري1912آني سليمانعطو يوسف يوسف435
غزاله تمر سلو1917شيرين زلفيحسن ميسكو محمود436
ارملة1927آوري بروسيفي حجي خلف437
ارملة1900زريفة نعموحنيفة خلف مراد438
ارملة1954غزالي سليمانساري محمود علي439
:نعام خلف عمر1932ميان قاسمرشو علي حسن440 محبت نايف حمو
عدالني جوآي مجك1948نعامي غضبانسلو عمو حجي441
ميان سعدو مراد1943نيسان شموحسن مراد حجي442
مارين خلف الياس1954هوري سليمانشرف يوسف منت443
خنسي حجي اوسمان1950هاجر حسواسماعيل حيدر خلف444
ساري خلو قاسو1945بسو عباسخليل خلف حسن445



:آور حسن1955آوري عيدوخيرو خلف خضر446 آلي خديدة مشكو
زريفة قاسم مراد1925نصافي احمدحجي عرار حجي447
بيزاري جردو خدر1952خاني حموعلي بيسو خفو448
غزال اوصمان سيشو1944آلي حسينهسن سعدو فارس449
مسكينه سمو حسن1949عيشاني عليخلف الياس خدر450
عرنو قاسم حمد1947خنافي حجوصالح سعدون آنجي451
خنسي اوسي علي1939ميان خضرسيدو خلف علي452
ميان علي ناصر1927هوري ناصرابراهيم يوسف الياس453
هزو معجو علو1953اسمر مرادآريت قاسم خديده454
سيفي عفدو حيدر1945هلو سيدوخيري خديده علي455
عيشي حجي علي1930هني خلوحسن عيدو دويح456
غزال ابراهيم1951هوري حسنخديدا خلف سرحان457 : مارين خلف شاوردي
بيبون رشو حسن1952آونجي حسنقاسم حمو حجي458
ارزان ناصر علي1954خنسو عليخلف مراد علي459
نادري جندي خدر1951عمشي شيخوعزيز حيدر جبو460
نادره سيدو رشو1949بهار مرادمراد مراد هافند461
آلي حجي حسن1956آلي خضرشفان خلف عنزي462
هزو قاسم عجو1956هلو سيدوحيدر خديده علي463
غزالي مطو احمد1957آوجري حسننايف قاسم عباس464
خاني خلو قاسو1951خناف خدرآيجو رفو حمو465
حليمة حجي عربو1955غزاله عبدالحامد ميجان الياس466
فانوس سيفو محمد1950خنسو خلفحجي الياس حسن467
زريفه صالح محمود1953نوفه عمرامين احمد حسن468
فطومه اسماعيل حسن1956غزاله خلفعمر سمو حسين469
غزالي حسين حجي1935بيزاري رشوقاسم حسن علو470
ميان عبدو خلف1941فانو برهيمصبري بكر مراد471
آوري حسو عليوي1955خنافي مجوحجي سعدو آنجي472
نعامي خشمان احمد1954هدوله محمدجندي عبداهللا احمد473
سوسني حسين حسن1947خاني رشوبابير جبو خلف474
فاطم خلف رشو1925عمشو شرآوقاسم سليمان محمود475
نضيفة علي حسن1953وضحه حسيناسكان قاسم ايوب476
عمشي عتو علي1965نصافي جوآينايف الياس مراد477
وضحة قادو داود1935آلي حسنحسين حجي رشو478
عدالن بشار قاسم1932خاني بشارخديده دهار مراد479
خنسي بكر دلي1908عدي مرادقاسو مراد حمد480



هاجر مصطفى عيسى1947عيدي سعيدحسن يوسف بطوش481
ارملة1932بسي قاسمعمشي عزيز شيبو482
خناف مصطو حجي1927هزو حسنبدل قاسم محمود483
آلي خليل حبك1917آوري متوقاسم عطو حلي484
حنان سعيد يوسف1976شريفة قاسماحمد عبدالمجيد يوسف485
درة رشيد يوسف1971شريفة قاسمشوآت عبدالمجيد يوسف486
شاهة حنتوش سلطان1948جميلة علومحمود علي خلف487
حمدية حسن رشو1980شيرين قروحازم حيدر قاسم488
ارملة1917آني عليزيني احمد بوزو489
شمالي خديده يوسف1907برفي عليرفو مراد يوسف490
آلي علي داود1946بيزي شيبوموسو خديده خلف491
بلهي دخيل سيدو1955فلوس سيدوحجي شمو خديده492
ارملة1952عدلو جردمدو رشو حسن493
شيرين ابراهيم بولو1950آزو حموجندي سيفو عمر494
شيرين عبدالمجيد يوسف1972هاجر مصطفىفالح حسن يوسف495
نادره برآات آسو1953عدوله قولوخلف حسن شرف496
ماجدة وعداهللا سعيد1977فهيمه جمعهقاسم محمد علي497
حسيبة جميل قاسم1958عمشة سرحانحسن عباس محمد498
رافيده يوسف خضر1958خنسي مسيبعباس حميد مجيد499
وفاء قاسم سيدو1967خنسي مسيبلقمان حميد مجيد500
ارملة1925نعام خسنعدالني خديده حسو501
غزال رشو قاسم1964غزالي خلفدخيل برو قبات502
انعام ابراهيم محمد1985جميلة اسماعيلمحسن عبدالحكيم محمد503
هناء جالل زينل1940خذيجة ابراهيمقاسم محمد ولي504
عمشي علي حجي1977آلي الياسصادق برو درباس505
سيفي آامل حيدر1974عيشان خلفخلف بدل عجول506
ملكه ابراهيم غزال1950بيسكي شفاننجم الدين عبداهللا حلف507
هوري قرو علي1937آوجر ملكواسماعيل علي عجول508
آوجر حسين سفوك1966روشي نرمودرويش عيسوبرو509
اسماعيل قاسم صوفي1947غزاله خلوعدو علي سليمان510
عمشة دهار خالني1942عمشه قاسواحمد خضر ملكو511
ارملة1892روشي علينعامي خلف حمد512
ريحانه برو اوسف1967نعام ابراهيمشمدين حمو آلش513
فهيمة جميل خلف1964فاطمة آريمفاروق عبداهللا خلف514
خبات ناصر عثمان1977روشي بيبوخيري مراد حسن515



هوري عباس مراد1940خنافي خلفعباس خدر عباس516
آنو خلف رشو1965زيني احمدشمو خلف حيتو517
باشو شمو قورو1951غزال يوسفآجان اسماعيل علي518
نيسان مشكو نمر1970شمي عربوهيشل دينو يوسف519
غزاله الياس سليمان1966خنسو مرادعلي عمر علي520
مرآز رشو دبلوش1979زيري داودبرآات قاسم ابراهيم521
حتي حسن آرو1950باآر قتودينو حمو درباس522
ارملة1951شيرين حجيبزو علي درويش523
مرآز رشو حجي1953آولي احمدشالل بورتو ابراهيم524 : غزاله حسو علي
آوزي سلو يوسف1968لكي حسنخديدا شمو خلف525
نوري افدل عمي1955عمشي سيدوخديده آجي عمي526
سفوك دوماني عمر1950شيرين عمرآوزي علي شمو527
رشو آلي شمو1930خاني اوسوعيده علي شمو528
مدينة محلو مجول1938رحمي قاسمابراهيم خلف حسين529
ارملة1912بيزاري عباسرشو صفر آتكه530
مسري بدل حيدر1979خوخي الياسمراد علي رشو531
محبت علو ايالس1966ايسو رشوحيدر حاجم ابراهيم532
هديه سيدو احمد1963خنسي قولوآريم قاسم احمد533
آوري بيو رشو1913خنسو سليمانمراد برآات عبداهللا534
ارملة1917هزار مدودرويش مرزا اوصمان535
ميان سعدو رشو1975شيرين قروخليل حيدر قاسم536
حميه مراد احمد1968بيزي قريالياس جردو مجك537
منجي جردو خدر1964عيشان سليمانميرزا قاسم مراد538
آشي ونجو عادي1951آولي سيدوعمر اوسكي خديده539
ليلى مراد سليمان1967شريفة حموترآي خلف صالح540
هوري خلف حسين1966حني سرحانآريت سعدو قاسو541
دالل مجك خدر1970بسو الياسحجي قطو حمد542
آامو قاسم جوآو1968منجي عتوبرآات قاسم شمو543
شيرين حسين ناصر1953خنسي قاسمحجي عبداهللا خليف544
هزو قاسم1917آوزل عفديحسين موسى خلف545
ارملة1925بهوك حجيخلف عساف اوسي546
عيشان حسن خلف1953منجي محمودرشو اوسف علو547
ميان عباس علو1922خاتو آرموشحسين صالح حسين548
عدله عباس علس1972خناف حجيمحمود حجي يوسف549
صبرية عيدو حسن1968عمشي الياسآردو علي رفو550



آوجر خلف نعمت1966عدول حجيمراد عيسى علي551
صنم قاسم داود1977غزال داودخليل رشو درويش552
نوال غازي محمد عبد1961آوجر عنزادريس اسماعيل معجون553
ارملة1962عمشه صالحعدالن خديده خلف554
بيزار نعمت1914آوزي مرجانيوسف عمر خلف555
خناف خلف آسو1970حني ابراهيمخديده قولو حجي556
شيرين قادر داود1970سيفي بهدواسماعيل اوسف خديدا557
آوزي رشو يوسف1964آوجر عمرسالم خديدا حسين558
غزال شرو1965زريف مهمدعلي سلو عباس559
آامو خلي يوسف1912ايلخان حسنابراهيم خضر خديدا560
ارملة1950حنيفة آارسعمشه حمو دربو561
آوزي عباس حمو1955غزالى حسينسعدو هافنت عتو562
بسي جوآو عيسو9940غزالي جيجانحسن قاسو خلف563
عيشان حسين الياس1932غزالي خلفخلف برو قبات564
باران مطو خضر1968آالنصبري رشو برو565
بسي خضر موسى1970عدلو محموهادي الياس داود566
زهرة علي عمر1972غزالة عبدوخديده سيدو حسين567
غزال الياس سعدون1967منجي خديدهجمال جردو ابراهيم568
ليلى خديدا قاسم1971آلي ناصرحسن ادو برو569
بيزار قاسم سليمان1964عمشة سيدوحجي داود عباس570
اعزب1970هزاره خلفعطو سليمان ناسو571
نوره خضر علي1964سوسن يونسمروان سليان حسن572
:جليلة الياس قاسم1970فاطمة فتاحابراهيم عيدو حسن573 عمشة خدر حسن
ارملة1949عيشان سيدومنجي حسن اوصمان574
آوجر آارس خليل1939غزاله حسينرشو مطو خلف575
هدية مراد خليل1947عمشة قاسوتعلو خدر ملكو576
ارملة1951فلوس سيدوآدوس شمو خديده577
حسن خلف برو1952منجي خلفماسي قولو هسن578
آامو قاسم برآات1952ساري خلفآسو مراد مجبور579
ارملة1197بسكو حجيعلي عزيز خلف580
برفي سمو حسن1935بسي الياسقوال بكر حسن581
ارملة1917عدى تترحاني حسين خليل582
منجي بدل علو1902غزالي خليلسيدو جردو خلف583
ارملة1944خناف مرادارزاني رشو قاسم584
غزاله حجي علي1920عمشه قاسوخلف خدر ملكو585



ارملة1925بيشان مرادآردن خدر يوسف586
ميان خلف مراد1950غزالي خلفشرف مراد بكر587
حنيف صالح علي1965نعامي عيسومحلو سيدو حسين588
سيسي آجي حمو1974عدوله هجوسيدو ميشو حمو589
شيرين الياس مراد1968غزالي خلفايزدين الياس خلف590
حفلة خالد1965غزالي جوآيبكر حيدر قاسم591
ارملة1928آخيس خلفعدوش خليل جومر592
ارملة1922خفشي حيدرآوري مراد صالح593
ارملة1934زينب حسينفاتو حولو حلو594
بهاري اوصمان حسن1940بياز آجلميرزا عاصي فندي595
غزال الياس علي1954عمشي خدرجونو قاسم حسن596
ميان خديدا شرو1957آوري قاسمهسن حسن سمو597
ملكي قاسو خلف1947خنسو حيدرجندي خديدا حسو598
نعامي مطو حسين1948آران خدرسعيد بهدو بيسو599
ارملة1920خنسي عليسيفي سلو عيدو600
ارملة1941آوزي عليزريفه دويش عبدي601
حسن سرحان حسن1959اسمر آجوآوري حجي بكر602
آتون خديدا داود1969عيشان عليخيرو الياس حسن603
سناء جميل حميد1957هاجر سلوعبدالسالم خضر يوسف604

اديبة علي خضر1930عيشان محمد عليحسين خلف حمزه605
فاطمة عباس علي1947ميشي خديدايونس سيدو قاسم606
خه نده شيرزاد رسول1970نشمية قاسمصادق سليمان عثمان607
ارملة1930آوري هيجلبكي رشو عمر608
مريم علي صالح1965سيفي عبداهللاحسن خضر خلف609
جميلة قاسم خلف1972آوري حسنلحدو خضر حمد610
دالل جمال بدل1982روشي زورخليل محلو حسن611
ميسون مجيد محمود1964فهيمة قاسمجمعه وهب مصطفى612
بري حسن حمو1927شمي سلوميرم آورو آلو613
عيشان سمو1970هاجر آوروحسين غربي حسن614
برفي حسن سرحان1967خنسو حسنعباس سليمان علي615
آوري خدر خديده1920عيشان عليشيبو حجي علي616
وضحة ميشو1947خونافي آاآوابراهيم عبدو مراد617
حلوه سرحان مشكو1955شمسه حسينعثمان عبداهللا شيخو618
ارمل1920اللي عليخضر نبو حسو619



ارملة1920سكينه خلفشمسه حسين خضر620
ارملة1958آلي خدرغريب محمود عمر621
ناصر الياس قاسو1930هوري جاسمبهار خلف قاسم622
هزار خديده الياس1927غزاله رشوسليمان بحري خضر623
غمي مراد خلف1955غزالي حجيشمو بشار خلف624
شيرين علي موسى1955آوجري حسينتعلو حمو خلي625
عدي سيدو مراد1945هزو حسنقاسم عيدو نفسو626
ارملة1966فاطمة شكرصباح يوسف حمو627
آوزي عباس خليل1965ساري نافخوشبرآات خديدا احمد628
بهار عمر قاسم1950زيفو قولوحجي جتو آتي629
برفو مراد خلف1942زهرة عبوشسليمان خليل دلي630
فاطم قاسم يوسف1922فايزو خلفاحمد علي مراد631
بيزار خديدا علي1948آوري علوحسن حنجي عمر632
شيرين سليمان مشكو1951بيزي آجلقوال اسماعيل قاسو633
خاني عثمان مندو1925آوجر عليحجي قرو بكو634
ساري قاسم عباس1940سوسن احمدالياس خلف علي635
فاطم جهاد يوسف1937عرنه محمدسليمان حيدر يوسف636
شيرين حسك مجو1932شيرين محوحلي حسين هومو637
عيدي عطو اسماعيل1932نيسان درويشخلف قاسم حسو638
خدر عبدي برآات1920نصاف سلوحنيفه شمو سيفو639
خاني مخلو حاجو1935بسي عبديالياس رشو عمر640
مارين خلف1942آالن خلفخديدا حسن عثمان641 : ليلو خلف سعدو
آلي صالح خدر1952زينب حجيخديده خلف قولو642
حتي ابراهيم1940بيزار قاسمقاسم خدر شمو643
ساري خديدا ابراهيم1966عرنو خلفعلي حسن ابراهيم644
غزاله محمد حسين1930ساره حسنابراهيم حيدر خضر645
ارملة1959نصاف خليلآوري حبو خربه646
ميان قولو خديده1950ميان حلورشو حسين خدر647
زينه ابراهيم رسول1982نوفه رسولفيصل حمو رفو648
نيو شرقي عفدو1927ميلو قاسمحسن اسماعيل جارو649
ارملة1925نصاف قاسمبتن يوسف درويش650
ارملة1964زينو الياسنوفه حمد خديده651
صبحة قاسم حسو1968زيفة خلفحمو علي حمد652 : زهرة خلف حمو
نوره سمو خلف1917صبحي خلفحمد اوسو آالو653
خوخي مراد هوفو1952عمشة قاسوشرف حسن خليل654



خناف مارو موسى1949شيرى بروخلف عبداهللا احمد655
نعيمة جردو قاسم1957خنسي عمريوسف ابراهيم عبداهللا656
هزار خدر خلف1952آسكي خديدهاسماعيل شرو خلف657
فهيمة حسن حجي1925عيشاني عطوحسن عباس عمر658
شرين رشو خلف1945منجي خلفقاسم خلف خليل659
آهو عيسى قاسم1955زريفه خلفالياس صالح قاسم660
ارملة1960عدالن خلفحياة عمر سيدو661
ارملة1930مجي آلوعدي عزو اوسف662
حني فرمان شمو1937حني حجيعبداهللا حجي علو663
ارملة1941حلوس عبديآرتي حجي صالح664
ارزان ابراهيم مراد1984نوفي مرادعلي حسين علي665
ارملة1938بهار خضرزلو حجي خلف666
آلي رفو سلو1927زريفة سيدوعيدو زندين حسن667
ارملة1935خمر عليعيشو خلف بكر668
عيشاني عمر علي1970برفي مرادسيدو يوسف احمد669
بيزاري خلف آجوج1954خنسو صالحبدل خديده آجوج670
شرين الياس ضياع1925عرنو خلفعتو خلف ضياع671
عمشي عباس علي1955منجي حمدناصر مراد ابراهيم672
صبرية محمد ياسين1950عليه احمدمحمد علي ابراهيم داود673

حيت محمد علي1937عليه احمدطاقي ابراهيم داود674 : شهربان محمود حسن
بيزار حسين علي1950نسو قاسوسيفو حسن آنعان675
ارملة1925ميلو عيدوباران خديده خلف676
شيرين سلو سيدو1922خنافي سلوشمو قاسم مندو677
عمشة هفند باجو1947خاني سلوباجو هتيان ابراهيم678
غزال الياس سيدو1955سيفي حسينجوآو هوفو ختو679
ارملة1978آوري حسننعام حجي الياس680
ارملة195آوجر خلفآوري رشو دويح681
ارملة1916نصو سليمانبيزار رشو ملكو682
ارملة1920عدلو حسينخناف خديدا خلف683
آوري جولو حسن1930هزو عليحسين مرزا حسن684
شاهة سليمان حجي1957فاطمة حسنيعقوب يوسف حجي685
ارملة1929ليلى خدوششكرية عمر علو686
نوفي حسن1927عدالن قاسمخلف حسين مراد687
اسري آلعو حكو1945عدوش حكوعبداهللا صالح احمد688



زينب عمر قولو1952آلي اديشمو خديده مراد689
ارملة1947بيزي عربوشيرين مشكو علي690
ارملة1930بزو عليريحاني جندي شرو691
حسن سرحان1924هدله آوديكاخنسه خضر رمو692
ارملة1957سعدية صالحشاهه حسين قاسو693
ارملة1942آاملة خشووطحة قطو قاسو694
شمال خلف تويني1946آوري ادوداود مراد تويني695
شريفه الياس محمد1949آاملة خشوسليمان قطو قاسو696
شيرين عمر علي1945غزالي جروتحجي عبدال عزو697
فاطمة اسود عبداهللا1955سعدية صالحشكري حسين قاسو698
ارملة1960عيشو زندينآوري سمو برآات699
ارملة1954زريفة سليمانفاطمه حسن فياض700
شاهه هارون1952حليمة عمرحسين خضر عمر701 : نعيمة عباس عمر
نوره خضر عبداهللا1954ليلى حميامين اسود عبداهللا702
ارملة1950عدالني خلفشيرين حيدر خديدي703
خيرية مراد خلف1951ليلى حمييونس اسود عبداهللا704
ارملة1949غزالي بكرآوري حيدر شبلو705
ارملة1951خاني يوسفحنيفة مسلط علي706
ارملة1949عدالنه مرادآلي خلف الياس707
ارملة1927عمشي احميميرم خلف بوبو708
غير واضح1943آلي مجكخلف سيدو حسين709
ارملة1948غزاله عبداهللاشمسه حسين خلف710
ارملة1932خناف خلفغزاله عيدو سلو711
ارملة1917زينو شماليزريفه آالو مريد712
ارملة1960خفشي خديدوآلي بكر قولو713
ارملة1958جميلة صالحسعديه محمد شيبو714
ارملة1962زينب عفدوزهره حميد علي715
ارملة1937عدلو حمدمرجان خلف علي716
ارملة1953آاملة خشوشمسي قطو قاسم717
ارملة1930بيزي عزالنهزاري حسن مراد718
صبيحه عبدالكريم محمد1963ليلى سعيدعبدالكريم الياس جاجان719
ارملة1942عيده عنوزفاطمه عباس قاسو720
ارملة1950آني قاسوآوزي حسن خفي721
ارملة1947عمشي خليفهسلطانى حمو فارس722
ارملة1942فاطم معاشزهرة خلف فارس723



ارملة1935خنسي علوفاطمه علي خليفه724
ارملة1963شاهه يحيىهاجر عبداهللا علي725
وسيلة اديب خدوش1982اسمره سليمانمحمود علي شمو726
ارملة1949خنسي صالحهيبه سيدو صالح727
ارملة1960آوجري خدرآلي رشو حمزو728
ارملة1932عيده آبعوبوسي خلف قاسم729
خاني حجي آتي1960خفشي جردوصبري سيدو آتي730
ليلى داود قرو1962عموش صالحعبدالرحمن فارس قرو731
زآية فاضل يونس1977وضحة قاسمحسن غائب حسن732
اميرة داود قرو1963زينب عليفيصل حسين قرو733
نوفه خلف قاسم1970منجي قولورشو ابراهيم علي734
شيرين مراد1927بهار مرزابدل خلف علي735 : هزار علو
امينة خضر علي1955سيفي الياسيوسف مشكو قاسم736
ارملة1943غزال حمدبسي حميكه ابراهيم737
زينب خلف شيبو1922غزال حمدخدر حميكه ابراهيم738
شمي محمود خلف1945نوري عبديعلي احمد نعمت739
شيرين حجي ختو1947منجي شفانشرف عبدو شاهين740
نوره سالم لطيف1970زريفه الياسسيدو مراد ابراهيم741
آلي عباس دربو1947غزال حمزيحاجو مراد خلف742
شكرية محمد حسن علي1943شريفة جمواسود خلف صالح743
اسمر جردو قولو1922حلوس عبديخدر حسن حدر744
نسيمة حسين قاسم1945شريفة جموآمال خلف صالح745
مرجان محمود مندو1917بيري حسنادو حسين قرو746
غريب يوسف حسين1952برفي عليخدر قاسم حسن747
صبرية فليت خديده1954غزال عبديخديدا خلف قاسم748
ليلى قاسم مراد1975آوزي مرادبدل رفو علي749
آوزي سليمان جتو1950زريف عبدوحجي فرحو معجون750
باران رشو ابراهيم1955بسي اصالنشفان سليمان قاسم751
آامو قاسم يوسف1950غزاله عليسعيد داود مرعان752
ليلى رشيد حسن1951آوري عليحسن قاسم عيسى753 : هزو حجي بشار
عدول خديده مراد1967بيزار خلفحجي خليل ابراهيم754
زهره حسين محمد1937آوري خلوعباس اسماعيل علي755
مياسه حيدر موسى1955سلطانه يونسشهاب سعدو موسى756
غريب مراد دهو1939زريف محمدخلف حسو دهو757
نازي امين حسين1956حنيفه فياضعزيز علي ابراهيم758



ارملة1937آردو آوسهزريفه الياس جندي759
سوسن برآات سالم1969زريفه الياسخديدا مراد ابراهيم760
سهام زينل1965مجره محمدفيصل خليل ابراهيم761 : سهام حسن ابراهيم
حلوى مهدي قاسم1974زهره اسماعيلنعمت صالح الياس762
خنسو صالح حسين1918آالني ابراهيمخديده آجوج حسين763
اسمر برآات سالم1967اسمر حجيجمال عبدو سلو764
نعيمة محمد يوسف1962رحمه اسماعيلعبدالكريم نامس يوسف765
آني آجي بكر1953آوري خدرخلف حجي آتي766
نعيمة جاسم حسين1961خنسي خلفعبدالجبار حسن حسين767
سيفي مراد ساطور1960نعام عيسىسعدو قولو ساطور768
بهار مراد عبدو1964بيزو عليخيرو عبدي قاسم769
باراني محمود حبو1943عدول رشكومحلو اسماعيل ضياع770
عدول حجي علي1955تعلي حمدخدر سليمان مجو771
مسكين احمد صالح1954ارزان الياسقاسم الياس ضياع772
هدية رشو حجي1955عدالني مرادخلف داود ميرزا773
زريفه قاسم مراد1953هزار مرادرشو جردو آرنو774
تبو خلف علي1952آوري عباسعفدو مراد هفند775
ليلى هادي آجل1953آالني مطوىعيدو خديدو آجل776

عدالني عطو سليمان1947عيشي عليحاجم آارص خلف777 : زريف بهدو خلف
آوزي حسن علي1957خاني عبدوخلف سلو خدر778
ميران آولوص ميرزا1943قشم علياسماعيل خدر ناسو779
خنسي عبدو يوسف1945هزو خلفقاسم الياس خدر780
نسو درباس ابراهيم1945آالني الياسشفان الياس حسن781
جميلة حسن قاسم1951وسي الياسادريس محمد احمد782
عشيه عيدو خلف1932غزاله شموالياس حاجي حسن783
شيرين مراد خلف1934آوجر حسنخديده قاسم بكر784
ريحان شمو عمر1949زريفة حكوخلف رشو خلف785
ارملة1937غاني حيانبيزاري محمود غريب786
آوجه قاسم يوسف1917فاتي داودحيدر نذير سيدو787
حني حسين صفر1938خناف عطوخديدا قاسم يوسف788
بهار معمو علي1952غزال هاديبردان حاجم آاشان789
نعام حيدر قاسم1966منجي مرادخيرو قاسم مراد790
آوري قاسم خالتو1954خنسي عابرعمر خلف آندور791
شيرين خلف قاسم1935بيزي سلوخلف ايزدو قرو792



سيفي حسين مراد1945زهري ابراهيمقاسم علي مراد793
اليفة خديدا قاسم1955آوجر صالحنفسو الياس سيدو794
ارملة1955هزار ميرزوآلي حيدر علي795
سيفي عبدال عزيز1938حليمة حسوالزآين سيدو برو796
بيزاري حسين خلف1951نعامي هجوسفوك موسى رشو797
زرو عديب عسو1950آلي مرادخلف مراد علي798
فاطمة جعفر اسماعيل1942آلي حسنهاشم موسى صالح799
ليلى آريم قاسم1955بسكي خديداداود عيدو خلف800 : نعام خرمش آلش
ساري عبداهللا ناصر1936بسي مرادشمو حامو علي801
بسي خديدو قولو1952زريفه قلوقولو اومر علي802
:زهره مراد خلف1947آوجر قاسمحمو خدر عبداهللا803 آوزي قاسم سيدو
يزدين دربو ابراهيم1953آوزي خلفبيزي خلف عيسو804
اليفة حسين خلف1947خنسو خلفعلي الياس حسن805
رشو عسو سمر1935غمو بدلشيرين خدر ابراهيم806
ارملة1960منجي اوسيسيفي قاسم خلف807
غزال عبداهللا ناصر1935عدول عليقاسو الياس قاسم808
ارملة1953زريف قولوسيفي رشو مراد809
بسي حسن عاشور1941حندي شموخلف حلو حسن810
حنيف باجو خليفة1920بسي سليمانخلف تعلو سليمان811 : آني آلي ادو
سيفي خضر بحري1935خاني مرزاخلف الياس بحري812
ارزان مراد هفند1933ارزان حجوالياس حجي احمد813
نائلة محمد يونس1953فاطمة حسينزينل محمد صالح موسى814
نظيفة الياس جندي1953بسي جنديشرو برآات آسو815
حنيف نعمت مرزا1955آوجر حسنشمو شرو سيدو816
مسري بدل قاسم1952عيشو منصورحيدر مراد ميرزا817
آوزي علي خلف1956خنسو خلفشمو اسماعيل عباس818
خناف نمر خدر163بهار خليفةميرزا بشار خدر819
سيفي حجي شمو1970حنو شموحمو قاسم خلف820
آوري خلف حسين1957زريفه عيدوسمو خديده حسين821
شيرين ايالس برهيم1927خناف آجوعلي قولو عربو822
بسي مندو خديده1935بهار الياسخضر مجو نمر823
زينب سعيد حاجي1955جميلة موسىحسن عباس ايدن824
غير واضح1957وضحة حسنابراهيم حسين مراد825
سيفي حجي خضر1957عيشه عيدوخلف الياس حاجي826
عمشه حسين مطو1954عدالني عليابراهيم حيتو عيسى827



ميان حجي خضر1955آوجر سليمانرشو آورو قاسم828
آوجر الياس خلف1910برفو قاسمخلف سيدو عفدي829
زريفة قاسم شمو1937صاره مرادزندين خلف آسو830
ميان علي رشو1955صاره مرادعباس خلف آسو831
آني اسماعيل خدر1965فرجه شنيورحسن رشو خدر832
آوزي الياس خدر1949خنسه خليلعلي حيدر ابراهيم833
ارملة1937رشي سيدوخونافي جندو خديده834
ارملة1920آجكوك خلفبسو تتر علي835
ارملة1912بيزار عليزريفه شمو برو836
بهار خدر تمر1947اسمر قباطرشو ايسي تمر837
هديه بيبو قاسم1945خفش ختوشفان خدر عمر838
دلفين عبدو خلف1974زآية يونسشيرزاد عيدو علي839
بيريفان عبدي خمو1951هاجر آوروشفان غربي حسن840
روشي خديده خدر1963ميرم آوروحسن بري حسن841
زهره رستم رشو1955ميرم آوروحجي بري حسن842
بديعه حسن علي1981شاهه جمعهآوفند عبداهللا علي843
آشي سليمان قاسم1980آوري ابراهيمنزار علي سعدو844
ريحان مشكو ايسي1973وضحة عبيداسماعيل رشو آرزو845
مرآز مخلول حاجو1967وضحة عبيدعلي رشو آرزو846
ليلى عمر ايسي1965وضحة عبيدشاهين رشو آرزو847
ارملة1949زيتو خلفمزرو جردو حجي848
ميرم دينو صبري1961آامو حموخضر مراد بسي849 : هناء ميرزا مراد
آوجر الياس حاجي1950دالل يونسحفدو درباس دربو850
هزار ناصو سيدو1966خنسي حسوعيدو حسين خديده851
سيفي حجي1945آسكي خديدهعلي شرو خلف852
زينب عبداهللا احمد1969خنسو اسماعيلسالم عباس احمد853
محبت عيدو حسن1954عدلو حاجيحجي ايالس خدر854
نيسان رشو نمر1965بهار مرادبابير خضر حجي855
فطومة شيخو عبو1968خنسي قاسمتعلو احمد عبو856
آولي صالح حسين1943آلي خلفمخيبر خضر قاسم857
ارملة1942غزال آشتويزدين شيبو ميرزا858
ابراهيم سيدو ابراهيم1953بنو عيدومنيفه خلف جاجان859
ايلخان علي محمد1966تعلي مرادعمر علو عبداهللا860
زهره عيسو خلف1965نوره علوسالم عيسى عمر861
فوزيه احمد جدعان1983رنكين عبدوسامي حسين حسن862



شيرين مطو بشار1922غزال نافخوشحسين ميرو محكي863
حنيفة مصطو حجي1957موشي اومردرويش مراد خلف864
خنسي قاسم يوسف1927آوري براهيممطو آنجي خديدا865
بيزي حسو ابراهيم1947بسي نعمتسعيد خلف سليمان866
شمي حجي ناصر1947آوزي مرادحسن حجي حسو867
غزاله مطو سعدون1952آوري حسنبرجس مراد قاسم868
مسكينه ميشو آجو1952آلي خضرالياس خلف عيدو869
زينب خلف حسن1922غزال حسنيوسف داهر حسن870
سوسن عمر1934عدول عيسىموسى حلو حمد871 : حنيف خلف
بيزار خلف هسن1954عدول حسينمراد حسن خلف872
زريفه قاسم خلف1944آلي خلفقاسم غانم قاسم873
وضحة ميرزه خلف1951ميسون بشاررشو شمو محي874
عمشة يونس اوسي1930هوري محمدنعتو عبداهللا احمد875
آوري سعيد اوصمان1922خاني خلفعباس حجي حسن876
بيزار ابراهيم آارس1957آالن حسنمراد الياس رشو877
نعام قاسم شكر1952عدول حسنسليمان حسن خلف878
حاني الياس مراد1925زينو مرادعبدو قاسم مراد879
نوفة حسين قرو1940سكينة عليمحمود قاسم قرو880
ارملة1935عيشان خلفخاني سمو حسن881
ارملة1920عدو برآاتقطي برآات بكو882
غزاله خلف محمود1959غزالي عبيدحسين سفوك محمود883
هوري عيدو سمو1951شاري حسنخرتو جردو خلف884
سيفي عباس1955بسو خلفمطو جردو مطو885
ارملة1954اللي سيدوبيزار عفدي خدر886
ارملة1945عدالن شيبوعرنو سيدو عبداهللا887
ريحاني سمو حسن1930زريف حسنخديده قاسم علي888
شيرين شمو آاآل1945عيشاني خلفعيدو سمو حسن889
ارملة1937آوجري مرادزريفة ناصو ايزدو890
عدالن درويش سليمان1973عيشان سليمانرشو قاسم شرف891
بسي سليمان ابراهيم1943آلي مرادخدر اسماعيل ابراهيم892
ارملة1920زريفة جنديخري علي خلف893
ارملة1942عرنو حسينحبوس حامو تتر894
عمشي الياس خلف1950عمشه قاسومحلو خدر ملكو895
ارملة1925خنافي حموخزو باجو خلف896
آزوان حسن قاسم1965حنو قاسمعلي شرو خلف897



ارملة1930حني شموآوري جردو شيرنكي898
غزالي قاسم عباس1951بتي حسينعطو جطو خرو899
بهو قاسم يوسف1947بسي شيبوالياس سفوك محمود900
عدويه رشو عيسى1975عيشاني عبدالسعيد سلو عيدو901
بيزار سلو شيبو1952عمشي خديدارشو حجي احمد902
جوني آلي مراد1966بسي حجيشفان حجي حفكو903
ريحان مشكو حواس1975زريف فرحوخدر خلف ميرزو904
بتن خلف حسين1904ايلخان حسنقاسم خدر خديدا905
وحيده يوسف صكر1953شمسه هاديصالح علي حسين906
نعامي ناصر سرحان1945عمشي عطيشيخلف قاسم ارسكه907
نوره سليمان مراد1966غزاله ابراهيمحمو سلو نعمو908
ساري حسين حجي1949هزو عليخوشو خلف علي909
عدول1955آوجري عبديمحي علي حسين910 : هوري الياس خلف
عدول درويش عمر1966غزالي عليالياس حسين خلف911
بيزار خدر حسن1928عمشة حليخدر خلف حجي912
ارملة1935عرنو سفرجوني علي خديدا913
آوري خلف ابراهيم1942هزي يوسفحجي حسن رشو914
لوزينا خلف علي1986نوره عطونجم عبداهللا حجي915
شيرين آارس علي1965خنافي الياسخلف خدر سليمان916
اعزب1983خنسو ميشوخيري شمو حمو917
نوره مراد عباس1965نصاف رشكوخيرو الياس حسن918
محبت سليمان خلف1967عدالني نمراويخيري خلف حسن919
آوري خديدا مراد1963بيزاري عليمشعل حجي قورو920
شيرين دلو درويش1966بيزاري حسينجونو سلو صفر921
ارملة1940آوزي احمدحنيفة خشمان رشو922
باران عمر خلف1966شيرين خديدهاسماعيل خضر عسو923
ارملة1954غزاله خضرمنيره محمد عبدالكريم924
آوز محمد فارس1964عمشة محمودسعيد اسماعيل علي925
آوزي عطو شيخو1955فاطم عفديبرآات رشو خلف926
نشمية مصطفى عيسى1942مريم طهحسين احمد سليمان927
غربي حسن حمو1931فاتي نمرهاجر آورو آلو928
امينه محسن علي1957ليلى زورسعدو زآر الياس929
عدوله1932آوري خلفالياس حجي درويش930
شيرين حسن احمد1954خنسو خشوخديدا خدر ماجد931
فاطمة عبداهللا الياس1954خذيجة عطيةمحمد جعفر سلطان932



عيدي مراد عتو1955عيشان عبداهللاعلي سلو عيدو933
عدوله شمو حيتو1949بسي شيبلوبرآات آتي ادو934
بسي شمو محي1938خني خلفبرآات سلو عيدو935 : شيرين عبدي خدر
سكينه خديده خلف1953شيرين عبدوعودي خلف خديدا936
غزال بدل علي1955شيرين عيدوالياس خلف خديدا937
عيشي خديدا خلف1930زيني الياسحسين قاسم ايزدو938
هديه آريم قاسم1954خنسي خلفمحمد حسن حسين939
بيبون خضر علي1927غزال مرادعيدو مجو حجي940
اقدام بشار خلف1970سيفي قاسمخليل خلو حسن941
غزالي قاشو مشكو1933فرحي حسنعبدو خلف مطو942
نوره حسين مراد1951نوفة قاسمسليمان داود علي943 : وضحة محمد علي
بهية احمد محمد1955عمشه حسينفرحان علي محمد944
مسري بدل بكر1963اليفه خلفعباس خلف علي945
آوري عمر مازي1942هزاري خدرعفدو مندو حسن946
ساري قاسو شبلو1954زينب نيسوجردو هبو خديدا947
خيرية سليمان مصطفى1956رحمي قاسميعقوب خضر حسين948
آوري الياس خدر1947خني عبديعبدال مراد علي949
آامو قولو شرو1957خناف جومرحسين مطو حسين950
شمي سيدو حسين1939بتي يوسفخلف سيفو جانكير951
غير واضح1950بهار خلفمراد ناصر الياس952
رمزية محمد خضر1953فهيمة الياسمحمد احمد حيدر953
آوري سليمان1954خاني بحريميرزا درويش آالو954 : حولي حسن
غزال علي عزيز1947آوجر شموقولو قاسم زندين955
آوزي خديدا خلف1954نالو خلفآالو رشو آالو956
اسماء اسماعيل زيدان1972فاطمة اسودنوزاد عبدالحميد يوسف957
ارملة1962عدلو حسينصبري حجي آارس958
ميان اوصمان رفو1929عدلو مرادقاسم الياس عبدي959
شرين خلف شرو1953بهاري مرادشفان هبو احمد960
زهرة رشو حجي1950خنسو خدرالياس خلف علي961
اعزب1965عمشو صالحآمال قاسم يوسف962
عيشاني الياس مطو1963بسي سلوعلو عيدو رشو963
آوري خديده حجي1943آوري خرمشمحلو حسن سيفو964
عدول ابراهيم آالو1963هزاري خدرجردو مندو حسن965
شمي قاسم عزيز1932غزال عزيزقاسم غانم يوسف966
ميان حسن حنتو1937الخان عزيزخدر سفر عيدو967 : قتي مراد خلف



1917هزو حسنخلف قاسم محمود968
آوجر مسيخ : روشي الياس : صبحي 

مراد
مسكين خلف ميرزا1954غزال عسافخلف خليل حسن969
شيرين علي الياس1957حنيف حسوموسى قاسم حسو970
باران جوآي علو1944زريف خلفحسين محكو حجي971
زريف قاسم حجي1920بسي ابراهيمخديده رشو قرو972
روشي صالح حسو1949هزو موسىسليمان الياس حمد973
آورتي حجي رشو1947سوري رفوشمو ملكو ابراهيم974

روشي محمود حسن1938هزو موسىحمو الياس حمد975 : سبحه قاسم مراد
باران قاسم خلف1950عدول حجيبرجس قاسم اوصمان976
اميره قاسو اوسو1949حنيف محوسليمان مرزا ابراهيم977
شيرين حسين قاسو1954آوري عليقاسم جردو علي978
خنسه احمد حسين1945آوري عليحسن جردو علي979
شيرين يوسف خلف1927آوجر خلفبدل شفان خليل980
مدينة درويش خضر1954مامي تميابراهيم رشو باجو981
عيشي قاسم1932سيسي اسماعيلخليل حسن عصمان982
اوزان برجس1953غزال سعدونعيسى قاسو عيسى983 : آوري حمو حسين 
نيسان رشو1951احمر حسنقوال ميشو ابراهيم984
آوجر احمد موسى1927عمشي عباسالياس حسين خلو985
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ارملة1918فاطمة خلفحنيفة عبداهللا قاسم1229
ارملة1957غزالي رشوبيشي آردو حسين1230
ارملة1932عرنو بشارزريفه خلف رشو1231
ارملة1885نوره آرنوصخنسو قولو خلف1232
ارملة1942خونافي احمدشمالي قاسم خلف1233
ارملة1956آوري عنجوخفشي مراد عباس1234
ارملة1959غزاله عليارزان حسين حسن1235
ارملة1952شيرين ناصرخاني شفان قاسو1236
ارملة1965غزالي ابراهيمآوزي قاسم خديدا1237
خفشي عبدو فيروز1954شيرين يوسفآسو مراد فيروز1238
خفشي مراد محو1940حني سفرجوآو احمد ادي1239
اآويرى حسن تمو1917فاطم عيسىخدر حمد اومر1240
غزالي عيسى حيو1927آوري شيرومحمد قاسم حسن1241



بسي سليمان عبداهللا1917غزال موسىقاسم ابراهيم مراد1242
عيشو عمر مشكو1952ميردين عباسخدر خلف شمو1243
عرنو جوآي خلف1927خنسي جردوخلف حجي دهام1244
ارملة1927عمشي بشارشيبو حسين ادي1245
خناف خلف قاسم1953بيزار حسينحسن الياس ابراهيم1246
حمد حجي حسين1918زريفة خلفشيرين احمد ايكان1247
ارملة1940غزالي بشارباراني اسماعيل علي1248
ارملة1953خنافي محيقمري حجي يوسف1249
ارملة1935عدلو آوسهآوجر الياس خلف1250
بسي حسن فندي1947عيشي مرادمرزا خلف سليمان1251
ارملة1935نصافي خلفشيرين الياس علي1252
ارملة1945بسو خلفعرنو قاسم خلف1253
ارملة1959خفشي مرادآوزي خلف مراد1254
حجي حسن رشو1954حنو محوخنافي خديدا اسماعيل1255
ارملة1928عمشو خليلنصافي شيبو عبدو1256
خناف دهار1932خنسي عليعيسى عاصي خلف1257 : نعام علي حسن
نوري حمي1955شيرين عيدوشمدين قاسم يوسف1258 : آرتي شيبو
جمد الياس1940خري حيكانآالو بهلو مرعي1259
خفشي خلف عبداهللا1922غزال رفوسعدو شمو درويش1260
بيزار دهار بكر1953خفشي خلفجوآو سعدو شمو1261
وضحة برو باجو1956آوري حمونايف برآات سمير1262
هزو الياس ابراهيم1954زيرآي بازوبدل بيسو حسين1263
خفشي عزيز دهار1917شيرين مندوحسين رشو حسن1264
عدول مطو علي1930نوره سعدوجوآو حسن عطيش1265
غزال يوسف جبان1932غزال خلفقاسم حمو اوسو1266
رقه الياس حجو1956زريف ابراهيمقاسم سيدو خلف1267
ونسه خدر قادو1951عيشان الياسعلي خلف دقو1268
ارملة1912خنسو علوخاني احمد ادي1269
ارملة1935خنافي ابراهيمارزاني خديدا يوسف1270
ارملة1944آوري جوآوعدالني حجي موسى1271
ارملة1935هزو خلفشامي علي محي1272
ارملة1945سيران بكرسيسه خلف قولو1273
ارملة1917بيزاري قطوعدوله خدر قاسم1274
ارملة1952خنسو خدرغزالي مراد خلف1275
ارملة1911زريفة حسننعامي خدر عباس1276



حجي سليمان خلف1925نيساني قاسمهوري جردو ابراهيم1277
صالح علي عباس1942خنسو هفندبيزاري حامد موسى1278
ارملة1956دالل سليمانغزالي حجي علي1279
ارملة1955بسي آليعدوله علو خلف1280
ارملة1947تعلي حموعدولة سليمان مجو1281
ارملة1928عمشي ملكوقمري آردو حسين1282
ارملة1952بياس درويشغزالي خلف خديدا1283
ارملة1956زريفة حكوشيرين رشو مشكو1284
حسن خلف ضياع1962عيشاني ميدوآامو اسماعيل جردو1285
آوري جوآو حسن1913بيزاري اوصمانحجي موسى خلف1286
خنسي جردو سعدو1957شريفة سعدوجمال قاسم حسين1287
ساري ميشو موسى1945فاطم موسىقرو قاسم حسن1288
ارملة1952دالل سليمانشمي حجي علي1289
زريفة حمو برآات1937آوري خلفبرجس سفوك موسى1290
سيسي سعدو سليمان1965ميردين سليمانحلو داود سليمان1291
نضال عزيز عبدالسالم1951بابت شاقليخضر احمد محمد1292
ارملة1929عيشاني خليلهوري حسن شمو1293
ارملة1927زريفه خديداعيشاني خليل موسكو1294
ارملة1930آوجري شموخنسي حسين عيسى1295
سيري داود1964ميردين مرادالياس عمر حمزي1296 : غزال آجو ناصر
ارمل1953غزال رفوسلو خليل ابراهيم1297
ارملة1925غزالي تترحنيف عبداهللا حنتو1298
ارملة1922بهار سليمخني خلف بكر1299
بسي خضر شمو1936عيشو خلفسليمان رشو آتي1300
بتن ابراهيم درويش1927زريف حسينخديده حسن حجي1301
رادي رشو خلف1937حاني جبورخلف اسود محمد1302
عدوش قاسي خلف1917نعامه تترحامد احمد عتو1303
خربي حجي سلو1934نوره آالوسليمان احمد محمد1304
بيزاري علي قاسو1957آوجري حسينزبيدو برآات جومر1305
ارملة1953زريفه بيرمفاطمه زآر عباس1306
فاطمة خلف رشو1945خنسه علوخليل علي عرب1307
خنافي دربو درويش1942عيشاني خرمشعبدي عطو درويش1308
خناف قاسم خديده1932آوزي خديدهحسين رشو علي1309
ليلى ادو باجو1951سيفي حجيحسن رفو علي1310
دالل خلف خديدا1952نعامي مرادحجي سرحان عمر1311



مدينة محمد خضر1956بريشان حميديونس يوسف حسن1312
امينه عباس خلف1954فهيمة يونسيعقوب خالد ابراهيم1313
منال خضر حسين1969خديجة محمودعلي حمش برو1314
آاملو خلف بكو1930آلي قاسمعبدو علي قاسم1315 : آوري حجي علي
آالن خضر صالح1952بياس شيبوعلي حيدر خدر1316
غزال مشيو ابراهيم1930هزو خضرخدر حيدر قاسم1317
فاتي بدل حسين1950غزاله عمرسليمان حسين علي1318
خناف مراد خفي1957آوري خدرخلو حاجي معمكو1319
نعام ابراهيم حبو1952رشي ملكوخرو مراد مشكو1320
خنسي هتيان ابراهيم1948حنيف خديدابازو هفند بازو1321
بهار قاسم خدر1952اسمر خديداعبدو علي خلف1322
ميان قاسم حسين1950آوري ميرزهآتي بيو عزام1323 : هبوس سلو جردو
ساهرة سليمان مصطفى1979هدية محمد عليمسعود حسين الياس1324
نعام حسين عبدي1949زريفه صالحعيدو حامو حسن1325
شيرين هسن مهمد1947نيساني حموحجي مورو حسن1326
خفشي علي خدر1954عدوش حكومطر صالح احمد1327
عيشاني عيدو حجي1968بيزي خدرميرزا حجي قاسم1328
خالدة حسين عمر1971فتكي حيدربكر عمو ادو1329
املة1963عمشه احمدشريده خلف محمد1330
حمدية داود رشو1950عدوش حكوسعيد صالح احمد دلي1331
ارملة1953شكرية عمرطرفه سليمان محمود1332
ارملة1927زريفه وهبزهره خليل البرو1333
ارملة1949ويسي رشومنجي درويش محمد1334
نشمية حسن خلف1947صاره خلفمحمد صالح احمد1335
ارملة1937هزو مرادعدول بيشو تعلو1336
ارملة1934عدوله عتكنعامي قطو مراد1337
ارملة1961نعامي حمدميان عليكه سليمان1338
ارملة1944ساري عبدوآوري علي عيسى1339
ارملة1918رشي ابراهيمساري ميشو خلف1340
ارملة1960خنسو خدرعرنو مراد خلف1341
ارملة1927عدوله عتكخنافي قطو مراد1342
ارملة1910فاطم عباسآوجري قطو عباس1343
خنافي خدر آلي1918دالل آورآوقاسم رشو حجي1344
ارملة1941غزاله حموساره الياس عبدو1345
نشمية ميشو عيدو1956نصافه سيفومردان نعمان رشو1346



ارملة1964آوري جردوآشي ادي علي1347
غير واضح1932زريفي حسنكوحامو قولو عبود1348
نعام حجو1905هزو حمدعلي قاسم خلف1349
مهدية محمود صالح1969فاطم حسيناحمد مطو سليمان1350
ارملة1944آلي عمرخنافي خرو مراد1351
روشي مراد حسن1957اسمر حسنخدر ميشو ابراهيم1352
خنافي ميرزا عنز1952غريب آموميرزا حسن سليمان1353
شمي ابراهيم توبال1948ارزان سليمانعلي ابراهيم دربو1354
ارملة1927باران ادوغزال سلو الياس1355
خاني خضر سليمان1955غريبه ناصرابراهيم حجي مجو1356
هوري ابراهيم حمو1943شيرين حيدرحاجو ادو باجو1357
فاطم حسين اوسو1952غريبه ناصراوصمان حجي مجو1358
برفي قاسم رفو1957غزال حسيناحمد عنز رفو1359
خاني عيسى1932عدول خلفمراد جردو قري1360
خناف حمد علي1932شمي آصبختو شمو حسن1361
ارملة1949آوجر سلوباران عسالن شيخ حسن1362
ارملة1955غزاله مرادعمشي قاسم خلف1363
ارملة1937حنيفه فياضجميلة علي ابراهيم1364
ارملة1952عيشه خليلجميله نادر قادر1365
سكينه حسين حجي1937نوري موسىحيدر موسى مصطفى1366
احمد جونو آهار1927هزو خديدازاري ايزدين خلو1367
ارملة1953عدوش جندوآرتي خلف حجي1368
عدول صالح خليل1942خان دهارحسن رمو خلف1369
آوجر عمي آمو1953عيشي مرادخدر خلف سليمان1370

رافده خليل متي1953هربيت عبدالمسيحخالد جميل سعيد1371
عدول حسين ملكو1917خرمي ملحمحسن خلف سليمان1372
نهاد حجو دلي1956عيشان نفسوحيدر حجي رشو1373
آلي عيسى حسين1949غزال سليمانابراهيم حسن مراد1374
آلي خدر مراد1917غزال مرادقاسم ملكو احمد1375 : بسي خليل
عدلو حسن غضبان1900خناف ملكوماجد برآات آنعان1376 : غزاله عيدو ادي
عيشي خدر مراد1910زريف عنزموسى آنعان غانو1377
نوري مراد قري1922عمشه حسينعلي قاسم فندي1378
آامو ابراهيم فانو1947عمشه حسينخلف قاسم فندي1379
خنسي حسين احمد1954بهار ماجدبشار اوصمان بكر1380



بسي خديدا احمد1953نيسان سليمانخلف آجو عبدو1381
الخان قاسم حسو1927خناف بيشورفو حامو اوصمان1382
غزال علي آريش1952خناف عمرخلف جردو يوسف1383
خفشي نعمت حسو1957خمي مجكوقاسم بشار عبدي1384

1949الخان عزيزعلي سفر عيدو1385
وضحة خلف حجي : نظيفة سليمان 

يوسف
خنسي عباس يوسف1952عدول سفوكاسماعيل جردو قاسم1386

آوجر مراد حجي1922ميني خليلآارص جوآي حسن1387 : زريف حسين قاسم
حياة قاسم اوصمان1954عيشي دربوعلي حسو حنتو1388
صارة خليفة خلف1922غزاله خديداسمير حجي رشو1389
غزاله سليمان ملكو1954غزاله حسينخديدا عنز رفو1390
هربيت عبدالمسيح جرجيس1927ريجو جرجيسجميل سعيد الياس1391
عدول قروآه1941زرو سمورشو عبداهللا عاشور1392
خنسي محمود غريب1933آامو قطومرزا علي حسن1393
خناف يوسف قاسم1955زريف خشوسيدو علي قاسم1394
عدول قاسم سليمان1947عرنو احمدخلف احمد باجو1395
هلو سليمان زغير1951عدول علياومر حسن اوسو1396
نعام مراد حجي1952آوري عموبرآات شمو اوسو1397
عدالن شمو حسن1955خناف حجيذيبان حجي مطو1398
سيفي قاسم قاسم1954صاره بروالياس بوبو سيفو1399 : وضحة خلف قاسم
عدول خلف مراد1955خان شموميرزا صالح احمد1400
:نوره احمد ظاهر1927غزال ميشوآينجو رشو رفو1401 بهار جوآو
مرآز حلو رشو1951عمشي قاسمقولو مراد شمو1402
نومي مراد1945ايلخان حلوخلف خديدا عاشور1403 : عدي محمود دربو
عيشان1907غزال رشوجونو حجي عفدي1404 : سيسي قاسو حجي
ميان عزيز1927بيزار رشوآريم خديدا خلف1405 : نعام عبداهللا
هوري خدر نعمت1927خنسه اوصمانآتي خلف حسين1406
بيزي دهار داود1955نعام عبداهللاخلف آريم خديدا1407
نوره بكر جومر1931عدولي فانوخلف احمد دربو1408
منجي صالح خديدة1942خنسي عليبكر مراد علي1409
بيبون عطو دربو1947باران رشوفرحان محمود دربو1410
قمر عطو دربو1955ميان عليجمو دلي دربو1411
حنان بكر1940الخان خليفالياس خديده خلف1412 : شيرين مراد ابراهيم
بيري حمه قبو1941عدول غانمرشو مراد قرى1413



بسي حسين زيدو1950هزو زيدومشكو عبداهللا حسن1414
شمي اسكان عمر1927سيران محيبكر عرفات حاجي1415
خاني الياس فانو1922خناف آنعانخلف هزاع حسن1416
عيشان تعلو سليمان1927نصره حيدرقاسم فيردو خلف1417
عيشان حسن قاسم1930غزال ملكوملكو سعيد اوصمان1418
غير واضح1932غزال دهارسيدو حامو اوصمان1419
هدلي مراد آصب1933عدولي فانوحمو احمد دربو1420 : آوجر رشو قولو
عمشي خلف ماهر1950نوفه بيسكشيبو قاسم قولو1421
عدالني رشو عفدي1952بيزار مرادبرآات درويش عتك1422
زينب شعبو علي1953فاطمة الياسعلي احمد دربو1423
زريفة اسماعيل يوسف1927فاطم عليخلف سليمان حسو1424
خناف خلف عتو1944غزال آلوحجي رشو قاسم1425
امينة رشو خلف1952غزال علوخلف رشو قاسم1426
بسي خلف حمو1950عدول محمودحسو حسين حمو1427

امينة حسين مراد1952خنسي موسىعلي دهار ديبو1428 : فاطمة موسى عاصي
شمي شمو بشار1927خناف مطوحسين احمد حسن1429
آلثوم عاشور محمد1937نوره آالوحسن احمد محمد1430

جميلة قاسم سلطان1952منجي مسطومحمود حسن خضر1431 : حمدية حيدر مسطو
صبرية محمود خضر1945خديجه خضرمحسن موسى بيرم1432
سورية نادر قادر1941خديجه محمدسليمان علي حسين1433
ارملة1930بهار حجيروشي مراد سعدو1434
اديبة خليل ابراهيم1945رحمه ابراهيمعبداهللا علي عباس1435
نجمه يونس محمد1951زريفه بيرمحميد زآر عباس1436
زهرة قاسم عبداهللا1954فهيمة زآرامين قمبر علي1437
نوفه مراد الياس1951حنيفه الياساحمد غائب حسين1438
ارمل1950زهره رزوعباس محمد حيدر1439
عدلو دهار علي1942غزاله عمرشمو حسين علي1440
بهار حسن علي1955عيشاني سعدوزيدو يوسف علي1441
عدول تويني آتي1952فاطم عفديسيدو رشو خلف1442
هوره حسين خديدا1927زريف خضرحيدر خضر عربو1443
وضحة جمعه ابراهيم1950زيني جاجانمراد خضر سلطان1444
آريمة محمد خضر1951خنسه خضرمحمود حسن سرحان1445
منيفة عباس عبدال1946منيفة حسناحمد الياس عبدال1446



وسيمه علي قاسم1952جميلة محمد عليالياس مسطو قاسم1447
بيزي الياس خضر1949غزاله اديقاسم حجي خديده1448
خنسي خلف ادي1954عربا رشوقاسم حسن عفدي1449
سيفي نايف قاسم1954آوزي اديخلف رشو عيدو1450
هوري خديده مراد1943هزار حجيسعيد عمر آشتو1451
آلي محمد ابراهيم1945خري رشوسليمان حجي خنجر1452
عيشي الياس خدر1955زريف عليبشار قاسم حمزو1453
نعام سفيان قاسم1947عرني عليسليمان عيدو حسن1454
صاري خلف مراد1935آوزي جردوسليم حجي خضر1455 : رشي رشو منت
آلي مراد خلف1951حنيفه خضربرآات منت جردو1456
هتوفه1950نجمه خضرفيصل علي يونس1457
ارملة1932آوري قاسمغزال رشو خالد1458
خديدا خلف درويش1937خانم جنديعيشاني قاسكي درويش1459
ارملة1937عيشي سيدوخنسي هادي داود1460
نيسان قاسم خلف1950عدلو يوسفسيدو خلف معمي1461
ليلى قولو رشو1957آوري قاسواسماعيل قاسم خلف1462
ميان خديدا حسن1953جوني حجيخلف خدر حسين1463
نورى الياس قاسم1952هزو حسنالياس دهار بكر1464
بيزار بكر دربو1957زينل خلفجردو سمير خليل1465 : آالن آتي حلو
بسي علي مشكو1954رشي ملكوغريب مراد مشكو1466
بيري آجو تمو1935هلي معوعلي شمو ملكو1467
حنيف محو حمي1927آوجر حميفندي مراد خلف1468
مامي خليل يوسف1942غزال علوقوال رشو قاسم1469
نعامي الياس حسن1943جوني حسنحجي رشو حسو1470
غزال الياس1930هزو اوصمانمراد رشو خليل1471
ارملة1937حمزه قاسمرحمي خلف صالح1472
رشي خالد عمر1935آوزل بروخلف دوقي غربي1473
آني ميرزا حسن1952غزالي حجيخدر خلف حسن1474 : آوجر سليمان حمو
غزالي ابراهيم سمو1945اسمر عيدوحسن خلف سيدو1475
شرقية سعدو1944رشي عنزصبري بدل ابراهيم1476
خنسو عبدو1947بيزاري هاديحجي الياس حسو1477
بسي مراد مرزا1965تعلي مجوبرو سلو عطو1478
حني حسن جردو1951خنسي سرحانخيرو محمود علي1479
آوجر آارس خلف1952آوالن قروعتو سليمان مندو1480
عمشه حسين علي1954غزاله حموايوب خضر عباس1481



عمشه حسين قاسو1955سوده حيدرعلي جعو حمو1482
خاتون مطو مسطو1957غزاله وسمانعجاج حسن حسو1483
ايران سيدو حسين1968بسكي خلفايزدين علو حسين1484
وسو سليمان بشير1955فاطمة عثمانخليل خلف قاسو1485
نازو علي آبعو1954مسري عليآريت حسين آبعو1486
خاتون خلف خديدا1954بيزي حجيقاسم عجيل خلف1487
ارملة1940نيسان خلفهاجر ناصر عيسى1488
خاني مراد آلو1971عدلو فنديسعيد برآات خلف1489
عدالن شيبو حسين1951بيزي الياسخلف شمو حيتو1490
زيتونه خديدو شمو1952ساري شموقوال شرف خدر1491
غزاله الياس قاسو1948آلي دربومراد علي مراد1492
هزار الياس حجي1950زريفه قاسوشمو آبعو شيبو1493
فاطم حسن احمد1957غريبه عليبرآات آيجو احمد1494
آوزل خلف1923خناف جروسليمان خدر قري1495 : آوري متو شيبو
يعلو برآات اوسكي1954منجي سلوعلي عزيز حسين1496
ليلى سلو خدر1954هزو خلفنعمت حسن علو1497
بيري رشو حسن1925منجي سيفوجردو مراد حسو1498
عدوش سعدو برآات1954بيزار قاسمخديدة خدر شمو1499
شريفه خشمان رشو1950آوجر خلفعمر عمي ميشو1500
فاطمة بيجو قاشسم1954بسي قاسمامين عطية قاسم1501
بيزار خليل محو1947خناف اومرموسى ملحم مراد1502
آوجر عيسى علي1927عيشي احمدحسن خلف ادي1503
خنسي زبلو قير1937غزال مرادمطير علي درويش1504
شمي خليل زندين1920خفشي ميرزارشو حسن الياس1505
ارملة1917آوري خضرخنسي خلف بابير1506
مياسة برجون شمو1955عرنو عنوداود سليمان شمو1507
دجوار عباس خضر1954شرين ابراهيمادي خضر عمر1508
آرتي خلف حمد1953عرني خلفعجم حسن عجم1509
ميان برجت علي1962آوزي عليعبدي درويش عبدي1510
بسي حجي اومر1973ارزان جندوصبري حسن اومر1511
هزار ناصو حسن1955صاره رشوحسين اوصمان رشو1512
خاتون عبدي درويش1927خانم جنديخلف قاسكي درويش1513
ارملة1970منجي حسنزآيه الياس ابراهيم1514
خديجه عطية سليمان1927غزاله قاسمجعفر سلطان محمود1515
ارمل1957فرحه فياضمحمود عبداهللا صالح1516



خالده صبري حسن1953فاطمه يونسادريس محمد علي حجي1517
صبحه عواد صالح1952ساره حسنمحمد زآر عبدال1518
بيزار ابراهيم خليل1946عيشاني عليمجو علي عتك1519
زينب والتي1953عيشاني سعدواحمد يوسف علي1520
آوري رشو مشكو1945نصاف حسينغانم علي بشار1521
خاني قاسم اوصمان1947زريفة عمرسليمان عيدو خديدا1522
فاطمة علي عيسى1956آوزي دربوميشو خدر ابراهيم1523
نجمه الياس عباس1942عدو بشارمحمد قاسم خلف1524
ارملة1923حلوه عليفاطمه عبدو آتي1525
ساري عيسو آراف1947زيني رشوخليل لوسي خلف1526
شيرين عبدو مراد1949سيسي حجيعيدو حجي برآات1527
فهيمة حسين علي1947آوري علودحام حيدر محمد1528
آوري خلف خضر1922زريف مرادخلف حاجي سنجار1529
سكينه خديدا حامو1941ارزاني خلفدرويش تعلو اشكفتو1530
عدولي قاسم1920غزاله علوآاظم الياس عربو1531
زآو عاصي نعي1934وضحه نايفرمضان شويش خضر1532
نوره خضر حسين1955خاني خضرحجي خلف حيدر1533
نوفه محمود عزو1956نوفه صالحعمر برجس اوسو1534 : عده خلف قاسم
بهار درويش جندي1949بسي مرادعيدو خديده ابراهيم1535
الماص عزيز سليمان1957زهره خلفجهدين صالح علي1536
سيفي طحلي درويش1940آلي جنديعلي سلي علي1537
شمي غانم خلف1945زريفه مكوحامد رشو خلف1538
صنم خلف ادي1951آوري غريبوبدل الياس عمر1539
شيرين بكر حسن1950فاتن يوسفيوسف احمد قرو1540
صبريه خلف عمر1968بيره عيسىآتي بوآو خلف1541
خديجه موسى صالح1935بسي مرادسعيد حاجي اعمير1542
سليمه آاظم محمود1951جميله موسىفاضل عباس ايدن1543
زريفه آندور سمو1942نيسان شموناسو مراد خدر1544
ارملة1958غزاله حيدرندو الياس حجي1545
آوري حجي قاسم1956عيشان دربومالو يوسف حجي1546
مصري سيدو علو1955عدول رشوخدر خديده علو1547
خنافي عمي آمو1944خناف حيدرعيسى هادي داود1548 : عمشه عمر داود
سعدو ناصر عزو1927غزال بلهوالخان علي اوصمان1549
سيفي رشو شمو1954غزاله خدردخيل عيدو حسن1550
شمو احمد علي1922فاطم صالحآوجر حفي قرى1551



عبداهللا زغير حسين1960فاتي يوسفشيرين فارس سليمان1552
ارملة1932خاني مرادحنيف خلف حسن1553
مراد حجي خلف1922حنيف حسنعرنو حمو شمو1554
الياس خلف حسو1962غريب آارسخاني حسين ميرزا1555
ارملة1949عدل حسنزريف خلف نمر1556
ارملة1953عدلو مطومنجي شعبو علي1557
نايف خلف برو1949آلي عبديشيرين شويش حجي1558
خدر ابراهيم حسين1950غزال بشاربسي رشو حمزى1559
شمي خلف سليمان1955زريف قولوبابير رشو مراد1560 : ساري خديدا بدل
شكرية حسن حجي1952فهيمة اسودسليمان عساف علي1561
نضال علي جمعة1978الماس عاشورديلمان نواف بيسو1562
نعامي حسن حسو1926غزالي نعموخلف خديدا اوسكر1563
ارملة1935سيفي قاسمسكينة حسن خلف1564
عمشي رشو مطو1948عمشة بيشواحمد حسين عيسى1565
شيرين قاسم عمر1917بهار قولومشكي حجي عمر1566
غزال شمو جوآو1955نورى بكرعلي عبداهللا خلف1567
عرنو سعدو ظاهر1957عدلة متوخليل مراد ملحم1568
خنسي زامل اللو1927عدلو اسماعيلخديده علي تمو1569
ارملة1949غزال شيريننيو صالح جروت1570
شاآره مراد خليفة1956عمشة قاسمادريس مراد علي1571
ارملة1932جازية خلفوضحة حسين آلي1572
باسمة صبوري صالح1960فاطمة محمدعبدالمنعم عبدو علي1573
ارملة1966ميرم عبدواسماء محمد سليمان1574
جليله حسن حسين1949فاطمة بكرمحسن حجي علي1575

1943فاطمه بكرمحمد حجي علي1576
امل امين عبدالرحمن : ايمان حسين 

جردو
احالم علي محمد1968شكرية احمدجمال خلف محي1577
زريفه محمد عيدو1958شكرية احمدنصرالدين خلف محي1578
ليلى علي محمد1965شكرية احمدعالء الدين خلف محي1579
ايمان ثامر مصطفى1977منيبه رشيددلشاد عزالدين خلف1580
ارملة1959آوزي فندينوفه ابراهيم قورو1581
حياة نفسو خلف1947بهار تعلوسليمان حسن حسين1582 زيري حسن محمد:
ارملة1960سكينه حسنشكريه خضر علي1583
ارملة1947آوزل حموباران اسماعيل علي1584
عيشان ميرزا1972سيفي حاجيخيرو قورو خلف1585



قورو خلف اوسف1944آوجر درباسسيفي حاجي محمود1586
هديه حسن ابراهيم1956سكينه حسينوعداهللا حيدر موسى1587
خاتون الياس غفو1967زلو حجياسماعيل صالح غفو1588
خرنوف علي ميرزا1947ناسي يوسفبيسو شاآر يوسف1589
آلي آافان خضر1954عيشان عليحيدر الياس حسن1590
ارملة196خنساء حسنهزار آمال خديده1591
بسي حجي مراد1975بسي سليمانخضر سليمان خلف1592
هزو قاسم حسن1970زريف جاسمسعيد مراد سعدو1593
غزاله خديدا اسماعيل1974باران اسماعيلقاسم آسو شمو1594
اسمر عبدو شمو1974خنسو مرادحجي عمر علي1595
اسيا حجي حيدر1975نوفي مرادناصر حسين علي1596
الياس حسن خديده1917غزاله عمرعيشان علي خلف1597
شريفه ايوب سعدو1965فاطمة بيسومحمود احمد سعدو1598
منى عباس عائد1970فهيمة عمرالياس قاسم مراد1599
امينه ايوب سعدو1970فاطمة بيسوحمادي احمد سعدو1600
منيفه صالح حسين1949زهره علياحمد خلف علي1601
اليف بشار رشو1939عمشه عبداهللاسلطان مراد علي1602

1973اليف بشارعباس سلطان مراد1603
آريمه محسن جعفر : معصومه حسين 

امين
ميان درويش الياس1976باران اسماعيلفرحان آسو شمو1604
نسرين الياس يوسف1971فهيمه مرادعباس قاسم مراد1605
اسمهان عبداهللا احمد1956شكرية احمدصالح الدين خلف محي1606
غزال آجي يوسف1927خنسو ملكوميرزا خضر عطك1607
شيرين خدر مراد1955خاني شفانحسن حجي دهار1608
هوري خدر خالني1949منجي حاموقاسم سرحان عتك1609
عيشاني علي خديدا1940سيرآي حاجيسمو خليل عباس1610
شيرين قريو مراد1927سوسي ميعهخديدا حسن هالل1611
شيرين قاسم عتو1954عيشي احمدشفان حامد عتك1612
ارملة1956زريفه فرهوبسي حسن خديدا1613
ارملة1920خنافي عتواسمر قاسم يوسف1614
ساري محو قاسم1932فاطمة توينيمراد حسن قاسم1615
سيفي خلف علي1936بسي فهميحيدر تعلو حسن1616
ارزاني عيدو خلف1942غزالي خلفصالح قاسم خلف1617
منجي عفدو علي1946عرنو عليعباس حجي خدر1618
نصاف خلف علي1950عمشه خليبوآو خلف حجي1619



شيرين حسن قاسم1953حنيفه باجوشمو بشار سليمان1620
طاري خديدا علي1951آوجري رشكوصبري سليمان جروت1621
ارملة1922سيسي ملكودالل حسين سليمان1622
خفشي علي الياس1953عدوله قاسمخدر حجي سليمان1623
عدوله حبو حجي1935غزالي خلفحجي خدر خلف1624
آامو موسى رشو1943خنسو ملكوسعدو خدر عتك1625
بسو علي عباس1930غزالي مرادعلي قاسم علي1626
بيزاري الياس خلف1938عرنو صفريوسف علي خديدا1627
بيزاري خرنو خلف1952زريفه عبداهللامجان حامد الياس1628
ثوره ميرزا1945عرنو عليحسن حجي خدر1629 : سوريه موسى
غير واضح1947بيزاري جردومراد حجي مجك1630
هوري حسين محمد1943زهره بكرآالو خلف علي1631
ميان سمو برآات1954عيشو حسنحيدر حمو زندين1632 : آامو رشو باجو
بتن عتو احمد1942حنو شموالياس قاسم خلف1633 : نعامي الياس خلف
شاهه بيجو قاسم1956شمسه آدحيحسين حروش بطوش1634
غزاله دربو خرو1952زريف سكفانخلف سيدو علي1635
جميله عباس جمعه1957زهره خلفحجي يوسف جمعه1636
ارملة1959شمي عبداهللامينه سليمان حمو1637
سيفي سعدون رفو1957رشي رشوجندو سليمان حجي1638
بسي خديدا ادو1935آلي بكوالياس قاسو خلف1639
آولي علي هبو1951بسي عليعيدو علي زندين1640
دالل صاروخان قاسو1947شاري رشوقاسم خدر حكو1641
سيفي شرف قاسم1953خنسي رشوقاسم حسين خلي1642
زريف سعدو مراد1943آوزي اديبيسو رشو عيدو1643
آوجر حسن سليمان1950بيزي قاسمآرتو آجو سليمان1644
غزال علي درويش1947عدالن سموخلف آارس درويس1645
آلي سيدو قاسو1947غزال قاسمحجي خلف ايزدو1646
شمي شيخو خلف1927هزار بشارحيدر خدر خلف1647
آوجر قاسم خلف1947تعلي حسينحجي خديدة ادي1648
ارملة1951غمي عليزريف عمر علي1649
منجي رشو سكفان1930عدلو قاسمحيدر سيدو شيبو1650
آلي عيدو ترآي1913آلي خفوعبدالحميد ادو سيدو1651
محبت بدل قاسم1945بيزي قاسمخدر آجو سليمان1652
آشي الياس مراد1954خرنوف عمرميرزا قاسم عجو1653
ارملة1932زريف قاسمشيرين قاسم دمبوش1654



قاسم هسن عبداهللا1955آوري مرادفهيمة برجون عيدو1655
شمو خلف شمو1927عدولي حسنشيرين خدر خلف1656
خنسه رشو خدر1956سوسن عزيزخدر قاسم عمر1657
سيفي قاسم برآات1949آني مرادمراد علي مراد1658
زريف حجي شمو1922آولي مرادحسين حسين حسن1659
باراني حسو رشو1935عمشي عزيزحسن رشو علي1660
آامو عيدو حسن1940آلي ميرزاعلي حجي شالل1661
جوني حسن علي1933بيزار قاسمشرف حيدر شمو1662
ارملة1937هزو مطوزينب خلف جردو1663
ارملة1954خاني حجيفرزو مراد يوسف1664
ارملة1945غزال خلفالخان خلف حسو1665
ارملة1927عيشو عجمخناف خلف حسن1666
ارملة1962بسي حجيغزال قطو حسن1667
ارملة1932عمشي عليشيرين قاسم قرو1668
صبرية الياس عيسى1955آلي خلفخديده علي تمو1669
يازي تمر مراد1947خفشي بتواسماعيل جوآو عباس1670 : شمي مراد خلف
حنو خرمش خالتو1960شيرين بشارسليمان خلف داود1671
شمسه خلف آتي1946آاملة سيفوسعدو اسماعيل عيدو1672
آوري قاسم مراد1952آلي عمرخدر قرو مراد1673
فاطمة شعبو موسى1972آلي براهيمشمو رشو علي1674
خفشي خدر خلف1937عمشي مرادقاسم الياس حسن1675
نوفه قمبر علي1946فاطمة داوددخيل زآر عبدال1676
ليلى سليمان خلف1955شيرين ميرزاجاسم قاسم خلف1677
ارمل1937نعام محمودجندي دبلوش الياس1678
آتي علي بشار1932خنسي ابراهيمخناف جوآو حمد1679
ارملة1956آوجر غانمبيزار جوآو حسين1680
خاتون خلف داود1967عدول الياسخيري عين خلف1681
خنسي مراد فليت1949برفي حمكخدر الياس قاسو1682
سوده سليمان مراد1953عدوشه احمدآريم محلو سيفو1683
آاملة خدر حمو1970عيشاني خدررشو هسن حسن1684
آوزي نعمت موسى1955غزاله مراداحمد حجي قاسم1685
حنيفه حامو حسو1918زينب سفوكحيدر جوآو ناصر1686
بسي آارس باجو1953خفشي خلفخدر مراد حسن1687
منيفه نائف خدر1963دره رشوحجي مشكو خدر1688
عيشان ميرزه آارس1928ساره قلوخلف مراد الياس1689



غير واضح1927مريم الياسخلف بشار قولو1690
بيو علي شيخو1949زيني حميخضر حسن حسو1691
عمشه حسن سيدو1957غزال سلوعلي ابراهيم مرزا1692
زينه خلف خدر1943بيزاري خلفخديدا بكر حسين1693
آوري اسماعيل قلو1938عمشو خلفمراد علي داود1694
غزاله حميد خلف1945نجمه حسيناسماعيل داود زين العابدين1695
عزيزه حسين فياض1959زريفه سليمانفرحان حسن فياض1696
آلي يزدين1952غزالي هوفوسيدو سلو جندي1697
ارملة1937خنسي اديغريب خلف آجو1698
ارملة1927مريم مسطيزهره عباس عبدال1699
ارملة1951سكينه رزومنيفه حسين عفر1700
نورى اسماعيل جوآو1981مارين حاموالياس جوآو عباس1701
خالده يونس محمد1940غزاله علومحسن الياس عرب1702
بيزو1945خمي عبديآريم احمد برهن1703
سيفي حسن خضر1950قتي حسينمراد علي عزيز1704
زهرة حيدر ابراهيم1980عدول ناصوميرزا قوال موسى1705
ارملة1958آوجر عباسبيبون ملكو خلف1706
آوري ايزدين1917شيرينخديدةخدر رشو آشتو1707
بسي حامد عتك1930عيشاني علينعمو علي عتك1708
بسي سيدو قاسم1927آوجر حبوالياس جوآي مجك1709
خنسي خلف مراد1952فاتي يوسفقاسم درويش خلف1710
آوزي خلو ادي1916غزاله قاسمقرو خديده شمو1711
نازو آالو حبش1937نيسان نافخوشآرتان علي آلي1712
زهري صالح حسن1935حمره فنشخيرو محمد حموش1713
ميان قاسم عمر1952فرحه شمبورمراد رشو خدر1714
شيرين آجو عبداهللا1922غزالي احمدحسين خلف عيسى1715 : بسي مراد صالح
خناف خلف غانم1959آوجر حسنخلف حسين ابراهيم1716
نعام علي بيسو1963زينه حسندرويش عبدو جونو1717
نصاف حسين حمد1954عدلو براهيمهسن سيدو عبداهللا1718
خنافي جوآي مجك1945بيزاري قطوعلي خدر قاسم1719
زهره بشار خدر1927خنسو ميرزوعلي عتو خضر1720
عدول حجي حسو1947سيفي حجيسليمان حجي ناصر1721
غزال حسن عطيش1936برفي عليابراهيم علي حسن1722
شيرين قاسو علو1930هزو عليحجي حسن فندي1723 : خاني خلف سليمان
آوري يوسف خلف1928عدول ذيابخلف مراد حمو1724



عدول علي تمو1907شيرى خلفالياس قاسم غانم1725
ارملة1920زينب خلفهدوله اسماعيل محمود1726
ارملة1928عيشه عليآوجري بكر آاتو1727
ميان خلف عصمان1936آني مرادميرزا علي مراد1728
ساري فرحان محمود1956فاطم حسينخلف خدر حسين1729
عدي عيدو نمر1951زريف عربوحجي تعلو عربو1730
فهيمة حاجي خلف1963هوري خلفشفان عبدو حبش1731
ارملة1966خنسي درويشمنجي حجي حنو1732
بهاري خربا علي1947عدوله خلفخرمش علي خديدا1733
آزي حسن خديده1943زينب عيدوشيبو حلو خلف1734
غزال عيدو الياس1956هزار افدلرشو خدر مراد1735
ارملة1942زيري سلوعمشي قوال خضر1736
بهار خلف حسين1938خناف بكرعلي اسماعيل هسن1737
يازي قادر سلطان1951عمشه عبداهللاجلود قاسم محمد1738
حنيفه غانو حجي1949سيفي حجيسيدو حجي ناصر1739
آلي هبو خديدا1937عدلو مرادحجي قاسم حسين1740
ليلى بابير سليمان1954هزار حجيمعاوية شفان خلف1741
رحان بدل مراد1977غزال سلوعمر ابراهيم ميرزا1742
غزال عربو علي1947عدلو باجوخلف سلو علو1743
غزال درويش حسن1968خنسي نعمةحسن درويش شهاب1744
صاره خليل حمد1952زريفة مزهوقاسم حسن خديدا1745
برماله علي الكيوى1932برفي حسوآارص قاسم رشو1746
آني قرو نفسو1957آرجي عمرخديدة ادي خطيب1747
بسي بيسو آالي1937حاني قوروعباس خلف علو1748
حنيف خديدا حسين1965آوري حسنهفند مراد قاسم1749
نعام اسماعيل غانم1907حنيف حمزيالياس حسن شمو1750
زيتون نمر الياس1953عيشو خديدهخدر سيدو افدل1751
امينه عباس عفدو1945بسي قاسويونس عطية قاسم1752
آوري فندي حمد1929حنيف قاسوجردو حسن قاسم1753
شمي خضر حاجي1942سيفي درويشحمو الياس خضر1754
ميان ابراهيم علي1957عدله حيدرآوتي حجي علي1755
برفي غانم علي1944نوفه بيسكالياس قاسم قولو1756
شيرين برآات سيدو1930آلو خضرخديدو قلو اومر1757
خاني حسن حسين1971عمشي جردوالياس حجي اسماعيل1758 : ليلى مجو مراد
سكينه الياس مراد1962خفشي خدرشمو ناصر مراد1759



سيفي جوآو1972بيزار ملكوشمو درويش عمر1760
بهار الياس خلف1963عمشي عتوحامد حجي ابراهيم1761
اعزب1957آرتي درويشخلف مندو نعمو1762
بيزار موسى رشو1971بسي سليماننايف الياس رشو1763
ارملة1918بيزار شموغزالي خلف حسن1764
نعامه عيدو رفو1953آلي خلفخديدا حسن عيدو1765
مدينه مراد شمو1965غزالي مرادحيدر محو خلف1766
خفشي عباس بيسو1949ايلخان خلفشمو نايف جوآي1767
سيفي حسن اوصمان1950غزاله مراددرويش قاسم خلف1768
ارملة1937غزاله رشيداسمر حسين محمد1769
ريحان حسن غانم1973آوزي خلفقاسم خلف علي1770
ابتهال محسن جعفر1966شاهه موسىشوآت اسود خضر1771
برفي رشو علي1968بيزي قولوخيرو حسين علي1772
عيشان علي محمد1957عيشاني داودرمضان حسين محمد1773
فاطمة علو رسول1930منجي ابراهيمحسين عمر مازي1774
ارملة1946شمي حجينعامي مجك مراد1775
شيرين الياس حسين1949زريفه خديدهقاسم خلف خديده1776
ارملة1952آوري محيهوري صالح احمد1777
ارملة1960آوري خلفبسي سفوك موسى1778
سماله خديده1947ساري عبوسيدو بيسو رشو1779
سكينة حجي خنجر1941عيشان خديداخيرو بدل حسن1780 : زهره اللو عبو
بسي حسن احمد1953غزالي بكوحسو الياس خلف1781
شيرين خلف ملحم1922آوري حاجيمحمى شمو عبداهللا1782
ميان محمى شمو1949شيرين بيسوجردو خالد عبداهللا1783
امينه نعتو عبداهللا1936غزاله عبديعبيد خلف برو1784
شيرين خدر شمو1933غزالي حسينشمو سلو خلف1785
سامو سعيدة خديدا1952نيسان آبعوحجي صالح حجي1786
اسمر عباس بيسو1930هزو حمدخلف قاسم خلف1787
خالده الياس بدل1975هوري بدلحسين يوسف خضر1788
وضحة خدر الياس1956نعامي احمدبرآات بشار قاسم1789
قمر مراد خلف1954غريبة خلفميشو خديدا قرو1790
ناني حجي قاسم1949غزالي حسينبرآات هافند عتو1791
آوزي سليمان محو1953حبوس مرادميرزا احمد حمو1792
غير واضح1970منجي سفوكبرجس سعدو خلف1793
امل حامد سليمان1949نجدية اسماعيلعبدالعزيز ياسين عبداهللا1794



اسيا رشو حيدر1967زيني احميالياس خلف حيتو1795
غير واضح1980مريم عبدوسعد محمد سليمان1796
شيرين خلف شمو1967خانم عليحسن حلو حسن1797
هزار نعمو مندو1922عيشان عليحاجي حسين مراد1798
ارملة1950سكينة عليشكريه ابراهيم خليل1799
زهور مراد جاسم1945زآية جرجيسخضر الياس موسى1800
نادره محمد ججان1953وسي الياساحمد محمد احمد1801
زريفه خدر مراد1935غزالي حبوحمزو قاسم عباس1802
بهار برهيم آالي1937آوري شبلوبابير حجي حسين1803
غزالة رشو نعمو1937آلي ابراهيماسماعيل حجي نعمو1804
ارملة1932زيني سلوعمشي خديده علي1805
ارملة1927خده آولينجمه حسين خلف1806
ارملة1937ونسي محمدامينه محمد عباس1807
ارملة1949غزالة حامدفاطمه الياس قاسم1808
ارملة1950غزاله حسنحمديه شالل عبدو1809
عدالني حيدر قاسم1925آورفي قاسممندو هبو خديدا1810
ارملة1952شيرين عاديهزار عمر ايالس1811
آرتي دربو درويش1955آهرى درويشمراد علي درويش1812
ابراهيم آالو مراد1947عدلو غانمعيشو رشو خلف1813
عيشاني بوبو سينو1940بيزي قاسمدهار خديدو ابراهيم1814
هوري غانم ابراهيم1938ارزاني رفوعمو عنجو قاسم1815
ميان قاسو سيدو1955آوجر خضرالياس خفي صالحوك1816
ارملة1920عيشو علينوره صالح جربوع1817
اديبه سليمان مصطفى1951رشي سلطانسالم محمد علي مصطفى1818
ساجده عبدالكريم حسن1966فيان اسودعلي مردان حسن1819
ارملة1938بسو حسنبيزار علي درباس1820
ارملة1917خفشو بكرحلوس هجو مطو1821
ارملة1952حنيفه سيدوغزالي خشو نافخوش1822
ارملة1947آلي حسنخنسى آرتان يونس1823
ارملة1947آورى شمونيسانى قيرو درويش1824
ارملة1932حبوس حجينعامي حسين بشار1825
خوخي شرو خلف1951آرجي ميشوبرآات مراد خلف1826
صبري شرو سيدو1954آوري خليلآوزي سيدو برو1827
ارملة1932هزو حسنخرنوف دربو حمو1828
ارملة1930غزالي خديداآلي الياس بكر1829



ارملة1956ميسو برهيمفصلي عبدال علو1830
قاسم حسن حجي1930خاني جونوبتن جردو حجي1831
ارملة1940بسو حسننوفه حسن خديدا1832
ارملة1969صاره حموثوره اسماعيل سيدو1833
ارملة1952منجي عتوآالي قاسم شمو1834
ارملة1953غزالى حسيننوره هافند عتو1835
ارملة1922زينو عليسيسي حجي حسن1836
ارملة1950عدلو نذيرغزاله حسن عيسو1837
آني جردو حجي1947نيسانى شمواحمد علي سليمان1838
ارملة1962مياني حسينجميله خلف درويش1839
عيشاني عبدو رشو1950بيزارى موسىحسن الياس سليمان1840
ارملة1967آرتي حسيننادره خدر تمو1841
ارملة1944عدوله لوىآرتي رشو شمو1842
ارملة1952ساري خلفنعام خدر خلف1843
ارملة1942غزالي شفانبيزاري خدر خلف1844
ارملة1952آوجر حسينشمي الياس حسو1845
ارملة1918بسي قاسمآورى سيدوس عدون1846
ارملة1927خنس حسوبيزار حسو اوسو1847
نعامي يوسف خضر1956شرين عباسحجي آارس خلف1848
خديدة سيدو علي1928حوني شموعمشي حسن خدر1849
ارملة1937ارزاني حسنبسي خضر جندو1850
نيسان مرعي عبيد1966هنكو شبلوامين شمو حاجي1851
جيرو حجي حسن1971هنكو شبلوحجي شمو حاجي1852
ارملة1932بندى جنديغزالي قادر حمو1853
شمسه محمد هاشم خلف1966فاطمة آريمخلف عبداهللا خلف1854
ماريه رشو محمود1972شارى عبدوخلف احمد محمود1855
خيريه حيتو1963بيسكي شفانحسن عبداهللا خلف1856
ارملة1937سيسي حمدسيفي حسو مطو1857
هدى علي مراد1975مريم حسينباسل عبدالمجيد نادر1858
جازيه آرو حمو1978شيرين عمرسالم حسي الياس1859
حنان يحيى سليمان1971ملكه ابراهيممحمد نجم الدين عبداهللا1860
ارملة1927آاملة درويشنيسان مراد حمو1861

آلي خدر خالتي1915هزي حيدرجردو آرنو صالحوك1862 : هزار مراد صالحوك
جميلة رشو قاسم1973امينه عيسىمسعود ادريس خلف1863



بتن سمو1943غزال جوآيبرآات علي قاسم1864
ارملة1958نعيمه حسوامينه يونس الياس1865
سهام يحيى حسن1935بيزه احمدحسن طه حسن1866
نعيمة مشكو داود1971خنسو قاسوخديده اوسف حسن1867
ارملة1954خفشو خلفآورى اسماعيل عباس1868
ارملة1973سيفي جردوباران خدر حجو1869
ارملة1942غزال حجيآوزي جردو علي1870
نادرى اسماعيل جوآو1969ساري محمودبرآات مراد احمد1871 : آوجر حسن
ارملة1930زيري قاسمعيشاني شمو آاآو1872
وضحه حمو حسين1949شيرين اوصمانجوقي ميرزا قاسم1873
نعيمه عمر مراد1969غزاله عيدويوسف خضر خلف1874
ايمان محمد صالح احمد1965حربيه محمد علينواف سعدو اسود1875
شرين محمد سعيد الياس1974زهره محمد عليعباس الياس عساف1876
محبت احمد مطو1970خونافي قاسمفيصل خلف الياس1877
حجي آلي درويش1952ودحه مجوليلى برو علي1878
ارملة1942فهيمه خلفباران عبدي مراد1879
ارملة1963عدوله مرادخنسي رشو خدر1880
ريحان حاجي علي1950برفي عمرعلي حسين شمو1881
فائزه هادي الياس1973عرنو آلوسعيد عمر عزيز1882
انتصار احمد حمي1971خديجه حميخليل سليمان احمد1883 : باسمه حمو حسن
ماجده مصطفى خلف1959فاطمه خلفصباح حميل خلف1884
زينب اسماعيل يونس1969مهديه محمداحمد عاشور محمد1885
ارملة1952حمدية داودآوآب علي محمود1886
هديه علي عباس1955زهره عباساسماعيل سلو حسن1887
ناديه توفيق محمد1974شاهه قاسممحمد ابراهيم علي1888
جمد خديدا قاسم1972عدوله حسندرويش حجي سرحان1889
خديده نبو حسو1920نيساني درويشزريفه درويش حسو1890
ارملة1948مورين آسيسيفي غضبان شيبو1891
ارملة1930بيزاري بكرنسو علي مراد1892
ارملة1952غزالي نعموهزو حجي علي1893
ارملة1963خاني محوشيرين مراد بشار1894
ارملة1916عدلو برآاتعمشه برآات حكو1895
ارملة1927جوني مرادآوزي سليمان سيدو1896
ارملة1915بيزاري نظامعربية هنو قاسو1897
ارملة1927سيسي خفيآني سيدو شمو1898



ارملة1942تعلي محيآوجري باجو عباس1899
ارملة1954عيشو خلوشرين خلف آارس1900
ارملة1938آوجر خلفبيزار ابراهيم خلف1901
ارملة1932خناف اوسكيشمي دومو خلف1902
ارملة1900خفشو بكرعدي هجو مطو1903
ارملة1960شمي قاسمسيفي اصغير عتو1904
اعزب1989آاملة الياسنبيل عمر الياس1905
آوزل حميد سيفو1979بهاري حجيآردي الياس عيدو1906
ارملة1937حنوآه مرادبسي حاجم آالو1907
ارملة1951بيزي عبدوهوري بدل بكر1908
بهار شرف سيدو1951بسو ميرزايوسف علي ميرزا1909
ارملة1955بسي قاسمبهاري مسطو جوآو1910
اعزب1979نشمية مصطفىعلي حسين احمد1911
اعزب1977نشمية مصطفىموسى حسين احمد1912
اعزب1976نشمية مصطفىعيسى حسين احمد1913
ارملة1929ايلخان حسينعدول علي صالح1914
ارملة1939خنسي جردوخونافي حسين حسن1915
ارملة1935ميردين قاسمنعام بيسو خلف1916
باآرة نوري سليمان1960شمسه سليمانعبدالكريم يوسف حسين1917
يسرى احمد حسن1980اليفه حيدرساري يوسف حسين1918
نعامي عيدو حنتو1966غزالي شموزيدان خلف حنتو1919
نوفة آنو حجي1967خنسو قاسوهوري اوسف حسن1920
زهرة محمد علي الياس1944آوجري الياسالياس عساف الياس1921
غير واضح1968ليلى عيدوازاد محمد خضر1922
آوري الياس حسين1939خنسي يوسفحسن حجي حسن1923
نافية آرو موسو1979روشي بيبوحسن مراد حسن1924
نعيمة عبداهللا حيدر1968غزاله ابراهيمحسن رضا خلف1925
عمشة حسين حسن1918زينب عليسعيد سليمان خدوش1926
ارملة1951آلي غريبوهزار خلف ادي1927
:عيشاني قاسو1917حنيف حموحمي عمر علي1928 :اسمر قاسم فتي عمر
مياسة يعقوب عباس1965فهيمة زآرحسن يوسف خضر1929
نوفة الياس علي1937نوري الياسصالح خلف يونس1930
خنسي سليمان رشو1985خونافي قاسمعلي خلف الياس1931
ارملة1930خنسو عليحنيفه عيسى خلف1932
ارملة1936عدوله علوسارى حسن آالو1933



ارملة1895آوجري حسنغزالي الياس تتر1934
ارملة1925ارزان اوصمانبيزار جردو شمو1935
آاملة الياس رشو1966صبحو خديداحجي سيدو خلف1936
سوسن آالو بهلو1965عدوله عبديدرويش فيرو نهروز1937
غير واضح1909بسو تموحسين آلي قرو1938
آتي خلف مشرو1945مصو مطوبرفي رشو موسى1939
ثورة سليمان خدر1983غريبة خديدامروان سليمان حجي1940
ارملة1960غزاله عندوزهرة رشو علو1941
نوفة علي حمو1974فاتو بيبوعباس زبلو شبلو1942
شيرين خلف حجي1956خناف شروعيدو علي حجي1943
بيزي الياس قاسو1953خرو قاسمخلف خدر عمر1944
شيرين خديده بدل1937آوري غريبوعمر الياس عمر1945
آالن اشكفتو خدر1942غزال ابراهيمالياس خلف خدر1946
صبرية مشكو حيدر1956منجي خدرمراد خلف محمود1947
هدية زآر عبدال1955عدلي خضرحميد محمد علي موسى1948
امينة حسين حسن1934خنسه برهيميعقوب موسى قمبر1949
هزار طحلو درويش1948بهار برآاتعبدو عبو يوسف1950
مارين خليل بنو1952ساره عليحمو قاسم حسو1951
ارمل1967خاتون حسنحجي سيدو اوسو1952
صاري حجي نافخوش1942عدلو باجوالمان سلو علو1953
ارملة1964خدي قولوآوري عبو سيدو1954
نوفة آريم رفاعي1980شيرين مرادعلي خليل سليمان1955
سيسي سرحو سليمان1947زريفي خديداالياس شفان سعدو1956
مسرى وديع هادو1972آوري اوميخليل عبدو شمو1957
هناء فرحان حسن1976نوره حسينفرج محمد قاسم1958
آشي صالح خلف1978نصيب عمرمندو خطيب خضر1959
شرف قاسم هسن1956آرتي خنوصبري آجان صالح1960
فاطمة يونس محمد1971منيفه محمدمحمود خضر علي1961
ارملة1945عدلو متوخرنوف شعبو علي1962
ارملة1922ميردين اسماعيلشيرين خلف سليمان1963
ارملة1950ساري قاسوآوري صبحي خلف1964
ارملة1955آوزي قولوهلو مالو حجي1965
ارملة1930بسي قبالخناف خلف شمو1966
ارملة1951صاره جاسمحلوة حسن قاسم1967
حجي احمد معمي1953آالني حسينجاسم خدر خلف1968



ارملة1925عدالني حسنزريفه علو ناسو1969
ليلى جردو عباس1962عرنو عليشابور حجي خدر1970
خدر رشو آتي1929نيو حسنآلي مشكو ذياب1971
باآره1952رفعيه بكرهاجر آلي ابراهيم1972
آني الياس علي1945منجي رشومحمد قولو محمد1973
حياة حسين يوسف1950خانم عفداهللاشكر عيدو عمر1974
آوزي حجي مراد1968فرشي رشوعلي محمود نمر1975
حني خديدا سيفو1927هزو شيبوسليمان حسن سيفو1976
حنيفه1922بهاري عيسودرويش سليمان حسو1977
ارملة1932هزو تمرآوري مشكو درويش1978
آلي خديدا شيبو1950آوزي الياسرستم قاسم بشار1979
خنسي آلي شيبو1951غزال خدربلو خلف سعدو1980
ارملة1953شاري حسنبدل جردو خلف1981
غريبه حسين عيسى1951زيري عبداهللاخلف خديدا بكر1982
ميان علي ابراهيم1929سكينه احمدخليل عبدال ابراهيم1983
مسرو سيدو الياس1950منجي خلفحجي قاسم خضر1984
حلوه احمد خضر1970هاجر ياسينمحسن قاسم محمد علي1985
نيسان دينو قاسم1967اسمر حاولشرف سليمان خلف1986
شريفه عباس جمعه1964زهره خلفحسن يوسف جمعه1987
جوان الياس حيدر1964ساري خضرسيف الدين حسين علي1988
جازي خضر آرنوص1954خيال حسنخضر خلف رمو1989
مهيه حيدر ابراهيم1974فاتو بيبوخلف زبلو شبلو1990
ارملة1950حليمه سلطانفريال مرعي حسن1991
مرجان حسين ابراهيم1955شرين هسنحجي حيدر ابراهيم1992
هدى نوري حيدر1974غزاله محمدعلي ابراهيم حيدر1993
بيمان جميل وهب1975شمسه عبداهللاعلي صالح حسين1994
فوزية نكتل سعدو1959فاطمة بيوعبدالكريم عبداهللا سعدو1995
مياسه صالح سليمان1959عمشه حسينعباس سعيد سليمان1996
ناهدة الياس خضر1966آوري حاجممسعود سليمان عيدو1997
ارملة1930امينه احمدنعيمه سعيد درويش1998
صفيه حسين يوسف1947حورية خليلعزالدين محي الدين احمد1999
حليمة خضر الياس1957نعيمه سعيداحمد محي الدين احمد2000
امينه عباس الياس1962نعيمه سعيدجمال محي الدين احمد2001
اآلء شريف حسين1969حمدية داودنشأت علي محمود2002
عبير جاسم احمد1964حمدية داودساهر علي محمود2003



ارملة1947حنو خلفشيرين عمر آتو2004
اسمر حامد علو1966فاتو بيبوسليمان زبلو شبلو2005
شيالن يوسف ناصر1967صاره ناصرجلنك عبدو صالح2006
عيده علي حمو1968فاتو بيبوعيسى زبلو شبلو2007
خفشي خنجو خلف1968زينو خلفشفان جردو حجي2008
عالية سعيد موسى1969زهره محمد عليجاسم الياس عساف2009
نيسان قاسم ابراهيم1973آوري دبلوشميرزا سليمان داود2010
نسيمه حسن مراد1949آوري دبلوشفندي سليمان داود2011
عيشان علي صالح1916زينوآي خلفشمو خديده حمو2012 : فلوس سيدو حمو
بسو صابريو1971نوفه عليسردار احمد علي2013
ارملة1932خفشو خليلحني موسى خلف2014
اعزب1970سوده فرحوافرام ابراهيم سيفو2015
ارملة1947عليه حسينمعصومه قمبر عبو2016
شيرين خلف حسين1950بيزي عليخيرو خديدو ابراهيم2017
هاجر جميل صالح1954نوره حيدرسلطان محسن علي2018
جاسم سليمان1949آني يوسفآني عمر جردو2019
ارملة1958نعامي خديدازيتون غريب خضر2020
سهام رضا خلف1973سوده سليمانغازي فرحان خلف2021
نازدار حسن غضبان1973غزاله خليلجالل امين هادي2022
ايمان نوري حيدر1973زريف حكوفاضل موسى حيدر2023
باآره محمد سعيد الياس1977زينب عسافشوآت يونس محمد علي2024
فوزية عبداهللا1978زهره محمد علياسماعيل الياس عساف2025
ناري عبدالكريم محمد1978خيريه محمد عليحسين مولود عساف2026
هيفاء الياس عساف1976خيريه محمد عليفيصل مولود عساف2027
ناري انور حسو1969حربيه محمد عليديوال سعدو اسود2028
نجاح عبداهللا الياس1967غزاله علوغازي خضر خلف2029
ليلى يونس حسين1970مريم يونسحميد حسن شيبو2030
صاري يعقوب الياس1963عدول حسيناحمد حسن شيبو2031
نعيمه سليمان حيدر1963زريف حكووعداهللا موسى حيدر2032
ارملة1933بيزو حسنآالن خلف نمر2033
صباح محمد قادر1953برفي قاسملقمان مراد قادر2034
فادية محمد صالح1962حمدية داودسعد علي محمود2035
وزيرة برجس سلطان1967وضحة زآرابراهيم فرحان خلف2036
بيزار اسماعيل حسو1980نعيمه عبدالرحمنعماد آريم حسو2037
اعزب1968عيدة مرادابراهيم عبدال علو2038



خيرية محلو سيفو1968بري بيسوعادل قاسم سيفو2039
سميعه علي عبدي1972حلوه محمد عليعبداهللا محمد محمود2040
مترى ادريس طه1972سهام يحيىمحمود حسن طه2041
شمس شمو خدر1948عدلو حتورشو محمود حسو2042
خالده خالد علي1966آوجر حمومحمد خضر حسين2043
مياني رضا خلف1969وضحة زآرحسن فرحان خلف2044
حسينه عطي خضر1975نشميه محمدعلي سليمان حيدر2045
زهرو مراد الياس1958غزاله عبدالحبيب خضر خلف2046
هديه حسيب زآر1976زهره محمد عليقاسم الياس عساف2047
حليمه عيسى علو1968نشميه محمدصالح سليمان حيدر2048
نوفه1972غزاله ابراهيمعلي رضا خلف2049 : خانم فرحان خلف
نجاح علي صالح1975حنيف خلفنواف طه عاصي2050
امينة حيدر حسين1961سوده جعفريحيى عبداهللا محمد2051
سارى حسن يوسف1965غزاله عيدوشريف خضر خلف2052
ارملة1932عدلكه شنديفاطمه قاسم محمد2053
عالية مراد قادر1961عدول حسينمحمد حسن شيبو2054
حليمة خلف علي1973حليمة محمد عليعامر امين الياس2055
سعدية مولود عساف1982زهره محمد علياسعد الياس عساف2056
خنسه نوح سعيد1967عدول حسينسالم حسن شيبو2057
افيان محمود عبدالرحمن1961شاهه قاسمسعدون ابراهيم علي2058
امينه علي حسن1968غزاله عبديجميل خضر خلف2059
شيماء يوسف سليمان1970امينه حسينزياد ابراهيم داود2060
نوره خلف حسو1961امينه حسينشهاب ابراهيم داود2061
ونسه نوح سعيد1963مريم يونسطه حسن شيبو2062
دالل حجي سرحان1966عيشان سليمانحجي خديدا ادي2063
هيشان محمد اسماعيل1967بسي ناصريحيى امين علي2064
فصوله حسين عاصي1961وضحوة محمدفيصل ابراهيم عاصي2065
فائزة حسن زآر1945شاهه موسىسعدو اسود خضر2066
ليلى علي صالح1969عمشه حسيننوري سعيد سليمان2067
بسي ناصر علي1933خلفه عباسامين علي خلف2068

فرحه برآات بشار1975هنكي خلفقاسم حجي خلف2069 : نوره خضر جردو
خاتون ميرزا عبو1969آوري جنديالياسر برآات خلف2070
ايمان طه محمد1978خديجه عليصالح محمود محمد2071
غير واضح1972شمسه عبداهللابراهيم صالح حسين2072



نازدار حسين الياس1971بيازه جردوحسن سعيد حمش2073
اسماء محمد صالح1982زآيه حجيعادل يونس خلف2074
سمير عمر محمد1976زريفه صالحجالل امين احمد2075
جيهان محمود عبدالرحمن1964شاهه قاسمنواف ابراهيم علي2076
خديجه الياس علي1965زيتون معجوعيسى مراد سلطان2077
رجاء صالح علي1966حنيف خلفسعداهللا طه عاصي2078
نازدار خلف الياس1982سيسك مطوشاآر خضر الياس2079
خالدة آمال الياس1977خونافي قاسمنوري خلف الياس2080
زهره آمال الياس1973خونافي قاسممطو خلف الياس2081
ماجدة اسماعيل حسو1969نعيمه عبدالرحمنعادل آريم حسو2082
سمر سليمان احمد1975زآيه حجيآمال يونس خلف2083
ميان داود عربو1952آلي عليحيدر مراد دقو2084
سليمه عبداهللا الياس1959امينه حسينسعدون ابراهيم داود2085
حمديه اسماعيل محمد امين1949رحمي عليابراهيم ناصر علي2086
ارملة1927نعام حسنتعلي خلف حسين2087
ارملة1963هوري عليآوري علي آبعو2088
غزال فارس قولو1957فاطم عفديعمر فارس الوند2089
ارملة1955آلي خنوبريشان ادو سيدو2090
نارو جردو حجي1952هوري اسماعيلسعيد آتي ابراهيم2091
ارملة1960عدالن رشومنجي مراد علي2092
نوره مرعي حسن1956راضيه عليمحمد احمد حسن2093

1954زهره خضرجاسو قاسم حمزو2094
شمي حسين درويش : نظيفه اسماعيل 

حجي
شيرين قولو عيدو1947نيساني خديدهخرمش خلف اوصمان2095
بيزي عيدو خلف1945عيشو عليحجي مراد اوصمان2096
شمي خلف آالو1950آلي عمرحسو قرو مراد2097
ارملة1963زيري خديدهعيشان رشو درويش2098
ارملة1929غزال عليسيفي نمر بشار2099
ارملة1968شيرين شكعوخنسي مراد قاسم2100
ارملة1957بيزي الفنجآوجر خرمش قاسم2101
سيفي محلو خلف1964اللي عليحسن حسين قولو2102
آلي علي حسين1927سيفي ميرزاسيدو قاسم رشيد2103
سيفي حجي خديدا1950بيري ادوحجي خانو قاسم2104
بتي خلف مراد1962عيشان عبدوحسن حجي عمر2105
آوري خدر عبداهللا1950غزالي خليلخلف الياس صالح2106



نيسان خلف علي1952ميته برجسسعيد عمو سلو2107
ارملة1952رخيصه مرادبسي خلف علي2108
باآرة1968شريفه قاسمبشرى عبدالمجيد يوسف2109
عدوش برو علي1952آورجية عليحجي حسن ابراهيم2110
بورى نايف قاسم1954غزاله حسينخلف مطو خلف2111
تعلي مراد حمو1957ريماني قاسمسليمان خدر مراد2112
اسمر مراد خليل1922نصافي صكرآتو محي آتو2113
ارملة1950ساري عليغزالي مراد عبداهللا2114
ارملة1947بسي موسىآوري قاسم امسيخ2115
نوري خديدا هجو1962سيسي حجوعلي قاسم خلف2116
عدوله قتو موسى1912بسي رشوالياس حسو علي2117
شمي حيدر سمو1942سيفي عليخالت ناصر سمو2118
حجي ميرزاخليل1941عرنو خلفعدوش هجو حسن2119
ارملة1939آوجري مرادحنيفة رشكو نعمو2120
آوري قاسم علي1937هزو خضرحجي حسن عنزي2121
ارملة1954آوري جردوبيزي آاشان ناصو2122
مدينة خلف ابراهيم1971عدالن برهيمعلي فارس الوند2123
ارملة1963نساف آلوآني قاسم سعدو2124
ارملة1931بيزي عيسىآلي عبدو خديده2125
ارملة1922بيزي عزيزآوجري حيدر علي2126
ارملة1946خنسي يونسهاجر مراد دهو2127
غزال خدر قاسم1956غزال داودحيدر رشو درويش2128
بيري الياس دربو1927آوجر عليحيدر حلف حسين2129
باآره1987شمي درويششيرين رشو ادو2130
خوناف رشو سليمان1956عيشي خلفبابي خلف سليمان2131
غزال خدر قاسو1900فضه عزامعاشور خديده عبيد2132
بهاري حجي قاسم1954زريفه قاسممندو نعمت موسى2133
ميان حيدر شبلو1955بسي شبلورشمان آتي ادو2134
عمشي جردو عباس1926خنسو الياسناصر رشو ناصر2135
غزال خديده علي1920آوزي ميرخانقرو عمر خلف2136
اسمر سعيد قادر1967زليخه خضرعارف اسماعيل خضر2137
سليمة مصطفى قادر1969اسمر محمدمحمد احمد محمد2138
صبيحه صديق1954آنجان ميكائيلمحمود عبداهللا محمود2139
صافية سليمان بني1954لعلي طهمحمد عبدالرحيم خضر2140
سنية عرب عبداهللا1972جميلة محمدازاد مصطفى محمد2141



ارملة1966نعيمة عبداهللاآتان ابراهيم خضر2142
ارملة1953حليمة عبدالرحمنساريه سليمان محمد صالح2143
امينة اسعد احمد1966امينه عبداهللامجيد فيصل مصطفى2144
سعاد عطاش حسن1945فاطمة ابراهيميعقوب يوسف حسن2145
عيشان نوري عثمان1974جميلة محمدنوزاد مصطفى محمد2146
خانزار جميل آريم1980فاطمة عمروليد احمد صالح2147
خيرية  يوسف مصطفى1966فاطمة عمرمحمد احمد صالح2148
ارملة1937حليمة محمدلعلي قادر عزيز2149
آافية فيصل مصطفى1973آافية يونسياسين عبدالرحمن ياسين2150
فاطمة ابراهيم قادر1947خديجة رسولعثمان جرجيس آريم2151
مدردية صالح توفيق1960زاهده عبدالرحمنخالد يونس صديق2152
مريمحسين محمد1954فيروز آاآلابراهيم زينل محمد2153
مهران خضر1957امينه ياسينقاسم حسين محمد2154 : مراريه سليمان قاسم
سهيلة رشيد محمد1971عيشي محمدعلي محمد عبدالرحمن2155
امل صبور رمضان1972جنيفة احمدفالح قطب الدين فرج2156
ماريه علي فتاح1953زمه فتاحعبدالواحد هياس سليمان2157
خوله محمد اسماعيل1949امينة محمدخليل يونس حسن2158
ارملة1920زينب جافينعيشي صالح احمد2159
رمزية يوسف حسين1955زليخه محمدحجي صالح تيتان2160
زيان آريم مصطو1974رمزية يونسجميل حجي صالح2161
مرجان محمد صالح1963حنيفه احمداسماعيل سليم سمو2162
فاطمة انور حمدي1963خري محمودمظفر تتر طه2163 : حمدية سليم خدر
ارملة1940غزوله الياسوضحة عبدالرزاق يونس2164
ارملة1920خنسه خلفنورة حسن مصطو2165
ندو نادر خضر1932خناف قاسوعلي سرحان عنز2166
خفشي مراد مناور1957خنسي اديسليمان خلف آجو2167
نعام رشو خلف1950خمري بدرانسليمان حسن شمو2168
آشي سيدو بكر1948هلكو حسينابراهيم غربي عبدو2169
غير واضح1928فاطمة خلفعبداهللا يونس علي2170
باران علي1932خنسي قاسمغفدو شرق عفدو2171
آلي دينو خدر1954خنسي قولوادو قاسم احمد2172
خيرية الياس عثمان1956اليفه احمدحجي غفو عثمان2173
ليلى خلف عمر1957آوجر مرادحجي الياس خلو2174
نعيمة محمد علي مصطفى1946فاطمة قاسوعبدالحميد سليمان مصطفى2175
سكينة محمود يونس1939سيفي خضرجميل مصطفى محمد2176



غير واضح1971بسنه غفوالياس حسين احمد2177
نوفة حسن عبداهللا1935آوري قاسمعباس اسماعيل محمد2178
ارملة1937زريف اديهوري قاسو مراد2179
غزاله علي عمر1949بسي حجيسعدون سيفو قاسو2180
غزاله حيدر علي1945زهرة خلفسعيد صالح علي2181
نازي وهاب محي1954رحمه صالححسين الياس احمد2182
زهرة خضر يونس1949عطيه جعفرعباس مراد يونس2183
علي عبداهللا حسن1954آوجر قطوشيرين عزام قطو2184
حنيف ملحم مراد1932خنسو خلفعلي ابراهيم خضر2185
حنيف رشو حمزي1935بيزار عمرحمي موسى ملكو2186
ميان اسكان خلف1941عدالني خلفسيدو خلف مخو2187
غير واضح1950ميسو مشكوحجي رشو شيخ مراد2188

1956خفشي مرادخليل آلي بيشو2189
خاني خضر ابراهيم : روشي آالو 

محمود
برفي خلف1930آوري خديدااعوينات مراد ناصو2190
ارملة1955آوجر احمدنوري خدر مراد2191
خاني بكر حطي1950عدول خليليوسف صالح خدر2192
ليلى الياس زآر1953رحمه عليفاضل خضر زآر2193
سوده محمد علي خضر1956رخيصة حسننوري جعفر خضر2194
منيفة رشو نعمت1952قشو عبديحجي مراد خليفة2195
خانم خلف سفر1939غزال عسافمراد خليل حسن2196
شيرين قاسم حسين1931بيزار احمدمراد حسن حسين2197
غير واضح1932عمشه عيسىخلف عيدو عبداهللا2198
خنافحسين درويش1954غزالي هونوسعيد سلو جندي2199
زريف مطو عباس1957نوره خدرسعيد آورو حسين2200
خوله حبش فرحو1963خناف رشوخديدا آرتان حسن2201
ونسه اوسف مطو1950حنيفة اسماعيلسمير مكري صالح2202
محبت شاهوردي جاجان1956آوجر عليسليمان قاسم حاونج2203
زريف رشو ابراهيم1956آوري عباسسجر خشمان رشو2204
عدي عباس قاسم1954فاتو عموقاسم علي قاسم2205
هزو جدعان حولو1950زريفه عليابراهيم اسماعيل بوآو2206
ايمان ناجي سليمان1979اليفه حجيسيروان سعدون اسماعيل2207
بيزار خلف حنش1943آوجر جزاععبداهللا خلف اوسو2208
اليفه خلف درويش1925بسي قاسمخلف برآات حسن2209
آوي مشكو حمو1967هوري حجيسليمان راوي فارس2210



مياده عباس قاسم1961زنكين خليلعبدالكريم ابراهيم خلف2211
:نصره قاسم خلف1944عمشه ملحميوسف مطو قاسم2212 وضحه قاسم قاسم
ليلى صالح قاسم1957فاتو عموعرب علي قاسم2213
غزاله عمي صالح1942حنيفه اسماعيلصالح مكري صالح2214
نيسان غانم احمد1956خناف صالححاوي خلف قاسم2215
غزاله خديدا حسن1944خنسي محمودحجي حسن سيدو2216
ميان تمر مراد1956حبوسي ابراهيمنعمت خرو رشو2217
وضحه احمد عزيز1953بيزار رشومراد ملحم حمد2218
زريفه عزيز جزاع1935ايلخان جزاعشاهوردي جاجان هونج2219
عدالن خلف ايزدو1912هزي عمرقرو سيدو علي2220
خنسه حسو مراد1954خاني خلفامان صالح امان2221
ارملة1932بيزي عيدوغزالي قاسو خلف2222
ارملة1965زينب سعدووضحه عمي صالح2223
شاهه عباس خلف1964خنسي محمودحسين حسن سيدو2224
خولة خديدا1967فاطم آتيقاسم خليل ميشو2225
نعو برو ابراهيم1916زريفه مرادرشو ابراهيم خلف2226
خنسي اوسف آشتو1955غزال خديدارشوادي قبال2227
زريف بردان قاسم1955شيرين قاسمآريد خديده علي2228
مسرى حميدان مراد1950آوجر علياحمد قاسم حاونج2229
فاطمة اسماعيل لوآو1952نصاف قاسماوسو آجي صالح2230
غزال خديدا1950غزال خديداخلف ادي قبال2231
عدال ن رشو ابراهيم1957هدوله مكريحسن احمد عزيز2232
زريفه قاسم حاونج1952زينب سعدواللو عمي صالح2233
غزاله خلف احمد1945نصاف قاسمداود آجي صالح2234
غزالي خلف علي1942شمي عيدواللو حاجو قاسم2235
:آالني برآات1950آالني حسينبوآو خدر خلف2236 خنسو سيدو حاجي
زيتون خليل رشو1983آاملة سيدوداود ميرزا رشو2237
ارملة1936ايلخان عيسىغزاله برو مقسو2238
بيزي خضر مسور1950عدلو مرادالياس قاسم حسين2239
بيزو حيدر علي1943زريفه نمرسليمان مراد علي2240
:زريفه علو1937عدلو اوصمانقاسم خدر خديده2241 بيزي سليمان
نوري اسماعيل بوآو1950غزاله عمرميشو عمو سلو2242
ارملة1962خديجة عباسهدية محمد عباس2243
عدالن عمر قاسم1953سيفي سلوعيدو حجي علي2244
زهرة ايزدين مندو1979عيشه رشوحيدر حسن قاسم2245



غزال داود عنز1978حنيف ملحمنواف بكر حسن2246
ارملة1956سيفي قاسمهلو فيصل سيدو2247
عدالن مراد خديدا1965سلطو احمدبابير خلف سعدو2248
دالل عيدو خلف1952شيرين عباسسعدو الياس حجي2249
ارمل1912الخانه فارساسود عبداهللا قاطع2250
بياز افدل عمي1921اسمر عبدومجو آجي عمي2251
سيفي ميرزا1922خانم خلفمسكين درويش عبداهللا2252
شريفه احمد علي1937مريم اوهاميسصالح محمد سهو2253
مارين قروش قاسم1959آالن عليبرآات رشو اوس2254
شيرين سلو علي1945خنسو خلفحسن عبداهللا عباس2255
عيشاني علي رشو1951خنسو خلفنايف عبداهللا عباس2256
حني آجو قاسم1949خنسو خلفهني عبداهللا عباس2257
شمي هندو عيسى1943خنسو خلفسليمان عبداهللا عباس2258
آاملة خلف صالح1935خنسو خلفخضر عبداهللا عاس2259
ارملة1952خديجة اسماعيلغزاله عبدو يونس2260
ارملة1970شاهه حسنانهار عويد مصطفى2261
امين خلف يونس1949زهري خليلاديبة جمعة سرحان2262
عيشة خليل دهو1941حنيف حسيناحمد عبدي حمش2263
غزاله يوسف اسود1935آوري عليجميل هادي علي2264
آني خدر سدن1949بسي خلفيونس حسين عبدي2265
دره آاشان خضر1943نوره عبداهللامحمد حسين اسود2266
ارملة1947غزاله خدرنوفة الياس حميد2267
نشمية مراد عيفان1933زيني صالحعلي خلف صكر2268
شريفة محمد سلو1954رحمي سلومحسن يوسف صكر2269
حمدية حسين حسن1953زهره سليمانمحمد جعفر علو2270
شاهه نادر قادر1938زهره رزوحسين علو خضر2271
ارملة1932فهيمة رزوعيشان حسين عبدي2272
ارملة1927خاني عبداهللازهره حسن نايف2273
ارملة1959نوفة عبداهللاعزيزة حسين علي2274
آلي خدر صالح1935سوسي خدرابرهيم احمد خلف2275
ارملة1932نوري خدرشمي صالح حسين2276
ارملة1949حنيف قاسمساري خدر علو2277
ارملة1922هزار ه قولوايلي سيدو حسين2278
ارملة1932ليلى هيوآاامينة احمد خضر2279
ارملة1922بيزو عليسيفي حسين خدر2280



هدية وهب مصطفى1959هدية سعيدسليمان علي محمد2281
ارملة1932آوري علوشيرين خلف بابير2282
زهره خلف خديده1970شيرين قاسمخيري خديده داود2283
مسرى بدل خلف1954شيرين خلفيوسف خلف داود2284
شيرين قاسم فارس1947سيفي سيدوخديده داود عمر2285
ليلى سعدو خلف1959شيرين خلفآمال خلف داود2286
اسمر برو علي1966غميه تمرحمو ابراهيم آوتو2287
ارملة1932زريف زبلوخنسو حجي حوتي2288
:نيسان1967خناف رشوخالد آرتان حسن2289 :مدينة بدل وهبية يوسف سمو
شيرين سليمان1967وثيقة عاصواحمد سليمان عبدالكريم2290
رحوى آورو محمود1949اليفه حمزوفرحان قاسم محمد علي2291
زيان ابراهيم عزيز1963زآية جرجيساحمد الياس موسى2292
ارملة1919رحمي محمدمنجي قاسم مراد2293
شاهه محمود عبدالرحمن1949منجي قاسمعبدالرحمن اسود بكر2294
نعيمة محمد عمر1958امينه اسودآمال جميل عمر2295
فهيمة عثمان محمود1947منجي قاسمعبداهللا اسود بكر2296
اليفه عيسى بكر1943منجي قاسممحمد اسود بكر2297
نوره محمد صالح1957زهرة صالححسين محمد علي2298
مسري ابراهيم عباس1963غزالي خضراحمد محمد عيدو2299
ارملة1943بيزي شيبوباران خديده خلف2300
الخان صالح حجي1957هديه سعيدخيري الدين علي محمد2301
صبحة عبداللطيف1967هدية سعيداآرم عي محمد2302 : عاصمة خلف
ئاشتي عزالدين خلف1978شيرين ابراهيمسينار نوالدين خلف2303
شيرين ابراهيم عزيز1954شكرية احمدنورالدين خلف محي2304
شرمين محمود عبدالرحمن1967زآية جرجيسخيري الياس موسى2305
فوزية عبدو علي1955زهرة صالحسعيد محمد علي علي2306
مسكينه درباس دربو1949عيشا ن حتوخضر الياس حاجي2307
ميان قاسم حسين1969فريال مرعيعلي يوسف ناصر2308
ارملة1937بيزو عمرآوري عمر خلف2309
شيرين آورآيس1972آوري عمرجوقي عبدي ابراهيم2310
نوفه خضر وهاب1941زونه قاسوامين عبدو عيدو2311
امينة حسو يوسف1954شمسه سليمانايوب يوسف حسين2312
ارملة1919نوفة خلفحنيفة عباس سليمان2313
اليفه حيدر مطو1927آاملة حيدريوسف حسين شيبو2314
زينه سلو حسن1952رحمي سلواحمد يوسف صكر2315



ارملة1906نوري صالحدرة خلف عبدالعزيز2316
ارملة1960ساره حسنمريم زآر عبدال2317
زهره اليا س حمزه1946زيتون معجونالياس مراد سلطان2318
سليمان حيدر محمد1920ميته محمدشاهه خلف حجي2319
حليمة امين سمو1966عيده جرولقمان حسن سمو2320
عاصمة ابراهيم قاسم1972عيده جروادريس حسن سمو2321
ارملة1930زهره احمدعدول حسن خشمان2322
حربية محمد علي1942منجي حسنسعدو اسود عمر2323
سميرة خضر عبدالقادر1972عمشة خليلادريس نادر قادر2324
رضا عبداالمير محمد1977منيرة قاسمماجد رستم علي2325
بسي علي شمو1917زريفه مرادخليل قاسم حسن2326
فاطمة محمد عيدو1972زآية احمدحسن علي خضر2327
دلفين محمد عمر1966شكرية سعيدطه حميد عمر2328
امنه محمد امين1968شكرية سعيدنزار حميد عمر2329
غزالي عيدو سليمان1949آلي حجيعيدو خديده مطو2330
محبت برآات خديدا1971غزالي عيدوسعيد عبدو خديده2331
منيفه زينل جعفر1951شمسه عمرمروان الياس موسى2332
خانم عبداالحد قاسم1962شمسه عمرفرحان الياس موسى2333
ميان سلو عيدو1934زينب مرادوالتي حسن عيدو2334
سعاد محمد يونس1960زيني حسنخضر خلف عيدو2335
شمي قوري اسماعيل1962خنسو حجيبابير جندي فياض2336
سيفي حجي حجي1973عدالني تعلوجميل عجول علي2337
شكرية سليمان مصطفى1927صبرو حسيناحمد محمد مصطفى2338
دالل جاسم محمد1981مارين عليآاوه امين قاسم2339
محسيبه سلو يوسف1975عدالني يوسفآرو رشيد آبو2340
فطومه قاسم يوسف1965عدلو حسينحسين حجي آارس2341
جنار صالح الياس1971نوفه خديدااحمد ابراهيم الياس2342
بشرى خضر علي1974فاطمة اسودمسعود علي حجي2343
غنية محمود1952زآية جرجيسهاني الياس موسى2344
نرمين اسماعيل امين1973فهيمة جمعةعلي خليل محمد2345
آوزي سيدو قاسم1964هوري بكرفرحان مراد بسي2346
فاطمة حسين علي1976شاهيه حنتوشزياد محمود علي2347
فهيمة جردو سلطان1931بيزي عليمراد حمو خلف2348
باسمه سليمان مطو1959عيشان عليسليمان خديده حمو2349
امات رشيد خضر1957فهيمة جردواسماعيل مراد حمو2350



خيرية ناصر علي1931حياة اسماعيلحسن حسين علي2351
:زهرة الياس آتي1930عيشاني مرادخلف حنتو محي2352 غزالي شمو محي
نعيمة محمد علي1960فاطمة بكريوسف حجي علي2353
زيتون حسن حسن1975بسي رشوسعدون رشو حسن2354
نسرين اسماعيل حجي1972خنسي خلفمحمد سليمان حجي2355
غزال ابراهيم الياس1952آوري دبلوشرشو سليمان داود2356
سميره الياس عبدو1971حليمة عبداهللاحمد عبدو خضر2357
ليلو صبري فارس1980شمي حسنشفان سيدو آلي2358
نوره درويش شاآر1984شمي عليمحمود آرنو شكر2359
ارملة1967آوري اسكوهزرت محمود عبدي2360
حياة نسو شاآر1980شمي عليوليد تورو شاآر2361
جمعية محمد مصطفى1971حنيفة هاديمحمد زيدان اوصمان2362
جوان احمد يوسف1971خنسي خلفمسعود سليمان حجي2363
بيداء احمد مراد1984اليفه يوسفسميان نوري سليمان2364
غريبة عبدو خضر1971عيده عبداهللاحمد حيدر صكر2365
سيفي خضر سيدو1942هوري بكرفليت مراد بسي2366
سوده خديدا حمو1956فاطمة قاسمطه حسن حمو2367
نعيمة خلف حسين1925حياة اسماعيلعلي حسين علي2368
خديجة حسين1957بيسكي شفانجمال عبداهللا خلف2369
فيان عارف محمد1964بيسكي شفانرعد عبداهللا خلف2370

سعده حنتوش سلطان1960عيشة محمد صالحصباح علي سلطان2371
سيناء خلف علي1970مسكينة درباسدرويش خضر الياس2372
ارملة1916زريفه اسكانعيشان عتو بيسك2373
خيرية سليمان داود1950خاني بارانآجكوك قاسم دهار2374 خنسي سيدو بكر:
سلوى نادر قادر1962خيرية سعيدعبدالكريم الياس عبدالقادر2375
آلي ابراهيم قاسم1971نصافة سيفومسعود نعمان رشو2376
وسام حجي رشو1971شيرين آتيحمو ايزديني ابراهيم2377
:نيمة خلف مراد1965آوجري حماشرف خديدا مراد2378 آوجر رشو يوسف
باسمة محمد يونس1963زهره حسيناحمد خلف حمزه2379
ونسة ناصر آوبو1972رشي رفونايف خلف قاسم2380
روزه نوري محمد1971زهرة عباسحسين علي احمد2381
نادية عبيد ابراهيم1983ميرم دينوفاضل خضر مراد2382
ميان ايزدين بكر1950منجي بكرخلف قبال علي2383
نوفه خديدة حمو1940غزاله حموابراهيم الياس عيدو2384



فورية حميد علي1958فهيمة سيدوعبدالجليل خليل جمعة2385
شاهه راتب خضر1964فهيمة سيدوغائب خليل جمعة2386
نسرين منصور آريم1964شكرية سعيدارديس حميد عمر2387
صباح يحيى قاسم1974بيسكي شفانبرزان عبداهللا خلف2388
بيرفان صديق سعيد1971بيسكي شفانارآان عبداهللا خلف2389
امينة حسن حجي1979صبرية مراداآرم قاسم خضر2390
آلي محي الدين احمد1964صبرية مرادنواف قاسم خضر2391
ارملة1949خوخ عمرفاطة علي حاجي2392
اعزب1959بهار عبدوحسن خدر مندو2393
سميرة ابراهيم سليمان1970فاطمة حاجيصالح الدين طحلو علي2394
ميان عمر نبسو1954بهار عيدوعمر خدر مندو2395
بسي خلف عبداهللا1922زريف مطوحجي قاسم حسن2396
نعيمة جعفر علو1932ساره حسننوري حيدر خضر2397
ارملة1932قتو خلفآامو حمو حسن2398
شريفه عيدو حسين1938حلوه عليسليمان عيدو آتي2399
نسرين محمد1970بيسكي شفانتحسين عبداهللا خلف2400
خالدة وليد يحيى1957فضيلة احمدجمال محمود آريم2401
اواز لقمان حسن1978خنسه حسنعادل مجيد عمر2402
خنسه حسن قاسم1949خنسو عمرمجيد عمر بطوش2403
غير واضح1949آوجر مرادقاسم آولي بيسك2404
غير واضح1943زينب خلفقيران قاسم مندو2405
نوفة الياس جاجان1943فاطم حيدرجمال حسين جاجان2406
ارملة1932خنسه عمرفهيمة عمر بطوش2407
اديبة يوسف يونس1959زريفه ابراهيمعلي حسين يونس2408
ميان محسن نكتل1985خاتون عايدفيصل نوري سعدو2409
سهيله سعدون دنون1946خاني تموعيسى يوسف حمزة2410
مياسه سليمان محمود1933آلي خلفعكاش محمد محمود2411
رحمه حيدر خليل1973فاطمة اوارخضر الياس حسو2412
بسي الياس مراد1950ميان الياسالياس رشو سليمان2413
نوره زلفو1939بيزي سيدوشرف بكر عيدو2414 : سوسن مراد عطو
خوله انور جبار1979آلي صورومحمد ابراهيم رزا2415
عيشان حيدر يوسف1955خنسي مرادسيدو حجي مراد2416
آلي صورو عزو1955خاتون احمدابراهيم رزا مراد2417
يونس ابراهيم1932زينب محمدامينة اسود ميشو2418
شيماء عدنان نادر1975امينة الياسيحيى مجيد نادر2419



ارملة1951آوزي بشارحتي جردو مراد2420
آوزل خلف نفسو1947آوزي خديدهحجي برو برو2421
فاطمة عتك جردو1949هزو عباسحسن آمو جردو2422
ارمل1927آوجر اروخلف جردوعتك2423
خفشي محمود ناصر1957غزاله بروبرآات فارس ناصر2424
آلي مخلود حاجو1968بتو عمرمشكو قاسم علي2425
هزار موسى عطو1947وردك نيسكوعلي ابراهيم عمر2426
آامو خلف رشو1954شيرين مرادحجي خضر الياس2427
آوجر اوسمان1954بيزار ميروحسين يوسف اوصمان2428
آلي خديدا رشو1953روشي عيدوحيدر حسين آجو2429
:هلي جوقي1919خناف حسيننمر علو مطو2430 عدول محمود
عيده سلو حسين1954ميته مرعيقاسم قادر صالح2431
اليفه سرحان عنز1939آاملة قاسمحجي رشو آمال2432
زهرة قاسم عمر1956اسمر خديداصالح خلف قاسم2433
حلوه خلف علي1946عدول علياسماعيل قاسم سليمان2434
:آني علي1943سيفي عليديننادر خضر عنز2435 فاطن احمد خضر
نيسان يوسف قاسم1925هزار قولومالو سيدو حسين2436
الياس نمر درويش1932حرا محكوعدول علي ذياب2437
ارملة1937بيزار حموخمو يوسف نمر2438
ارملة1953عموشه عيدوبياز عباس علو2439
ارملة1912زريفه بشارغزال خلف مردك2440
ارملة1953عيشان محيغزالي محمد خلو2441
ارملة1932آوري حلوغزال ختو شيفان2442
ارملة1960سيفي نمرليلو جتو ايزدين2443
مراد علي عباس1937حوتو الياسحسينه خلف عباس2444
ارملة1960سيفي خلفنعام صبري ناصر2445
ارملة1970بيري دهارشيرين مراد عتك2446
ارملة1924غزاله مرادسر م  شمو نعمت2447
ارملة1960غزاله داودآوالن آلي درويش2448
ارملة1960شمشي قاسمميسون صبري عمر2449
ارملة1963قنطار سينوبرفي علي شمو2450
حني صالح حيدو1951حنيفه جلوطخضر سليمان حيدو2451
هدلي مراد علي1922حنيفة قاسمحجي خلف توبال2452
خرى عيدو نمر1945خنسو الياسحيدر ايزدين قاسم2453
شيرين حجي اوصمان1955زيني قدورخضر علي خلف2454



ارملة1932بيزار عمرزهره حيدر حسن2455
ارملة1947آوزي ادوبهار مراد معمكو2456
ارملة1949عيشان خضرعدول قاسم خضر2457
ارملة1937خنسي سعدوزريفه فندي احمد2458
بسي اوسف خدر1954بيزار خدرشمو علي شمو2459
خفشي اسماعيل عطو1954آلي زلفيعلي داود نمر2460
عدلو حسن حجي1954بيزار ميسوشفان ابراهيم درويش2461
زريف دومو خلف1931آري شيخونايف شيخو نايف2462
بسي رشو خلف1952آوجر مرادمراد حسين خلف2463
خناف نايف مراد1930حنيف عليخلف عمر آردي2464
آلي خلف آجو1935عدلو عيسىغربي قاشو مشكو2465
ليلى فيات عيسى1953نوري شيخوخلف حجي اوصمان2466
شاهه يوسف حسين1922سلمى نايفاوسمان خدر آراف2467
آالن سيفو فتاح1955شمي فتاحمحو آبو آتي2468
مجي ميرزا نمر1955هوري عبديآافل نرشو ناصر2469
هوره ميرزا علي1950حنيفه عاصيبرجس زبلو مجدية2470
شهلة ابراهيم عزيز1955فهيمة قاسموعداهللا وهب مصطفى2471
سلوى بدل خلف1978شيرين افدالآمال خلف سلو2472
نادية وعداهللا وهب1977نعيمة خليلحلمي ياسين وهب2473
غزاله مندو محمود1931آلي خلفالياس محمد محمود2474
محمد خضر حمزه1935عماشة اوسوليلى عبدو برهيم2475
ارملة1925زهره صالحفهيمه قاسم خليل2476
مريم حسين احمد1955صاري خضرسعدالدين حسين علي2477
اميرة نايف حلوش1971فهيمة قاسماحمد وهب مصطفى2478
زهرة زآر عباس1934نوري عبديقنجو صالح بيرم2479
:فايزه محمد علي1953آلي خلفحامد محمد محمود2480 ديبة صاروخان
انتصار عبدالكريم1953فهيمة قاسممروان وهب مصطفى2481
عرنو فارس درويش1955خنسي حمدحسين علي محمد2482
عالية وهاب علي1953عيشان عليسعيد خديده حمو2483
عمشي قاسو بكر1932نصاف خلفعلي سليمان بشار2484
ارملة1937عيشه قاسوصالح خضر مجول2485
عزيزة دحام عاصي1957هاجر خضرسليمان علي قاسم2486
عدول مراد قاسم1917زريف آاليمراد عسو عيدو2487
نعيمة جمو حمو1953عدي مرعيخضر الياس غشيش2488
ارملة1946بيزي بشارآلي خلف قاسم2489



خدر اللو خديدا1937نعلي قاسمبيزو نمر درويش2490
انتصار نجم عبداهللا1961فضيلة احمدمحمد محمود آريم2491
جيهان عبدالكريم احمد1982فاطمة عبدالمقداد نوري سعدو2492
حنيف ملح معبدو1957غزال ختوندير حواس عبدو2493
غريب حجي حسو1953عمشي شفانحجي رشو حمادي2494
نهار معمي ابراهيم1954آوجر حيدرسيدو حمد مجكا2495
فهيمة سعدو موسى1954سكينة حسينرشو حيدر موسى2496
آوجر خلف بيسو1952خنافي محمودعيدو رشو بيسو2497
هدية طه عاصي1957وضحة حسينجالل علي صالح2498
حلوه نوري سعيد1977شاهه خلفنجم عبداهللا سعيد2499
شذى محمود شيت1955فضيلة احمدصالح الدين محمود آريم2500
سيران آنجي خديدة1961سبرو حجييزدين درويش رشو2501
فهيمة صالح آيلو1935عمشي خليفةعيدو حمو فارس2502
باران شفان قاسم1949غزالي جوآيخيرو حيدر قاسم2503
بيزار خلف درويش1943صبحي عبديالياس نبو حسو2504
مياني حيدر جوآو1947آوري جوآوسليمان خديده خلف2505
تعلي قولو حجي1937ايلخان اصالنقولو عزيز خلف2506
صاره عبدو مراد1955آني سليمانشرف برآات قاسم2507
زيوان الياس حسن1969آاملة قاسمدخيل ادي حيدر2508
عيشان حسين عيدو1952زريفه لويمراد حاجي درويش2509
زريف آتي نمر1942بيزار عفدياللو حجي عبداهللا2510
ارزان رشو دربو1948فاطم خلفسليمان عيسى علي2511
آوجر احمد حسن1953بسي احمديوسف دهار مراد2512
ارملة1953شيرين سفوكهزو بكر خدر2513
خناف محمود حجي1965اللي خدرهسن رشو نعمو2514
ارملة1945بيكي حجيخناف عبداهللا خليل2515
نوره خضر ناسو1955نعام عليملكو آلي ابراهيم2516
اديبه خضر مراد1951شيرين حجيحسن قاسم عنز2517
نوره عمر علي1956منجي صالحموسى عمر علي2518
مشكو علي اسماعيل1935عيشان حسينكبيزو مندو عبداهللا2519
صارة حسو برآات1907خناف حسنمراد يوسف حسين2520
نادر قاسو علي1915غزاله شموحسن آجل برو2521
مراد سلو علي1947بسي عنزارزان ميرزا بكر2522
هزاري عبدي باجو1935زليخا حتيالياس سيدو قاسم2523
اسمر خديدة عزو1922فاتي موسىخلف قاسم آالو2524



هزو مراد رشو1952بيزار عيدوعتو غانم آردي2525
علي خديده بكر1942هزار علوآلي مراد قاسم2526
ارملة1927خناف قاسمعربي قاسم اوسكي2527
شمي علي جتو1955خنسي قيروحجي مراد آرنوس2528
منجي اوصمان درويش1917تعلي بشارحسين قاسم عطو2529
زريفة اسماعيل قاسو1951جند آليبرآات شمو اسماعيل2530
رشو خدر خلف1935زريف حمدنوري خلف حسن2531
خاني خلف حسين1953زينب حسنعلي غانو مراد2532
ارملة1928زريفة خليلعمشي قاسو خلف2533

1917بيزار سهروجيان قرو مراد2534
زريف خلف حسن : عمشة سليمان 

محمود
ارملة1932آوزي عليشيرين ادو شيبو2535
ساري خليفة حسين1957عمشي ايشوبرآات حسين آنو2536
باسمة عطو حسن1983بوري رشوحسين اسماعيل خرو2537
ارملة1941آوري رفوحيدر يوسف حاجي2538
خنافي خضر1954ميان مرادعلي خضر الياس2539
غير واضح1935زيني مرادجدعان علو حولو2540
غير واضح1925خاني مطوخديدا خلف علي2541
آوزي مرادعباس1967بسو ميرزاخليل خنجو خلف2542
اعزب1977آامو مرادداود خلف آالو2543
نوره حسن سيفو1966نيسان مرادحسين جردو جردو2544
ارملة1967نيسان خديدةهوري حجي آندو2545
عدي حسو خلف1930خنسه حسينخضر عذيب مراد2546
ارملة1945منجي عطوشيرين قاسم شمو2547
ساري برجس وسو1954عزى ابراهيمسمو الياس خلف2548
ارملة1921هزو عليميته برجس اوسو2549
ارملة1956غزاله صالحآوري فارس محمد2550
ارملة1937حليمة محمدفاطمة موسى عبداهللا2551
اسمر عبدو عيدو1956نوفة آلعانشكري ميشو عيدو2552
حبتو آورو حميد1934سيران مرزاخديده سعدو ميرزه2553
ارملة1955فاطمة موسىزهرة محمود حسين2554
ارملة1954غزاله خلفرشكي حسو خلف2555
ارملة1922هدلة حسيننصاف قاسم مطو2556
ارملة1936فاطمة حسينغزاله صالح امان2557
آني قاسم خلف1956ميتة برجسخضر عمو سلو2558



ليلى المان شيبو1953خناف عيدوعلو حسن افدل2559
ليلى مراد خديدا1944عمشة علياحمد جاسم قاسم2560 : هزو مطو قاسم
حنيفة جلو طه1935حنيفة اسماعيلرفو مكري صالح2561
ارملة1932هوري حسنهنوه قاسم حسين2562
ارملة1959زريف صالحتمينة علي مراد2563
ارملة1918غزالي خديدوهوري اسماعيل حمزو2564
مراد حسين1930آوجر خشوسارو برجي حسين2565
عدالن علي حسن1945زينب مرادبشار حولو علو2566
ارملة1923خنسه عمرعدوله بدل بكر2567
آوجر خضر عيدو1952جوني قاسوآجو مرزا حجي2568
خالدة ابراهيم1979عدول حسينفرحان عمر خلف2569 : ليلى قاسم سعدو
هجو مكرى صالح1940نوفة عمرحسين عزيز جزاع2570
ارملة1958قتي حجيسيفي خلف حسين2571
فهيمة اسماعيل علي1949رحمه عليامين الياس خلف2572
نسرين يونس خلف1952خنسه حسينسلطان علي سلطان2573
امينة موسى داود1948عمشو قاسوعباس عزو سلطان2574
هيفاء نوري سعدو1970نشمية بيسوآامل نكتل سعدو2575
نعيمة جمعة ابراهيم1968زريفه ابراهيماحمد حسن يونس2576
زهرة خضر يونس1945خديجة اسماعيلعباس عبدو يونس2577
نظيفة ابراهيم شمو1950عمشة حسينحسو سيفو قاسم2578
هوريال خانو قاسم1954هزو قاسمبرآات حسين موسى2579
ارملة1950بهية مصطفىنعيمة عباس خلف2580
ارملة1941فاطمة سعدوآزو عطية سليمان2581
ارملة1940مريم قاسمزيني شيبو مراد2582

نوري زآر الياس1940اسيا يوسفعبداهللا احمد يونس2583 : خفشي حاجي عمي
رحمه ياسين احمد1978آاملة سليمانفراس عبدالحليم عبدو2584
آاملة سليمان علي1951فاطمة محمدعبدالحليم عبدو علي2585
ارملة1925خفشي قاسمنوره فارس حسين2586
نوره علي محمد1969نوره احمدابراهيم محمد شيبو2587
فهيمة حسين يونس1961فهيمة اسودامين سليمان حمي2588
ارملة1950غزاله خوشينورة احمد محمد2589
هلو حسن علو1952بهار صالحيوسف قاسم رشو2590
سوسي مشكو حسين1917خنسو حسينحجي خلف حساف2591
عيشان خلف خانو1927آوي شيخوحسين شيخو نايف2592



آوزي عزيز مراد1947ارزان جاجانآوتي ختو غرد2593
نوف داود شيخو1955حني صالحخديده خضر سليمان2594
روشي حسين مجو1922فرحي شاروحجي علي خلف2595
مراد مجو خلف1922ايلخان برازعدول خلف حجي2596
عيسى مشكو ازغير1949آلي آدواسمر مراد قاسم2597
ارملة1955خناف سلوآني عمر مشكو2598
جوزه الياس خضر1949خفشي زيدوحمو خلف ناصر2599
آلي خدر عمر1956اسمر سيدوالياس قاسم رشو2600
خيرية ادريس محمود1942زهري عليعبدالمجيد بدل حمزو2601
ارملة1955شيرين خلفعدول عبدي خضر2602
عيشان فارس ناصر1956نوري حسنخليل سليمان حمو2603

خناف محمود علي1956عدول محمودحسين نمر العلو2604 : آوجر خديده حسن
عدول عصمان دربو1955آوجر خلفاوسف آمو جردو2605
غزاله مراد قاسم1954مرارى قاسمنايف مخلود حاجو2606
شيرين1954حني صالحاسماعيل خضر سليمان2607
ارملة1932غالية حموروشي سالم فرحان2608
رشو عرفات عيسى1910منجي حجيباراني رشو درويش2609
اعزب1986منجي سليمانالياس حسون خدر2610
آلي حسين آتو1932هزار خلفخانو نمر بشار2611
ارملة1947خوخي خلفخاني خلف يوسف2612
مياسه مراد حسين968خنسو خلفدخيل الياس خديدا2613
اعزب1942آلي سيدوبدل موسو خديدا2614
ارملة1947هوري خلفخاتون عيدو حبش2615
ميان عبدال علي1951آلي تموسعيد خلف علي2616
باسمة حسن حنتو1987خاتي مرادخالد مطو حسين2617
عدول الفنج عادي1951آلي سيدوشمو موسو خديدا2618
عدول عيدو تمر1947بسي غريببابير ناصر شبلو2619
خديجة بشار قاسم1970درى مطوعزالدين محمد عطا2620
مها بدل مهمد1969خاتون عليبرجس خليل سلو2621
شيرين شرو خلف1952بسي عزيزجردو حسن سيفو2622 : آاملة علي عمر
سيفي آسو رشو1944آني حمزوحسو مطو عبيد2623
هوري الياس خديدا1947زينو بيسوخليل نايف عمر2624
وضحه عبدو ميشو1948آوري فهدسعدون حسن سينو2625
ارملة1950ودحو حسنبرفي سعدون بكر2626



عيشان قاسم اوصمان1948باران ناصررشو شمو ميرزا2627
آوزه ابراهيم غانم1943رحاني عليشمو علي قاسو2628
ارملة1960آوري برآاتشيرين حسن آجي2629
بوري سينو اوسف1932شرين اسماعيلقاسم درويش آدر2630
بيبون عبدو حسن1952بيزي ابراهيمحجي يوسف قاسم2631
ساري يوسف آجي1934فاتم عباسجردو ابراهيم توبال2632
ارزان دربو خلف1937خنسي مندومحمود علي خلف2633
باران رشو علي1931سيفي خديدهخلف قاسم حسن2634
حنيف قاسم مراد1946بسي شموخلف اسماعيل اوسمان2635
عدلو آرنوص1943بيزي سلورشو ايزدو قرو2636
:1956قطي خدرابراهيم علي آدو2637 غزال سيدو علي
عدالني برآات سمو1944عدول ابراهيمسيدو خديده آجل2638
سنم علي قاسم1956شمي دومونايف شفان قاسم2639
بطي خديده سيدو1953آوري خلفعلي جونو خلف2640
زيري قولو نمر1957شيرين عبدوسالم خلف خديدا2641
نعامي شمو حيتو1946بهاري عليالياس شيبو حسين2642
آوري حجي شيبو1946هزاري خديدامراد خلي قاسم2643
ارزان سعدو ادي1948زينب نيسوخدر هبو خديدا2644
هدلي برآات خلف1953فاتم سموخلف سليمان بحرو2645
باسمة محمود محمد1964حمدية محمدباسط عائد بيسو2646
ليلى رشو رفو1951آوري خلفجردو مراد درويش2647
منجي آلي خديدا1927بيزار خلفصبري قاسم وسف2648
شاهه يحيى يونس1932خنسة علوعبداهللا علي خليفة2649
خاني محمود حاجي1935خناف مرادخديدا يوسف احمد2650
سيفي قاسم ميرو1953عيشاني خديدةدرويش بدل حسن2651
آوري سلو عبدو1932ميان شيلوسيدو قاسم عيدو2652
مسري مراد خلف1952بهاري عليحسين شيبو حسين2653
مسلم حيدر1941زري مسطيشمسه محمد علي زآر2654
ارملة1939هلي خلفنعيمة بدل جبور2655
ارملة1941عمشي يونسخفشي يوسف اسود2656
ارملة1945عبدي عيسكوفهيمة خضر رمو2657
علية ذنون احمد1950فاطمة محمداحمد خضر حسين2658
منجي جوآي جردو1966بسي مرادبرآات خفي سعدو2659
آلي برآات حسن1968نورا خلفابراهيم خرو عنتر2660
ميان خليل عليون1966بسي قاسمخلف جوآو خلف2661



عمشي بشار اسماعيل1957عربية هنوحسن آجو مراد2662
شريفة شيبو حسن1949سيسه شموحجي نعمت خديدا2663
شيرين قاسم باجو1944رشي خليلخدر خديدا يوسف2664
آوري صالح خدر1927آوري محيتمو ملكو عمر2665
آني المان شيبو1949بيزي الياسرشو خضر داود2666
آوري جردو آرنو1952عدلو صالحشفان عبدو حيدر2667
زهره رشو حجي1955اسمر عبداهللاخلف سيدو علي2668
فاطمة خلف عمر1952آوري خلفعلي مشكو سرحان2669
ارملة1930سيفي صوفيعائشه احمد علي2670
عمشي حسن خلف1950حنو نعمتحجي علو قاسم2671
بسي شالل عيسو1955هزو عليسعيد حسن فندي2672
غير واضح1942منجي سيفوعمر مراد حسو2673
هزو رفو مراد1917فرحو بكريوسف علي عمر2674

بهاري قيرو درويش1946غزال خديداقاسم الياس بكر2675 : قمر حسن سعيد
برفي خديدا قرو1955اسمر قروبرو الياس علي2676
شمي حسن علي1957زيري عليحجي حسن خلف2677
آرتي حسين حجي1952زينو بيشوجوآو ملحم خلي2678
غريب دهار قرى1930منجي شموآتي علي علوت2679
نعام خلف جومر1954شيرين رشوآارس مراد حلو2680
ميان يوسف حسن1951زريفة عتودخيل حسن سمو2681
خاني آلي خلف1947ريحان اوصماندهار بري شمو2682
غير واضح1915غزال عيدانعيدو آتي محمود2683
شيرين خدر حمد1947عدول مرادعيسى آجان حمد2684
آالن آتي حلو1940غزال ملكواوصمان سعيد اوصمان2685
باران حجي حامو1933غزال سعدونجردو سليمان خلف2686
شرين مراد خدر1936زريف احمدعيدو عنز آينجو2687
فرسو عباس خليفة1924فرسو نافخوشخضر الياس خلف2688
مارين رزآو هافنت1956غمي خضرخديده يوسف هافنت2689
ستية عباس قاسم1953عمشة مرعياحمد علي حجي2690
هدولة مكري صالح1919نوفة عمراحمد عزيز جزاع2691
اليفة سرحان علي1932ايلخان حسنعنو خدر خديدا2692

1942باران جنديمادو بيبو حيدر2693
بهار حيدر سليمان : خوخي حيدر 

ابراهيم
غزاله جياد حسن1955نوري عبدوسلوان حسين قاسم2694



باآر1940قتي قاسمعزو رشو شمو2695
روشي سرحان حسين1964هوري خديداقاسم قولو علي2696
شيرين علي جردو1967بسي دهارالياس عيسى عمر2697
سيري قاسو حلو1962هزو مراداآرم حسن فندي2698
خضر الياس عبدي1932هوري سعيدميان مراد عذيب2699
غير واضح1947عمشي خديدةخيرو سيدو قاسم2700
ارملة1951خنسي خدرنيسان هافند ادي2701
ارملة1954حني نعمانآوجري آعرو دومز2702
بسي عبداهللا1947آوجري مطوشرو مراد اسماعيل2703
حليمة بدل خليل1956غزاله حسننوري حسن عباس2704
:شمي خديدا1957زريفه حاجيحسن عيدوا دو2705 غزال هادي
نشمية محمد شيبو1955فاطمة عليامين قاسم صالح2706
ارملة1946حنيفة فياضشريفة علي ابراهيم2707
مامي آتي حسن1945آالني حسينبكر خدر خلف2708
سعاد محمد سلو1980مرا قاسمعزيز صالح خلف2709
هدية صالح حسين1973نوفة سليمانلقمان خليل مصطو2710
احالم محسن جعفر1963شاهه موسىعزالدين اسود خضر2711
آلو محمد سلو1931آاملة حسينحسن رشو خضر2712
نعيمة خلف خضر1952ججان صالحخضر صالح سليمان2713
مياسة يوسف حسين1956سعدية صالحخالد حسين قاسم2714
اديبة خلف حسين1932نوره عليسليمان داود رشيد2715
عدلو داود علي1912عدالني خلفشموخضر صالح2716
زريفي مراد صالح1920غزالي عمرقاسم خضر صالح2717
:بسي1916عدي حيدرسليمان خضر صالحوك2718 زريفه رشو : خنسي خدر
شيرين الياس ادي1939بيزي عيدوخدر معمكو عنو2719
بهار بسي سليمان1954رحاني جنديحسين خدر هبو2720
خفشي مطو خليل1930هوري رشيدخلف حسن محمد2721
آوتر مراد1922قشم عليعبدي خدر ناسو2722
زهري خدر معمكو1951عيشان معمكوالياس علي رفو2723
فاطمة فيصل خدر1967حنيف قاسمقاسم خدر علو2724
غيرواضح1919رشي علويوسف اسود صبور2725
نعام رفو حسين1952نورا خلفحسين خرو عنتر2726
سوده الياس حيدر1950فاطمة احمدمروان علي حيدر2727
خاتون حسن علي1954وزي ابراهيمخليل حسين سمو2728
جميلة الياس قاسو1943آوري مصطوعيسى يونس يوسف2729



نعيمة عبداهللا حمدان1957نوره صالحنايف يونس اوسي2730
آوزي ر شو قاسم1949عدوله مشكوآمال خدر علي2731
ارملة1953سيفي حجيشمي جبور شيخو2732
هوري حسن حسو1951خرنوف دربوشمو نافخوش حسو2733
عيشي هادي احمد1927نوري ابراهيمعبدو قاسم محمد2734
صاري سعدو خلف1935عدول خلفحسن سيدو آارس2735
سيفي عيدو حمو1953آرتي سيدوسليمان شمو قاسم2736
صاري علي عتك1943نيساني حجوبرآات مورو حسن2737
خفشي عيدو حمو1920عدالني سيدومراد ميرزا درويش2738
شرف ميرزا علي1952غزالي جرونآوزي عبدال عزيز2739
سوسن شمو1952نوره عموخلف هاون احمد2740 : اسمر ابراهيم
آني حجي قاسم1941حتي صكيانمجو خدر ابراهيم2741
شيالن جميل وهب1983وحيدة خليلديار ياسين وهب2742
ارملة1925اليفه خلفامينة قاسم برهيم2743
نازي الياس حسن1951غزاله حمشفاضل حسو يوسف2744
بالش مراد علي1956آوري عتوجوآو حسين خضر2745
بسي ابراهيم تتر1932عدوله عتكآتي قطو مراد2746
بسي خلف علي1954زريفه بكرعمر مراد عيسى2747
دجواري عباس مراد1926نيساني سليمانبيسو يوسف قاسم2748
آوجر علي نايف1915بهار حامدبكر اوصمان بكر2749
آوجر سعدو مراد1953فهيمة خلفسردار عبدي مراد2750
ايلخان اسماعيل قاسم1953خنسة بشارخلف الياس بيشو2751
:خفشي خدر1951ميردين ابراهيمخلف اسماعيل حسين2752 بسي ناصر
زريفه حسن1912خنسي خلفجردو رشو حسين2753
عمشي ابراهيم1953شيرين الياسفارس خديده مطو2754
ارملة1949آوجر بشارشمي ديرو حسن2755
باجو خليفة حسين1922غزال سليمانبرفي حسو ابراهيم2756
خفشي احمد نعمت1934نزان جريبانخلف قاسم عمر2757
آوجر ابراهيم علي1956غريب خشماناحمد ابراهيم عبدو2758
غزال حمد حسن1927زريفة مندوفندي احمد سعدو2759
ارملة1932سيسي علوخونوف حسو مطو2760
هناء محمد خضر1960خيرية عليماجد محمد قاسم2761
دلفين عزالدين1980عالية ياسينمحمد عبدالهادي عبدو2762
زآية علي خضر1957خاني احمدنوري خلف يونس2763
نوره يوسف عبداهللا1948مسري خليفةسليمان اسود عباس2764



زوزان قاسم عزيز1959وضحة عبدالرزاقخليل ابراهيم عزيز2765

ميسون محمد قاسم1960وضحة عبدالرزاقعبدالكريم ابراهيم عزيز2766
آوجر بابير خلف1952غريب حسينخدر خديده قاسم2767
:سيفي سليمان1953خفشي عبداهللاميرزا حجي ميرزا2768 خاني جردو علي
خاني رشو مراد1939خفشي يوسفحمد خليل موسكو2769
بهار قاسم اسماعيل1970سوسي حسنخلف درويش جندي2770
عدول عباس1954آوري سعيدسليمان عباس حجي2771
جونه فندي حمد1917غزال حسنعبداهللا داهر حسن2772
عدالن قاسم محمود1927ميني خليلملكو جوآي حسن2773
آله رشو حسن1937زريف حمدحجي عاصي اسماعيل2774
آوزي آالو قاسم1952خنسي خلفمشكو رفو ادو2775
ارملة1919غزال شيخواسماعيل خلف مرزا2776
سميره علي يونس1957نسيمة يونسقاسم خضر يونس2777
:خيرية ابراهيم1950نسيمة يونسمحمود خضر يونس2778 شمي حسن
اعزب1954نسيمة يونسابراهيم خضر يونس2779
نعيمة يونس خلف1954بيزي قاسمنوري صالح خلف2780
آالن جوآي يوسف1939خناف حسنرفو حسين مطو2781
تعلي جردو حمد1955خاني خلفخرو خديده حمد2782
غزاله علي داود1927فاطمة داودبشار نذير سيدو2783
غير واضح1935زريف حمدحمو عاصي اسماعيل2784
غير واضح1929نوري قاسمرشو جردو قولو2785
بهار ادو مراد1957زريف آنعانحجي احمد موسى2786
فاتي علي رشو1917عدله برجسدينو خضر برهيم2787
شيرين آجان صالح1962مريم خلففاروق سليمان صالح2788
ارملة1937خمي حسنبسي عصمان درويش2789
ارملة1937زريف عبدوآاملة خلف سعدو2790
ونيسه حجي1964آوجري احمدخديده حسين سفوك2791
ليلى خديدا اسماعيل1972عدالني حسنتالو جردو ناصر2792
عدول قاسم فارس1970عدالني سيدوخيرو آفو  بشار2793
فلوسه1951نيسان شمواسماعيل مراد حجي2794
زريفه مجو خدر1964تعلي خلفالياس يوسف ايكان2795
آشي رشو اوسي1977سوسن اوسياحمد بيسو حسن2796
ارملة1955منجي علينعيمة حسن عفر2797



آوري يوسف خدر1954هزار قاسمحجي حسن علو2798
غزاله قاسم حسين1932قمري خدرخضر علي حسين2799
مسرو1951بيزي عبدالكريمحسين خلف حسين2800 : آشي رشو
زريفه قولو خديدا1917هكو حسنحسن حسن حسين2801
قاسم ميرزا صالح1956غزال قاسمعدلي يوسف رفو2802
ارملة1932خمري  خدرعيشان علي حسين2803
ارملة1919خموك ابراهيمزيرو يوسف خلف2804
ارملة1932عيشي عبديرخيص حسن خدر2805
ارملة1927آلي شكرآوري قاسم موسى2806
ارملة1951آلشان وهبصبرية عباس صالح2807
ارملة1953بيزو عليبيري حسين خدر2808
ارملة1932غزال عليمنجي مراد خلف2809
رشو خلف1937آوزي علوخنسي سيدو خلف2810
رملة1951عرنو خلوآوري الياس محي2811
ارمله1951نورا خدرسعاد صالح سرحان2812
ارمله1952فاطمه حسنبسنه غفو عتمان2813
ارمله1952منجي خديدهنوفه عطي عرب2814
ارمله1934عدول آنيخنسي صالح خلو2815
ارمله1954سيفي قاسمنوفه شمدين يونس2816
ارمله1927بيزار عيدوآرتي غانم آردي2817
ارمله1930آلي تعلوسيفي يوسف شمو2818
ارمله1966آوري جردوزيري ادي علي2819
ارمله1939عباس علوشكريه عباس علو2820
ارمله1949نسو خليفهآوري آارس خلف2821
ارملة1966ساري رشومارين اوصمان جتو2822
ارملة1945عيشو عليسينمي حسين خضر2823
نظيفة دينو خدر1955آوزي يوسفامين رشو قاسم2824
زريفه عفدال سلو1932آني سلورشو الياس عيدو2825
نجمة سليمان حسن1955مريم خلفمراد سليمان صالح2826
خنسة مشكو علي1948منجي فيروسقاسم ابراهيم باجو2827
آوري صالح حسين1927عيشي ايزدوخدر عيسى قاسم2828
ليلى شمو خديدا1947زريفه قاسمنايف جردو قدوش2829
ميان حسين قاسم1952خنسو حسيناسماعيل مسكين موسى2830
هدية بدل بكر1973ميرو حسينفرمان سليمان حسن2831
ليلى سلو خلو1957سيفي مبرزاسالم مسكين درويش2832



ارملة1963شيرين قاسمزهره صالح محما2833
ارملة1957عدلو حسنآوجبة قاسم مراد2834
ارملة1922غزال قاسمهزار ميرزا شمو2835
ارملة1932آوزي حيدرهلكو مراد نمر2836
ارملة1955صاري تمونيسان مراد فندي2837
ارملة1955آوزي عمرعمشي علي عمر2838
ارملة1960نعام حفدوآني برو بيرمجو2839
ارملة1948رشي علدينجازو خلف موسى2840
غير واضح1951خناف خلونعيمة خلف عيدو2841
ارملة1960غزاله عبداهللاشيرين ميجان الياس2842
خلف تلعو نهروز1948خمي حسنفاني عصمان درويش2843
ارملة1956آالن اوسفنسرين رشو برو2844
ارملة1958عدوله خليلعيشا حلو عباس2845
ارملة1961نزان اوصمانميان برو اوسف2846
ارملة1927اسمر سليبدري مردوس محو2847
ارملة1937آال ن جلوشيرو مرجان سلو2848
جتو رشو درويش1958آوزي قاسمخنسي مراد محمود2849
خديدا ادي خدر1953آوجر هسنجوني شيبو علي2850
وسيلة ابراهيم مهندس1965هلي حسنشفان جردو مجكان2851
شيشان1950روشي حسنصالح حجي علو2852 : غريبة
ارملة1928زيني خلففاطمة اسماعيل محمود2853

ارملة1954زينب زين العابديناديبة وهاب خلف2854

زهرة يحيى محمد1952زينب زين العابدينبدل وهاب خلف2855
آلي حمه قاسكي1945سوسي خدرحيدر احمد خلف2856
عطية سلو مصطفى1947عمشه هبيفاضل محمد علي2857
مريم عبداهللا محمد1947هوري قاسمخليل هادي احمي2858
ارملة1967زهرة قاسوشمسه موسى داود2859
زريفه حسن نايف1933آوزي خضرسليمان محمد هبي2860
زينب عساف الياس1952نازو صالحيونس محمد علي2861
حنيفة حيدر عباس1942طرفة خلفمحسن مسطو علي2862
ارملة1951مريم حطيمدينة عباس عبدال2863

ارملة1952عيشان محمد عليمنيفه الياس محمد2864



خديجة خليل خضر1947فاطمة عليعزيز حسين خضر2865
ارملة1944زينب صالحنوفه اسماعيل عبدو2866
شيرين خلف1930خنسو عمرخدر الياس خوشو2867
غزال سرحان1949ساري حماديخلف ميرزا سالم2868
امينه علي1954   سيفي عليحسو حسن يوسف2869
آوزي خديده1947نيسان مرادقاسم جردو جردو2870
منجي آلعو1951نجمه خضرامين علي يونس2871
عدالني خديدا1955بيزاري خديدامراد عيدو خلف2872
آلي بري حسن1955زيتون سليمانعلي راستم رشو2873
شمي رفو خديدا1928غزالي عباسمراد محمود درباس2874
زريف قاسم1955آلي مشكومراد خدر رشو2875
هلكو سليمان1927منجي باجومراد خلف مجو2876
غزاله قاسم1927حنيف عليحسين خضر منت2877
آزنه سيفو1925  آوري رشوخديدا شرو  منت2878
نوريه علي1956فاطمه عليحامد محسن حيدر2879
باران فارس الوند1953عدالني سيدواوسو آفو بشار2880
عدول الياس خلف1954بسي حجيمرزا بكر خلف2881
منيفة يوسف يونس1950خنسي رشكوجميل قاسو فريز2882
دالل قطو عباس1922خنسو قولوخلف خدر شاهين2883
هوري خلف عزيز1955شيرين عزيزمراد حمه خدر2884
شيرين جولي اوصمان1950خنسو قولورشو خدر شاهين2885
سيفي حمو عيسو1950غزال حسنمراد عنتر رفو2886
غمي علو بكو1917هكش محمودآتي عنتر علو2887
رجاء محمد سليمان1953زهرة سعدجالل اسود عبداهللا2888
منيفة علي تمو1962خديجة امينماجد خضر محمود2889
سوزان نوح طه1959خديجة اميننواف خضر محمود2890
خضر محمود عبدالرحمن1931حلوه محمدخديجة امين عبدالرحمن2891
ناريمان عثمان اسماعيل1982امينة خضرشفان سليمان اسماعيل2892
غير واضح1967عرنو عنوآريم سليمان شمو2893
روناك عثمان محمود1965خديجة اميننزار خضر محمود2894
شيماء يوسف هادي1964خديجة اميندلير خضر محمود2895
منجي خلف حلو1942ساره خلفعلي حمي سلو2896
غزاله ابراهيم خليل1942منجي ابراهيمرضا خلف عبدي2897
سيفي يوسف خلي1955سلطو احميحجي خلف سعدو2898
حسينة حسين1937خانم قاسمخالد الياس حمزه2899



بتول يونس ابراهيم1942زينب صالحمحمد علي احمد2900
امينة بكر قولو1956عموش جمويوسف خلف عمر2901
نعام صالح سلو1952سيفي حسيناسماعيل قاسم سلو2902
نعام قولو شرو1951خنسي مرادآتو حجي مراد2903
نعام عيدو1947آامو خلفحيدر حجي خضر2904
غير واضح1965سعاد خليلحازم ادريس سلطان2905
شيماء عبدالواحد احمد1974شمسة حمدمصلح عبداهللا احمد2906
ميان برآات احمد1951سيفي مرادبسي آري هبو2907
خالدة اسماعيل محمود1946هدية سعيداسماعيل علي محمد2908
اديبة خضر حمزه1937بسوس لوعلي حيدر مسطو2909
نزو شرف1947خنسو سموخرتو حمرش منت2910 : آرتي يوسف
اسيا حسن حسين1937درى عاصياحمد عبدالكريم جردو2911
بيزي يوسف1949عيشو عليشهاب خلف رمو2912
ارملة1950خاتو بر آاتخناف جوآو عيسو2913
آني حجي علي1952آامو الوندخلف ميرزه خلف2914
فاطمة صالح حسن1947سوسي جروصالح احمد سلو2915
حمدية حاجم1930زهرة قنبرحميد قاسم جمعة2916 : فهيمة مصطفى
خيرية محمد علي1957زينب صالحسعداهللا احمد خضر2917
غزالي حيدر سليمان1945سيفي ميرزاحاجي مسكين درويش2918
نعيمة محمد عيدو1963زيني حسنعبداهللا خلف عيدو2919
شكرية فاضل علي1951غزاله حموياسين الياس عيدو2920
رازية سليم علي1980سامو حسنفرهاد عمر عزيز2921
حليمة ابراهيم داود1955نشمية بيسوتحسين نكتل سعدو2922
سعدية حسين علي1984وفاء احمدهفال شكر محمود2923
نادية عبدالحميد نادر1978ليلى بكدشقحطان عدنان نادر2924
آلي حسن ابراهيم1951شيرين آتيقاسم ايزدين ابراهيم2925
نفسية خلف خدبدا1975غزاله خدرداود رشيد ابراهيم2926
آني اسماعيل الياس1975زريف هبشفارس خدر الياس2927
رشي خلف سيفو1964خنافي حسنخدر محمود جانكير2928
شمي ايزدين مراد1956هوري بكربرآات مراد بسي2929
آوجر بهدو بيسو1948عيشان حتواسماعيل الياس حجي2930
سيفي شيخو مشكو1955بيزاري مطوحجي عيدو سيدو2931
شيرين هسن سلو1934آرحي بسيحيدر ابراهيم يوسف2932
شيعه خدر حامو1981زريفة ارزومهدي عبيد ابراهيم2933
آردية محمد علو1965زهرة عباسمحمد علي احمد2934



منال بدل صالح1984نوره حسنعماد احمد صالح2935
هفاء مراد1968نيساني خيروجميل مراد الياس2936 : نعام سعيد
زهرة عباس خف1934زينو برهيمعلي احمد خلف2937
خاتون مراد عمر1983رشي عجمعدنان جوآو علي2938
خضر سيدو قاسم1932عدلو بكرعيشي عفدي بشار2939
بيزي الياس خديدا1973عدول خلفالياس بكر رشو2940
ارملة1925بهاري خليفةعمشه قاسم الياس2941
نورا خديدا اوسي1917عدله معجونصالح سرحان ولي2942
آوجر خلف صالح1927آلي مهاجرالياس حاجي شيخو2943
امينة سمو حسين1942عيشاني عيدوقاسم سلطان محمد2944
امينة نكتل سعدو1964حنيفه محمدصالح ايوب سعدو2945
نوفه سلطان محمد1943فهيمة خلفمحمد امين حسو2946
فوزية احمد مصطفى1955سيفي حسينخليل حمو خلف2947
سعدية محمد علي1969عيشي هاديوعداهللا عبدو قاسم2948
اسالم عبدالمجيد بدل1980جميلة عليميدي سعيد بدل2949
ارملة1932خنسي حافظعدولة احمد خلف2950
جميله علي خضر1947غزاله عليسعيد بدل حمزو2951
ارمله1957سودا مطوخناف ميشو خضر2952
ارمله1927عاصي خديداآامو داود عباس2953
ارمله1955عده ماميغزال عمر قاسم2954
فاطمه محمد قاسم1943ليلى عليعلي حسن الياس2955
ملكه سعيد1951خديجه اسماعيلبرهيم عيدو يونس2956
امينه قاسم1952ساره آجونحميد عبداهللا اسماعيل2957
شيماءنوري سعدو1983عمشه حسينعلي نايف بدل2958
ارمله1955سيفي قاسمصاره حسن خلف2959
اسمر شفان1943عزو رشوسمو صاروخان قاسو2960
مريم محمد علي1955خالف مجيدخلف قاسم محمد2961
بهار خضر عبدي1942زينب يونسالياس عفر خدوش2962
انتصار محمد جاسم1972زهره عمرصالح الياس قاسو2963
زيري حسن آدو1950سارو سموشرو خدر آدو2964
خونافي قاسو خلف1941خفشي باجوحسن خلف علي2965
بطن حيدر قاسم1920غزالي خديدايوسف باجي بشار2966
شمي مراد سليمان1957غزال نمررشو حسين احمي2967
ميان وزا1956عيشاني حيدرخلف صبري خديدا2968
ارزان قاسم شمو1952عمشي حسنخلف خدبدا سيدو2969



عيشان خلف1951فاطمه ميرزوبلو مراد عبدي2970
فاني قاسم1957بيزاري خديداعلي زلفو خلف2971
نورى قاسم خلف1950بيزاري خديداخلف زلفو خلف2972
باران خليل سليمان1980غزاله سيدوزيدو درويش حجو2973
غزالي خلف سيفو1961خناف حسنقاسم محمود جانكير2974
حنبف عمر علي1966آامو سعدوقاسم حسين علي2975
عدول قاسم شمو1956ساري خلفقرو خدر خلف2976
خفشي مراد يوسف1937عدوله عتوخلف مراد عبداهللا2977
نصاف آالو سلو1942آامو سموحجي قرو عمر2978
عمشة موسكو علي1949نصاف خلفبشار برآات عبداهللا2979
سيفي حجي سليمان1956آوجري مطورشو مراد سليمان2980
نعام رفو خضر1949خنسو حسينجردو عيدو سليمان2981
شمي خلف فارس1956ايلخان نافخوشحمد عباس مراد2982
مارين غانم ابراهيم1935ارزاني رفواسماعيل عنجو قاسم2983
غير واضح1920خني عبديسليمان خلف آتي2984
آوجري عيدو عمر1917خنسو حسينسليمان سعدون علي2985
ميان الياس مردوس1956غزاله عيدوحسن قاسم بوبي2986
عدوله يوسف حجي1948عيشي خضرعمر سيدو علي2987
خوخي خلف حسن1949زريفة جنديبرآات جندي حسن2988
نسرن شنكو آوجي1935تعلي خلفميرزا سلو ابراهيم2989
غير واضح1951آوري خضرجسين حجي آتي2990
بهاري مراد خديدا1915آلي خطيبخلو حمزو جانكير2991
بسي خلف سليمان1930غالية خلفمراد حجو عبداهللا2992
خنسي داود خلف1920عدلو خلفحجي مراد آلو2993
يزاز حسن خديدة1956آوزي ادوداود مراد معمكو2994
ارملة1932غمي خضربيري عالدين ناصر2995
ارملة1935برفي عمرآوي قاسم دورمز2996
ارملة1942موري شمدينماشي بولو رشو2997
ارملة1954بيسك عبديمراري عرب ابراهيم2998
نادره رشو الياس1956آوري سعدوحجي خلف حسي2999
بسي مورو حسن1935نعامي حمدجميل قاسم ابراهيم3000
ارملة1959اسمر خلفخفشي خليل فارس3001
زوزي عفرين دقو1952عمشو آالوسيدو حسن عادي3002
منيفة محمد محمود1951خنسي عمرعبد ابراهيم عبداهللا3003
عدي خليل علي1957حني نعمانحميد آعرو دومز3004



مرجان آرتان حسن1952بريسك حموجاسم صالح نمر3005
غير واضح1956عدوله خلفخلف محمود ملحم3006
صاري حولو رشو1954بتيحاجي شاهين حامد3007
خيرية الياس زآر1955رحمه عليجالل خضر زآر3008
آوجر حسن رشو1955ساره قاسمقشوش سيدو خلف3009
غير واضح1922بريسك حسنبقال سليمان يونس3010
ميرزا قولو حجي1925الخان اصالنعدول عزيز خلف3011
ارملة1932غزاله آبعوعدى خيرو خلف3012
ارملة1953عيشو عليهتي عنجو حجي3013
شريفة حسين عبدال1950حنيفة حسنخلف الياس عبدال3014
زآو الياس مشكو1955رخيصة حسناحمد جعفر خضر3015

1944غالية عبداهللابراهيم حسن علي3016
شكرية حسن سمو : عاصمة محمد 

سليمان
بهار حسن ادي1954عيشو عليسعيد عنجو حجي3017
ميان خديدة مراد1920غزال خضرمراد افدل خلف3018
اديبة اسماعيل معجون1945عيشو صالحمحمد علي يوسف3019
مرزو يزدين خلف1927شرين حسنمراد سمي علي3020
باآي خضر عبدال1938خنسي قاسمشمو شرقي عفدو3021
فهيمة يوسف حمزه1935بيزي رشوخلف شمو خديدة3022
باران عيدو خلف1955نيسان عتوعيدو مراد عيدو3023
خمي مصطو اوسف1945عيشان حسينجاسم مندو عبداهللا3024
ساره يوسف1954مصري قولويوسف سيدو مراد3025
زيري قاسم مراد1946ارزان خلفاحمد هبو خلف3026
بيزار آجو آسو1922بسي موسىحجي علي ناصر3027
ارملة1917آلي خلفعيشي قولو حسن3028
منجي جردو قدوش1932آرحة جاسمعلو قادر سلطان3029
منيفة خالد برهيم1931رحمة محمدمحمود زآر محمود3030
آوي قولو حجي1939حنو حجيخديدة عيدو مراد3031 : عيشان اسماعيل
شيرين مران دورماز1932موري شمدينبرآات جولو رشو3032
خزنه علي دورمز1956زريفة خلفابراهيم سيدو شمو3033
خديجة علي عباس1956زهرة عباسيونس سلو حسن3034
نسيمة سليمان عباس1954آوجر حموالياس خضر حسين3035
ارمل1912فاطم عليحجي ابراهيم خدر3036
بسي آعرو دورمز1948بكي حسامشمو ابراهيم زلفي3037
بروش خلف يوسف1957باراني جرانسيدو عبدي محمود3038



سوسى الياس خديدا1955بهاره سعدوآامل خضر خلف3039 : سيفي بكر خلف
زآية خديدة رشيد1953فهيمة خلفاسماعيل حسو يوسف3040
زيري مراد مطو1947بيزاري خديداخدر زلفو خلف3041
غزالي الياس سلو1951ايرزان حمشخلف حمو مسطو3042 : ارزى سلو حسن
خاني آلي بالسم1956قتي حامدمحمود علي دورمز3043
بهار عذيب عسو1917آلي بكوحاجم آاشان حسو3044
ارمل1947آوجر درباسمشكو حاجي محمود3045
باران رشو علي1932بيزار خلفقاسم رشو علي3046
نيسان روتو الوند1954حلو خديدهاسماعيل حجي ميسكو3047
عدالن حسن سيدو1917غزال حسنآتي مراد سليمان3048
زهرى مرزا برآات1927بيزو برآاتالياس ناصر الياس3049
ارملة1933اليفه سموعدلو حيدو خطيب3050
اعزب1982هوري جردوحجي علي حجي3051
مهدية حجي علي1982نوفه تعلوشفان آجل سليمان3052
ارملة1954آني قاسوبيزي حسن خفي3053
بيري محمود نمر1932حمره حجيخضر رشو محمود3054
بريشان الياس1969زريفة خلفديوالي الياس قاسم3055
آوزل آندو مراد1925خمي عمرخلف حيدر حسن3056
شمي حمو عبدي1956بيبون مندوشمو خلو علي3057
غزاله حجي دهار1954سيسي قروفندي حسن يوسف3058
زريف خلف علي1952عدله حجيمشكو حسو اوسو3059
آوجر علي عثمان1952عدول عبدينوري سعيد يونس3060
حلمية سليمان حجي1935خنسي عباسحميد صالح حيدر3061
بهية حمو مسطو1943خنسي رشكوامين قاسو فريز3062
هدية جميل مصطفى1957نجمة حسينمحمد داود زين العابدين3063
جميلة حاجم ابراهيم1943بريشان ابراهيممسيب زآر اسماعيل3064
هاجر خليل علي1956بيزو حسنجميل خضر وهاب3065
شيرين قروآه خديدا1927برفي بازوالياس سمكي خديدا3066
غمي اوصمان بكر1935بيزار خلفمرزا حجي بكر3067
خاتون ابراهيم خلو1950هزو حجيبشار خلف علي3068
الخان الياس1924خنسي خلفالياس سفو خشو3069
امينة الياس1947رشي عنترحجي بدل ابراهيم3070 : آوجر خليل فارس
باران خضر عبداهللا1951عموش حسينرشو مراد مطو3071
ستي آالو جندي1946شيرين حيدرالياس ادو باجو3072
زيتون محمود خنجو1953آلي حسنخلف علي مراد3073



آوري هسن صالح1957غزال قرىحجي قاسم خلف3074
غزال خري حسن1917خرص ملحمقاسم  خلف سليمان3075
شيرين علي بشار1954آوري جوآيخديده شمو حسين3076
آوري خلف علي1951خفشي حسينعيسى خلف عتو3077
شمي خلف علي1953خفشي حسينمراد خلف عتو3078
سوسن خليل غانم1966بيزو عليسليمان علي خلف3079
خرنوف خلف مراد1940زريف بكرمراد بشار قاسم3080
غريب حسن عبداهللا1950رزريف خلفآريت محكو حجي3081
هزو سليمان علي11954نوفه بيسكاللو قاسم قولو3082
آشي خلف جردو1952سيفي صالحغانم رشو خلف3083
عيشان شمو خلف1954غزاله شموسليمام ملكو حسن3084
عدالن رشو قاسم1955سيفي صالحخلف رشو خلف3085
سيفي صالح حسو1938هزو ناصررشو خلف عبداهللا3086
شيرين حسن برو1927هزو مندوحسو سعدو فندي3087 : ايلخان آوسا مجك
آوري مراد آصب1927عدول خليلقتو حسين متو3088
شرين حجي حسين1922هزو مندرحسين سعدو فندي3089
خانم خدر آصب1945زريفة قبوبرآات مراد آصب3090
بسي قاسم يوسف1932عموشه خليلخدر حنتو آولي3091
حليمة محمد علي1952خانم قاسمامين الياس حمزه3092
عدول عيدو1936عمشه حسينيوسف قاسم فندي3093
فانه خلف خدر1957عدول قاسمدرويش سيلمان خدر3094
آني ديرو حسن1937خنسي خليلرشو قاسم عثمان3095
غزال سرحان حسين1927آوجر حسوعبداهللا آلو قرا3096
نساف قرا عمر1955خناف خلفصالح خدر جروت3097
عيشان جوآو علي1950غزال حجيسمير جردو علي3098
آوجر بشار حمد1917ايلخان حسنديرو حسن ديرو3099
آوزي داود سعدو1949سيسي جردوخشو جردو عزير3100
خاتي باسي حجي1947سيفي جنديخدر بير علي خضر3101
شيرين قاسم خلف1947سيسي جردوحمد جردو علي3102
عدالن سلو خلف1930هزار علياسماعيل نمر اوسي3103
آوري عمر قاسم1927هزار عليحسن نمر اوسي3104
هزار حجي حسن1955بسي آبعواحمد صالح قاسم3105
نادرى بدل خديده1950اليخان آوتيبدل خدر مندو3106
ارملة1937سيسي جروعدلة عبداهللا عاشور3107
منجي فانو عطو1954غزال علوميرزا رشو قاسو3108



عيشان خضر ناسو1949حمره ملكوخلف مراد ابراهيم3109 : آرتي علي حمد
بسي حسو عاصي1927فاطم حسينسلو خدر حسين3110
خاني حجي شمو1942اليخان آوتيمندو خدر مندو3111
شيرين عيدو خلف1917غريب قاسمنعمت مراد آتو3112

خناف غانم يوسف1932بيزار حلوخيرو مشكو يوسف3113 : شيرين آتي سعدون
شيرين خلف صالح1937منجي رشومراد ايزدين حجي3114
آرتي آتي عنتر1954منجي بدلعزيز اسماعيل برو3115
زيري ابراهيم فانو1930بيزار حمدانعباس حمو سعدو3116
نوري ملحم حتي1954فاطم حسنشرو خلف سليمان3117
عدوله عيدو خديدا1950نصاف حسنبشار قاسم اوصمان3118
عدالن علي بشار1933بيزار نمرحسين رشو آريش3119
امينة عاشور عبداهللا1956غزاله نايفرشو ملكو خلف3120
خوخي درويش خدر1932غزال بروخدر حجي ميشو3121
ارملة1927خاني عبداهللافاطمة فارس محمد3122
ارملة1932وضحة محمدجمو ابراهيم عاصي3123
ارملة1938ليلو حسينزهره حسين اسود3124
ارملة1927حانو حموميسو عبو عفدي3125
ارملة1944خنسي آنعانبسي حسين حوشي3126
ارملة1945حياة رشيدبازو عزيز عبداهللا3127
عيشي مراد قولو1945زيني عليخديد حجي حسن3128
اعزب1982خفشي الياسسالم فندي قاسم3129
ارملة1964زريفة مرادشمي مصطو سليمان3130
غزال ابراهيم علو1968آوري حسنميرزا الياس قاسم3131
هزو نايف حوآي1959هوري قاسمخيرو الياس شمو3132
بسي ايكان محلو1970خرنوف حسوخدر خلف جردو3133
آامي خلف بكر1968ميان مرادحجي مكي خلف3134
غزال الياس موسى1970هوري قاسممطو بدل قاسم3135
نازي درويش مشكو1938هوري قاسمخلف آسو خدر3136
منجي داود يوسف1965زريفه درويشسمير رشو خلف3137
فاطمة مرعي خديدا1937بهار احمدفرمان سليمان حسن3138
بياز ميرزا مراد1969سيفي خلففيصل حاجي علي3139
ارملة1955عمشة صالحنوفه خديدة خلف3140
نوفا ديرو حسن1910خفشي سعدونجردو حسين محمود3141
آوجر عبداهللا قري1917بسي حسينآارص مراد بازو3142



برفي ابراهيم خليل1944بسي حسينخضر مراد بازو3143
عيشان عبداهللا داهر1956بسي نعمتآريت خلف سليمان3144
صاره علي حسين1955منجي خديدهابراهيم جردو ابراهيم3145
نيساني ميرزا1950بيزار قروآوتي حسن قاسم3146
جانو خمو مرزا1954سيفي ميرزامحسن مسكين درويش3147

برفي قاسم آاتو1951زريفه صاروخانايوب الياس خدر3148
مهيه حسين خدر1948بيزي رشوجالل شمو خديده3149
ارملة1937نورى علينرجس مرتضى آاظم3150
حسين مصطفى حمو1920ليلى سلطانفاطمه الياس علي3151
ارملة1930نورى عليزلخه سليمان عبدال3152
ارملة1953هورى خضرصبرى جولو حسن3153
ارملة1927سارة حسنخنسة حيدر خضر3154
ارملة1922عدلو حفوآلي خديدة ادو3155
ارملة1952بهاري خديداسيفي الياس خلف3156
آني بكر1955بيزا نعمتالياس يوسف عمر3157
بسي يوسف عمر1951غزال حلوحسن سليمان عمر3158
شري سليمان عمر1945غزاله سيدوبدل صالح نافخوش3159
ارملة1951حاني مرادغزاله نواف خلف3160
ارملة1956شيرين عبدووضحه مراد عتو3161
سعده نوري الياس1977وفاء احمديوسف شكر محمود3162
بلقيسه الياس محمد1964نعيمه موسىرعد سعيد صالح3163
غير واضح1947تعله امينوداد خليل ابراهيم3164
خالده محمد علي1969عيشي هاديرعد عبدو قاسم3165
خوله علي اسماعيل1950صفيه يونسعبدالعزيز عباس معمي3166

منال مردان برجس1957عمشه حسينعزت نايف بدل3167 : زليخان سعيد قاسم
ارملة1954زهره حسنفهيمة عبدو عيدو3168
نعيمة ابراهيم داود1970امينة محمدخيري علي سلو3169
ارملة1955سلطانه مصطفىبهية ابراهيم يوسف3170
يسرى محسن موسى1967نعيمة موسىسالم سعيد صالح3171
نعيمة خدر خلف1934عيده قاسممحمد ابراهيم هبو3172
حمدية محمد حسن1943عيشان الياسعائد بيسو سلطان3173
امينة خدر حكو1948خنسي مصطفىمهدي الياس سلطان3174
فاطمة حسين1976باسمة حسنقاسم علي سلو3175



نعيمة حسين محمد1941خنسي يوسفاحمد حجي حسن3176
فاطمة احمد ابراهيم1950خنسه حسنجميل وهب محمد3177
ارملة1953فاطمة صالحعليه محمد علي خضر3178
ارملة1949رحمه عليزهرى يوسف يونس3179
ارملة1917زيني عليخديجة اسماعيل محمود3180
شريفه الياس عباس1956خنسي مصطفىجالل الياس سلطان3181
عزيزه علي خليف1936عيده خدرايوب سعدو سلطان3182
ارملة1956سكينة خلفمحسوبة احمد سليمان3183
سوده حسو يوسف1943خالف مجيدالياس قاسم محمد3184
زريف شفان حجي1947بسي حسنعلي قاسم سليمان3185
عيشو ناصر علي1957غريب احمدعيدو خلف حسن3186
منيسه عمر خليفه1949آوري احمدفارس خدر فتو3187
عمشه يوسف فندي1970مومي مرادبكر عساف محمود3188
خناف خدر سفر1969هوري عليمحمود خدر مراد3189
بهار حسن قاسم1954زينب نبسوعلي هبو خديدا3190
عمشة حسين برجس1952اسمر عبدوبرآات خلف سيدو3191
شيرين عبدال علي1956آوجري تموخلف حسن عمر3192
ارملة1925نصاف سيدومنيفه حميد عباس3193
ارملة1950خاني يونساليفة مسلط علي3194
ارملة1923فرسخ آنعانشابيك حسن مراد3195
هوره حسين1953حاني درويشحجي احمد علو3196
ارملة1950ليلى حميرفعه اسود عبداهللا3197
ارملة1937شمي محمدزهرة عباس عمر3198
ارملة1937شمي محمدنشمية عباس عمر3199
ارملة1954رحمه خضرزيزب يونس علي3200
ارمل1927خنسي مندوبيسو علي خلف3201
حنيف درويش حسين1950عدول ابراهيمخدر خديده آجل3202
آوري علي خلف1912خجي حجيخديده حمد محمود3203
روشي عبداهللا عاشور1902بسي خلفعلي قروآه خديدا3204
آالن ملكو جردو1951ايلخان عباسحسين عتك جردو3205
خناف عباس علي1922آوي عكليخلف خليل ناصر3206
ساره قاسم حسين1951خناف مجوخديده خلف حسين3207
بتي شرو سليمان1942ليلو نمربرآات برو شرف3208
غزاله نمر حيتو1923هزاري خديداشمدين خلي قاسم3209
ارملة1925آوزي ناصرمريم علو حجي3210



ارملة1955بيزي سلوعيشي ايزدو خرو3211
ارملة1956عيشو عليمزرى خدر قاسم3212
ارملة1945عيده شمدينشيرين قاسو درماس3213
آوجر خديده حجي1927برفو خلفالياس اوسف خضر3214
هدى خلف حميد1976حنيفة سليمانسلطان ويس نايف3215
غزال عبدي1923نوري عمرآبعو سليمان عتك3216
هدية علي زلفو1952اسمر حجيقاسم عرب علي3217
ارملة1934نوري عبديجميلة صالح بيرم3218
منجي سيدو خديدا1950هزاري خديداحسن خلي قاسم3219 : هلو نمر خلف
مسكيني حسين حسن1930آوجري ايكانمراد عنتر يوسف3220
ارزاني حجي علي1945ساري نايفشمو قاسم حسين3221
ارزان خلف حسن1949آوري عليعيدو قاسم حيدر3222
باران حسين بشار1957خنسو خلفجردو خلف دربو3223
بيزي حيدر خلف1956هوري بروخديده خضر لون3224
خناف علي عبدي1957شمي ادوابراهيم حسن علي3225
بسي حجي تتر1927هزو سينوعيسى خلف نعمت3226
آلي الياس آارس1952عدوله حسينمراد مجو آارس3227
نيساني قرو آلي1939بسي خلفدريش آثرو خلف3228
غزاله حجي مرزه1942آوري درويشخديدا جردو قاسو3229
تعلي محي رشو1950آوبري آوروالياس سليمان علي3230
جروس صالح عفدو1954جمره حميمسكين خلف برو3231
سيران محلو مردوس1939تعلي حمدعلي سليمان مجو3232
ارملة1932بيري عبدومسرو ايزدو اوسف3233
صبحه الياس محمد1956نعيمة موسىوعداهللا سعيد صالح3234
انوار محمد علي1983جميلة اسماعيلصادق عبدالحليم محمد3235
مدينة مسلم حيدر1970غريبة اسماعيلعبداهللا محمد ابراهيم3236
ارملة1943زهره احمدزآيه عباس معمي3237
عدول خدر سلو1945بتو خلفغائب صالح بيرم3238

احمد حسن رشو3239
آوري حجي 
بشرى عبدالرحمن حجي1960خضر

ارملة1950عمشة عموعيدة سليمان عمو3240
هدلي حسن رشو1933زيري عبداهللاقاسم خديدا بكر3241
شيرين مجو سليمان1954بيزو رموخدر سليمان مراد3242
نعامي حمد صفر1928حبو اسماعيلعليكه سليمان سفر3243
دالل يوسف احمد1940آوري محيعباس صالح احمد3244



حمدية محمد علي1963عيشي هاديصالح الدين عبدو قاسم3245
شيرين سليمان حجي1950غزال قاسمخلف عتو شمو3246
آوري صالح قاسم1944نوفه صالححسين برجس وسو3247
نوره حسن اسماعيل1954نوفه صالحابراهيم برجس وسو3248
ارمل1917عدول مرادرشو بكر حسين3249
عدول برآات حسن1949خاتون خلفحاجي سيدو بشار3250
آني خلف حسن1957قتي آرنوصابراهيم حسين قاسم3251
ليلى خضر حسن1957غزاله يوسفمصطفى جميل هادي3252
مزري حسين تمو1922عدول غريبخضر حسن تمو3253
ساري سعدون عبداهللا1952خنسي عبداهللاآالو عمر خلف3254
ارملة1937فاطم عليخاني سيدو سيسو3255
سيسي قاسو عيسى1928عدول محوجوآي حتي بشار3256
ارملة1953الخان آوتيبسي خدر مندو3257
روشي سوسو خلف1947غزال ملكوآمو سعيد اوصمان3258
عدول حلو سليم1907صبحي خلفمراد اوسو آالو3259
ارملة1932عمش ملكوصاره آردو شرآو3260
ارملة1927بسي عبداهللانيسان صالح عمر3261
ارملة1953عمشه سلوبسي حجي بكر3262
ساري نايف بكر1949منجي محيآلو مارو موسى3263
ارملة1930غريب ناصربيزي حجي مجو3264
خزنو ابراهيم خدر1947آوري عليخليل نايف مراد3265
ريحان آشتو شبلي1933آوري حسينخديده حسن اومر3266
غير واضح1955زريف خليلشمو حسنى اومر3267
ارملة1932نعام حسوزريف صالح علي3268
الخان خلف حجي1944خاني مرادخلف ملحم خنجو3269
ارملة1932نيسان سليمانغزال آجو آارو3270

امينه علي الياس1949آوري عليشيفان نايف مراد3271 : شيرين اسماعيل حسن
ارملة1965شيرين حسنهزو محمود رشو3272
ارملة1917خناف عليشرين حسين قاسم3273
ارملة1942غزالي جومرارزاني شمو حسن3274
خرنوف حمد حلو1927آلي ملكوالياس حسن عاشور3275
خيدا عيسى سيدو1942حنيف حجيخدر ابراهيم علي3276
فاطمة داود عيسى1936رحمي عباسايوب جارو قاسم3277
شكرية خدر حكو1937زينب داوداسماعيل علي الياس3278



شاهه حسين عفر1958عمشة قاسمحسين مراد علي3279
فيروز ادريس حنتوش1961شكرية خدرسليمان اسماعيل علي3280
خيرية خلف حميد1969عمشه حسينسعود نايف بدل3281
زيان نوري خلف1983زينب خليلآاميران عباس الياس3282
سميه خلف خضر1956ونسه حسواحمد حسن حوشي3283
فاطمة مالو زآر1946ميو خلفآاظم داود زين العابدين3284
رخيص خلف1926نوري عباسفيصل حسين آتي3285

خرنوف حجي حجي1941سوسن قاسوخلف علي سليمان3286 : باران حفي سعدو
نعيمة حميد قاسم1956عمشة ابراهيمحسين حاجم ابراهيم3287
ساهره عبداهللا احمد1951عدلو بشارعزيز احمد محمد3288
رحيمة محمود محمد1967حمدية محمداسماعيل عائد بيسو3289
خناف خضر احمد1946آولي مرادعمر خلف فني3290 : باران آتي نمر
مجو برو خفي1962بيري سليمانبهار خديده بدل3291
ارملة1953آولي خلفبسي عذيب عسو3292
ارملة1952بيزا نعمتآوري يوسف عمر3293

محمد حسن رشو3294
آوري حجي 
زهره سلو رشو1958خضر

ونسه علي محمد1957بسي خضرطه سمو حسين3295
هزي حسين عتك1954بيزار خلفحجي جردو خدر3296
ارملة1942آوري عليزريف صالح سعدو3297
ارملة1937آوجر حسينخنسي حسين زيدو3298
بيزاري خديدا نافخوش1957آوجر مرادحجي حسن حفو3299
ارملة1932رشي الياسفاطم رشو برآات3300
ارملة1932خناف بكرحنيف بكر محما3301
عدوله علي خديدا1927خاتي رشواوصمان خلف حسين3302
آوري خلف علي1942آتي شيبوحسن اوصمان عيدو3303

خناف حسن خرو1954برفي عنترسعدو الياس خلف3304 : زيتون سليمان خلف
غزالي صالح خلف1952زريف صالحرشو علي مراد3305
خفشي حسن رشو1917عيشي عليشمو عبداهللا ملكو3306
احمد دربو مراد1902هيفي عليفاطم الياس حمد3307
روشي اومر موسى1947نوفه بيسكخدر قاسم قولو3308
سيفي خدر ناصر1922شرين جوآوخديدا قاسم حسو3309
هوري علي خليل1927غزال تعلوحمد رفو موسى3310



خاني خلف حسين1949آني شيبومراد اوصمان عيدو3311
منجي حسين علو1953آني شيبوداود اوصمان عيدو3312
قمر خديدا علي1954خاني سعدونرشو اسماعيل ابراهيم3313
شيرين حجي خدر1954بيزار مراداحمد مطو خنجو3314
ارملة1917سيسي جروآرحي عبداهللا عاشور3315
ارملة1932غزالي مجوبهاري مجو مجك3316
ارملة1924خاني خلفساره مصطفى عيسى3317
خوخي ميرزا خلف1954بسي دربوعلي خديدا خلي3318
شيرين برآات حسن1951خاتون خلفمراد سيدو بشار3319
ارملة1920آوزل مرزااسمر حسن اومر3320
حسن خلف رشو1949عدول خلفعرنو جردو قرى3321
بيزار خليل ماجد1915زريف هسنالياس حسين حجي3322
سارى علي حسين1930برفي عنترحجي الياس خلف3323 : عدول جردو حلي
نعام عيدو آتي1907خاتي حسوبكر دربو مراد3324 : آوجر سفر عيدو
بيزار حسين ميرو1957بيزو رموخدر علي حسن3325
ارملة1949آوي شيخ حموعدول خلف شيخ مراد3326
وضحة جواد يعقوب1933عدلي عمرخلف عثمان غفور3327
حنيفه خلف يونس1952شمي صالحمرعي حسن عبدي3328
شيرين مراد علي1955اليفه حميداسماعيل ابراهيم الياس3329
اسمر حيدر1921سيفي عليدينخلو خضر عنز3330 : ساره عتو خلف
ارملة1927بسي خلفحنيف خلف خضر3331
آاملة جوآو ملكو1937عمشه قاسمرفو خدر ملكو3332
ارملة1937عيشانعدلو علي عفدي3333
شرف صبري بير حجي1961نعام حفدوآوجر برو بير حجي3334
ارملة1933عدله شاهينعمشه حسين اوسي3335
ثورة عطو سليمان1957نعامي خلفجمال جوآو ملكو3336
خليل مصطو دهمان1957نازو خلفنوفه سليمان قنبر3337
ارملة1951آوري قاسمعدول بكر قاسم3338
شاه حسن سرحان1936فاتي خضرحمزه مسيب زآر3339
بسي ختو شفان1948شيرين فارسالياس عبدو شاهين3340
تعلي عثمان خلف1922نعام محمودنعمة دبلوش الياس3341
ارملة1952خنسو حسنسارو عبدو قاسم3342
ارملة1950عيشان خديداعدول علي خلف3343
ارملة1917بيزي ميرزومنجي حجي خلف3344
خناف مجك1938خنافي محمىشفان قاسم مراد3345



ارملة1935عرنو بشارارزاني خلف رشو3346
ارملة1963آوجري قاسمخفشي خلو دهار3347
ارملة1935سيفي عليعيشي جندي شرو3348
بسي محمود1933بيزو نعموخديدا خدر حسن3349
ارملة1927صاري خلفخفشي خدر خلف3350
ارملة1922بيزار آتيارزاني نافخوش قاسم3351
باران خدر قاسوآه1968بسي حجيرشو مجو عليو3352
ارملة1953نعامي هجوزينب موسى رشو3353
ارملة1922زريف حمدغزالي خلف قرو3354
شمي سلو نعمو1952آوجري خلفخلف مراد خلف3355 : ريحان خلف سليمان
فلوس عبداهللا ابراهيم1950هنده قاسمميرزا حجي خدر3356
صاري عبداهللا قاسم1937بسو حمدميعه خلف ميعه3357
شمي قاسم جردو1939حنيفه سليمانخلف مجك خلف3358
دالل سليمان مراد1932عمشه عليخالد قاسم خلف3359
آوجر ابراهيم شيبو1925عدالني آتيحجي حسين عباس3360
نورى خدر ابراهيم1954خنسو موسىحامك الياس خلف3361
ارملة1966زريفه بكرآوجري مراد عيسى3362
ارملة1932امري بدراننسرين خلف فقك3363
مامي آجان صالح1950عيشي عليفيصل اوسي صالح3364
عدول قاسم آاتو1933ساره محمدعزام مشكو رشو3365
شرين قاسم خدر1917سيفي عالء الدينجمو خضر عنز3366
آلي هسو علي1912منجي سليمانابراهيم سلو آورو3367
زيدو اسماعيل بشار1939سيران مرحيصبري عجو حسن3368
شيرين درويش حسن1930ساري شمدينآشحو شهاب تعلو3369
ريحان سليمان جندي1922نوفه سلياسماعيل بشار عديش3370
نعام خضر مرزا1952آوجر خلفخليل خلف عمر3371
خنسي اوسي هسن1952عدوله خليلمراد حلو عباس3372
ليلو آاتو محما1947خنسي رشوخضر مهمد الياس3373
نعام شكر حمادي1951ساري رشوجردو اوصمان جتو3374
غزاله خدر قادو1944خنسي رشوبدل مهمد الياس3375
روشي زورو مراد1950غزال حسنمحلو حسن سلي3376
شيرين خضر صالح1971اديبه احمدمسعود علي صالح3377
نعيمه اسماعيل خضر1974زهري يوسفنوح الياس خضر3378
شكرية محمود محمد1963فاطمة محمدايوب علي حسن3379
شكرية موسى بيرم1951فاطمة بيرمعبدالقادر محمود خضر3380



طوا تعلو ابراهيم1965رشي ملكوبرآات مراد مشكو3381
شرين حسين بكر1922خناف عفديمسكين موسى خلف3382
آوجر رشو عبدي1928رحمي عليخضر الياس خلف3383
شهرزاد محسن موسى1962اديبه احمدامين علي صالح3384
مها امين محمد1985حمدية محمدبرزان عائد بيسو3385
عمشه محمد صالح1914نورى دهمانعلي سلطان محمد3386
وضحة عيدو هادي1948بيري خلوعلي بير الياس حجي3387
آوجر درويش حسن1942ساري شمدينحجو شهاب تعلو3388
ارملة1933زهري عاديآوري مراد برو3389
ارملة1937دالل بيسكنيسان قيرو اسكان3390

ساري آجان اوسي1941شيرين بير ناصرمجيد قاسم عبداهللا3391
شرين مراد خلف1910عيشاني ابراهيمميرزه ميشو خلف3392 : عيشاني خدر سلو
بيري مطو علي1920سيري حجوقطو قاسم مراد3393
نعام مراد سيدو1912قتى عفدوسيدو احمد سفوك3394 : آوري خلف شري
بتن قاسم عيسى1946شيرين مجوهومو حسين هومو3395
آلي خدر حجي1942خاني خروجردو خلف حجي3396
فهيمه مراد عيفان1932فضه دهمانيوسف خلف محمد3397
شيرين حسين علي1947باراني احمدعلي آجو نعمو3398
ارملة1950هللو محمودخناف علي حسام3399
هلو عطو دربو1947آلي قاسمقاسم رشو علي3400
ارملة1954عمشه شفاننوره الياس سليمان3401
ارملة1937نصر خديداميان حامو رشو3402
ارملة1935خمرى علوبهاري رشو بارو3403
شيرين خلف خديدا1955عمشي حسينقاسم حجي ابراهيم3404 : شيرين حسن ادي
ارملة1918فاطم خلفعدوله قاسم سليمان3405
زينو قاسم حسن1900بسي غانمشرآو حسين شرآو3406
ارملة1951نصافي سليمانقمري حسن حسو3407
حسن خلو قاسو1910ميرم عليشيرين قاسم ادو3408
ارملة1942عمشي بشارآني ابراهيم حسن3409
ارملة1910غزالي الياسبسي خلف بشار3410
آلي برو شرف1950نعام خضرخلف محمد ابراهيم3411
خفشو درباس سليمان1942نيسان عليحجي قاسم خلف3412
آوزي حبو حجي1945فاطم حجيخلف مراد قاسو3413
ارملة1949تعلي حمدشمي سليمان مجو3414



ارملة1936زريفه حسنعدوله خدر عباس3415
عدوله الياس1949زريفه نعمومراد عبدو علي3416 : ليلى قولو عبود
شيرين حسن حجي1922بسو آتوسليمان مراد حسن3417
شيرين رشو حمو1955حنيفه آارصعلي حسين حسن3418
آوجر ميرزا خضر1951منجي حامددرويش سرحان عتو3419
حجي خلف سفيل1925خناف زوريسيسي حمو آتي3420
ابراهيم رشو قولو1945نيسان خديداشيرين يوسف مندو3421
باران حجي خلف1947بهار الياسمجو عليكو عمر3422
سيدو مشكو1924زريف حمزهنيسان قاسم لمير3423
باآره1979زينب جردوفاطمه جولي داود3424
ارملة1930منجي خلفزيري خضر عتو3425
حنيف خلف خديدا1949عمشي عطيشخدر قاسم اوسكه3426
شهربان مسكين درويش1950خنسو سليمانجالل اسماعيل خضر3427
نعامي مطو احمد1951آوري عليصالح درباس سليمان3428
ارملة1940زريفه خلفقمري حمو حسن3429
خوخي سليمان مراد1956غزالي ابراهيماسماعيل سلو نعمو3430
ارملة1962عدول عليليلى الياس حجي3431
خاني جوآو مراد1930جوني خلفرشو آتي خلف3432
ارملة1918خنسي قولونعامي خدر شاهين3433
برفي مطو احمد1955بيزاري مرادنايف فندي احمد3434
دجوار خدر قاسم1967خاني خلفحجي حبو حجي3435
بتو حسن عبدي1936آلي مهاجرخرو حاجي شيخو3436
ارملة1960منجي بيسومياسه حسن جنجون3437
آوري رشو شمو1954عيشان قاسمقوال جردو شمو3438
بدل علو مراد1912عدلو علينيسان رآان خالني3439
ارملة1945بسي خلفبهار خلف خضر3440
ارملة1945عيشي عبداهللابهار عبداهللا نافخش3441
خديده محي موسو1952غزالي حسينميان شفان مراد3442
ارملة1912فاتي عربوبيزي حمه خديده3443
ارملة1932زهري هاديمثقال مراد برو3444
آوري شمو خديدا1932لطيفة آرموشحجي رشو خلف3445
مريم صالح خلف1954آوري شموسلطان حجي رشو3446
حجي ابراهيم مندو1927سيري ابراهيمغزاله نمر اوس3447
عمشي جردو ناصر1947عرنو عليعبداهللا ابراهيم شيبو3448
آوري اسكان عمر1950خرى سكبانعمر بهلو مرعي3449



بسي يوسف حسو1917عمشي سفرعلي غانم حسن3450
عدول عيسى قاسم1925زريفه قاسمآجان مشكو احمد3451
آوجر حسن سيدو1922هلي عيسوخلف علي سيدو3452
شيرين ميرزه حيتو1932منيفه حجيجردو مراد خلف3453
هناء نايف خلف1964زريفه آنجوعيدو اوصمان رشو3454 : فاني قطو حسن
بيزار سعدو1968خنسي عليمطو مطو حسن3455 : عدول تعرو قري
غزالي صالح علي1965ارزاني عليوالتي رشو حسين3456
زريفه ملكو حسن1944غزاله شمورشو مطو خنجو3457
خديجة قاسم هادي1973هلوك خضرخضر الياس بدل3458
شاهه خلو خضر1956آوري شموسعيد حجي رشو3459
خناف عمي1912هفوج خلفمراد عيدو دويح3460
تعلي دهار حجي1947بيزار مراددخيل خلف حجي3461
غزاله خلف1920بيزار خيلوالياس رشو مطو3462
ليلى مهدي عباس1954آاملة خليلامين بدل بكر3463
شرين عطل ادو1919بسو صالحاسماعيل خلف خديه3464
آوي خدر خديدا1920آوري سليمانيوسف خلي يوسف3465
خاتون سيدو سعدون1950نعام عليخيري آلي ابراهيم3466
ارملة1920حنيفه احمدآوري حمد خليل3467
ارملة1948آرتي سيدوآوجر شمو قاسم3468
ارملة1951غزالي آالوشرين حسين عبدي3469
ارملة1921سارو خديداحنو خديده حسن3470
ارملة1925آوجري دهارخنسو خدر عمر3471
ليلى خدر قطو1972سيفي  مرادالياس خلف حسين3472
غير واضح1953حنو خديداخدر قولو مشكو3473
شيرين الياس حاجي1967سيفي شيخوزيدو حجي علي3474
بسي قاسم سفوك1927زريفة حسنخلف عمر خدر3475
نيسان ملحم بشار1956خاني محمودآوران مراد بشار3476
شمي عبداهللا برآات1969بيزاري خلفناصر خديدا برآات3477
غزال حجي آزو1960نوري قاسمسليمان حاجي قاسم3478
آلي ملحم خلي1955هوري حيدريوسف منه آارس3479
ميان قاسم خلف1945خفشي حبشنمر علي فندي3480
سلوه قاسم برآات1982غزالي حسنقحطان برآات حيدر3481
نعام الياس1974هزار خلفسليمان خديده قاسم3482
ثمينه حيدر حسن1965آلي مرادايو اسماعيل ابراهيم3483
خاني سقط سليمان1922عمشه حسينعلي خلف خليل3484



ارملة1947خفشي آليعدول عاشور خليل3485
ارملة1960نساف خليلعيشان حبو خره3486
سيري آلي رشو1952غزال حسنخديده جوآو متو3487
مترو حسين سمو1947جميله ابراهيمونسه بشار حمود3488
ارملة1957بيزو مرادعمشه عباس حسين3489
ارملة1967وضحة عمرآوجري ملحم حجي3490
خليل سلو علي1917عدولو عطوبيزي محمود حسو3491
ارملة1937عيشان حمدآوزي مشكو حسن3492
صبرية قاسم علي1932ميرم خلفخليل برو مطر3493
خوله خديدا ابراهيم1978آني حبورشو خدر شامو3494
بيزار قاسم شرف1954خنسو مرادخدر برو سيدو3495
عدول حسن1932عيشي حسنخليل سليمان فندي3496 : زيري قاسم
جمد عطو سليمان1965عدالني حمدسليمان حسن يوسف3497
عيشان سليمان رشو1969بيزاري سعدوخيرو بيسو علي3498
غزالي علي داود1963تعلي داودعلي حسو بيرو3499
سيفي حمو خديدا1935نعامي حسينمراد رشو خلف3500
ارملة1949روشي خلفبيزي خلف حسن3501
ارملة1943خنسي توبالشمي مراد علي3502
آوجر نعمت داهر1949عيشي حسنحجي سليمان فندي3503
بهار عبدو قاسم1949حاني آتيرشو حسن ادي3504
ارملة1952آوجر مرادخاني نعمت موسى3505
هوري آجو سليمان1927بيزو علويوسف سليمان حسين3506
زيتون خلف خدر1957نيسان شموالياس مراد خدر3507
هزو خلف ادي1952خاني آتيبرآات حسن ادي3508
اعزب1944خجي معجونخديدا خلف مشكو3509
شيرين عبداهللا حسين1954آلي مسطوبيسو آجو حيدر3510
زيري جندي حسن1949حندو الياسخديده آتو عزو3511
هوري عفدي قاسم1922شرين خديدةقاسم رشو آشتو3512
مهيه خيرو محمد1955عمشه عبداهللاعباس قاسم محمد3513
خنسو حجي ادو1922علي شاقوليمارو آشتار حمو3514
ارملة1917غزال حلينورى شمو دهار3515
عاشور حلو اصالن1932صبحي خلفنصاف اوسو آالو3516
باران الياس حسين1951غريب آارسخلف حسن مرزا3517
نمر داهر نمر1917غزال علينصاف حسن رشكه3518
شيرين اعوينات مراد1954آوزل جوآياحمد خديده حسو3519



عمشي خالد سيدو1968بسي سليمانعباس حجي مجو3520
فاطي داهر قري1932جلوس خلفخلف ملكو موسى3521
آوري قاسم خلف1953آوجر قبودرويش داهر قرى3522
خناف صالح رفو1955شيرين اصالنخرتو حمو عيسو3523
غزال قاسم حسين1932نوري خدرمحمد صالح حسين3524
آوري ايزدين خلف1912غزالي قاسوخيرو نفسو علي3525
مسكينه سعدو جردو1969عدول دربوخديدا عمر الياس3526
عرب عاشور خديدا1927ساري عتوبيري حسن خديده3527
ارملة1945خنسي قولوبريشان قاسم احمد3528
ارملة1945خمي حسنميان عصمان درويش3529
ارملة1937عيده قاسوفاطمة رمو عالء الدين3530
ارملة1958غزاله عفدوآلي رشو علو3531
ارملة1949بسي سيدوصبرو خلف حمو3532
جميلة سعيد قاسم1956فاطمة قاسمصادق سليمان مصطفى3533
خوخي آتو تعلو1957شيرين حسنخدر محمود رشو3534
ارملة1955مياض شيبوحنيف شكر حمادي3535
ارملة1927هيفي زرآينورى سعدو قطو3536
ارملة1948فاطم حموروزه قاسو حلو3537
جندي الياس سعدو1920هيفي عليمراد الياس حمد3538
شمي ميشو خلف1953هدلي فنديرشو عيسى حلو3539
ارمل1927حني خلفمحمود رشو خليل3540
غير واضح1907غزاله سليمانبكر حسو ابراهيم3541
شمي سليمان علي1951خجو عيسىالياس اسماعيل حسن3542
خاني سلو خانو1917نصاف محوهتيان ابراهيم حجي3543
سوده سليمان1925فصله آالواومر مراد بكر3544
نوفه سعدو آارس1945فصله آالوالياس هبو بكر3545
سيفي جوآو موسى1957شيرين اصالنآتي حمو عيسو3546
ارملة1962هزار نمرارزان عيدو نايف3547
آمدين بكر يوسف1951غزال حسنفارس عبداهللا داهر3548
زيري سليمان قبو1954آوجر جوجوخليل خدر قادو3549
بسي خلف معو1922فاطم ابراهيمصبرو خدر حيدر3550
غزاله سيدو حسن1947فاطي برهيممراد صالح قاسم3551
محبت سمو قولو1954برفي ابراهيمحسو آارس سليمان3552 : بيزي خلف جردو
منجي ابراهيم اومكي1922شاري سليمانآلي خديدا عطو3553
آلي قطر احمد1954آوجر عيدوفندي آرنو خضر3554



جوني اسماعيل عبداهللا1947رشي الياسخلف قطو سعدو3555
قمر رشو علي1922آني سليمانجوآي يوسف يوسف3556
برفي مراد علي1937نورا اسماعيلحيدر بشار عمر3557
شمي علو عفدي1953هوري حفداهللاقاسم بيسو عزام3558
منجي عيدو عواد1954باران حجيسيدو رفو خلف3559
مهيه مارو موسى1942غزال موسىحسين خلف حسن3560
عدوله مندو حمو1954زيتون خضربرجون خلف مراد3561
غريبة شفان علو1944نعام حسوخلف صالح علي3562
شمي مراد علي1917آوجر سعدونبدل آارس علي3563
هزي سليمان زندين1930غزال آالوابراهيم آلي زندين3564
عيشان قاسم برو1925جوني افدلخضر جندو حسن3565
آوجري آورو عزيز1915غزاله قاسوسليمان علي نعمو3566
شمي حجي علي1950خاني خليلعلي سليمان خلف3567
نساف خليل ابراهيم1947اليخان اوصمانسعيد مصطو حجي3568 : اليخان قاسم حلو
آوجر ابراهيم علي1951عدول سليمانمتو قاسم حجي3569
بسي مشكو يوسف1954بيزاري قاسمحامو الياس خليل3570
غزال ابراهيم علي1935خرنوف آنجيبكر جردو يوسف3571
بسي محمى ابراهيم1932آوري حسنداود مراد قاسم3572
سيفي خلف مصطو1954غزالي سعدوخدر حسن مطو3573
ارملة1939خنسي آنجوآوجري علي حسين3574
ارملة1964بسي ناصرآالن حمو محي3575
نشمية بيسو سلطان1932عيدي خدرنكتل سعدو سلطان3576
اديبة قاسم ابراهيم1949رخيصة خلفعبداهللا فيصل حسين3577
حلوة حسين قاسم1961رحمه عليادريس يوسف يونس3578 : هدى علي حسين
وفاء دخيل محمد1969شكرية خدرابراهيم اسماعيل علي3579

غزاله احمد خرو1937رخيصه حمزةمحمد ابراهيم شيبو3580 : غريبة اسماعيل هبي
مهيه اسماعيل برو1956عيشو بروسعيد مراد علي3581
خناف قاسم مرزا1917عرنو حسنحسن خدر حسن3582 : آلي حيدر قاسم
ارملة1937غريب ناصرهكش حجي مجو3583
ايلخان شمو عساف1949غزال اوصمانرشو حسين ناصر3584
ارملة1907زريف يوسفآوزل حجي عيسى3585
ارملة1955عمشة مرادزريفه نايف خلف3586
ارملة1955آوجر مرادشيرين نعمت موسى3587
ارملة1942عمشي قاسمنعام مراد شمو3588



فاطم حجي1970خناف عبدومحمي علي درويش3589
عمشي سليمان خلف1956عدالن براهيمفندي عطو يوسف3590
شيرين الياس جردو1970بسي رآانايزدين علي خدر3591
حنيف محي ابراهيم1940نعام قاسمعلي رشو حسن3592
نادر شمو عليكو1934منجي حسنيوسف ابراهيم خلف3593
بسي آالو1917عدالن يوسفسدرويش خضر باجو3594 : بوري ادو باجو
ارملة1932غزال حسنعيشو برو آتو3595
برآات خلف بشار1937عيشان ادومنجي ابراهيم خليل3596
شيرين سعدو محما1937سيفي حجيداود سليمان خرو3597
آوجر عبداهللا مراد1936زريف حسينحاجي باجو حسن3598
سيسي بكر1907خفش سعدونمراد حسين محمود3599
يلخان جردو احمد1927آلي آينجوجردو خلف داود3600
خاني درويش عبدي1927بيزار حلوسمير عبداهللا مراد3601
جميله حلو رشو1952عيشان نفسوقاسم حجي رشو3602
عدول عطو عطك1925بيزار خلفيوسف حجي بكر3603
آوجر قاسم علي1954عدله حجيجردو حسو اوسو3604
خاني حجي حسن1948ارزان عليمجو جردو سليمان3605
ميان سيدو سليمان1950آوري الياسشرف سليمان دربو3606
شيرين شمو خلف1954آوري ابراهيمحسن صالح حسو3607
مرجان خليل ابراهيم1953آوري الياسجندي سليمان دربو3608
خاني خلف عليكو1928خنسي خليلخديدا قاسم عثمان3609
آوجر رفو مراد1942آلي حفومجو قاسم آاسو3610
فلوس هافند عتو1953غزاله الياسصالح عباس حمو3611
ساري حسن1952خنسو خلفبشار خلف دربو3612 : حنيفه مراد
عدوله جوآو ملكو1942خاني شموالياس حسين اوسو3613
آوزي خلف1953حمرة محيناسوخلف بزو3614
غزالي رشيد سيدو1920حزو قاسمقاسم افدل خلف3615
خرنوف الياس خدر1947آلي حيدرحجي حسن خدر3616
عمشه حسين عتك1944عيده ملكوفارس رشو سمو3617
خاتون صالح حجي1956بسي حجيموسى بكر خلف3618
آلي سيدو آتي1932عيشو خلفقاسم رشو آتي3619
آلي الياس قاسم1950بيزي قاسمبدل دشتو شيبو3620
بهاري سعيد نفسو1940غزاله نفسوحسن عمر علي3621
خنسي الياس آندور1927غزاله مطوبشار عتو حلو3622 : ليلى حسن سعيد
ارملة1945راضيه عليبدريه احمد حسن3623



سوسن حجي رشو1945زريفه حسينبرآات داود عيسى3624
غريبي خديده خليل1953زهرو حسينآمال صالح علي3625
خيرية صاروخان رشيد1956فاطمة احمدحسين علي حيدر3626
ارملة1942آشي الياسآوزي حسو علي3627
زيان حسين رشيد1977جميلة مسيبعباس عبداهللا قاسو3628
شمي حجي سليمان1942فاطمة خديدادلي خليل قاسم3629
ارملة1932اليفة فياضفاطمه عمر معمي3630
ارملة1966زهري يوسفامينة الياس خضر3631
سحر محمد علي ذنون1970فاطمة عمرمحمد حسن الياس3632
آلستان تمر جردو1965فاطمة داوديعقوب ايوب جارو3633
بيزار خلف عيدو1952آولي حجيعيدو حسين اسماعيل3634
بسي مراد قاسم1952آولي مرادالياس حجي خدر3635
غزاله ابراهيم حيدر1953وضحة مرزاهافند شمو دربو3636
نادر مراد خليل1954عدوله حسينقاسم خليل قاسم3637
هزار قاسم1917قتي موسىقاسم حجي خضر3638 : غزاله خلف
زيري الياس خلف1942خناف حسينخضر علو مطو3639
منجي حسن علي1957عدوله حليكاالياس عمر علي3640
نوري سرحان حسين1953عدول عليقاسم عمر علي3641
منجي خلف مراد1951آوري سليمانعبداهللا خلف جردو3642
فاني عتكو خلف1953خناف مجومراد خلف حسين3643
آولي حسن جنجون1946خنسي نفسوسعيد وسمي جنجون3644
غزالي خرسان حسن1938بسو ختومجو هنو قاسو3645
نجمه خضر آتي1930فاطمة حكوعلي يونس علي3646
ارملة1932نوره عبداهللامينه حسين اسود3647
روشي سيدو1957هوري جاسوعيدو بسي علو3648
ارملة1937هدله زآرشاهه الياس سلو3649
بسي حسن اسماعيل1953هدولي محمديوسف عبداهللا احمد3650
نشمية حسين فياض1949نوفه آليعلي حواس عمر3651
ارملة1954خنافي صالحطاري خلف حسن3652
ارملة1927نوفه قاسمبيزي قاسم محمد3653
بريشان مراد خضر1953زينب حجيسعيد خضر قاسكي3654
ارملة1946شمسه عليمحبت صالح موسى3655
ارملة1928زريفه بيرمخنسه زآر عباس3656
اسمر علي حسن1931آوري حمدعباس الياس احمد3657
ارملة1955بيبون خدرنادر حجي بكر3658



ارملة1927بسو ناصرغزال قاسم علو3659
خنسه قولو يزدو1927عمشه حسينصبري بكر باجو3660
شاهه آنجو شمو1952حمديه طهاحمد آولو شمو3661
آاملة حسن قولو1950شرين حجيياسين شفان خلف3662
زريف خلف حمو1935نيسان راآانخلف بدل علو3663
فهيمه سلو رشو1952ساره محمدالياس مشكو رشو3664
نعامي هبو خديدا1950آولي خلفعلي شفان ملكو3665
زوزي داود مرعان1932آولي حفدالخديدة بير حجي سفوك3666
آاملة رشو قبو1932زريف قاسمحسن مشكو احمد3667
ميته مرعي حسن1927نوفه خدرقادر صالح حسين3668
ليلى مهمد الياس1937آولي حفدالسدو بير حجي سفوك3669

شذه يوسف ياسين1966عمشه محمد صالحبرزان علي سلطان3670
احالم محسن بيسو1978حمديه محمدمشعل عائد بيسو3671
سعاد صالح بدل1958ليلى عيدوطه محمد خضر3672
الماس عاشور محمد1946عيشان الياسنواف بيسو سلطان3673
ارملة1950خنسي عمرنوري بدل بكر3674
شريفه سليمان خضر1958رخيص خلفجمال فيصل حسين3675
جليله احمد قاسم1979شاهه عليابراهيم سليمان جردو3676
اعزب1982غزاله موسىعمران نذير حيدر3677
فاطمه بدل بكر1946اليفة خلفمهدي قاسم ابراهيم3678
فاديه محمد اليوسف1972هاجر حسينمحمد صالح بدل3679
ميديا عبد خضر1977نورى بدلعلي داود خضر3680
غير واضح1956نورى يونسسليمان جردو سلطان3681
زآية علي سلطان1951آوجر رشومحمد خضر الياس3682
جنار حسين ابراهيم1971هاجر اسماعيلعلي بدل الياس3683
خديجه حسن علي1930خلفه عباسحسين علي خلف3684
خديجه حسين علي1951نشميه احمدهاني محمود احمد3685
مطلق1942نوري عليحمزة خضر علي3686
جهان سليمان اسماعيل1976شاهزنان خضرمحمد حسين ابراهيم3687
بهار قاسم خدر1968خنسه سليمانعلي حجي مراد3688
حليمه ابراهيم الياس1963هاجر اسماعيلقاسم بدل الياس3689
آوري خشمان احمد1950فاطمة حمدالياس حسين عمو3690
غزال حيدر حسن1950نوره عمرمراد هاون احمد3691
باران خلف برو1948آوجه قاسمحمد علي خلف3692



جميله حسين علي1940خديجه رشيدمحمد سعدو خلف3693
رجاء محمد علي محمد1945هدله زآرمحمد علي الياس سلو3694
فطومة حسو محمد1955عمشه محمودعيسى اسماعيل علي3695
سوده سليمان عباس1954عدي حمدحسين علي خلف3696
عمشه ششو خلف1930خناف خلفخضر مراد عطو3697
نساف خلف رشو1957آوجر خلفمتو آمو جردو3698
بيزا خلف بابير1927بهار عيدوادي خدر مندو3699
فاطمه سليمان حمو1922بيري ظاهرخلف مراد عتك3700
ارملة1955عيشان سيدورنكين حسن اوصمان3701
ارزان قولو علي1954بسي ملكورشو آزو يوسف3702
بيزار قرو آلي1949عيشاني جوآوخلف موسكو علي3703
خناف خلف قاسو1952خنافي مرادخلف رشو قاسم3704
ارملة1954طالف خدرهفو حجي حجي3705
ارملة1932زريفه شموزليخان قاسم رشو3706
ارملة1930تعلي مرادآوري سيدو حسن3707
جميله خلف عيدو1957منجي خديدامراد عتي عرب3708
غزاله ايالس1932غزال حجيخلف درويش ابراهيم3709 : آوجر محمه
شيرين شمو حسن1925آوزي قاسمبكر قاسم حسن3710
غمي حسين علي1956خناف مجوآبعو خلف حسين3711
بهار مشكو علي1949غزاله حسينخضر قاسم عمر3712
بشرى حامد حسن1952بسي خلفمحي حسين عبدي3713
هوري حسن علي1953غزاله بروحجي فارس ناصر3714
بيري خضر الياس1922عيشي قاسمشمو علي حسين3715
بيري حسين سورو1953بيزي سيدوخليل اوسي آنعو3716

1938خناف مجوخليل خلف حسين3717
خفشي سليمان حمو:نوري حجي 

اسماعيل
شيرين خليل خلف1957خناف آريشسليمان رشو مجو3718
عيشان خضر باجو1948سيفي حجيخدر رفو علي3719
غزاله رشو آريش1957خفشي رشونايف حسين مجكا3720
فلسي شاهين قاسم1946بتي حاجوعلي مراد قاسم3721
هرجك ايسي تمر1944بتي حاجوحجي مراد قاسم3722
ارملة1954جميله زآرشريفه عبدو عبدي3723
نوفه محلو خلف1954هزو خدرخديدا بشار خلف3724
عدوله قاسم حسن1948عدو قاسوجردو قرو حجي3725



غزال حسن رشو1935سيفي عليخديدا الياس آوسه3726 : عدالن حسن ضياع
خاتون محمود خالني1942اسمر حنتوسليمان عمر علي3727
سيفي خلف بشار1957اسمر الياسسيدو قاسم خلو3728
آوجري خدر خلف1953ميان عتومراد آارس نعمت3729
بسي خلف خيرو1973شرين اسكانخالد حجي حسين3730
ارزان قولو اوسو1950آلو خلفجردو عفدو حسن3731
آوجري قاسم خدر1950خنسو سليمانخلف مراد خديدا3732
ليلى خلف خديدا1967عيشان جوآوحجي موسكو علي3733
بيزي عيدو شمو1955شيرين شموقاسم بكر قاسم3734
جانو خضر منت1932خنسو قولومرزا علي شمو3735
ارملة1942خديجه محمدعمشه علي يونس3736
ارملة1956امينه سعدوآوري مطر برو3737
ارملة1932غزاله سيدوقطي صالح نافخوش3738
ارملة1927صبرية محمدمحروسه اسماعيل ذنون3739
عدو عبداهللا صالح1932زريفة اسودخلف خضر شيخو3740
غزال جردو علو1956شكرية سيدوحسن يوسف بكر3741
بسو خدر آلو1932حنيفه قاسمعدو حسن عبداهللا3742 : خيرية محمد صالح
ليلى سلو رشو1950ميان عباسامين حسين صالح3743 : خيرية قاسم سليمان
نعامي الياس عساف1941عيده قاسوعبداهللا رمو عالء الدين3744
خنسي رشو قبو1942منجي مرادقاسو حسن قبو3745
منيفه محمد صالح علي1948آاملة قاسوعلي رشو آمال3746
شيرين مراد بشار1952آاملة قاسوحسن رشو آمال3747
عمشه عمر رشو1948خنسي قولواحمد قاسم احمد3748
حمدية سيدو قولو1955سورة غضبانخديده خدر علي3749
غزاله خدر علي1946فهيمه رسولالياس قاسم آاتو3750
نيسان سعدو قاسم1968آوري آجوخديده يزدين حسي3751
نيسان آشتار خلف1979سيفي مرادشمو خلف حسين3752
نعام علي حمو1954غزال عبداهللارشو مراد ابراهيم3753
ارملة1946وضحه حسنسيفي حجي مرزه3754
ارملة1915عدلو تعلوعمشه سيدو حمد3755
ارملة1917بسو تموغزالي آلي مراد3756
ارملة1952حنيف خلفباران آجو ناسو3757
ارملة1941آوري مطوسيسي سرحان حسن3758
ارملة1930آوري رشوعيشي قولو علو3759



فاطم آلي خديدا1927نعامي حمدمراد قاسم ابراهيم3760
ارملة1935هزو خضرشيرين حيدر قاسم3761
ارملة1925آلي ناصرهوري الياس تمو3762
ارملة1964خناف حسيندجوار الياس خلف3763
آامو قاسم عتو1940آوري نعمتمجو خلف حسين3764
سيفي حجي حسن1984عدوش ملكوعيدو قاسم خلف3765
شيرين حسن خلف1956خونافي محوحمو باجو خلف3766
ارملة1950هوري خديداآوجري حسن عيدو3767
روشي بيبو حيدر1940آوزي ميرزامراد حسن اومر3768
غريبة قاسم محمود1962مرجانه حجيرشيد علي جندي3769
ارملة1925سيسك قطوغمي حسن شمو3770
غزال نائف خلف1968آوري مرادخديدا علي عبدي3771
ارملة1921ساري قلوخنافي مراد الياس3772
ارملة1949زهره حسينارزاني سرحان رشو3773
ارملة1925خونافي ابراهيمعيشاني خديدا يوسف3774
ارملة1960نوفي حسنسيسي حسن خلف3775
ارملة1941هزو حسينعدوله حسين قاسم3776
ارملة1920خنافي بروآامو قاسم خدر3777
ارملة1969بيزاري عليزيتون قاسم خلف3778
ارملة1956عيشاني مرادجمد حنتو محمي3779
ارملة1952عدوله محيهزي مراد خدر3780
ارملة1927فاطم سعدوعيشاني خديدا قرو3781
ارملة1916خنسي مندوزريفه شيبو آرعيش3782
ارملة1935ايلخان حسينآلي سمو مجو3783
الياس اصالن برو1926زريفه شموآالني سليمان خلف3784
ارملة1920زينو قولوسيفي جتو آتي3785
ارملة1949غزالي جوآوعدوله قاسم عتو3786
ارملة1968ميري ابراهيمفاطمه صالح علي3787
ارملة1971خنافي صفرآني خلف حسين3788
ارملة1935زريفه مهمونصافي خلف خدر3789
ارملة1930بيزار مرادآوري خلف الياس3790
ارملة1963نوري قاسمنعامي حاجي قاسم3791
ارملة1945حني حموبيزاري حامو خلف3792
ارملة1932عدلو خلوآوري مراد سعدون3793
قولو حمو1927فاطمة درويشآالني حسن عيسو3794



ارملة1925خنسي خدرخاني سعدو علي3795
ارملة1935عدلة خلفآوري علي حسن3796
ارملة1938غزالي اديعدالني حسين عفدي3797
ارملة1927خونافي قاسوآوري مجك ناصر3798
ارملة1954خاني جونوعمشه خلف ميرزا3799
ارملة1959تعلي قولوشمي قولو عزيز3800
غزاله عمي موسى1946بيزي موسىحسن الياس خدر3801
زهره سليمان حسين1946عمشه جنجونآريم الياس خلف3802
آاملة الياس علي1947بيزو عليمحمد علي حسين3803
خنسي علي سليمان1924آوزي قاسمسيدو قاسم حسن3804
ارملة1941بسو خيلومنيسه قاسم يوسف3805
شريفه صاروخان رشيد1944خناف قاسوابراهيم سرحان عنز3806
شيرين شفان ملكو1949زينو خلفخلف مراد مندو3807
بيزي الياس حسين1948زريفه قاسمعلي قاسم دمبوش3808
ايلخان حمد موسى1939آولي مرادخدر حجي خدر3809
خنسي سيدو خديدا1935هزار حسينشكر قاسم خلف3810
امينة محمود ابراهيم1950حندو عموايوب سلو علي3811
خفشي عبداهللا نافخوش1944غزاله سيدوخديده صالح نافخوش3812
ارمل1932آوري خلفخلف قولو خديدة3813
احمد محمد علي1937عيده عباسمنيفه عبداهللا علي3814
عيشي رشو علي1952غزال داودالياس رشو درويش3815
فيهمه حسن قولو1956عدول عليامين قاسم سليمان3816
شريفه عمي ابراهيم1932ميرو رشوبري جردو احمد3817
آرتي اسماعيل رشو1950اسمر الياسخلف قاسم خلو3818
خديجة حسن الياس1952ميان عباسعزيز حسين صالح3819
امينة محمد صالح1917جاني آرموشابراهيم صاح حسين3820
صبرية سرحان1927عموش خدرمرعي خديده خضر3821 : نوفه حسين خدر
غزالي سعدو1949بسي خلفعباس حمد ابراهيم3822
مسرون فسو رشو1950آوزي عيدوآرو خلف رفو3823
زهرة حمو خضر1937آوجر عنزطه اسماعيل معجون3824
ميان خدر مراد1956شيرين بكرخيرو جردو حرموش3825
آلي سلو خلو1948سيفي ميرزاعفان مسكين درويش3826
خناف صبري ناصر1948آلي حجيمجدل حسين اسماعيل3827
عاصمة عيدو حسن1955اسمر جردوتمو خدر حسن3828
شيرين عيسى قاسم1927آالن ايزدوشفان جردو علو3829



ليلى خديدا موسو1956اسمر خدرشمو حسن قاسم3830
ارزني خديده خلف1950زريفه خلفحسن تالو علي3831
زريفه علي مراد1949خنسي قولومطو قاسم احمد3832
آلي عفدو1946منجي فيروسسمير ابراهيم باجو3833 : عيشي سيدو احمد
زهرة قاسو علي1927عيشاني الياسموسى داود زين العابدين3834
رحمه شيخو غانم1952زهرة حسنعلي قاسم غانم3835
قبانه مراد يوسف1944فهيمة رزوحجي حسين عبدي3836
شيرين جردو قبو1966غزال غانماسماعيل سعدو فرهو3837
ملكه الياس موسى1953حنيفه حمزهمحمد سلو مصطفى3838
نوفه عمر تمو1942عيشه ناصررشو يوسف علي3839
نوره قاسم سيدو1974حنيفه مرادعلي بدل مجيد3840
نوروز عبدالصمد احمد1969فهيمة محمدمحمد يوسف اسود3841
سعاد الياس قاسم1962زليخان قاسمغزالدين علي عبداهللا3842
آوري حسين قاسم1947عدوله سليحجي شيبو قاسم3843
آوري1949عيشو زندينخلف سمو برآات3844
روشي عيدو حبش1927غزالي مطوعبيد عتو حلو3845
غزال مراد احمد1975نعام عليحجي سليمان جردو3846
ماني علي سليمان1932آوري ايزدوبشار حجي حجي3847
وفاء احمد داود1955مريم مصطفىشكر محمود داود3848
زينب فرحان سلي1919هوري قاسممراد ساطور علي3849
نفوسه عباس عمر1953عموش جموعبدالقادر خلف عمر3850
آوزي آرو خلف1969بتي درويشسيدو خديدة عبدي3851
حليمة قاسم آتي1939اليفه خلففاضل قاسم ابراهيم3852
شيالن ياسين الياس1959فاطمة ادارمحمد الياس حسو3853
هدية محمد علي1945رحمي قاسمحسين الياس خضر3854
ليلى سليمان مصطفى1977هدية محمد عليحسن حسين الياس3855
زآية حميد خلف1943سيفي خضريوسف علو دهمان3856
نظيفة حجي مراد1955منجي سفوكبدل سعدو خلف3857
غزالي المان شيبو1953هزاري خدرسليمان مندو حسن3858
رحمه سليمان حافشين1971نوفه سليماناسماعيل خلي مصطو3859
اسمر عبداهللا حجي1917آلي سلوسيدو علي عمر3860
هدو سليمان عتو1947تعلي خلفحسين درويش علي3861
نعام صالح سفر1948حني بروشمو تعلو مراد3862
بتن آبعو شيبو1942خني عبديميشو مراد علي3863
منجي مراد علي1935غزالي شيبوسليمان شيبو حاجي3864



شاهه جاسم احمد1955آوري رشيدادريس عباس محمود3865
شيرين آرو  سيدو1957زيتون خضرميرزا صالح سلو3866
ارزان خلف سفوك1948زريفه خلفوالتي قاسو احمد3867
غزاله الياس مندو1954هزار رشوبدل مراد مندو3868
عمشه جردو درباس1978حتي بيسوخديدا دربو خرو3869
زينب جميل قاسم1974زآيه حميديعقوب يوسف علو3870
عيشان حمو شيبو1950آوجري عيدوقاسم سليمان سعدو3871
حنيف علي جندي1955عدول ابراهيمقاسم خديده آجل3872
غريبة خضر علي1917عمشي عثمانآجو ميرزا علي3873
نادية خلف1947قتي خدرخيرو علي آدو3874 : حنيف حسين
خنافي ابراهيم سيدو1935اسمر عيدوقاسم خلف سيدو3875
آوجر نايف حمزو1922مرجان حسينبرآات مشكو تمر3876
جولي عبدو حسن1944عيشي سموخلف سينو اوسف3877
هدل سيدو جندو1927بسي خلفبدل مراد مر3878
غزال درويش1946عيشي سموحسين سينو اوسف3879
ميان قاسم خلف1947غزال آارسسعيد برآات جندو3880
عمشه شمو اسماعيل1956سيسي حسنمراد رشو رفو3881
شيرين حسن قاسم1922بسي خدربرآات حسن عيدو3882
خناف حسن آجل1946عدول ابراهيمشمو خديدة آجل3883
بسي برآات جندو1953آوزي درويشخدر قاسو جندو3884
سوسي شمو رفو1924زريفه حسينخدر حسين عيسى3885
بيزاري شمو حجي1954عدوله سلوحسين خدر حجي3886
وضحه حجي بكر1950عيشي شموبرآات سيفو اوسف3887
خناف حسن حجي1955نيسان قاسمشمو خديدا اوسف3888
فني حجي ابراهيم1945مياني مرادحسين تمر جميل3889
باران حجي1956غريب علوبرجس خلو رفو3890
ارزان سليمان آرنوص1927بسي خلفرشو بيسو اوصمان3891
مها سالم حسن1957خوخي خدرخيري جندو حسن3892
زريفه عباس حسين1932خفشي جروتعبداهللا علي غريبو3893
ارملة1932عيشي عليبتي خديده خلف3894
ارملة1948نيساني عليآوري قاسم خلف3895
زآية فتاح آريم1953نوره فارسحمزه رشو قاسم3896
مسكين سليمان1969صاري حسيننايف آارس عطو3897 : خوخي مراد
زريفه قاسم1952خنسي صالحنوري سيدو صالح3898 : حنيفه خضر علي
مدينة مراد قاسو1956هزار غربيسالم يوسف سكبان3899



وضحة صالح سرحان1953منيفه حسنحجي مراد علو3900
بهار دربو قاسم1955حنيفه سفوكآشتار خلف آرنوص3901
بشرى يونس ياسين1979امينه سمواحمد قاسم سلطان3902
انتصار اسود خلف1981حمدية محمدفواز عائد بيسو3903
ايمان محمد سعدو1969حمدية محمدابراهيم عائد بيسو3904
هدية علي صالح1972فهيمة صالحعزت جارو قاسم3905
يسرى شكر محمود1969فاطمة داودخضر ايوب جارو3906
سهام آريم حسو1983زآية خديدهماجد اسماعيل حسو3907
ليلى خلو سيفو1972بيري بيسوعامر قاسم سيفو3908
باسمة اسماعيل حسين1969شمسه عبدالطه صالح حسين3909
شاهه عبداهللا محمد1969منجي قاسماحمد حاجم ابراهيم3910
منيفة الياس عباس1964حمدية مصطفىحسن حاجم ابراهيم3911
امل احمد علي1978خديجة قاسمعادل عبدالقادر علي3912
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منجي صالح امان1919عرنو مسطوبشار سلو اوسو4146
زينب ابراهيم مراد1961غزاله خلفسالم حسو خلف4147
اسمر اسماعيل لوآو1952حنيفه قاسمحجي خديدا خلف4148
حليمه طه حسن1957وهبيه قاسمسعدون احمد داود4149
بسي خضر بحري1956ميان مرادحيدر خضر الياس4150
شمي قاسم حاونج1944رخيصه مرادخضر خلف علي4151
زهره مراد عتو1957هزار خضرعلي حسن عطو4152
حزينه حسين آنجي1983نوفا رشواحمد سعيد سليمان4153
خديجه قاسو سمو1961زهره هاديحسين محمد علي سمو4154
عاصمه احمد معمي1929آاملة حيدرسمو حسين شيبو4155
آوجر طاهر يزدو1970عيشى رشوبرجس عبداهللا نافخش4156
حمديه عطو مراد1971شمسى سيفوناظم سليمان مراد4157
منتهى سعيد يونس1959فاطمه مطرجمال حسن زآر4158
سيفي نايف شيخو1955نيسان فيروبدل مهمد آرنوس4159
آوزا صغير عتو1953ساري حسينخدر آارس عتو4160
مياسه عباس رشيد1953فهو محمد عليسمو  خديده رشيد4161
حسن سمو علي1931زريفه بكرعيده جردو خلف4162
واجده سليمان عباس1970فاطمه جمعهميشو عمي ميشو4163
سميره حسين عباس1951سيفي حسنرشو عبدو حسن4164
شمسه الياس علي1955فهيمه آمورايوب سليمان حسين4165
ارملة1926نوريه عبدينازو صالح بيرم4166
آاملو مراد عتو1947آوزي يزديناسكندر جردو عتو4167
آوزي علي شمو1927زرو محمودمراد زرآو شمو4168
بسي شمو وسو1930نصاف عليحسين احمد دربو4169
نجمه سليمان حمو1937فاطمة عبداهللامحمد عبداهللا حمدان4170
خناف قاسم عيدو1950آولي حسينرشو محمه موسو4171
رخيصه حسن خدوش1912آلي محمدجعفر خضرمحمد4172
هديه مالو سيدو1955هلكو مشكوسمير خلف رشو4173
مسرو خلف حسن1955غزال خلفجردو رشو آرنوس4174
آلي برو علي1955عدالن درويشحجي خلف قاسم4175
آلي خدر بزرو1927زريف مطومراد محمود حنجو4176



آوي عمي موسى1935عيده قاسووهاب رمو علدين4177
عمشه ايزدين مراد1949غريب سلوبرآات سليمان آرنوس4178
شمي قاسم خلف1940خفشي عباسزبلو سليمان حسن4179
زيري غريب بكر1949هزار خدرحجي يوسف صكبان4180
اميه سالم عزيز1981زينب خليلسردار عباس الياس4181
سماء حسن عبداهللا1974صبيحه الياساآرم وعداهللا سعيد4182
غزاله احمد سلو1946ليبون سليمانحسين حجي ملحم4183
ويده جمو1945عدولي حسنعلي آري غثيث4184
اميره جمعه عباس1955زهره عمرعصمت الياس قاسو4185
فهيمه برآات حنجي1955مخمور آجوحجي علي عمر4186
ارملة1955غزالي فارسشمي مراد تيلي4187
ارملة1915عمشه جولوخنسي سينو سليمان4188
ارملة1930خنسو بشارارزاني خديدا خلف4189
ارملة1927روشي عليبسي خلف حمد4190
ارملة1937آوري ادونعامه مراد توني4191
ارملة1954فاطمه حسنساره حسن علو4192
ارملة1957آوجري جومرنعامي حام خلف4193
ارملة1946زريفه الياسآوجري علي تتر4194
ارملة1953بتن خلفنعامي قاسم خدر4195
ارملة1927زريفه عثمانآوجر حجي مشكو4196
شيرين جرى حكو1929آوجري مراديوسف خدر بشار4197 : منيفه فندي احمد
ارملة1928عيشاني خديداآوى حجي صالح4198
سوسي شمو علود1932آوجر حسنعاشور زامل اللو4199
عدول يوسف خمر1952آوجر قاسمسليمان اللو آندور4200
ارملة1930سيفي ابراهيمزهره الياس آتي4201
فاطمة مراد مطو1927بيزي محمهعنتر عمو مطو4202
اسمر رشو سمو1939هوري اسماعيلمراد آتي ابراهيم4203
ميسون عبدالكريم ياسين1965خيرية عليآاميران محمد قاسم4204
خيريه علي قداوي1938زهره صالحمحمد قاسم خليل4205
ميان حسين هومو1945بيزار مجوخلف سليمان ابراهيم4206
محبت سعيد خضر1917غزاله خضرعلي هبو سعدون4207
شريفه الياس سلو1953ساره خلفجميل حمي سلو4208 : خنساء الياس قاسم
روشي سلو خلف1917سارى حموحسني عمر حسو4209
ارملة1940زيرو يوسفسيفي ناصر مراد4210
ارملة1922آلي قاسوغزال قولو شرو4211



ارملة1949آوجر عميآامله صالح حيدر4212
ارملة1940زينب جهورآاملو خلف قاسو4213
بهاره سعدو علي1922منجي خاجوخضر خلف مجو4214
ارملة1932آوجري مرادبسي رشكو نعمو4215
نعامي حمي احمد1933روشي عليبشار خلف حمد4216
تعلي خلف حنوك1930آوجر حسنوكجميل رشو عليكو4217
بسي عباس حسن1952بسي سليمانشيبو مراد حجي4218
فلوسه حجي حسن1949غزاله قاسمسعيد اسماعيل نعمت4219
سيفي زآر اسماعيل1934نورى عباسسليمان حسين آوتي4220
ارملة1927آلي زندينعدالني ميرزا علي4221
الماس حسن قاسم1973خيرية عليمسعود محمد قاسم4222
ارملة1937خانه رشوآوجر خضر خلف4223
حنيف ابراهيم حسن1942بيزي مرادحامو علي حسن4224
جميله داود مشور1927هديله مشهورسلمان دخيل عبوش4225
فهيمة الياس حسن1957بهار احمدبارو سليمان حسن4226
رزيف ايزدين حجي1938عمشي خلفمجو عزيز حاجي4227
سوده احمد محمود1957نساف قاسممطو محمود سلو4228
ارملة1949نصاف خلفحني برآات عبداهللا4229
نادري عجيل خلف1956عيشو سيدومشكو خلف خديدا4230
خاني جردو خدر1955آوجر جوآوحجي خلف حامو4231
ونسه علي فارس1952فهو محمد عليمحمد خديده رشيد4232
رحمه علي محمد1920عدلو الياسيوسف يونس داود4233
منى محمود مهدي1950زينب الياسمحمد حسين محمد4234
شكريه محمد علي مصطفى1952خنسي مصطفىجمال الياس خلف4235
هدية رشو عمر1982هزو خديدهخيري علي عمر4236
اليفي خضر خلف1965بسي آرآوحجي تمر خلف4237
هدلي داود حسين1943بيري رشوحجي علي صالح4238
زريفه قاسم حسين1900آوزي عفدينعمت موسى خلف4239
مرآز خلف خديدا1956ميان هبواسماعيل مراد صفر4240
نوره حجي رشو1973سيفي شفاناسماعيل محو حمادي4241
غزاله سلو اوصمان1952غريب علوحجي صلو رفو4242
سوري عبداهللا1932تعلي حسونآرو جندو شرو4243
جيجي آريم خديدا1950زيني عمرسلي بازو جونو4244
نظيفه الياس نمر1952هاجر جنديبرو اوسف نمر4245
مسكينه حسن نمر1954عيشان مرزاخيري اوسف نمر4246



غزال سعدون علي1949آلي حسنسليمان عزيز سيدو4247
خناف سيدو خضر1929خنسو خلفالياس رشو مراد4248
هوري سيدو قاسو1939برفو خلفخلف اوسف خضر4249
نعام خضر خلف1954سيسي هسنقاسم رشو رفو4250

ميان سعدو برآات1928بسي قاسمخديده بعزي حسن4251 : غزالي ابراهيم خلف
آوجر رشيكا دربو1957عمشه رشوابراهيم عصمان دربو4252
سوسن آالي حجي1956سوره حجيالياس مخلود حاجو4253
نعام حجي دهار1955بسك فتاحرشو ابراهيم حجي4254
بسي الياس خلف1955فاطمه خليلاحمد رفو خليل4255
شكرية سيدو1927عدلو آنجييوسف بكر آمبر4256
سوده شمو خديدا1942غزالي خلوحسين علي سليمان4257
غير واضح1954ساري رشوالياس اوصمان جتو4258
آوجر حسن مراد1925زريفه داودخديده هسن سلي4259
مجتي رشو حجي1952غزال ملحمقوال جوآو حجي4260
شكرية قاسم1944سيفي خدرخدر مراد شمو آا4261
دالل يوسف علي1967تعلي خلفعلي درويش علي4262
منجي مراد حسن1952عمشي جردومراد ناصر رشو4263
غير واضح1951آوجري احمدخلف حسين سفوك4264
غزالي الياس آوسه1912بسو عتوالياس قاسم خلف4265
آوزي عيدو حسو1949بيزاري ابراهيممراد بكر خلف4266
عيشي آجل نمر1921بهار قاسمسليمان جتو فرحو4267
اعزب1982غالية احمدصالح قاسم حسن4268
خنسه حسو يوسف1938عيشاني عبدوحسين سلطان محمد4269
نارين خلف1955عدوله حجيالياس جاسم حسين4270 : فلسي احمد علو
سوده حاجي خلف1940حيو خلفبرجس داود زين العابدين4271
شاهه محمد علي1927سعديه محمدجمعه خضر هبي4272
زهره حسين رشو1953فاطمة عابدجاسم عبد غني4273
وضحه قاسم حسين1955آوري عليعمر حامد قولو4274
الياس خضر هبي1932خفشي عليشكريه اسماعيل هبي4275
زآيه قاسم خلف1954غزاله عباسيوسف احمد ذو الفقار4276
شريفه قاسم سيدو1932زريفه خضرعيدو ابراهيم حجي4277
نعيمه علي عباس1954آاملة محمداسماعيل خضر حسين4278
نجمه زآروت بطوش1920فهيمة قاسممحمود ابراهيم جاسو4279
شريفه عبداهللا خلف1932زيني خلفمحمد اسماعيل محمود4280



شاهه عبداهللا خضر1952حنيفه فياضحسين علي ابراهيم4281
رحمه آريم1950حسينه حسينمحمود محمد حسن علي4282 : باران سليمان صالح
آلي حسن حاجو1952تعلي مجوعلي محما بيسو4283
امل عبدالحميد يوسف1961امينه اسودطه جميل عمر4284
اعزب1976خنسي خلفتحسين سليمان حجي4285
نسرين امين علي1957عيشان عليعزت خديده حمو4286
آريم عبدالكريم سليمان1966سيفي قاسمعمر خلو حسن4287
نارين سلطان خضر1965خنسي خلفابراهيم سليمان حجي4288
ارملة1943عدله عليحليمه عبداهللا الياس4289
جانو مراد بسي1968آوري يوسففيصل رشو حمو4290
ليلى بكر رشو1966آامو حموسليمان مراد بسي4291
زريفه علي خلف1948غريب خلفجوآو عبداهللا فندي4292
زلخان الياس قاسم1923خناف خديفهخلف عيدو علي4293
ارملة1958نيساني محمودخنسه ابراهيم حجي4294
بيبون خلف مراد1979بسي رشكواحمد خلف رشكو4295
بشرى جاسم احمد1969غريبه خدرحسن علي الياس4296
ارملة1945غزال خديداجميله سليمان صالح4297
سميه سليمان شيبو1951سيفي حجوراتب خضر يونس4298
آشال محمد ناصر1966اديبه عبدالنواف خلف علي4299
امينه بدل شمو1973خاني خلفسيدو آجكوك آلي4300
بيمان ابراهيم بيسو1975حنيفه خلفعزالدين محسن قولو4301
ارملة1932زينب عباسنصافه سيفو خلو4302
هديه محمود ابراهيم1965آجو ابراهيمعلي الياس زآروت4303
ارملة1920غمي جندوارزاني خلف حسين4304
عالية خلف داود1978شيرين قاسمبرجس خديده داود4305
ارملة1927نساف احمدبيزار شمو عساف4306
عدول ادي حاجي1920خناف خديدهمراد عيدو علي4307
ارملة1965آلي غريبومحبت خلف ادي4308
مياده نجمان داود1952زهره خضرخيرو قاسم حمزو4309
آني فارس خديده1971عيشو حسينحسين علي دقو4310
مسرى رفو علو1952آاملة حسنابراهيم قاسم علو4311 : حنيفه شفان خلف
آامو شفان خلف1948آوري خديدهخضر برآات ناصر4312
ميان حجي برآات1964آلو خلفخديده عفدو حسن4313
نارين حسو علي1975آوري عبدالجالل قاسم حسن4314
برفي شمعون رشكو1959ويسي رشوامين درويش محمد4315



ارملة1912بسي خلفعدلو برآات شمو4316
ملكه خضر يونس1953زينب صالحيونس محمود خضر4317
غزالي حامو حسن1947نعامي خلفآتي احمد يوسف4318
غير واضح1920هدلي ايكانجوآو خلف حسن4319
هاجر سليمان اسماعيل1967غزاله حسينخديدا مطو خلف4320
نجمه يوسف خضر1940مهار عبداهللاحيدر الياس خلف4321
ارملة1930انصاف حلورشي سلطان محمد4322
ارملة1927فجي حسينمنيفه صالح برو4323
ارملة1960هدوله اسماعيلباسمه مطو خضر4324
ارملة1948حمديه عليصبريه محمد غزال4325
فاطم حجي ماجد1951عده ماصيعيسى عمر قاسم4326
عله صالح خلو1966خاني فارسبدل علي زلفو4327
فانوس ابراهيم حيدر1970وضحه مرزابرو شمو دربو4328
نعيمه شمو خضر1974زهري قاسمدخيل علي خضر4329
سيفي اوسي صالح1924بسو سلوسعيد حيدر مسطو4330
فاطمة سلو حجي1952سيفي جردوحجي حسن جونو4331
ارملة1927هزو مندوعدول سعدو فندي4332
بيزار نايف جردو1968زريف دهاربرآات داود ملكو4333
آوري ميرزه علي1920عمشي عبداهللابيسو عزام خلف4334
ارملة1949شمي ابراهيمهوري الياس سلو4335
نيسان قاسو خلف1965بدى سيتوفرمان نمر آندو4336
غزاله رفو حاجي1951آاملو خلفعبدو حجي خضر4337
زيدره سليمان1956عمشه حسينويس نايف بدل4338 : منيفه سليمان
ارملة1938فوزيه حسنعمشه حسين قدو4339
امل الياس مصطفى1962نازي مصطفىعلي احمد عبداهللا4340
قيان محمود محمد1970زيني خلفشيرزاد سلطان خضر4341
عزيزه حسن عباس1952غالية عبداهللامحمود حسن علي4342
ارملة1932هوري حسينسبيل ابراهيم يوسف4343
ليلو آرو سيدو1951غريبه اوصمانرشو درويش علي4344
متجول الياس سيدو1945خنسو حسنسمو اسكان عمر4345
غزالي مراد خلف1950غزالي آلشعتو آجو علي4346
حميده قاسم علي1954قشو عبديخليل مراد خليفه4347
جميله قاسم علي1951حليمه عمرمحمد خضر عمر4348
اعزب1955آوري شيبوالياس خرمش خالتو4349
ارملة1931فاطمة علينوفه اسود عيسكو4350



نازدار حسين زآر1950فاطمة عليحسن حسين خضر4351
بديعه محمود نوحي1966ليلى عبدونوزاد محمد خضر4352
فائزه يونس الياس1974منيفه احمدآاميران حسين يونس4353
شاهه خضر خليفه1969غزاله فارسخليل ابراهيم يونس4354
قمر حيدر خلو1953آوري جوآومراد حجي موسى4355
خديجه مصطفى عيسى1927رحمه عليابراهيم الياس خلف4356
منيفه محمود احمد1927خديجه محمدعزيز علي حسين4357
غزال خلف قاسم1951وضحه قاسمسعيد سيدو قاسم4358
ليلو خلف برو1951زهره خلفسليمان صالح علي4359
هدية محمد خضر1952زآيه احمدحسين علي خضر4360
نوفه رشو قاسم1956عدله محمدسليمان عبداهللا عباس4361
شيرين مراد عفدي1920نيساني درويشعفدي درويش حسو4362
شكريه عزيز عبداهللا1935فاطمة زآرصالح خضر خلف4363
نوفه الياس احمد1945عقي عباسحسو غانم احمد4364
شمسه خضر يونس1954نجمه خضراسماعيل علي يونس4365
هدله رشو داود1972آوري آرنوصخلف قرو عمر4366 : آني مراد خلف
وضحه خلف ميرزا1951تعلي حجوصبر برآات سليمان4367
ارملة1935عيشان قاسمارزان حجي برآات4368
ارملة1922زريفه علوغزالي حسن خلف4369
آرو خلف حسين1942سوسن سينومرجان ميرزا آارس4370
ارملة1940خناف الياسبتي رشو آارو4371
ارملة1935عربيه هنوبسي آجو مراد4372
ارملة1945عدوله سلوبيزار خدر حجي4373
نسيمه قاسم باجو1950ملو هافندالياس ميرزا سيخ عبو4374
بشرى حاجي مراد1948عدالن عبدوصالح آالو مراد4375
عدول فارس حمو1972آلي قاسممراد رشو علي4376
وضحه نعمت مراد1971بسي حسينآتو حيدر مراد4377
ميردين اوصمان عيدو1947بسي شرورشو مراد عتك4378
ليلى عفدو1951حنسفه سفوكقاسو خلف آرنوس4379 : صور فرحو
خرنوف محمود خدر1954روشي حسينسيدو حجي علي4380
صبوحه حسن علي1950آوجر حسنخضر مشكو عليكو4381
صبحه خلف حيدر1952آوجر حيدرسرحان حمد مجكا4382
هيفي عتك جردو1952بسي شروحجي مراد عتك4383
آوري موسى قاسم1927بيري قطوسلو مراد عتك4384
عمشه رشو الياس1928بيزاري شموعصمان دربو رشيكا4385



ارملة1940خنسه مطوعدى مراد قرو4386
ترتيب قاسم ابراهيم1947عرنو خلوبدل الياس محي4387
اعزب1972شمي حسننعيم علي عمر4388
ارملة1907آاملة عزواسمر الياس يوسف4389
عدول الياس دربو1945حنيفه محيعمر قري احمد4390
ليلى خديدا رشو1952عيشو عليحجي خليل شنكو4391
خاني حسين شكر1932عيشو علياومر خليل شنكو4392

صبحي مراد عساف1930خاني مرادسيدو خليل فارس4393 : بسي خلف مراد
غزالي خلف سليمان1943آلي خدرخلف حسن قرو4394
بسي سلو اسماعيل1939حلوس حجيبشار خلف آوسة4395
ساري برجس خلف1932بسي خلفاسماعيل رشو آوسه4396
فاطم خلف مراد1925خونافي عيدوالياس خلف بشار4397
شربن حامو الياس1951غعدالني رشوخديدا خرتو خلف4398
نعامي عرسان حسين1946بسو خليلمجو رشكو سليمان4399
زيني دودو قرو1947عموش صالحالياس فارس قرو4400
دبامه خديدا علي1948عمشه حسينالياس خلف حمدان4401
شمي مجو خدر1954رشي قاسمداود حجي حبو4402
آوري سليمان آتي1957حنو صالحمراد غانو حجي4403
ساري مراد قاسم1951غزال خلفنايف مراد تعلو4404
ارملة1962آوري آشوصبريه سينو بوبو4405
ميان سعدو1952بهاري خديدوعيدو حسين خلف4406
خناف حجي شمو1969بسي حجيعباس حجي حفكو4407
مريم عصمان شمو1965صاره بروبدل بوبو سينو4408
نزله محمد يونس1952هوري محمدخليل عبداهللا احمد4409
مدينه ابراهيم يونس1957نجود سليمانعبدالسالم محمد يونس4410
ماريه الياس جرو1932آوري صالحمحمود سلو احمد4411
هزار حمه خدر1952منجي عمرعفدو خديدا خلف4412
ارملة1951اسمر خلفنعام حيدر قاسو4413
آوجر مراد حمو1917غزال قاسمالياس خلو ابراهيم4414
قاسم يوسف عمر1961غزاله خلوآوري سليمان عمر4415
شمه عبدالعزيز حسن1978ليلى قاسمعادل يونس حسن4416
بسي خدر علي1927آوجر خلفابراهيم يونس معجون4417
ارملة1922شيرين عليعيشان بيروز درباس4418
ارملة1932عدلو وصماناسمر خدر خديدا4419



سيفي خدر عباس1927عرنو موسىالياس حسين احمد4420
حنيفه حسين حجي1951غزالي بكرخلف ملكو حسي4421
ساري حجي خلف1947اسمر مرادحسن آتو محي4422
شمي ناسو حسين1955شيرين جبوخلف خضر ميرزا4423
ساري الياس بيشو1933خاني خلفحسن مراد بكر4424
فهيمه بدل بكر1966سكينه حسنسليمان خضر علي4425
غزالي سلو حسين1932اسمر سلوآلي مراد عباس4426
آشي قاسم صكبان1968هزار غربيخلف يوسف صكبان4427
اديبه آتي خلف1956آوزل حسوقاسم فندي ابراهيم4428
شيري قرو خشون1948بيزار عليعلي حسن جفان4429
منجي سعدو حفو1930سيسي حسنحسن عسكر مطو4430
غير واضح1966هزو حمدعلي خلف قاسم4431
بسو خديدة صالح1967عدول عمرالياس بري صالح4432
شيماء حازم صبوري1981لطيفه محمدخالد طالب اسماعيل4433
نعيمه علي سليمان1964ايرزان حمشعبداهللا مجيد عباس4434
امينه خلف عبدالكريم1957سنيه عليعصام خضر عبدالكريم4435
ارملة1962فاطم الياسنوفه رسول مراد4436
ارملة1922رويحه عبيدفاطمه محمد غزال4437
نذيره حسن قاسم1964فاطمه محمدعلي عبدو علي4438
ارملة1965ميته مرعيعمشه قادر صالح4439
غير واضح1917مسري بكرالياس نذير قاسم4440
زيري ايزدين جيجو1948بتن شيخوحسن آالو خدر4441
فيان يوسف ساهر1966زهره هاديطه محمد علي4442
نفيه حسن رشو1980عيده هسنخلف حجي حمد4443
امينه قاسم حلو1931نوري خلففارس اسماعيل قاسم4444
ميان سليمان خفي1963هوري خلفحسن عمر خلف4445
عدول حجي ماد1968بيزار حلوبرجس عبداهللا مراد4446
خفشي خلف قاسو1969غمي محكومراد بشار عبدي4447
خديجة خلف علي1935عيشان عبداهللاحسن عبداهللا آالو4448
خنسي مراد علو1950بيزار عبداهللالياس قاسم علو4449
نوفه بكر قولو1939عموشه مجوعرب حسين حسو4450
وضحه مراد علو1953نوره خدرموسى صالح سرحان4451
روشي رشو علو1917غمي عمرمراد علي حمد4452
فاطمة عباس حسن1927عموشه رشومصطفى يوسف حسكي4453
عيده اسود عبو1917زريفه اسودالياس خضر شيخو4454



عمشه مراد شفان1954آوري مرادعلي بكو علي4455
خناف خلف علي1953آوجر جوآوشرف خلف حمو4456
نعام رشو قاسم1956عمشو عشوسمو حسين خلف4457
هزو سيدو احمد1927بيزو عبدالكريمسعيد خف حسين4458
نعامه خدر رفو1960فاني عليبرآات قاسم خلف4459
ملكه مصطفى خلف1965امينه محمدحسين علي سلو4460
زهديه محمد حمودي1943خنسو عمرحسين ابراهيم عبداهللا4461
نضيره مصطفى حسن1956شمي محمدموسى عباس عمر4462
خنسه ابراهيم سطام1951عدالني قاسمداود خفي صالحوك4463
حمدية حسن حسني1951قشو عبدييوسف مراد خليفه4464
عيشاني حمو فارس1942فاطمة معاشابراهيم خلف فارس4465
مارين الياس بكر1955مسري آتيحيدر ابراهيم غانم4466
هزري علي دقو1946شيرين قاسمحجي آموع عيدو4467
امينه خلف1953شمي محمدنوح عباس عمر4468 : نجمه خلف
شيرين محمود حسنوك1949مسري آتيخلف ابراهيم غانم4469
آوري خدر علي1935غزالي عباسعباس حسو برآات4470
خنسو يوسف درويش1935شيرين ناصرجردو شفان قاسم4471
شيرين قاسم حسن1949عيشو خلفحجي خلف آارس4472
نعامي سعدو آنجي1927رشي مرادسليمان حمد عباس4473
غزالي علي آريش1929زريفه حمدسليمان خلف علي4474
رحمي جبور شيخو1932زريفه موسىحسن حسين قاسم4475
آرتي ناصر مجك1953خنسو تالوسليمان خلف سليمان4476
غزال آدو آعو1927عمشه خليلالياس قاسم جردو4477
آوره مراد حجي1922فاني خديدةتمو موسى اوسي4478
برفي سين مجو1922خنسي خديدةآلش حسن تمو4479
عدالن خضر مراد1954بيزار مجوبرآات سليمان ابراهيم4480
اعزب1952بسي حمدخلف حسن حفدو4481
آوري اسماعيل حسن1948آالن مرادرستم يوسف حسين4482
آالن مراد مجو1930شيرين مجويوسف حسين هومو4483
سيفي اسماعيل حسين1956آالن مرادشرف يوسف حسين4484
خنسي عمر علي1942نوري حسنآوجو سليمان حمو4485
زريفه عباس علي1925زريفه حجيخلف رشو الياس4486
غير واضح1937بسي شروقاسم مراد عتك4487
خنسا خليل ناصر1917خنسا تموخلف خلف رشيد4488
فهيمه اسماعيل مراد1965شمال قاسمخديدا حمد سرحان4489



الياس حسن خضر1932سكينه حسينزهرة ابراهيم خليل4490
ارملة1952نوره حسنزهره وهب حمش4491
ارملة1951زري مسطيشاهه محمد علي زآر4492
ارملة1920آامو سموفلوس قرو عمر4493
آوري برجون عبدو1949غزال ختواسماعيل حواس عبدو4494
بهار حجي قولو1957منجي سيدوآريت خدر برآات4495
آوجر قاسم دنبوش1927قتي حسينحجي خديدا دمبوش4496
نوري خلف الياس1976غزالي خدرخليل رشو جردو4497
عيشان آردي قولو1962زيني اوصمانخلف آسو بوزو4498
آوري حسن حسو1952بيزاري اديابراهيم الياس حسو4499
بسي خدر حسين1947خنافي عيدوعلي خلف بشار4500
آوري مراد قاسم1952بيزي بكرخديدا حسين عبدي4501
ارملة1949فاطمة اسماعيلوضحه حسيب زآر4502
آوري عمر قاسم1946بتي قاسمعبدي حجي علي4503
حكيمه الياس جاجان1947بتو عيدومحمد خلف جاجان4504
آلي آتي ادو1950آوجري قاسمخديدا آمو عيدو4505
باآو عيدو1957اسمر عبداهللاصالح سيدو علي4506
ارملة1932نوره صالحشاهه صالح خضر4507
خنسي يوسف جعفر1953زيتون معجونيوسف مراد سلطان4508
فهيمه الياس قاسم1940زيني خلفعلي اسماعيل محمود4509
مياشة قاسم مصطفى1951بريشان ابراهيمحسن زآر اسماعيل4510
ساره حسين اسود1947عمشه يونسعلي يوسف اسود4511
شمي جردو عزيز1910غزال سليمانجتو حسو ابراهيم4512
بسي محمي علي1949غريب احمدخدر خلف حسن4513
نعيمه ابراهيم عباس1936آلي اسودعباس رشيد عباس4514
غزالي جردو ناصر1945آوجري رشكوخدر سليمان جروت4515
شاهه عباس رشيد1956فهو محمد عليظاهر خديده رشيد4516
عيشي صالح حسن1949هوري محمدابراهيم عبداهللا احمد4517
ارملة1954خنسه حسينعمشه خلف حنشل4518
ليلى مراد حسن1965هزار درويشاسماعيل حجي خلف4519
اعزب1983آوري خلفمحسن آجان ملكو4520
خمري احمد عفداهللا1932منجي رشوعيدو سليمان قاسو4521
خزنو سلو1952عمشو عشوخضر حسين خلف4522 : نساف خلف حمو
ارملة1953بيزي عبدالكريمهدية خلف حسين4523
ارملة1954نيسان قاسمعدول خديدا اوسف4524



ارملة1927اسمر حسينعدول بيسو آرموش4525
ارملة1960شاهه عبداهللامنيفه سلو سلطان4526
حمديه جردو احمد1954منجي حجيقاسم سليمان احمد4527
نعامي مراد مندو1954بيزار عبدوقولو غانم آردي4528
مسكين آارس خلف1953خفشي اويصالح خلف آجو4529
آوجر حسن سلو1942زريف عيدوقاسم خلف سعدو4530
اعزب1988نعامي قاسمحسو حسو جردو4531
نوري ميشو خلف1970خفشي سيدوحجي شرو حجي4532
باران غانم يوسف1963سيفي عمرباشوك علي تمو4533
صبريه برآات رشو1970آوجر جيجوميرزا خدر قادر4534
آوجر ملحم آتي1971بيزار بشارخيرو حجي حسن4535
اعزب1979سيده شابوزياد شمعون سفر4536
شمي الياس خديدا1950غزال خلفيوسف حمد خديدا4537
اللي علي خضر1927غزال آمبرالياس خديدا مراد4538 : زهري بكر
زريف1953هوري رشيدسعيد حسن محمد4539 : شيرين خدر : بيزار خلف
نوري جوآي خليفه1965آوري خلفعيدو جتو مراد4540
وضحه نعمو علي1968باران نمرخضر جوآو علي4541
ميان حيدر نذير1964نيسان نذيرحمو اوسو حسو4542
علي خلف سليمان1952آوري سعيدخناف عباس حجي4543
شمسه عبدالسالم عباس1949نورا خدرسعيد صالح سرحان4544
آلي ابراهيم سرحان1952ساره عنوصالح خلو خضر4545
محبة خرمش شيخو1952رحان شيخوسالم حيدر سمو4546
ميان خديدا ابراهيم1945غزال قاسمصالح خلو ابراهيم4547
خلف خديده مراد1907اسمر عليآلي قاسم خلف4548
ارملة1937بسي دينيزيني قاسم علي4549
ارملة1925آالن الياسبسي عصمان حسن4550
ميان مرزا مراد1950نيسان اونسصالح مطو محمود4551
مكيه محمد عبدالكريم1957سوسن يونسابراهيم سليمان حسن4552
حلوه زآر الياس1956آوري سلطانادريس عيسى يوسف4553
آني قاسم احمد1940زينب علياسماعيل حسين قرو4554 : عرنو جمعة قرو
حليمه صالح حسن1953زينب عليخضر حسين قرو4555
بسي بيسو يوسف1953غزالي فارسخليل مراد تيلي4556
غزالي فارس يوسف1925غريبة حسنمراد تيلي مهمد4557
ارملة1931شيرين قاسمآلي مراد عيسى4558
مسري مراد قاسم1956غزال خديدهخضر قرو عمر4559



امينه الياس خلف1949قشمي نايفعلي مرعي حسن4560
منجي بكو علي1950آني مرادترآي الياس خديدا4561
شريفه قاسو مسطو1943آلي مردارغانم جمعه علي4562
بسي والتي واآوزي سيدو1956آامو الونهسعيد ميرزه خلف4563
غزالى محمد قاسو1940عمشه قاسومحمد علي حسين4564
سميره رفو1955عمشه عليفاضل زيد عباس4565
ارمله1930غريبه محمدنشميه داود مصطفى4566
هديه احمد عبدالكريم1954وضحه محمدعلي ابراهيم عاصي4567
عمشه خليل فارس1915آوجر شمومشكو مراد حسن4568
منجي عمر اوسكي1917اسمر قاسمخديدا خلف عفدو4569
فاطمه دياب حمو1932ميو عليرشو علو خضر4570
آوجر يوسف نايف1947مسري نعمتعبداهللا مصطفى فريز4571
سيفي جردو حرموش1936غزال محماخرو قاسم ادي4572
حمديه محمد علي1936زهره قنبرعبد المجيد قاسم جمعه4573
حمديه طه اوصمان1927عمشه صالحآولو شمو يوسف4574
بيزار حمو عزيز1912شيرين قطوخلف حسين عسكر4575
آني قاسم خلف1954بهاري شبلوخديدا الياس مندو4576
نعام خلف1956هزاري عبديجالل قاسم حسين4577
عواش صادق خليل1946عدوله ايوبعبدالله عارف حسين4578
ارملة1930مريم حموغزاله قاسم ادو4579
عدي رشو مطو1937اليف عباسبرآات علو شمو4580
ارملة1928فاطمة داودآبرى سعيد محمد4581
منجول ابراهيم حجي1956بتي حاجورشو مراد قاسم4582
عدله اسماعيل احمد1952فاطم خليلبحري رفو خليل4583
عدله مراد خضر1951شيرين خضرملو ميرزا حسن4584
ارملة1956بسي آروآلي تمر خلف4585
ارملة1930هدلي خلفمسرى شيبو قاسم4586
دشوار قوال1940اسمر حمدحجي شمو حمو4587 : نعامي جري سلو
غزال يوسف حسن1934اسمر عباسرشو حلو حسن4588
رازي الياس1957آامو حسينشمو سليمان قاسم4589 : آوجر مراد
آوي يوسف عمر1942خناف عبديمراد موسى خلف4590
هلو نفسو قاسم1932آولي خلفسليمان شفان ملكو4591
جمد رشي حسين1957عيشي آجوحمد حامد علي4592
ارملة1970سكينه حسنخديجة خضر علي4593
خنسي خلف شمو1953آوري شموحسين حجي رشو4594



ارملة1949زينب عليمريم محمد علي4595
شمي مراد مصطفى1962عمشه جنجوننوري الياس خلف4596
مارين حسن خضر1978سيفي خضرزيدان حيدر حسن4597
سعديه حجي حمو1957آامله جوليخالد جميل شمو4598
ساهره سليمان سعدو1955غزالي ابراهيمنوري احمد دواس4599
سميره حسن حسين1956آرحه الياسبنيان حسين عاصي4600
ساره محمود عطيه1952رحمه خضرعيسى صالح محمد4601
خنسو طيرو مراد1955هزاري خلفالياس شمو عيدو4602
بيزاري مراد يوسف1945حني عليرشو خديدا معجون4603
بسي الياس عجم1952عدالني حسنآلو جردو ناصر4604
نعامي خديدا علي1939بيزاري خلفقوال سليمان جروت4605
سليمان ابراهيم محمود1937غمي محمودسوسي حيدر شالل4606
اعزب1969عدالن فارساللو خلف خدر4607
زريفه بدل حسو1937آلي بكوخلف آاشان حسو4608
ارملة1952بيره عيسىبارانه بوآو خلف4609
بيرسي رشو محمود1945هلو خديدهآجو حجي ميسكو4610
سعده احمد ميشو1967هزو خلفصالح رشو ملحم4611
سيفي حجي آارس1968خاني مرادعبدي نواف خلف4612
نعيمه خضر قاسم1973رحمه يونسيوسف عائب حسين4613
ونسه عبدي قورو1952اليفه خلفخضر خلف علي4614
فيروز خلف سلي1957شرين شاهينرشيد حسن حمو4615
خنسه خلف قاسم1939فاطمة زآرسعيد خضر خلف4616
رحمه خالد ابراهيم1944نوري برهيممحمد علي حسن احمد4617
منجي موسى حيدر1944نوري حسنبشير وهب حمش4618
نيسان مرزه درويش1912نيسان آاآوحسين درويش نمر4619
هاري خلف دهار1963خاني مرادخلف آوسا مجك4620
نادره مراد داود1973منجي خديداسرحان حجي رشو4621
صبحه نايف جردو1932صبيحه يوسفخلف عباس علي4622
صبرو خلف محما1963عيشاني معمكومعمي علي رفو4623
ارملة1956ميرم خلوشرين بوبي شيخو4624
بتن مراد1930آوري خدرحسين مطو آتي4625
زاهده هسن زندين1968هالنه عمرعمر شاهين قاسم4626
ارملة1950شمي آليونسه احمد الشمو4627
ارملة1925رستي تمرعيدي خشمان علي4628
وهبه ميرزا شيخو1965آوزي شروخديدا خليل اوصمان4629



عمشي حجي قاسم1963بيزار مراددخيل حجي جلو4630
ارملة1947منجي بيسوزهره حسن جنجون4631
آوري سعيد سلو1927هزو ناصرمراد نمر مرزا4632
ارملة1947شيرين عميهزار عيدو شمو4633
ارملة1951بسي عصمانشمي عساف اوسي4634
مهيه مرزا مناور1973شيرين عميحسين حجي حسين4635
فهيمه سلطان خضر1962ليلى عبدوآامران محمد خضر4636
شاهه علي حموش1954عيشي جاسمحسين علي عباس4637
ارملة1974لطيفه محمدجمبد طالب اسماعيل4638
ارملة1944فاطمه محمدمريم عبدو علي4639
شيرين مراد آلو1955سيسي احمدابراهيم خلف آنعان4640
خنسي الياس قاسو1932سيري شيبوشفان سيدو اوسكي4641
شيرين قولو علي1945نعامي محمودحسين اسماعيل حجي4642
نشميه محمد محمود1956حسينه داودحميد حسين محمد4643
شاهه خضر يونس1942زهره عليمحمد خلف علي4644
شاهه ابراهيم داود1956بيزي قاسمحسين صالح خلف4645
ارمل1963امينه محمدنوري علي سلو4646
وسيله وهب رمو1952غزاله حموطه الياس عيدو4647
شاهه قاسم محمد1954خديجه محمودامين علي حمش4648
شمسه آاظم1971باسمه حسنحميد علي سلو4649
شريفه نوري سعدو1966حمديه محمدزبير عائد بيسو4650
ميان جعو حمو1927خلفه عباسحسن علي خلف4651 : فهيمه عبداهللا آالو
ناريمان يونس يوسف1972فاطمة محمديعقوب علي حسن4652
ساره علي الياس1945حنيفه برهيماسماعيل خضر يونس4653
ارملة1951مراري عزيزفانوس آرو موسو4654
دلفين ايوب عجي1959عيشي هاديعزيز عبدو قاسم4655
دلير سليمان اسماعيل1974فهيمه اسماعيلابراهيم امين الياس4656
نعيمه علي هادي1952ميته مرعيخليل قادر صالح4657
سيفي حسين عبدي1950شمي صالححامد حسن عبدي4658
فاطمه عيدو سليمان1953فهيمه رسولعيدو قاسم آاتو4659
زينب عباس محمد1956سوده غضبانسيدو خدر علي4660
فاطم مراد سكفان1952شلحي عباسبوآو هسن مهمد4661
عدول آجي عمي1954آوجر عفدوجتر خلف اسماعيل4662
نوره حسن قاسم1963زهره حسنمسلم الياس سيدو4663
فهيمه قاسم عنز1954بسي الياسشفان بدل عواد4664



سيفي عمر مراد1953غزال خدرسليمان خلف سعدو4665
هزار محي علي1955شمي صالحقوال شمو خلف4666
رزوه مطو مصطو1955طواف اوصمانبشار جتو مصطو4667
واني حجي عبدي1934خنسي خلفحسن هفند بازو4668
ابتسام خليل رزا1979شريفه الياسنافذ جالل الياس4669
نديمه فاضل احمد1964زهره الياسهادي فارس خلف4670
وضخه موسى حسو1945منجي حسناحمد اسود عمر4671
دلزين عبداهللا علي1978ميان جعومحمد حسن علي4672
سميره عبداهللا احمد1965اديبه احمدحسين علي صالح4673
جهان خلف محي1976اديبه احمدحسن علي صالح4674
طليعه خدر مراد1971زريفه ابراهيممحمد حسن يوسف4675
شمسه هادي1968غريبه خدرحامد علي الياس4676
ليلى مردان جميل1980هاجر مرادراآان بيسو سلطان4677
مهى سعداهللا يونس1968حنفيه يونسيوسف عباس معمي4678
حلوه حسين علي1968نوفه عليعبدالرحمن احمد علي4679
شمسه محمد علي خضر1958غريبه اسماعيلعلي محمد ابراهيم4680
نعيمه احمد الياس1964اسمر شفانعبدالسالم سمو صاروخان4681
خديجه ويس نايف1969هاجر مرادحردان بيسو سلطان4682
مهديه سليمان مصطفى1967منجي قاسمسالم حاجم ابراهيم4683
عمشه حسن سلطان1967فهيمه سموزياد برجس سلطان4684 : شاهه قاسم خدر
شيرين سليمان حسن1987اديبه يوسفحسين علي حسن4685
خيريه مجو خليل1964شمي مرادياسين عباس عابد4686
خوله اسماعيل حسين1975جميله ابراهيمحسين خليل حسين4687
سعاد يوسف مراد1976فاطمه محمدامين علي حسن4688
نجاح برهيم عبدو1971زهره خضرفاضل عباس عبدو4689
شاهه سليمان محمد1970نعيمه محمدعبدالحكيم وهاب علي4690

1963ساري خضرتاج الدين حسين علي4691
منى ابراهيم الياس : زهره مال اهللا 

محمد علي
هديه احمد قاسم1959عمشه قاسمحسن مراد علي4692
منيفه نوري سعدو1978اليفه رمضانخلف يعقوب سعدو4693
شريفه الياس خضر1970ساره عليسليمان اسماعيل خضر4694
خرنوف مراد آنو1907عيشان سموخلف حجي آنو4695
آلي حسن رشو1949عمشي ايشومجو حسين آنو4696
خاني خلف حجي1952فاطم حجيبوآو آتي مشكو4697
شمي آتي مشكو1950خرنوف مرادعمر خلف حجي4698



بيري سيدو علي1947غزال رشوآاآتي جردو آنو4699
ارملة1940خديجه يحيىغزاله مصطفى صالح4700
فاطمة احمد علي1955عيده اسودمحمد الياس خضر4701
ارملة1920منجي عميفطومه عبدالكريم جردو4702
ارملة1958هوري قاسووسيله عبدال علي4703
اليفه سيدو1953عدول عليابراهيم قاسم سليمان4704
نوفه سليمان الحافظ1943عموش صالحخلف فارس قرو4705
زهره خضر آريم1948زهره سارهعباس قاسم احمد4706
آتي الياس جونو1957غزالي علوهندآو حسين خلف4707
عباس صفوك عباس1927حلوز حفديخوناف حجي صالح4708
مارين حسن سيفو1952سيفي مرادخديدا درويش هسن4709
آرتي حجي بهدو1957آوري خضرتمر مراد رشو4710
آوجر اسماعيل حمو1952بسي لويعلي سعدو درويش4711
غزالي مجو حامد1957آوري حسندخيل قاسم سفوك4712
سيفي درويش1956آوري حسنميرزه خلف خرمن4713 : ساري قادو حجي
آلي محمود1948آلي مراداوسو اسماعيل ابراهيم4714 جيان خليل حجي:
آوزي برو قبات1925خفشي ميرزازندين حسين الياس4715
ارزاني قاسم خضر1923آوجر خضررشو خرمش زندين4716
ارزان سيدو خلف1955عدالني آجوقاسو رشو سلمان4717
خونافي خدر جردو1917غزالي نظامخلف آجو عنش4718
آرتي خلف عيدو1957هوري خديداسالم حسن عيدو4719
نيسان رشو خرمش1954آوري حسنجردو خلف خرمن4720
سوسن حسن درويش1946بسي بكرآرو خلف درويش4721
بيزار سعدو1917عمشي حسنخلف سينو سليمان4722 : بهاري حسن دبرو
بدري حسن حسين1925آلو خلفسليمان عفدو حسن4723
روشي الياس حيدر1970فني حامدمشكو علي دورمز4724
خنسي احمد خضر1917حنيفه بكراحمد سلو حجو4725
شيرين عيدو حسن1942فاطم ملحمداود قاسم مجو4726
زيني عبدال ابراهيم1928رحمي شيبومحمد علي خضر4727
اديبه زآر عبدال1952خنسي رشكورشو قاسو فريز4728
شيرين غربي مراد1953آوري مجكحسن مجو قاسم4729
آلي حسن قاسم1949حاني درويشمراد اسماعيل حمو4730
عيشي سليمان مشكو1910خونافي آاآوحجي عيدو مراد4731
بيزي شمو خديده1954بيزاري قاسمحمو عيدو حمو4732
خناف حسن مرزا1957غزالي اسماعيلالياس عيدو حمو4733



بسي خديدا هسن1942آوري مرادحمد عيدو حمو4734 : ميان حاجي مجو
ميان قولو عزيز1951بيزاري قاسمبرآات عيدو حمو4735 مارين مندو حمو:
عيشاني مندو حمو1954غزالي اسماعيلنايف عيدو حمو4736
غزاله خضر خديدا1952غزالي اسماعيلخيرو عيدو حمو4737
نصاف حسو صالح1928آوري عليحسو نايف حوآي4738
شيرين شمو صالح1924عدلو رويشخليل دربو عبدي4739
ارملة1932زينب مرادرخيصه خلو دوزو4740
غزاله رشو سيفو1947خاني درويشخلف اسماعيل حمو4741
آوري حجي غانم1952خانم عليخديدا حلو حسن4742
وسيله عبداهللا اسماعيل1950عمشه وهابمحمد قاسم بيجو4743
خديده محمى موسو1952غزالي حسينميان شفان مراد4744
غزاله خضر علي1917غزي ايزدومراد عمر دربو4745
غير واضح1955عدوله سليمانخيرو شيبو قاسم4746
بوري تعلو مراد1952بهار معمكيالياس سفر زلفو4747
منيفه حسين مطو1947قشمي عليمحلو قاسم علي4748
غزالي الياس رشو1950فاطم خلفملحم قاسم سليمان4749
مسري1932زريفه خلفمراد يوسف جروت4750 : غزالي آتي : غزلي ابراهيم
بوري رشو حمادي1949آوري علوقاسم ختو شفان4751
آني الياس خديدا1945خناف احمدسعدالدين رشو ابراهيم4752
غزالي سلو خدر1927عدوش حسينآلي قاسم تتر4753
آتي بيو عزام1947تعلي خلفسيدو حجي بكر4754
عدالني رشكو نعمو1928بيزاري خلفيوسف سليمان جروت4755
حاني حجي قاسم1951عدلو علوالياس قاسم خليل4756
خفشي مجك خلف1938نصافي خلفحمد قاسم جردو4757
عدوله خضر خلف1932خفشي احمدقاسم رفو علي4758
زريفه اسماعيل علي1935خفشي يوسفخديدا خليل موسكو4759
بسي حمد محمود1927حاني جونومندو جردو حجي4760
تعلي حسين1912آوري حسنحسن خلف اوسف4761 : بيزاري خرمش زندين
ساري محمود حجي1956خري عليموسى رشو ميرو4762
عيشاني عبدو1953عدوله علوبرآات حسن آاآو4763
ارملة1942عموشه مجوشمي حسين حسو4764
سيفي حجي الياس1948غزال موسوعلي خديده قاسو4765
موسى خرتو موسى1952زريفه محمودبرفي رشيد مراد4766
ارملة1907آوزي موسىاليخان سعدو حسن4767
مخيبر افدل رشو1937خنسي محمودزهري خلف شمو4768



بهاري صالح خلف1953آوزي حجيعيدو سيدو خلف4769
خنسي خلف حسين1940زريفه آصبجردو خلف شرو4770
ماجي خموآا خلف1950آوري عنجوخلف مراد عباس4771
خدنق خضر لون1949عدول قاسمسبيل رشو خلف4772
آامو بشار حسن1957عدي عموحمي حسين الياس4773
شاهه درويش عيدو1954بتو عيدوحسين خلف جاجان4774
آوري خلف تمر1953هوري محمودجندي موسو نمر4775
اميره صالح علي1956سوده عبداهللانورالدين اوسف حمد4776
غفاطمة احمد حسن1947جمره الياسجردو محمد حسين4777
سيفي رشو آمال1951شيرين قاسمالياس جمو خضر4778
زهره حسين قرو1953نوره صالححميد جربوع خليفه4779
ارملة1927نوفه جرجيسخنسه رمضان حسن4780
آوزي خلف علي1948عدلو حجيالياس خديده دربو4781
شمي الياس خلف1941عمشه يزدوفارس قاسم حمد4782
زهره علي خلف1950منجي مرادبدل قاسم مراد4783
هيفي احمد علو1947رخيص سعدوحسن علي آجو4784
زهره عباس عبدي1953عدالني شيبوخلف حسين احمد4785
بسي خلف محمد1955نوري محمدسعدو يونس حافظ4786
خنشه خليل البرو1917اسمر مجوخليل حسين جاسم4787
نمنيفه سليمان حمو1953غزاله عبداهللابراهيم حسين خلف4788
شريفه خلف قاسم1954حنيفه قاسمحسن رمضان حسين4789
عدول عيدو مجو1951بيزي خدريدر حجي قاسم4790
امينه غرس حسن1942نوفه حسنخلف علي دلو4791
رخيص محمود حسين1956فاطم حسينمحمد يوسف فارس4792
ميان مرزا سيدو1949صبرو مرادقاسم علي داود4793
صاره عرب قرو1948نوره شويشعبدالحميد آلعو حكو4794
رشي للو علي1952نسافه احمدعباس الياس حسن4795
خنو شمو يزدو1917بسي محمودمحمود حجي ادو4796
عمشه حجي خديده1957عدلو حجيدربو خديده دربو4797
زيتون عيدو حسن1930آلي قاسوبرهيم جردو قاسم4798
:خفشي حجي قاسم1943ستيه عصمانجلعان شعبو نمر4799 آرحي ميرزا تمو
ميان اوصمان رفو1929عدلو مرادقاسم الياس عبدي4800
بيزار عتو حسن1974غزال اوسيحجي عمو علي4801
آوجر حسين حسن1917بسو تترخلف عباس اوسو4802
منجي علي خلف1923خنسو علورشو خديدا حسو4803



ارزاني رشو حسن1951شيرين مرادحسين عفدي درويش4804
عدوش ناصر سرحان1952آامو قاسمبري حسن سرحان4805
عمشه حسن سرحان1953بسي قاسمعطو مطو جوآو4806
بعو حجي رشو1935خاني سليمانحتو آجو سرحان4807
غزالي بير عتو1955تعلي عليعثمان بير بسي اودي4808
غزالي خلف ملكو1915خفشي خليلسرحان موسى خلف4809
فاني خلف1970آوزي جردودخيل مراد قاسم4810 : صاري حسين
خنسي سيدو علي1942سيفي سلواللو حجي علي4811
ترآو سيدو اوصمان1979نظيفه عليحسن ميرو باجو4812
خاني ناسو خرو1953فاتن يوسفالياس احمد خرو4813
بتي خلف فندي1942زيفو قولوناصر جتو آتي4814
عدلو خديدا خدر1907زينب خرويزدين حجي مراد4815
سيفي خلف بكر1956قتي عمرحجي قاسم بكر4816
ميان خديده خلف1949هزو قاسمالياس جردو ادي4817
ارملة1937زيني صالححليمه عبداهللا قاسم4818
ارملة1952غزاله حامدعزيزه الياس قاسم4819
آور سمو شيخ عبو1922آلي اللوالياس حسين حمو4820
سيفي قاسم1954خنسي عليخلف مشكو حمزه4821
ميسو مجو حجي1956عدول سميرخضر شاآر رشو4822
نوفه خضر قادو1928آلي حسنحامد علي عيسو4823
آلي خديدا سمو1950خنو شموحيدر محمود حجي4824
آرتي يوسف حسن1950رشي الياسعلي رشو يرآات4825
سميره خلف علي1955مشمو خليفههادي حجي علي4826
بهار علي حسن1942هزو رشوعمر خديدة حسن4827
شيرين علي مراد1941بيزو داودجوقي سيدو مراد4828
زريفه حجي خلف1951حنيف قريهجردو آبعو شمو4829
ارملة1915بيزي عسوبسو حجي ادو4830
آاملة درويش حسين1920نصاف حسنعلي شمو سيفو4831
ارملة1950هوري حيدرآني حنة آارس4832
غزالي هبو خديدا1953زينب حجيبابير عمر قاسم4833
ارملة1928غزاله هافنددينه خديده عيدو4834
هدية عبدي ناصر1950عدي عبوحسن خلف ناصر4835 : شيرين اللو عبو
آوزل قاسم مراد1946عيشو حسنشمو حمو زندين4836
عدالني الياس رفو1956شيرين قاسمآجك حسن خلف4837
نيسان سمو برآات1934عيشو حسنحجي حمو زندين4838



ارمل1915خاني عبديخدر حكو زيبو4839
مطلق1927روشي الياساحمد وهاب حسين4840
ارزاني زلفو حلو1915خنسي عليآرنوصي خلف آلو4841
شيرين خليل زندين1956هاجر تعلوالياس الياس خلف4842
خاتون اسماعيل اوصمان1945آوري حسنمراد الياس قاسم4843
غزالي علي1918زريفه احمدقاسم حجي قاسم4844
آوجر جندي دومو1950صاري تموشرف مراد فندي4845
آلس خدر بشار1950غزاله الياسحجي عباس حمو4846
اعزب1970بيزار جردوشمو مشكو اصغير4847
آوزي حجي احمد1947بسي حسنرشو خلف مراد4848
خاني فرحو سليمان1936آالن خلفرشو حسن عصمان4849
مرجاني جردو ناصر1914غزاله قاسمحجي احمد حسن4850
مسري مندو خلو1926هوري خلفبكر رشو عبيد4851
شمسه داود خلف1937ساري آتيناصر علي عساف4852
جميله خديده حلو1953عدله بازوبلو موسى حسين4853
سكينه شرو1956منجي خلفقاسم قولو هسن4854 : آرتي درويش
سيفي رشو سليمان1953حاني حسينعبدو رفو سليمان4855
خاتو اشكفتو خدر1954آوري عزامجاسم نعمه مرزا4856
آامو قاسم خليل1930سوسن سينوبشار ميرزا آارس4857
زيري مطو عباس1942آوري عليالياس خلف ملكو4858
توآو ابراهيم فارس1954ارزاني خديداصبري رشكو مراد4859
خونافي نايف جوآي1922حنو يوسفمجو بيسو صفر4860
وزنه خلف محمود1953ساري تموخديدا بيسو رشو4861
شيرين حسن شمو1952هزو جردوخلف حسين شمو4862
شريفه خلف يونس1949سوسن يونسمحسن سليمان حسن4863
غزاله خلف معمي1927اسمر خلفابراهيم قاسم ابراهيم4864
وضحه سمو علي1981ليلى جطوخالد خدر عجول4865
سميرة الياس خفو1954آلي دربوسعيد علي مراد4866
شيرين خلف1953ساره مجورشو آارس حرموش4867 : آوري سمير حرموش
بهاري سيدو خلف1956عيشان عطوشمو خلف درويش4868
خفي فارس الوند1932غزالي خلفغريب خلف عيسى4869
هدية قاسم علي1954رحيمه حسينعبدالحميد مصطفى صكر4870
آوري الياس مراد1954منجي مرادبرآات حسن قبو4871
آني خلف خدر1947غزال خلفآجل حمد خديدا4872
خالده شمدين يونس1947صاره عتورشو حسن خديده4873



ارملة1935غزال عليآوري مراد خلف4874
آوري خديدا موسو1951آوري ايزدوآيجو حمي حجي4875
عدلو تمو تمو1947عمشه عيدوعلي مناور علي4876
غزال بدل خلف1957منجي حجيبرهيم مراد خديدا4877
ليلى حمو عاصي1953آوجر مرادمرزا غانم رشو4878
بلقيس حامد ياسين1980فهيمه صبورسعيد اسماعيل علي4879
زهره محمد شيبو1974حليمه قاسمطه احمد سيفو4880
وضحه قاسم خديدا1956آوري خدربرآات حجي آتي4881 : سيفي حجي حامد
هوري سليمان حسن1954آوي عليخيرو عيدو قولو4882
نشميه محمد حسن علي1941غزال خديدااحمد سليمان صالح4883
منجي سليمان حسن1952سيفي خدريونس مراد شموآا4884
ارملة1952بسي الياسرشي حسين خدر4885
حبوس مراد خدر1922رشي حسنبسي سليمان عبداهللا4886
حيو برهيم عبو1952ستي حيدرعيدو الياس نذير4887
زهره عنجو خلف1952نيسان اونسخدر مطو محمود4888
مطو محمود عمر1925عيشان خلفنيسان اونس حسن4889
ارملة1952بيري يزدوآلي حجي خلف4890
ارملة1922خني قتيآوجر عفدي سلو4891
ارملة1955عدول بيسوعمشه مراد مصطو4892
شاهه يوسف يونس1922خناف سلوحسين قاسم حسين4893
مغويه عنجو باجو1953حنيفه حسنخلف بشار رشو4894
ارملة1955فهيمه الياسغزاله قاسم آاتو4895
ارملة1960فاطمه رموشمي عثمان عمر4896
شمي ميزو هسام1953دره ابراهيمحسن سيفو عمر4897
ارملة1947آوزي حيدرخنسي مراد تمر4898
غزاله يوسف محاو1945بيزارو شموآوجو حمد رشو4899
ارملة1957آوجي خلفخنسه عيدو علي4900
خلف عتو خدر1937نبسان رشوحنيفه قاسم عبداهللا4901
ارملة1957عدول سفوكارزان جردو قاسم4902
شيرين حسين عبدي1941آوري عيسىخلف علو حاجي4903
عمشي نايف داود1954فانوس صالحاحمد خلف ميشو4904
:حليمه مصطفى1953نصاف صالحقاسم الياس جرو4905 فهيمه حسن
جميلة يونس صالح1953نصاف صالحابراهيم الياس جرو4906
ميان علي مراد1940حاني مرادخضر نواف خلف4907
ارمل1937نصافي يوسفخلف عباس عنو4908



حنيفه عبداهللا آالو1937فصله محمداحمد سعد حمو4909
نيسان مردوس1947آوزل سعدونخديدا مراد آلو4910
شمه جمعه خلف1944اليفه قاسمعمر علي حمد4911
شمي حسن بكر1955حنيفه خلفآمال عتو علي4912
آوري حجي علي1949خنسو قولوقاسم خدر شاهين4913
غزالي مراد سعدو1928آلي خدرسليمان حسن قرو4914
جميل علي حسن1959حنيفه آروميان خدر خالني4915
ارملة1942غزالي عباسبسي حسو برآات4916
ارملة1922بيزي خلفغزالي خلف بشار4917
ارملة1955بسي آنجيميان مراد خلف4918
ارملة1927خنافي عيدوعيشاني خدر خلف4919
ارملة1949بيزاري عليهوري خلف حمد4920
ارملة1962نعامي مرادغزال سرحان عمر4921
ارملة1952حنيفه عبداهللانعامي عمي رشكو4922
شمي قاسم احمد1935اسمر خدرحسن حسين علي4923
امينه ساعد علي1925فصله محمدسليمان سعد حمو4924
ارملة1927غزاله عليشيرين شمو يزدو4925
هجر ايزدين خلي1945آاملو خلفعيدو حجي خضر4926
غزال مراد صالح1922زريف سلكفانحيدر سيدو علي4927
غير واضح1956زينب حسناوسف صالح محمد4928
صفيه محمد حيدر1951خيرية شهابحسين علي آتي4929
بيزاري جردو خلف1918خونافي قاسوحجي مجك ناصر4930
آوزي خلف اسماعيل1936اليخان خديداجوآي علي عمر4931
ارملة1950منجي صالحوضحه خلف محمد4932
آوي قاسم ازدو1953خنسي ترآيآريت حجي خفي4933
شيرين يعقوب1951غزالي بكرمراد حيدر شبلو4934 : هزار ابراهيم
خاني برو شرو1945آوري عبوابراهيم علي ابراهيم4935
حنيفه عبداله حامد1950عرفه حامدحمزه عبداهللا عباس4936
شاهه قاسم بيجو1946خديجه محمدامين علي حسين4937
ارمل1943غزاله علوعباس الياس عرب4938
سنو شمو حيتو1955آلي حسيعيدو مراد خيتو4939
مصري الياس رفو1930عدله سيدوصالح الياس عبدي4940
حنيفه صالح علي1951عرنه سليماناسماعيل يونس حسين4941
فاطمه عبدالرحمن محمد1932زيني صالحمحمد عبداهللا قاسم4942
وضحه الياس تمر1932عدالني تمرحسن خلف حسن4943



ارملة1950سعوده حسينساره جاسم محمد4944
غريبه خلف تويني1944آوري ادونمر مراد تويني4945
فاتي بوبي شيخو1957منيفه يونسعلي قاسم خليل4946
خديجة خلف قاسم1933شكرية عباسحسين نجرس حسن4947
زيني خلف حمزه1936رحمي محمدسلطان خضر حمزه4948
سيفي بابير قاسم1955زلو حجيابراهيم صالح خفو4949
نعيمه ابراهيم هادي1978حليمه هاديصادق خضر حسن4950
آوري مراد1932زليف آاروبكر حسين سليمان4951 : زريف عباس
ساميه احمد حسن1922آامله علورشو علي عفدو4952
اليا علي عبدي1917زينو آنعانفهيمه عنجو قدوش4953
ارملة1917هوري خديداخنسو مراد قولو4954
نجاح صالح بدل1968زيني خلفخالد سلطان خضر4955
شيرين خضر حجي1951عيشان حسينخلف خرو برآات4956
خيريه علي خضر1957ليلى عبدوجاسم محمد خضر4957
بشرى جميل عمر1968فهيمه عمرخضر قاسم مراد4958
نجاة خديدا1972نوفي مرادسليمان حسين علي4959 : ليلو رشو
آوري خديدا ادي1969خفشي عبديخيري مراد  صالح4960
ونسه سيدو قولو1973بسي مرادعزت عمر عيدو4961
غزال عباس1957زريفه سيدوازدين خليل غانم4962
ليلى آارس1954زريفه سيدوابراهيم خليل غانم4963 : خاني خلف
نزول علي قروآا1952زريف سيدوجمال خليل غانم4964
ندو حمو علي1953غزاله قاسمخلف اسماعيل نعمت4965
بيزار برو ميرزا1917آوزي جيجوداود مطو مصطو4966
نوفه محمد علي1952زهره رزوعباس علو خضر4967
شاهه نوري سعدو1958فاطمة موسىشهاب احمد سعدو4968
نوره حسن شيبو1952بيزي قاسماحمد صالح خلف4969
سيدو حسن علي1932جوني قرشوفهني خضر عشر4970
اخالص محمد سليم1975فاطمة خلفعبداهللا محمد عبداهللا4971
غزاله عيدو تمو1949خنسو مرادقاسم عمر علي4972
سميره شفان علي1980شمي اسكانامين رشو علي4973
ليلى جميل هادي1977شكريه خضرسردار ابراهيم يونس4974
ارملة1949آوري عليحليمه هادي علي4975
مرزا علي بكو1932غزال خلفعدول خلف تعلو4976
مزآين قاسم شمو1968عدول خلفحسن ميرزا علي4977
فضيله غائب مهدي1967حليمه هاديحسن خضر حسن4978



ميان خضر عمر1969بسي خلفشمو قاسم شمو4979
نشميه حسن علي1951نوفه عبداهللايونس قاسم علي4980
سيفي ديبو ملحم1969اسمر فارسنواف اسماعيل خنجو4981
منيفه خلف يونس1956بسي خضرخليل ابراهيم يونس4982
عموشه قاسم خلف1927خناف حسنخدر حسين مطو4983
شمي قاسم خلف1927آلي خلفجميل غانم قاسم4984
شيرين عبداهللا عاشور1938آلي خلفبرجس غانم قاسم4985
ارملة1922ارزان خليلعرنو حلو حسين4986
آني خلف رشو1954ارزان عليخدر جردو سليمان4987
اعزب1980عدوله الياسآبعو خديده موسى4988
آوزي حجي علي1970غزال حسنعنز درويش علي4989
جاني قاسم علي1962رخيصه خلوسلو قاسم بوزو4990
نوفي مراد حسين1947بهار خلفحسين علي مراد4991
خناف الياس خلف1968بيزي شيبوالياس مطو داود4992
ديني نعمت موسى1932شمي مرادخلف قاسم موسو4993
عمشه صبري1956بهار تعلوعبيد حسن حسين4994 : شمي شرف
خالده الياس خدر1958توزي علوجهور نمر خضر4995
نوره جالل ايزدين1967زريف قاسمخلف مراد سعدو4996
ارملة1965زريف عليبهار حيدر قاسم4997
اعزب1967ليلى مرادعزت قاسم حسو4998
سيفي سمو خلف1969ليلى مراددخيل قاسم حسون4999
ارملة1944زريف قاسمليلى مراد سعدو5000
نعيمه سيدو احمد1956منجي آجياحمد سليمان احمد5001
ميان خلف شمو1938قطي مرادقاسم رشو حسن5002
منى صالح خلف1954منجي فيروسبدل ابراهيم باجو5003 : زهره بري جردو
آوري برآات حسن1955بسي قاسمالياس بعزي حسن5004

1930شيرين اسماعيلخلف درويش آدو5005
عدوله قاسكي درويش : صاري حسن 

آدو
ميان مرزا عمر1925آوري الياسسليمان حسين علي5006
سلمى عفدو خديدا1971عمشه مراداحمد نايف خلف5007
سيفي خديده قاسو1950عيشاني يوسفعبدو خدر حجي5008
ونسو مجو سعدو1954بيزار حمدحجي اسماعيل صالح5009
ارملة1935عيشاني ايكوزهره خضر عبدي5010
ارملة1961آوري خلفخناف قرو خديده5011
حجي علي ابراهيم1954هزار مرادآوجر الياس مراد5012



عيشان علي حسن1947زريف شيبومراد قاسم ادي5013
آلي خديده خلف1952هوري بكرششو عفدي حجي5014
هوري قاسم عمر1951خفشي زغيرادو حسن مراد5015
عيشاني حسن عبدو1948آوري مرزاحسين رشو مراد5016
آامله علي حسين1951عدالني تموحجي حمو حسين5017
خديدا حسن خدر1920فاطم خدرعمشي اسماعيل برو5018
عدالني محلو حسن1937حني ابراهيمعمر قولو حجي5019
آامو مشكو آشتو1948خوخي منتعرب ابراهيم محمود5020
ميردين اوسو خليل1942عدول حيدرسعدو قاسم خدر5021
ارملة1957زيري برآاترش مندو حسين5022
دره صالح آمو1957شمي صالحمحمد حسن عبدي5023
خفشي مراد علي1952فريده رشورشو محمد خدر5024
روش خديده1938زيري دورمازآرتان خالد جانكير5025
ارملة1960منجي خليفآوزي قاسم آارس5026
بهاري خدر موسى1951غزال ايزدينوالتي خدر عتي5027
عبدو ترآي صالح1917آوزي الياسبيزي قاسم بشار5028
مبروك حجي خضر1946عشو عاديمراد حجي خضر5029
ادبه سليمان حمو1967سوده حيدرمحي جعو حمو5030
نوري الياس علي1950عدالني قاسوعلي سليمان بشير5031
امين سليمان بشير1943بسي عليقاسم محمد قاسو5032
اعزب1928هزو خلومحي علي محي5033
طيبه محمد احمد1947زينب عليعلي حسين قرو5034 : اليفي احمد
فاطمه دودو قرو1957زينب عليمحمد حسين قرو5035
عدالني خضر خلف1943زهره سارهحميد قاسم احمد5036
هلو شفان آبعو1970بيزار حفيعلو يوسف حمو5037
اعزب1984خناف خليلميرزا سليمان بشار5038
شريفه علي فارس1951نوره فارسابراهيم رشو قاسم5039
عيشان حجي ناصر1975آوري مرادرشو حجي حسو5040
روزه آارص مراد1969اليخان اوصمانبرجس مصطو حجي5041
آلي حاجي معمكو1963خونافي خدرخلف حمو شيبو5042
خفشي حجي رشو1968هزار رشوبرآات مراد مندو5043
عدلي علي قاسم1952آوري رشكوخديدا خلف يوسف5044 دالل مراد حمو:
خنسو حسون ازدو1907غزال عبدوحيدر حسن احمد5045
زهري حجي خديدة1940آلي نايفالياس قولو ادو5046
ليلى شفان حجي1969الخان حجيميشو بري شمو5047



غزال سعيد عبدو1949خمري بدرايحسين حسن شمو5048
حياة زآر الياس1957زهره اسماعيلسليمان صالح الياس5049
باآر1970بيري عليعمشي ادو رشو5050
شكريه الياس سلو1953نوفه عبداهللاحسن حسين علي5051
اعزب1966شيرين خلفقولو سيدو خلف5052
نوره عجيل رشو1958ميردين نعمتخيري ابراهيم خلو5053
ايلخان سيدو آلي1965عيده جاجونايف فانو حجي5054
نديمه حسو اوسو1972حنيف مجويوسف مرزا ابراهيم5055
بسي خلف قاسم1961عدالن حسنبرآات آارص دربو5056
نعام خديده مراد1974خاني سعدونخدر اسماعيل ابرهيم5057
سيسي قاسم حسو1966زريف قاسوخلف حسن شمو5058
جميله جردو قدوش1949هزو قاسوعزيز مراد قدوش5059
ارملة1947عمو حسنبيزار خضر عزيز5060
ارملة1949هوري حجيغزاله عباس علي5061
ارملة1960آني حسيحنيف آارس علي5062
نارو سفوك سفوك1948آوري عيدوحجي خضر خلف5063
عدول الياس1952بسي آبعواسماعيل صالح قاسم5064 : بيزار عصمان
جميلة عبدالسالم سلطان1973سعاد خليلطه ادريس سلطان5065
ارمل1941آرجيه امينادريس سلطان عبداهللا5066
زريف احمد درويش1950بسي شروغانم مراد عتك5067
نساف آمو خليل1957روشي سلواحمد حسين عمر5068
آوجر حسينوك حمو1954بيزارنعمتشمو محمود ناصر5069
هزار رشيكان دربو1957شيرين مرادسعيد خضر الياس5070
خناف آمو جردو1938خناف آريشعزالدين رشو مجو5071
آوجري مراد سرحان1952نشميه سرحانعلي سليمان مراد5072
شيري حامو عتك1940زريف فنديحسو حيدر حسن5073
غزاله ابراهيم شامو1951آلي حيدرآرو حسن خدر5074
عيدي صالح مصطفى1972جميله مسيبعلي عبداهللا قاسو5075
زهره آاظم الياس1956آبرى سعيدمحمد صالح الياس5076
اعزب1979آوزي قاسمحمو علي جنديل5077
زريف علي آنعان1967آوجر احمدسفوك خدر مراد5078
اعزب1938آوجر حسينمطير آجو خلف5079
عشان جردو حمد1947زينب خلفحسين سليمان عبداهللا5080
بنفشه سيدو خضر1935عدلو هسنقاسم علي شرو5081
خناف1943آلي حسنشمو عزيز سيدو5082 : آوجر درويش



وضحه احمد سليمان1966عذيب حسنحجي ملحم حسين5083
سيفي دربو يوسف1942زريفه مرادبرواسماعيل برو5084
عدالن نايف1929بسي شروسيدو مراد عتك5085 : خفشي ملكو
حليمه محمود صالح1968عيشه عليامين قاسم بيجو5086
فوزيه حاجي قوال1965ليلى مرادسعيد قاسم حسون5087
جوري بيناف حمد1975سيفي قاسمآاميران خضر عبدو5088
جميله مجيد خضر1969زآيه احمدعثمان علي خضر5089
رنا اسماعيل علي1970غزالي عليبارزان بدل حمزو5090
شيرين مراد1927اسمر مندوادو عيدو ادو5091
اعزب1953خنسو عمرسليمان عمر بطوش5092
ارمل1932نجمه داودصالح حيدر الياس5093
آتي حيدر حسن1952رخيص خلفنوري فيصل حسين5094
نسرن عائد بيسو1969فاطمه عبدالغازي نوري سعدو5095
آني الياس رشو1954عيشاني عليحسن عباس قاسو5096
وحيده نايف خلف1956منجي عمرالياس خديدا خلف5097
غزال ملكو جوآو1956خفشي نعمتمحما مطو معو5098
عدله محمود قاسم1953آوجر حسينخلف دلي رشو5099
زريف قاسم فرج1922حلوز حفديحجو حمر صالح5100
دوله عسكر حسين1953عدول قطويوسف جنديل حجي5101
ارمل1919زريف خلفتمرو قرى حسن5102
خاني سعدو مشكو1945عدلي محمودآتي خلف عجينه5103
شيرين ملحم علي1937فاطم رشومطو حمد خليف5104
حنو صالح علي1907بهار سفوكغانو حجي علي5105
خنسي علي خلف1946نورى حجيعلي ابراهيم قاسم5106
ساري الياس دربو1953حنيف محيخلف قري احمد5107
ليلى عمر يوسف1950زريف عبداهللامراد حجو تمو5108
غزاله خليل فارس1934زينب آلومراد آجو عبداهللا5109
غزال الياس برو1940زريف حجيخيري خلف افدل5110
ارملة1937اسمر حجيشمي قاسم عفدي5111
شيرين مراد حسين1955زريفه خلفبايزيد حمو حسن5112
باران رشو قرو1910خنسي عيسىاوصمان محمي تمو5113

مانجي عبدو وهب1942عمشي قاسمحجي افدل رشو5114 : خنسي الياس خلف
برفي عاشور زامل1951عيشي مجوخلف فندي حسن5115
زريف علي حسين1928سيسي احمدمحلو حسن عمر5116



بيزار1907حنيف محميمراد قري احمد5117
آوجر خضر عمر1946خاني عليحجي عباس خدر5118
عمشه خليفه حسن1954خاني عليعيسى عباس خدر5119
غزال سرحان1930نوري حجيسليمان ابراهيم قاسم5120
ميان ميرزا سالم1945عيشو عليايزدين خليل شنكو5121
آوي ناصر حسن1953غزال رشوبيشو عبداهللا احمد5122
حني عبدالحكيم1972هاجر عبدوعبدالرحمن ابراهيم محمد5123
آاملة نايف شوآا1953منجي خديداحسن حجي رشو5124
حنيفه حسين خلف1963فاطم حموخضر ناسو جلو5125
آني برو خليل1942عمشي حسنشمو الياس قاسو5126
ارملة1932بجوح خلوونسه خلف عمو5127
ارملة1954باران حجيغزاله عيدو علي5128
برفو قاسم خدر1952هزاري حسنخدر الياس خدر5129
آولي خرو نفسو1954خناف حيدرداود هادي داود5130 : خاتون عمر داود
اسمر محما علي1953منجي مرزاخدر خلف تمو5131
غزال حسن سليمان1952بيزي قاسمخلف مجو سليمان5132
زهري رشو خلف1947منجول خالتوحسين بكر قاسو5133
آامله سيفو قاسم1947زريف رشوعفدو الياس يوسف5134
ليلى قاسم قولو1956ميل رفوالياس هادي داود5135 : منجي قاسم الياس
ميرزا صالح ايزدين1937عيشان محيغزال خلف قاسم5136
ارمله1932عيشي آنعانبسو جردو عبدو5137
ارمله1917خنسي عيدوميان الياس خلف5138
ميو علي خديدا1948زريفه غريبعلي قولي بيشو5139
آتي خلف ادو1932عشو عاديخلف حجي خضر5140
ميان بكر رشو1951آتي حمزوحجي مطو عبيد5141
شيرين برهيم1952آوجري قاسمخيرو آمو عيدو5142
هوري صالح ابراهيم1945منجي ابراهيممراد عمر مازي5143
هديه سليمان زآر1956فاطمه ابراهيمايوب سعدو خلف5144
ارمله1954زينب جروفاطمه خضر علي5145
خيرو خلف صفر1953بهاري خلفآوري خلف عبدال5146
ارمله1955نورا خلفروشي خرو عنتر5147
خناف الياس خلف1952آوجر خلفخرو عباس حسو5148
غزالي حسن ميرزا1946سيفي الياسخضر زندين مراد5149
آوري خديده مكي1964بيزي سلومحمود ايزدوقرو5150
آامو علي اسماعيل1945مرزو مطوحمو علي مراد5151



شيرين يوسف سليمان1947آوجر حسنحسن زامل اللو5152
آوري الياس غانم1922زرو باجوحسن عبداهللا فندي5153
عدول اسماعيل ابراهيم1956غزال حسينخديده صالح مطو5154
فاتم سيدو1947حنيف مرادسليمان سليمان آمو5155 : خفشي قرا عمر
آبعو شمو1917شمي قولوحنيف قريه احمد5156
آلي عباس قاسم1954سيفي مطواوسيفي حسن خلف5157
شيرين جندي جوآو1945آلو خدررو قلو اومر5158
آشي جردو سلو1966بسي حسنعيسى آشتو يوسف5159
روشو احمد خلف1953آوجر قروالياس ناسو جلو5160
آفوك غريب خضر1942زريفه حسينحجي داود عيسى5161
بسي سعدو فرهو1947عموشه خليلدرويش حنتو آلي5162
نوره يوسف سليمان1927غنو مطرهزآم حمود شهاب5163
حسين خلف سليمان1942خنسي مندوهدلي علي خلف5164
آوجر ابراهيم جميل1915نصاف حسينآلي شيبو بشار5165
نوره حسن جاسم1922شكريه عباسحسن نجرس حسن5166
نوره صالح موسى1927خنسي نايتجربوع خليفه وهب5167
شمسه خضر هبي1948رحمه خضراحمد صالح محمد5168
خديجة اوسف حمد1948نوره محمدعزت خضر مصطفى5169
سعده محمد حيدر1949شمسه عبداهللاموسى سليمان حمو5170
ارملة1827منجي خديداحنيف حجي رشو5171
دالل جيدر جبو1954برفو جبوالياس سعيد ابراهيم5172
ليلى حجي علي1952غزال نعموقائد حسين حسن5173
شكريه قاسم خلف1956آوزي قاسمعيدو آالو مراد5174
غيداء احمد مراد1980اليفه يوسفدلشاد نوري سليمان5175
غزاله نجم محمد1953عيشاني داودعمر حسين محمد5176
عيشه حسين علي1950فاطمة عمرجمعه عابد علي5177
اخالص خليل ابراهيم1955عيده عبداهللاعبدالرحمن جاسم عيفان5178
ترفه يونس صالح1943جمره قاسماسماعيل خلف صالح5179
عيشو بسي سليمان1953آوجر آوآوبابيرسلو مجو5180
ميان1947خنسي ترآيمراد حجي خفي5181 : هزار شيبو خلف
:ونسه ذنون1955امينه خلفمحمد داود حمد5182 مدينه خلف عباس
وضحه خلف خضر1955سنبل صالحيوسف سليمان عباس5183
امينه حمي1949حنيفه قاسممحمد رمضان حسين5184 : سوده قاسم
خديجه حامد علي1949نوفه محموديونس مصطفى خليل5185
ميان مراد خالد1946منجي حجيعيدو رشو درويش5186



هاجر صالح موسى1932زريفه وهابميرزه خليل البرو5187
سعده خليفه1933امينه يونسفاضل عثمان صالح5188
عدي عباس عيدو1927شموس جشوخلف ابراهيم عطيه5189
ارملة1951فاطمه بكرفهيمه حجي علي5190
هديه الياس عيدو1976محبتي عيدودخيل حميد سيفو5191
هديه مجي داود1968غزال تمرمعاون حيدر ابراهيم5192
وحيده خضر حسن1973شيرين قاسمحيدر قاسم سلو5193
عمشه حجي احمد1971ميان مرادقاسم مجيد خلف5194
بيان نورالدين حسن1950عمشه احمدعامر عثمان عمر5195
اعزب1991ميسون امينرزآار حميد خديده5196
ملكه محمد عمر1956شكريه سعيدسعداهللا حميد عمر5197
فنار علي جمعه1955هوري اسماعيلسليمان آتي ابراهيم5198
بيمان علي حجي1973اديبه سموعادل محمد اسماعيل5199
هلو عمر الياس1981خوخي الياسحسن علي آسو5200
اديبه عبدال برهيم1942حنيفه فياضخلف علي ابراهيم5201
حمديه سلو تعلو1980غزاله قاسمبكر حجي حجي5202
ارمله1943حليمه عمرصبريه مراد هبو5203
عليكو سعدو عمر1955آوري شاوردآلي ابراهيم عمر5204
حمديه اسود عبداهللا1952شكريه سعيدعبدالمجيد حميد عمر5205
ارمله1937آوزي عليمرا قاسم موسى5206
شكريه حمى سلو1966نصافه سيفومروان نعمان رشو5207
نعيمه امين الياس1976اديبه عبدالطارق خلف علي5208
خوخي دورمز يوسف1972بهار خدرحسين رشو ايسي5209
نهله جميلي يوسف1968فاطمه خلففارس محمد عبداهللا5210
ليلى سعيد حميد1943حليمه عليعيسى سليمان عمر5211
شريفه هاشم جميل1971عرنو عنواحمد سليمان شمو5212
آرتي خلي مجان1957آوري مجانيوسف نعمت داهر5213
فاطمة محمد خضر1965زيني خلفشهاب سلطان خضر5214
صبريه شكري ميشو1969نصافه سيفوجالل نعمان رشو5215
بروين دينو رشو1979آوري حجيرشو مراد رشو5216
رمزيه دخيل احمد1968منجي عمرطه يوسف بطوش5217
ارملة1922صبحه عبديبسي لوي جندي5218
ارملة1950عرنو قاسممنجولي رشو خليل5219
شيرين صبري الياس1964عيشاني عليابراهيم علي حيدر5220
ارملة1940زينب عليعدالني خلف حسو5221



خاني برآات محمود1955خانمي داودحجي درويش خلف5222
ارملة1900قطي رشوغزالي ناصر عبدي5223
مراد سيدو قاسم1943شيرين عليبوري حسن درويش5224
ارملة1932عيشانه عليبتي حسين حسن5225
نسرين آاظم سليمان1971شكريه سليمانشاآر احمد محمد5226
جوزه ابراهيم قاسم1973رشي رفواسماعيل خلف قاسم5227
نجمه صالح بيرم1940وسي رشوسعيد درويش محمد5228
غزاله حسين بيسو1966بياس آتيفيصل رشو سليمان5229
نوفه علي محمد1939جميله علواحمد علي خلف5230
ايفان مصطفى عبدالرحمن1965نوفه عليصالح احمد علي5231
منيفه ابراهيم علي1947حليمه علييحيى سليمان عمر5232
نوره آلي مراد1960آوجري حمادرويش خديدا مراد5233
يسرى عيسى سليمان1977منيفه ابراهيمصالح يحيى سليمان5234
ليلى سلي بازو1938عيدي عيسوعلي برآات عيسو5235 : غزال حسن علو
باراني قاسكي درويش1941آرحه بسيسليمان ابراهيم يوسف5236
ارملة1956فيروز عليرمزيه فخري حسين5237
نسرين عبداهللا خلف1972بسي مصطواديب محمد عمر5238
فهيمه الياس يوسف1969آامو حموخليل مراد بسي5239
ماريه بري حسن1965خمي خالدسليم بولو ابراهيم5240
زهره رميح محمد1956شكريه سليمانبابير احمد محمد5241
بهاري حجي فرخو1947بيزاري مطوالياس عيدو سيدو5242
روشن حيدر حسن1957عدلو حسيناسكندر حجي آارس5243
خاني خلف مراد1951خنسي يوسفآكوك آلي حسن5244
مياسه شاهين يحيى1968ليلى سعيدعامر عيسى سليمان5245
مرآز محلو هبو1943شرو خلفداود مشكو الياس5246
آوري جمو خليل1916آوجر حسينميشو قاسم حسين5247
نوفه علي حسن1967اليفه عيدواحمد علي حسن5248
ارمل1935هوري قاسمعلي هادي احمي5249
نعيمه علي حسن1971خديجه حسنشاآر محمود محمد5250
نعام آتي عجول1956آامو حموخلف مراد بسي5251
يبيسو درمان شمو1970هنده آجوحسين برو فندي5252
اسماء محسن جعفر1979زهره رميحآيالن بابير احمد5253
عيدي حجي حجي1975عدالني تعلوسليمان عجول علي5254
عيشي عباس اسماعيل1971فاطمة شيبوياسين محمد اسماعيل5255
نازدار محسن جعفر1968نوفه موسىباسل حسن ابراهيم5256



ارملة1937نوري موسىنوفه موسى مصطفى5257
ارملة1953آوجر حجيغزاله قاسم خضر5258
جميله حسين عبدالرحمن1946نشميه جاسمحسن يوسف عبداهللا5259
مريم يونس الياس1972غريبه خدرجاسم علي الياس5260
برفي حسن عبدو1937نصاف بشارحسن شمو علي5261
عيشان علي آارس1956صافيه حسينمراد سعدو مشكو5262
زريفه خلف بشير1922آلي اسماعيلنايف ابراهيم غانم5263
خرمه احمد حسن1917عدلو عليخلف حسين ناصر5264
شيرين عزير خلف1971اسمر سيدوبكر قاسم رشو5265
شيرين خلف علي1955عدوله رشكوآلو خدر علي5266
آلي قاسم آلي1954نعامي ناصرحاجي بنيان درويش5267
خاني قاسم علي1940تعلي داودخلف حسو برو5268
ليلى بدل خلف1963آني حمزودخيل مطو عبيد5269
حني قاسم احمد1943فاطم نعموقاسم مطو حسو5270

آوزي حجي رشو1957غزالي مرادسيدو فارس خلي5271 : آوزي يوسف خلي
عدو مرزا شمو1950آوري سيدونايف جندو جوآو5272
بسي محمود رفو1939زريفه عنوعلي سلو عنش5273
شيرين خلف شارودي1954اليفه احمدسعدو اسماعيل علي5274

ونسه حسن سليمان1937سوسن صغيرآارس خلف مندو5275 : شيرين عباس مراد
نعامي يوسف احمد1948نوره حجيعنزي اسماعيل رشو5276
عمشه مراد بشار1922زريفه احمدحمد حجي قاسم5277 : آني رشو
بسي خلف حمدان1917خناف مطوميرزا عنز اومر5278
نساف شمو خلف1937آوجر قاسمخلف احمد علي5279
عدالن سعدو ناصر1941خناف عليشيبو علي نايف5280
بيزار يوسف نمر1947حنيفه حجيعطو خرتاش محمود5281
مرجان حسن1917ميردين مرادحجي علي سفوك5282 : شرين حسين آتو
خناف مطو علي1932بيزار عليحامو حسن جفان5283
وضحه رشو عبداهللا1957آالني عمرحجي خلف عبداهللا5284
خاتون قولو خديده1954آوري حسوشمو صالح يوسف5285
صبحي مطو علي1930عدله ملحمحسن حجي خلف5286
غزاله مراد مصطفى1967آوجه قاسمعنو عيدو نفسو5287
بسي خلف ميرزا1918مرجان آولوسعزيز سليمان يوسف5288
عمشه فارس محمد1927مريم محمدشاهودي آالو خضروك5289



غزال سليمان حمد1952اليفه قاسمحسين علي حمد5290
ليلى علي حسن1953طرشو رموابراهيم خلو آالو5291
منيفه علي يونس1930خنسي تابتعلي خليفه وهاب5292
عدله عبداهللا اسماعيل1936خديجه محمدخالد علي حسين5293
آلي شرف1941سوسس حسنمراد درويش جندي5294
حينفه حسين احمد1922خاني رشوخلف حجي حسين5295
آلي حسين مراد1930هزاري حجيمراد خيتو حسين5296
عيشاني داود1927مسري حسينحسين محمد علو5297
امينه محمود دهو1945تعلي حسينابراهيم عباس عفدو5298
بازي حاجي خلو1928زيني الياسعلي قاسم ازدو5299
عدالني جردو خديدا1943بيزي سيدوعفدو بكر عيدو5300
شمي عمر علي1949بسي شيخوخلف قاسم خدر5301
فهيمه برآات قاسم1974نعام خضرحسو سعدون حجي5302
ارمله1952مسري عباسامينه قاسم خلف5303
ارمله1905عمشه خلفجازيه قاسم خدر5304
قاسم دندل نعمت1955منجولي مرادهوري الياس خديده5305
ارمله1954بيزار قاسمزيفو رشو علي5306
ارمله1927بتي سعيدبلي عمر متو5307
ليلى مراد صالح1970بكي رشوحيدر شمو حمو5308
حنيفه حيدر سليمان1930زهره حمزويونس الياس حسين5309
امل حسن زآر1954نورا احمدحسن حسين زآر5310
زينب علو1929خاني حسينعيسى عباس علي5311
غزال خضر الياس1933اسيا مصطفىابراهيم رشيد رمضان5312
ارملة1939آلي خلفغزال مشكي خدر5313
سميره علي حسين1951زيني خدرايوب مصطفى خلف5314
وفاء بسو حاجي1979بهاري جوآواسماعيل شمو حمو5315
حنيفه خلف شمو1947جري بيسومحسن قولو شمو5316
نسرين عبدالواحد مجيد1968حنيفه خلفصالح محسن قولو5317
شاناز لزآين1970آامو حموزياد مراد بسي5318
وهبيه حسين علي1948خديجه علياديب رشيد خليل5319
دنيا حسن يوسف1967خديجه عليصالح رشيد خليل5320
فوزيه يوسف مراد1970زينب رزوياسين عباس عبدي5321
شكريه سمو حسين1969حليمه فارسمحمد رشيد علي5322
آلي حسين احمد1980ميان مرادحجي خدر حسن5323
ليلى خلف حنتو1954عدالني رفوبوآو ذياب مراد5324



يسرى عبدالرحمن ياسين1964فاطمة اسودابراهيم عبدالمجيد يوسف5325
ارملة1948سيفي قاسمنوريه حسن خلف5326
حجي خفو حسين1951خفشي عيدوخنسو درويش خلف5327
ارملة1945ايلخان خديدهبيزار عاصي داود5328
ارملة1949آوزل نسكوخناف ابراهيم دينو5329
ليلى مصطفى محمود1954غزاله جرواحمد الياس خلف5330
ارملة1955غزاله سرحانحمديه عبدالسالم عباس5331
مسري آثر محمد1967عمشه ملحموعداهللا مطو قاسم5332
فهيمه قاسم خلف1950غزاله جروعلي الياس خلف5333
ارملة1940عتكو خلفرنكين فارس عبداهللا5334
ارملة1959منجي صالحسميره بشار سلو5335
ارملة1932حنيفه حكوعدالن شيبو خضر5336
ارملة1927غزاله عبداهللامسري عباس حسن5337
ارملة1959زينب عليخديجه حسين قرو5338
ارملة1922نوري شموهلو حسين آارس5339
باران آارس عيسى1956عدالن حسينالياس علي عباس5340
ارملة1895طحلي عجمبيزار ماصي لولو5341
ارملة1945بيزار جومرناران درويش خيلو5342
حكيمه الياس ابراهيم1972شيرين شاهينعبدالغفور حسن حمو5343
مهيه عبدو شمو1964برفو جعفرسيدو خديده مشكو5344
ميان حجي آلي1950سيفي درويشخلف عزيز خلف5345
ارملة1962آلي خديداسيفي عرب خانو5346
صبري خديده خضر1964خنسي حسيندخيل خدر خلف5347
صبري حجي ادو1963هزو حمدامين خلف سعدو5348
ليلى درويش حسو1966آوزل سعددرويش خضر حسن5349
خوله عباس احمد1976خنسه سلوايزدين حسين احمد5350
ارملة1920هاجر تمرخنسي متو تويني5351
حسين شمو1937سوسه حموزريفه مراد آالو5352
فهيمه خلف فارس1962بيزو خدرعلي مراد خلف5353
ارملة1947عمشه خلفدجوار عمر مراد5354
ارملة1951زيني موسىمحبت رميح محمد5355
ارملة1930ميرم عزيزارزان دينو آرايت5356
صفيه حسن قرو1972غزاله خليشمدين عمر قرو5357
ارملة1960جنسيه قاسمعيدي ناصر آوبو5358
ارملة1949ميان حسيندارجين قاسم حسين5359



ارملة1955ايلخان خديدهنعامه عاصي داود5360
ارملة1930بسي خلفخناف خلف خضر5361

1951عدوله آلومحمود جلو طه5362
مصري ابراهيم خلف : نصاف عذيب 

مراد
امين حسين علي1950سارى بيسوصنم علي شمو5363
الياس حجي ناسر1957ارزان فنديزيري مراد حسين5364
ارملة1920آلي عرسانخناف قاسو سبعو5365
منجي سعدو فارس1941عدول فارسعلي اوصمان شيبو5366
ارملة1950تعلي خلفتعلو خلف آالو5367
ارملة1962هيبو عبداهللامكيه محلو مجول5368
ارملة1952بيري اديآوري خطيب ادي5369
ارملة1948خنو عمرآلي قاسم سعدو5370
ارملة1936آلي حسينعمشه بكر خديده5371
ارملة1929خديجه جعفرفاطمة خلف محمد5372
ارملة1951فاطمة عسكرشكريه قاسم حسن5373
ارملة1957زينب حسيننوره سليمان عباس5374
ارملة1910عدى احمدآني خليف موسى5375
آوري عبدي بيسو1970عدى بيسوامين مراد شمو5376
آني مراد دقو1964بيزي رفوحجي معمي خديده5377
محسومه حسين مصطفى1964بسي احمدخلف يونس بدل5378
ارملة1932قطي لوندعيده عمر يوسف5379
ارمله1937حنيفه حولوعجو ملحم خديده5380
ارملة1947عدله علوسوده ابراهيم عبدال5381
ارملة1946فاطمة عليزيني قاسم خلف5382
ارملة1933ساره عليغزاله عباس الياس5383
زآو خلف بكر1950منجولي مرادحسن الياس خديده5384
ارملة1932فاطم حسيننوفه صالح امان5385
ارملة1944بسي محمودقتي حجي ادو5386
فاضل حسين خلف1942ميان عليمنجي محمود مصطفى5387
ارملة1917آلي الياسآروحيه علي خلف5388
ارملة1952خنسو خلفآني حجي سليمان5389
خونافي سيدو خلف1945زيري قاسمداود شمو آاآل5390
هديه برجس حامد1959بسي خلفخليل جردو مطو5391
منيفه خلف جردو1967عدلو رفونمر مشكو شمو5392
نعام خدر حجي1957سبري بكرعيدو خلف قولو5393 : فاطم يوسف



ارملة1931بهاري دربوعدالني حجي غانم5394
خاني حامو قولو1951هوري علياوسو عيدو خلو5395
عيشي قرو خضر1962شاري حسنحمو جردو خلف5396
نوره شمو حجي1972خنافي باجوقاسم شمو صالح5397
ارملة1949آلي زندينباران درويش تمو5398
ارملة1953خنسي خلفخاني خديدا علي5399
ارملة1920خنسو بشاربيزاري خديدا خلف5400
آوري سمو حسن1922شاري حسندرويش جردو خلف5401
ارملة1967تعلي حسينشريفه قولو مندو5402
آلي خضر آارس1966ترفه خليلخديدا سعدو آارس5403
ناهده جولو سعدو1981عمشه حسينطارق سليمان عباس5404
نعام يوسف1963حنيفه حولوعباس ملحم خديده5405
ارملة1950ايلخان آنعاننوفه خلف عرسان5406
ارملة1927مسري خلفهامو حسين علي5407
عدى خرسم صالح1966غزالب حولونواف يوسف عباس5408
ارملة1947غزال شيبوعيشان عتو علي5409
اعزب1954عمشه خديدهبتوش حجي عبداهللا5410
آاملة صالح قولو1952مصري قولوحسن سيدو مراد5411
بسي جردو علي1969شيرين آتيحسن ايزدين ابراهيم5412
نافعه عبدالرحمن احمد1960نشميه قاسماحمد سليمان عثمان5413
فهيمه حسن يونس1965زهره خضرصالح عباس عبدو5414 : نوفه خلف عبدو
نارين نوري حسين1972امينه حسينخليل ابراهيم داود5415
فخريه فارس خلف1973زآيه حجيحميد يونس خلف5416
منال خضر حسين1969خديجه محمودحسين علي حمش5417
نوفه محمود جوآي1970نشميه جردوبرآات خلف خديده5418
هيفاء حسين قاسم1983نورى قاسوراآان يونس خلف5419
سروين عزيز حمد1966نشميه قاسمنوح سليمان عثمان5420
زريفه ارزو جلنك1948آرحه بسيعبيد ابراهيم يوسف5421
زيني احمد يوسف1967عمشه حسينقاسم سعيد سليمان5422
جوزه علي سليمان1975فهيمه سليمانقاسم محمد خضر5423
هاشم الياس حيدر1953فاطمة احمدخديجه علي حيدر5424
فوزيه احمد يونس1964خاني احمدعثمان خلف يونس5425
ارملة1920خاني عبديعدوش حكوزيبو5426
انتصار بدل حمو1970عدالن مصطفىخضر الياس سلو5427
ارملة1935منجي حمومنيفه شمو خديده5428



عيده خلف صالح1953حسينه حسيننوري محمد حسن5429
ارملة1940تعلي معجونشاهه قاسم حسين5430
زهره فاضل حسين1967حنيف خلفزياد طه عاصي5431
خوخي حسن خليل1976وضحه حسوخلف الياس خليل5432
ارملة1960باري حجوآوجر الياس خديدا5433
آرجيه اسماعيل مراد1963عمشي احمدفارس علي حسن5434
مارين حجي مورو1944سيفي مرادقولو خلف حسين5435
اسماعيل درويش حسن1927اللي عليساري نبو حسو5436
مياسه حسين ايوب1969خاني بحريعلي درويش آالو5437
آوزي مراد سكفان1966خاني رفوعيدوهسن مهمد5438
آلي خلف عباس1968عدلو الياسعيدو آارس علي5439
ارملة1943ايصوت قاسمحبوس مراد حسو5440
نادر خلف حجي1955آوزي سليمانسعدون خلف خليل5441
سيفي حجي خدر1947آوري آرنوصيمراد قرو عمر5442
نوره قاسم جردو1953آوجري آردوخدر ابراهيم سلي5443
رمزيه حميد علي1960فهيمه سيدوعبدالكريم خليل جمعه5444
غير واضح1912ساره يونسسعيد يونس سقط5445
بسي عطو خدر1939بهار خليفهدخيل بشار خدر5446
آوري علي نعمت1947عدول رشوالياس خديده علو5447
ارملة1948بسي خلفسيسي عبدو عفدي5448
عدالن ميرزا قاسم1949عدالن عتوسعدون حمو حسين5449
هارون يوسف حجي1932منجي حتيحجي الياس حجي5450
هوري آرنوص علي1950بيزي عليالياس مراد علي5451
ارملة1934عدالن سيدوآالن علي عمر5452
هوري خديده خدر1946آوري خلفحجو جونو خلف5453
سليمان خلف عبداهللا1949غزاله قطوآوجر حسن سرحان5454
بسي قرا عمر1920عدول قراعلي عبداهللا ملكو5455 : غزال مراد حجي
ارملة1954آوجر حسوآوري آلو قرا5456
آيجو خليل1932خنسي نويالبيزار مراد علي5457
ارملة1932هزو مرادزيري برآات آنعان5458
ارملة1955بسي خلفآوالن ادو مراد5459
هزوخدر حنتو1953غزال خلفموسى آولي عزيز5460 : آوري سعدوفرحو
آوجر ادو مراد1942سبحي خلفمراد اوسمان مندو5461
آوجر حجي خلف1957نساف مرادحسن خلف دهار5462
سيسي سلو مراد1937هدلي مرادسليمان علي جروت5463 : آوزل خديدا خلي



بكي فندي احمد1939زريف مجكحسن احمد حبو5464
ساره ناصر مراد1953ارزان سليمانبدل رشو بيسو5465
شريفه فاضل عثمان1968نشميه قاسمنافع سليمان عثمان5466
فاطمة محمد ابراهيم1952فهيمه خلفآريم حسو يوسف5467
آالن عبداهللا ملكو1949خاني حسينقاسم حسين رشو5468
بنيه اسماعيل خليل1922عيشي شيخوعلو شيخو آراف5469
خفشي حسين غانو1969آوري عسافداود خلف حمو5470
ارملة1927رحيله مشهورعرينه خليل صالح5471
خناف حسن غانو1917خانم غانوسليمان مراد محمود5472

سيفي عبداهللا حمي1954خفشي ابراهيمسليمان مراد اصالن5473 : سيفي سليمان حجي
ارملة1960نعام دربوليلى خدر مرزا5474
بيزار بشار خلف1970غريب رشوشمو خلف اصالن5475
ارملة1959آوجر درويشبيزو قاسم مراد5476
عمشه محمود1952بسي شيبوجومر قاسم يوسف5477
غير واضح1953شيرين خديدهمحسن خلف يونس5478
فريده رشو خدر1917عدولي خدرحمد خدر اوسي5479
غزال سليمان حسو1917آلي قاسوالياس قولو شرو5480
فريال سيدو مناور1948غزال خلفحسن حمد خديدا5481
غزال عبدي خدر1924غزال عزيزخلف قاسم عمر5482
ارملة1945منجي الياسمنيفه خلف خضر5483
فوزيه شكر رشو1951عدول آنجيموسى صالح خلو5484
صباح شفان خلف1947منجي حجيجتو سليمان احمد5485
عدى سليمان احمد1951سيفي الياسقاسم مشكو قاسم5486
عدله حمد خدر1953حنيف احمدمحمد علي عباس5487
سيفي خديده خلف1955بيزو داودبرهيم سيدو مراد5488
آلي آتي حسن1955آالني حسينبابير خدر خلف5489
نعام سعدو خلف1950خنسي مرادشمو حجي مراد5490
آامله الياس خلف1920آوري مطورشو صفوك عباس5491
غزال قاسو بشار1956ريحان فرحانبدل جندي عمر5492
بهيه جردو خدر1950آرحه جاسمخلف قادر سلطان5493
بسي خديدا موسو1951عدوله موسىشمو خلف حجي5494
غزال ايزدين خلف1917بيري عليخدر عتي ابراهيم5495
بسي خلف حيدر1981شريفه خلفقاسم حيدر حجي5496
ارملة1937ليلى خدرعيشي يوسف حجي5497



مصري قولو عربو1912نيسان آثرسيدو مراد عمر5498
ارملة1962مسري شروغزالي اسماعيل الياس5499
يسرى اسماعيل1953دلشه خالدهاشم عارف حسين5500 : فصله محمد شيخو
ارملة1937هزار خلفبيزو ايالس بيسو5501
بهار صالح حسين1937نساف حسنخرمش عمر شمو5502
غزاله قاسم علي1940غزال قاسماسماعيل رشو خلف5503
زينب رشو علي1937غمو خلفآمال آرنوص قولو5504
خفشي جردو ابراهيم1952غزاله خلفقاسم سمو حسين5505
عيشان حسن عمر1950غزاله شبلوخلف ايزدين خلف5506
بهار قاسم عبدو1953عدله عبدوخديده قولو عبدو5507 : منجي قولو شرو
ارملة1927خني عفديعيشو حسين موسى5508
ارملة1942ربنو بشارشيرين خضر ميرزا5509
نيسان زآرو محمود1971اسمر خلفاحمد سند آالي5510
بيزي اسكندو جردو1965هوري غانمسليمان حاجي مراد5511
ارملة1956فرسو تمرسيسك مطو عنو5512
ارملة1927غزال حسينهزار خضر فارس5513
ارملة1947غزال حسينآامله خضر فارس5514
غزاله احمد عزيز1955علي ججانخالد علي حسين5515
ارملة1949خنسه حسينبسي عذيب مراد5516
ارملة1927زريف شموآلي حسين علي5517
ارملة1927خناف خديدهشيرين عبدو علي5518
عيشان حيدر سليمان1951باران جنديحيدر بيبو حيدر5519
منجي الياس حسن1930رشي حاريحسين عمو محمد5520
شيرين خلف حسن1956آلي عبدوايزدين خلف خديده5521
عدلو اسكندر عشو1942زينو دربوحيدر سعدو عطو5522
اسمر سيدو عطو1940زريفه خديدهعيدو عربو مراد5523
غزالي ابراهيم علي1936خاني عيسواحمد دواس عمر5524
ميان برآات خيري1955ريحانه ابراهيمخضر صالح خضر5525
جانه حسو سمو1907شيرين فدومشكو زيدي ريندار5526
ارملة1949هوري خلفآوجر خضر خلف5527
بهاري حسن حسين1956بيزال شيخوحمد حسين قاسم5528
بهار قولو قاسو1947غزال محمايوسف قاسم ادي5529
شمسه سعدو خلف1947ميرم خلفحمد برو مطر5530
سوريه حسين علي1952نصاف عمرعلي قاسم مسطو5531
ارملة1932آوجر ميشوآوري يزدين خديده5532



عيشان سيدو قاسو1942نعامه رشوجندي مراد منت5533
آوجر مراد مرزا1967زريفه خضرقاسم حسن قاسم5534
آوري سليمان قاسم1935هزو خضرقاسم حيدر قاسم5535
غزالي حسن سيفو1962آوجر ميشوحمو يزدين خديدة5536
شيرين مراد خديده1969شيرين قاسمحمو خديده علي5537
مراد عمر شمو1930زريفه خضرميان حسن سيدو5538
عدوله ابراهيم علي1953آوجر خلفشرقي رشو دويح5539
مجي مصطي1973بهاري جوآوالياس شمو حمو5540
سمو عبو1927عيشه مرادروشي درويش يوسف5541
ارملة1930نيسان آالوآهرى درويش تمر5542
ارملة1916آلي عليوضحه ميشو خدر5543
اسمر سيدو حمزه1969سيفي خلفحمو امين دينو5544
شذى محمد الياس1965نشميه سعيدمروان علي فياض5545
ارملة1922شمي مرادزريف قاسم موسى5546
منى صالح حسين1971نشميه سعيدخورشيد علي فياض5547
منيسه ناسو حسن1946آوري بروسعدو حجي خلف5548
نعامه قاسم خليل1949بسي حسينخليل ابراهيم حلو5549
آوري ايزدين شيبو1953بيزي قاسمرشو دشتو شيبو5550
ابراهيم مرزا حمو1890شيرين سفرغزاله نايف سمير5551
اسمر رشو مراد1964اسمر مراداسماعيل قاسم خديده5552
خنسي الياس خلف1950آلي عبدوخلف غريب عتو5553
آاملة علي اوصمان1964بسي حجيحسين حيدر مشكو5554
غزال بابير حسن1970عدالن سعيدحسين خلف تمر5555
زهري حسن خلف1954آامو بشارسليمان خديدا شرو5556
آوري قاسم حجي1950آوجر قاسمعنو عيدو محمه5557
سيفي برآات جندو1947نعامه رشوخديده مراد منت5558
زيري ميرزا اسماعيل1947باران درويشفرحان درويش علي5559
غزاله عيسى عمو1949فضله خضروسف الدين آاشان خضر5560
عرنو احمد عبو1952نصاف ناصرصالح شيخو عبو5561
فهيمه بدل قاسم1952عيشي خديدامحسن سيدو قاسم5562
هزو عبداهللا احمد1930دره صالحمراد علو برو5563
نوره اسماعيل خلف1951آلي عمرنذير خضر عباس5564
السمر حيدر خلف1950غزاله قولوقاسم صالح قولو5565
فهيمه عبدو خلف1955عدلو مشكوالياس خديده شيبو5566



1937غزاله حبوخرو قاسم عباس5567
ايلخن علي خديدا : شرين اسماعيل 

عباس
نعامي رشو قاسم1949زريفه خلفالياس رفو شفان5568
آوجر جولو عباس1949عدلو علوخديدا خلف صفر5569
ساري ابراهيم حسن1925بسي خروحسن علي عباس5570
وزيره ابراهيم رميح1956فضله خضرفرحان آاشان خضر5571
آوجري مجو الياس1953هوري حسنحسو خلف سرحان5572
دالل عليكه1951خنسي خلفشفان خديدا علي5573
سيفي مراد حسن1956ميان خلفازدين علي هافنت5574 : مهيه عذيب بكر
غزالي حسين صفر1922خنسو خدرحسين محمي عزام5575
منجي درويش خلف1932غزالي حيوخلف قاسم عباس5576
سيفي حاجي باجو1954دالل حسينحسن حمو خدر5577
بسو شيبو عبدو1953عرنو نمربكر عيسى عباس5578
ليلى مراد عباس1952آوجر قاسمحسن محمود علي5579
غزالي خلف خدر1951عرنو نمرمراد عيسى عباس5580
هوري ناري الوند1927سيفي حجيالياس حجي الوند5581
باراني الياس عزام1955منجي درويشبرآات خلف قاسم5582
خنافي خلف شرو1923عمشو شرآورشو سليمان محمود5583
حاني سعد1950حنيفهخديده حسين حسن5584
خناف خلف عثمان1917بهار خلفدرويش حسو قاسو5585
آالن عباس حمد1950خنسو عليحجي مراد علي5586
زريفه خديدا علي1923بسو عباسفارس خلف حسن5587
عيشو حمد عباس1951زريفه قاسمبرآات حجي عرار5588
آني عباس علي1952عدوله عليخديدا حجي دربو5589
هاجر حسو نمر1930نيسان خيدهحيدر خلف اوصمان5590
نعيمه اسود بكر1957منيفه عاصيعبدالغفور حسن حسين5591
عزيمه عمر حسو1943ميان خلفخيرو علي هافنت5592
نساف  معو حيدو1927نعام خلفشعبو موسى خلف5593
اليفه ديبو رشو1924نصاف عليقاسم صالح آورو5594
فانوس حسين نافخوش1935آالني خلفعيدو نعمو مندو5595
بيزار رشو علي1912نوري عليفارس حمو حسين5596
شمي جردو قرى1948بسو حمدحيدر خلف قولو5597
آني شيخو سلو1953مامي تمرالياس رشو باجو5598
حني عبدو الياس1954آوري رشوعلي عيدو عمر5599
سيري حسو اسو1953ريحان عوادعيدو حمو داود5600



اليفه حسن سرحان1949خاني سليمانحجي ناصر سرحان5601
ارملة1966عيشان سليمانمياني قاسم مراد5602
نوري حسن برو1947فاطم حموحسن ناسو جلو5603
ارملة1946ميران علوزينب رشو غضبان5604
صاري مراد خلف1927حنيف عزيزمراد رفو اوسو5605
بسي حجي عرار1925فاطم عمرقاسم خديدا خلف5606 : بيزاري علي خدر
عيده شيبو شمو1970نسو عليزيري خلف علي5607
وضحه حسن شيبو1939فاطمه حيدرالياس فيصل عباس5608
عدول عمي مراد1917زريفه مطوحسن قاسم حسن5609
خروآي آرزو بوزو1922آوزر رشوعجو رشو ميرزا5610
خنسي برتك عيسى1957خنسي قاسمخيران حسو دولماس5611
شمي محو عمر1927بسي يوسفبرتك عيسى عمر5612
ميان مرادعلي1954غزال خلفرشو حسن عربو5613
آوجر جميل عبدي1956خنسي قاسمجميل حسو دولماس5614
فهو خلف جاجان1933فرحه ابراهيمعبدالرحمن داود بكر5615 : فاطمه علي حسين
آوري فتاح خشمان1949هلو خديداالفي حجي ميسكو5616
شمي حجي رشو1952سوسن داودشمو قورو ناصر5617
بتي علي داود1952آني عليخدر حسين قاسم5618
خنسي حسن عيسى1917عرنه غانمخديده يوسف ادي5619
ارملة1922آوجري سليمانآوري مراد خليل5620
ارملة1955ايلخان خديدهنسيمه متو صولو5621
ارملة1937آوزل شريفغزال سمو غريب5622
شيرين عيدو تمر1951عدالن سعيدخضر خلف تمر5623
ارملة1960فانوس صالحسليمه خلف ميشو5624
زهره ميرزا مراد1969خني خضرشفان رشو عربو5625
ارملة1971فاطمه مرادفطومه عنتر عجو5626
غير واضح1917غزاله خطيبمشكو عيدو قاسم5627
ارملة1937ايلخان نعمتغريب حسين حمد5628
ارملة1945خنسي قاسمعدالني احمد عبو5629
فيصو يزدين قاسو1965آوزه عيدوقولو شفان خلف5630
ارملة1951آلي حسنشيرين حمو عفدي5631
ارمل1922زريفه شبلوعلي آتي خلف5632
خاني مراد خلف1970عرنو نمرسيدو عيسى عباس5633
هديه موسى حسو1954شاها مرادمحمد عمر حسو5634
اعزب1985روشي حسنرائد صبري خلف5635



هديه اسماعيل حجي1963فاطمة يونسعبداهللا محمد علي5636
عمشه حسن علي1939نسيمه خدرابراهيم تائه دعبول5637
غزالي حسن آجي1922عمشه بكومرزا عمر بشار5638
خنافه هسن محمد1927عمشه بكوخلف عمر بشار5639
آامو هفند شيبو1950عمشه بكوخديدا عمر بشار5640
عيده رشو1975عمشه خلفبرآات اومر علي5641
آوزي حيدر قطو1972بسي مطومجو سليمان حجي5642
عدالني خلف مراد1954غزال سلوحسين ابراهيم مرزا5643
اسيا1950صاره عطومحو خلو خضر5644 : نوفه سرحان عنز
ارزان قاسم خلف1948آوري حجيحجي صالح احمد5645
زيتون حجي اسماعيل1954آوجري قطوصبري خلف ابراهيم5646
مرجان حسن علو1952بسو قاسمعلي حمد هافند5647
ارملة1926شمي آصبسيسي شمو حسن5648
خديده شمو خلف1939غزال جردوعمشه ملكو احمد5649
يوسف حمي علي1922عمشي شفانآوزي رشو حمادي5650
ارملة1932هزو خلفاسماعيل آرنوص سيدو5651
ارملة1950خاني ابراهيمنعام سليمان حسن5652
ارملة1927عمشي خليلالخان سليمان حسن5653
امينه حسن سمو1973غزاله قروعباس الياس خلف5654
هديه ميرزه ميشو1949بيري ميرزاسعيد نمر عيسى5655
حجي علي حجو1907شيرين عبداهللانعام قاسم عبداهللا5656
سيفي سفوك قولو1926زريفه حسنالياس حجي برآات5657 : آوالني عبدو مراد
حاني آتي قاسم1922شمي نعمانحسن ادي آاباري5658
غزال هفند شيبو1932بسي قاسمعزيز عزيز شيبو5659
غريبه علي عباس1952عيدي حسينخدر قاسم رزو5660
ارملة1930مسري آجومنجي عيدو آالي5661
آوجر شرف حسين1963نيساني عتوسيدو خدر حسين5662
آلي رشو علي1932نيسان رشوآتي قاسم عبداهللا5663
ارملة1940حنيفة مرادمنيفه عباس موسى5664
حسين سليمان رشو1924غزال حمدبهار راآان خشنك5665
عدالن شمو عبداهللا1956غزال خلفشمو خلف تعلو5666
ايلخان خدر فتو1953آامي حسونخليل عمر خليفة5667
هوري خلف صالح1951بهار خديدهسيدو علي قاسم5668
بهار ابراهيم حسن1946سبحي خلفخلف سليمان محمود5669
غزاله دهارمراد1930خاني سليمانمراد آجو سرحان5670



آوزل سمو عبو1947عدلو مرادمستو حسين مرزا5671
قروش قاسم عبداهللا1961آالن عليآوجر رشو اوسي5672
آلي علي خلف1912زينب صبحيحسن سليمان مراد5673
بيزي داود عليكو1931عدلو اديرشو نفسو دربو5674
حبيبه خلف ابراهيم1951باراني سلوبرآات قولو ابراهيم5675
امينه محمد علي حسن1952فاطمه الياسعباس خلف قاسم5676
حني رشو شمو1949بسي لويدرويش سعدو درويش5677
بسي خديده دربو1967مسري حجيحسين ابراهيم خلف5678
سيفي فارس ملحم1956بسي خلفحجي خلف رشو5679
نعام خلف خديده1955غزاله مرادسعيد خلف عيدو5680
ميردين عمر سيدو1950آرحي حمزورشو سلو سيدو5681
ليلى خدر عبدو1963مجره محيسليم خلف برو5682
غزال حسين تمو1946فاطمه ميرزوخديده مراد عبدي5683
بهار هبو جردو1951عمشو آالورشو حسن عادي5684
زريف قوال الياس1954بيزار قاسونايف جوآي علو5685
آلي سيدو قاسم1927نيسان عليكوعيدو الياس خلف5686
بيزار آلي حسن1960نساف قاسمقولو موسى عساف5687
ارملة1917زريفه عليرفو شمو حمو5688
آامله ابراهيم خلف1968قتي حجيخضر برهيم خديده5689
قمر رشو باجو1936مكيفي حسنالياس شيخو سلو5690
آوزل قاسم مجو1969زهره خلفميرزا دربد ابراهيم5691
اعزب1984زريفه رشوزرو خلف عسالن5692
عيشاني بشار حسو1957خنسو حسوحجي رمو خلف5693
سيفي خلف عيدو1945آلي قولوعلي مراد خلف5694
عدول خلف درويش1952ميردين خنوخلف خضر داود5695
آامله يونس معجون1922عموشه خدريونس خديدا خدر5696
شاهه حسين يونس1954آامله يونسمجيد يونس خديده5697
عدوله ابراهيم حسن1939آاملة عزومراد الياس يونس5698
بسي يوسف خدر1940زينو مندوسليمان ايزدين علو5699
ساري علي اسماعيل1936غزال مرادآتي الياس اوصمان5700
خناف خليل1967آوجري شروعطو علي صالح5701
غزاله ميشو قاسم1970بهاري عيدوشمو قاسم خلف5702
ساره برو خلف1949آوري حسنعلي خلف خرمش5703
بيزا آارس1930خنسي آليفرحان محمود حسنوك5704 : دالل قري
اديبه مرعي خديده1957آامله يونسحميد يونس خديده5705



عمشه عطي عرب1952آامله يونسفرحان يونس خديده5706
غزال خلف خدر1947عمشه مرادنائف الياس حسن5707
شيرين حجي رشو1927زريف احمدقاسم عنز آينجو5708
بيزار نعمه حسن1925زينب حجيالياس خدر زندين5709
غريب آلي ابراهيم1927عمشه ابراهيمخدر سعدو عبداهللا5710
بسي خليل ابراهيم1952بسي حسنخلف آشتر يوسف5711
آوري هسن1922بتو عبديحجي خديده عيسو5712 : فصلي اوصمان
آوجر مراد آجل1957وضحه قلورشو شرف آجل5713
خاني حسين اوسو1927هلو قريهمراد رشو حفدو5714
آلي مراد1952هزو حجيخلف فرحو سليمان5715 : آلي جردو
زينب رشو بيشو1953زريف دهارحسن عنز حجي5716
نشميه قاسم مراد1953آوري سدننوري علي مراد5717
آوري سيدو سليمان1943سيفي شموازدين قولو قاسم5718
زريف عمر1941آوجر حسنوكعجل رشو عليكو5719 : غزال موسى
بيزاري عمر آلو1947نساف آلوخلو قاسم سعدو5720
آني حسن قاسم1944آوري اوسكيالياس حسين قاسم5721
بهار الياس جنجي1956مياني جوآوشمو تعلو جنجي5722
غزال مراد1937آوزي ادوخلف مراد قاسم5723 : غزاله عامر
آتي نفسو قاسم1945زريفه حجيسيدو حسين اسماعيل5724
غزالي حجي1927رشي خلفعباس حمد عباس5725 : زيني مراد
دالل حمد عتو1950زينه حسنخلف مشكو سلي5726
ميان ميرزا عبدي1945عيشان نفسوحسن حجي رشو5727
خيرو جردو قاسم1953جميله شيخوعبدالرحمن تائه دعبول5728
ارملة1930زريفه عيدومسري علي خديده5729
ارملة1948سيرو حسينحسنه علو رسول5730
فهيمه قوال شرف1952شيرين برآاتالياس خديدو قولو5731
سيفي عين خلف1943زينو مندوزلفو ايزدين علو5732
منجي بشار1949خاني حسنخديدا خليل بشار5733 : طاري خلف
ارمل1920خناف برآاتابراهيم علي داود5734
ارملة1943غريبه هبوبهاري آجو مراد5735
آلي قاسكي درويش1956شيرين مشكوجالل حجي مراد5736
زريف حسين احمد1936ارزان خدرآتو عبداهللا مشكو5737
بسي مشكو مراد1937ارزان خدرخلف عبداهللا مشكو5738
شيرين حجي رشو1956خمي نعمتاحمد مجان اسماعيل5739
نادره خديده حسن1953شيرين عليمراد خلف درويش5740



عدولي حسين آلي1954حبوس حجيداود حسين بشار5741
شهربان حسين جريبان1947آوجر الياسرشو خلف سيدو5742
آوجر داود سلو1950آوري خدرآكان موسى سليمان5743
شيرين حسين حجي1954بسي حسنحسو آشتر يوسف5744
زريف يوسف آنو1952هوري خدرآردي قولو علي5745
عيشان علي عبدو1966مزري حجيسعيد قاسم عبدو5746
حياة حسن حسين1952غزال حسنبكر قاسم حسين5747
عدالني عيدو رفو1946عيشو عيسىرشو حجي عمر5748
ارملة1920آلي خديداغزال مراد عليكو5749
ارملة1937خناف متوغزال حسين عطيش5750
عمشي خلف خرمن1950آرجي ميشوتمر مراد خلف5751
بسي مراد خلف1931شيرين ميروحمد حجي ذياب5752
عدول سيدو سليمان1949خنسي عيدوعفدو آرنوص سيدو5753
بسي خديدا علي1953عدوله رشوميرزا خديدا ايكان5754
غزال علي مراد1976آوري خلفحيدر خلف خلف5755
مرآز فانو علي1972عدالني عيدودرويش الياس حسن5756
سنم خليل سمو1963ساري مشكوحسين اوصمان جندي5757
خنسو سليمان مطو1915غزالي بلومراد خديدا حسين5758
غير واضح1925زريف برآاتخدر هوفو حسو5759
زهري سرحان حسن1955هوري بكرخدر عفدي حجي5760
عدول ايزدين1928ميسو رشوبدل خلف نمر5761
ارملة1939سيران بكرعيشي خلف قولو5762
نوري حسين سليمان1954شيرين قاسموهاب مراد مناور5763
زوزان صالح1953فهيمه عباسمحمد حسن عباس5764 : خديجه قاسم
آوجر سيدو شمو1955قتي حامدخديده علي دورمز5765
زينب رشو خديدا1946قطي هبوشمو خلف حسن5766
خاني خشمان رشو1928بكي جاسمرشو ابراهيم زلفي5767
ريحان آلي خديدا1945بسو حمددرويش خلف قولو5768
شيرين غانم حسن1949هزو قاسوبطوش سيدو قاسو5769
شاهو آجي الياس1938بتي سلطانمحمود جوآو خدر5770
ارزان حجي قولو1954عدول عزيزاومر ميرزا قولو5771
منيفه زآر عبدال1947خديجه عباسامين محمد عباس5772
زهره محمد عباس1943زريفه بيرمعائب زآي عباس5773
ارملة1968عدالن ابراهيمآوجر عطو يوسف5774
غزاله بدل سليمان1940عدلو اوصمانحجي خدر خديدا5775



زريف خلو حسن1912نصاف قطوآجي خلف عبداهللا5776
زيرو حجي يوسف1952اللكي ناصرقاسم خدر علي5777
نعام جندي نمر1931زيرو حسنشرف خلف نمر5778
زيري1938منجي مرزاتمو خلف تمو5779 : آوجر اسماعيل ابراهيم
بهار الياس بحري1952شمي آالوقاسم ميرزا خلف5780
آوجر مجو ناسو1949ميان علياسماعيل عمر حمد5781
قاسم حسين مراد1960بسي احمدعرنو دهار مراد5782
دهار مراد فندي1917زريف عليبسي احمد علي5783
الياس مراد غانو1945بسي خليفهآوجر الياس حمد5784
خنسي نائف مرزا1953هزو عليحجي خدر مراد5785
ابراهيم قاسم عبداهللا1907غريبه احمدنوري حجي خلف5786
محبه خلف نمر1945هوري نمرخدر سيدو علي5787
خناف خال شيبو1917آلو شيبوخلف حجي خلف5788
آوجر سمو برآات1916زريفه حسنخديده حجي برآات5789
تكوز آاموعيدو1947منجي عمرعلي حمي عمر5790
شيرين حيدر خدر1956بيبون خضرقاسم عبدو مجو5791
نظيفه مجو1956بيزار حسنحجي مجو خلف5792 : سيفي برو
وضحه عبدي مراد1953نيسان آجويوسف خديده خدر5793
شيرين خردو حجي1952بيزار قاسمشمو شرف جندي5794
منيفه احمد قاسم1956جميله محمدجمعه مسطو قاسم5795
محبت سليمان شيبو1957خنسه زآريونس حسين حسن5796
محبت علي حسن1950زهره عباسابراهيم سلو حسن5797
نعميه عبد شمان1929نوره حسينمحمود حسن علوش5798
شمي مراد علي1940خناف دربومحمود الياس حسن5799
زهري افدل عمي1952خناف عميقاسو مراد عيدو5800
خوناف خلف الياس1945آوزي سليمانشمو جولي مراد5801
شيرين سعدو آنجي1936غزال شمدينحمد حسين سينو5802
عيشان خدر حسين1940زريفه حموسلو حسو عاصي5803
اعزب1956عيشان حجيحسين خلف شيخو5804
عمشه مطو معو1938زينب آلوسليمان آجو عبداهللا5805
حنيف قاسو سعدو1922آوزي جوآوالياس داود خلف5806 : نيسان جبو خلف
غزال رشو خلف1952شمي الياسسليمان افدل عمي5807
عيده قاسم ججان1955خناف عمياسماعيل مراد عيدو5808
عمشه راوي فارس1951آلي ابراهيمآنو مشكو حمو5809
بسي سيدو شمو1920ارزاني خلفخلف تعلو اشكفتو5810



بيزار حسن علي1940عدلو عليخلف خدر هوفو5811
آوجر درويش علي1945آلي حسنرشو حجي رشو5812
بيزار مجو خدر1953نصافي حجوسليمان حجي ابراهيم5813
ميان حسن عمر1969شيرين عمرايزدين جردو خديده5814
سيفي فارس سلو1932زيري الونددينو عمر سيفو5815
آامو حسن جردو1955نصافي هجوابراهيم حجي ابراهيم5816
آاملة يعقوب علي1955شرين حيدرسليمان علي قاسم5817
امينه يوسف جرو1957عدو بشارعلي قاسم خلف5818
نزيهه عبداهللا خضر1952حليمه مجانياسين محمد خضر5819
غزاله ابراهيم عبداهللا1954خنسه خضرامين حسن سرحان5820
عمشه عجي عمرآي1929نوره رشيدعيسى اسود عيسكو5821
دره محمد هوار1930نصاف خليفهيوسف حسين آيلو5822
نوفه حمزه علي1932عيشو صالحعلي قاسم يوسف5823
ونسه محمد جوجان1949سكينه محمد عليالياس عطي خضر5824
نوري رشو حسن1954ساري رشورشو مجو خدر5825
دالل جوآي مجك1953ساري بكرداود عبداهللا مطو5826
ارملة1940بيزار رشونورى ملحو حمد5827
ارملة1950زريف قاسمقتي مراد سعدو5828
آوري احمد حسين1954نوري نعمتالياس قاسم يوسف5829
عدوله حسين سليمان1962عيشاني رموعلي الياس خلف5830
ارملة1956شيرين حسنخناف آورو احمد5831
هزو حامد اوصمان1949عمشه حسينخالد سيفو قاسم5832
ارزان دربو تمو1917غزال خديدهسليمان حجي شمو5833
زريف قاسم شمو1953عدلو قاسمسليمان غانم خلف5834
آني حسن نعمت1954حنو نعمتمالو عمر قاسم5835
نازدارك حسن قاسم1971خان احمدعطو حسين هفند5836
آوري عيدو خديدا1942حنو نعمتسعيد علو قاسم5837
سيسي فارس حسن1922غزالي حشومجو عباس حسن5838

هوري جردو علي1951شيريه حسنقاسم خلف سليمان5839 : شيرين سليمان علو
فاطم شمو اسماعيل1952نصافي سليمانخليل اشكفتو خدر5840
عدوله خلف علي1954بيزاري موسىملو الياس سليمان5841
نعامه علي سليمان1946خاني حسينهرمي رفو سليمان5842
بنفش خلف علي1949ساري عتوحسين بيسو رشو5843
غزاله حجي خنجر1947مرجان الياسحميد حجي نعمه5844



محبت عزيز مجو1956بسي خلفحسن خلف محمود5845
آوزي جردو سرحان1946بسي خلفخديدا خلف محمود5846
غزال خديدا مرزا1970زريفه شموششو قاسم رفو5847
ناديه عيسى صالح1971عمشو برجسحامد علو محمود5848
شمي سينو علي1950خنسو رفوعبو خلي علي5849
هلو آريم خديدا1963آوجر خلفحجي رشو علي5850
نيسان غانم دربو1955غزال يوسفحرب شيبو دربو5851
زيتون حسين سيسو1935شمسى شرفشرف قاسم ميرو5852
زريف الياس سيدو1947آوزي عليحسين علي قاسم5853
شيرين يوسف1953خنسي خلفقاسم سمير رشو5854 : ميان حيدر سيدو
سعد صبري آرمز1958هندي حسامعيده حجي ابرو5855
نرمي جومر عيسو1937هزو محمودايزدين علي مرزو5856
غزال رشو قولو1953آوزي سيدوسليمان الياس مراد5857
دينار ماهمد عمر1956آوجر درباسفرسان آرمز عبدو5858
اعزب1993آوري مشكوخالد مراد رشو5859
ارزان برآات موسكت1949خاتون هسندرويش حسن خلف5860
منجي اوصمان بكر1937آوجر عبدوخدر شمو علي5861
امينه اسماعيل علي1965عيشان عليآمال خديده حمو5862
ميان اشكفتو خدر1951آوجر مرادخيرو اسماعيل اوصمان5863
ارزان عيسى حبو1957بنفش خدرمال اهللا سليمان علو5864
خاني حلو شمو1935ريحان اوصمانحسن بري شمو5865
فاطمه سمو حسين1945رحمه بيرميوسف عابد محمد5866
آوري خلف علي1950عيشاني خلفحامو يوسف خدر5867
خناف عباس خضر1932اليف حسينحسو سلو خلف5868
خاني دينو عمر1953برسك نافخوشرشو حموش جوبال5869
ارملة1927منو معميمنجي سيدو حسين5870
ارملة1955برفي حسنزيري حسين حمد5871
فاطم حجي سليمان1932غزالي عتوعلي قاسم يوسف5872
خنسه علي مراد1944ايلخان شيبوحتو موسى علي5873
تاآسي خليل حلو1945سيسي ملكوحمو شمو حسن5874 : شمي عنز رفو
ليلى الياس جردو1952عمشي خلوسليمان حسن علي5875
ارملة1922رندو خلفمابران محمد خلف5876
سيفي محمود آتي1932فاطم خلفسعدو درويش شهاب5877
صفوك مراد عساف1950نساف قاسمهدله موسى عساف5878
وضحه خديدا سبيل1951اللي سيدومراد عفدي خدر5879



بسي جندي خلف1947آلي خدرخدر حسين رشو5880
نعام حسن ميشو1950خنافي ميشوسلو الياس سلو5881
آوجر شمو سلو1954آني سليماننايف برآات قاسم5882
ارملة1935آوجر مرادغزالي سمو اصمان5883
ارملة1954آاملة درويشعيشاني علي شمو5884
ارمل1922غزال خديدانواف حجي شمو5885
حنيفة محمود محلم1947حنيفة آنعانحسين سليمان حيدر5886
هدلي مراد سعدون1930بسي شموخلف حمو متو5887
بسي مراد عفدي1948خفشي خديداخدر خلف مشكو5888
:بسي خلف عمر1927ناسي يوسفدرويش شاآر يوسف5889 بنيا سعيد درويش
ليلى دينو قاسم1956بيزار فياضرشو رشو طوري5890
برفو آريت1953روشي رشوقاسم رشو حسن5891 : خوخي سمو عبو
ميان نمر خلف1926زيني عليحفو مراد علي5892
آلي عزير سليمان1947بيزي قولوالياس ادي علي5893
منجي عيسى عمر1932سرحي بيسكوبلو قرمو محمود5894
بهار اسماعيل عيسى1947نيسان درويشجتو دينو يوسف5895
عرنو قاسم سليمان1942عيشاني الياسرشو خلف سليمان5896
آوجري خدر حسن1927عدالني تتررشو نافخوش حسن5897 : عمشة آجو مراد
حنيفة خدر سليمان1950نعامي ناصرشمو بنيان درويش5898
هوري الياس احمد1951عزو قاسورشو قرو حجي5899
شمي قاسم آلي1942نصافي قاسمدرويش يوسف درويش5900
خنسي الياس داود1953خناف شمواللو حمد صالح5901
عدول بري مراد1955عمشي مرادسعيد الياس حسن5902
زريفه عيدو علي1939هوري ناصرخديده حسين جلفان5903
ميان مراد ساطور1942بهار خديدهخلف علي قاسم5904
ارملة1943زريفه قاسمعدوله عيدو نبسو5905
بارانه رشو طوري1947آوري رشودقو آلو عمر5906
ميان قرو عمر1952آوري دريدمسكين رشو قاسم5907
آلي خدر موسى1919زينو مرادحسين قاسم مراد5908
ونسه زآر قاسم1955سكينه موسىهاشم عباس احمد5909
حليمه قاسم زآر1942سكينه موسىاحمد عباس احمد5910
امينه يوسف حسن1953سكينه موسىايوب عباس احمد5911
وحيده مسيب زآر1947سكينه موسىمحمد عباس احمد5912
شاهه زآر عبدال1946فهيمه زآرقاسم قمبر علي5913
فاطمة عباس عبدال1953فهيمه يونسمحمود خالد ابراهيم5914



زيني حسن احمد1933فهيمه يونساحمد خالد ابراهيم5915
سني جردو سليمان1954هزار حجياسماعيل شفان خلف5916
سيفي عمر عيسى1954سوسي خدرسعيد احمد خلف5917
هندي ابراهيم افدل1957غزال نعموخلف حسين حسن5918
بيزار ابراهيم علي1930خنسه معجونخضر جرو حسن5919
ارملة1949آوجر قاسمهزار خدر عبداهللا5920
غزال علي رشو1957آوجر سليمانرشو عنجو خلف5921
امينه طه عاصي1951شمسي سيفوحمو سليمان مراد5922
ارملة1954شيرين قاسمعدلو خديده علي5923
خناف مراد حمد1950حنيف ملحمخلف جوك اوصمان5924
يونس حسين مراد1959زيري خلفعرنو حسين خليل5925
آوري حلو حسن1947عدلو علوقاسم خلف صفر5926
غزاله جردو سلطان1942شاري رشوعلي خدر حكو5927
آوري الياس يوسف1935زريف مجكرشيد احمد حبو5928
سوده خلف بدل1943رشي علوعبداهللا اسود جبور5929
حكيمه خلف احمد1953زينب صالحخليل اسماعيل عيدو5930
نوره حجي رشو1969شمي آالوابراهيم ميرزا خلف5931
آوزي آوتي حسو1941هدى حسينشهاب عثمان جاجان5932
ارملة1954آلي خلفمزرو خلف عادو5933
مولين حجي علي1949عدوله خلففريده حيدر خلف5934 : شيرين آزو خلف
هزو فندي1927بيزار مطوخدر حسن عتكو5935
برفي قاسم افدال1956سيفي مرادسيدو ابراهيم افدال5936
آوجر اسماعيل محو1954خنسو خلفخديدا خلف دربو5937
خنسو خليل فارس1954آوبر  آوروحسين سليمان علي5938
شيرين محمود احمد1949خناف خلفقاسم سليمان حسين5939
خاني حسين مكي1950خنسو خدرخديدا مراد خلف5940
عاصمه محمد خضر1949نوري برهيمخلف حسن احمد5941
ارملة1941آوجر جنديدرويش طحلو درويش5942
ارملة1949حنيفه بكرطاريه مراد خلف5943
ارملة1949نصافه احمدمريم الياس حسن5944
ارملة1936نصاف عليحنيف خلف حسن5945
آشو فياض علي1932بسو عليابراهيم خلف عمر5946
عدي حسن سيفو1951عمشي خدرمراد قاسم حسن5947
سيفي سليمان شفان1968غزال رفودخيل عمر حسين5948
سامه حامو1942نصافي خلفمحي حسين فندي5949 : شمي قاسم خلف



آوري حسين علي1937تعلي خلفدربو يوسف اسكان5950
هزو علي آريش1953هزار قاسمتعلو الياس قاسم5951

زريف يوسف ايكان1927هدلي مرادالياس علي جروت5952 سوسن مراد حجي:
نعام خلف مراد1942غريب رشوخلف قاسم يوسف5953
آوزي خديدا حيدر1954عمشي حيدرحسو عتو آزو5954
ساري حسين حسن1954حني حموعلي حامو خلف5955
هنار يوسف شكر:شمي قاسو سعدو1932بوري مرزامراد نمر عيسى5956
مارين بيسو علي1939حني حموباجو حامو خلف5957
بسي سليمان قاسو:حني حولو1952آوجري عيسىخليل صالح علي5958
آوجر عيدو مراد1927آوجر ميروآرنو خضر احمد5959
ساري حسن علي1927بسي مطومراد علي حسن5960
جوني علي عمر1941عدول ابراهيمالياس خديدا آجل5961
زريف عساف دهار1922غزاله درباسحسن شمو دهار5962
خفشي الياس قاسم1955آوري عفدورشو يوسف احمد5963
بسي حسين خلف1956غزال حجيشمو ملكو ابراهيم5964
بيزار دربو خلف1952آلي قاسمحسين يوسف خلف5965
خنسي يوسف خلف1942بيزار احمدموسى ابراهيم بكو5966
آوري حسن عاشور1927بسي حسينخدر حمد حلو5967
بسي بشار قاسم1948نعامي حموحميد داود دربو5968
خرمي صالح افدال1952خناف حسوسلو خرمش رشكو5969
ساري نايف مراد1953بسي حسينشمو اسماعيل حسن5970
شمي الياس خلف1949فاطم الياسحسن احمد دربو5971
آجول حجي رشو1949ارزان ابوزيدخلف نايف رشوآا5972
آوري عبداهللا احمد1951منجي محيمراد مارو موسى5973
شيرين حسين احمد1953زريفه حاموقاسم حجي رشو5974
عرنو علو حسين1935غزال دربوالياس يوسف ميرزا5975
هزو خلف قولو1953برفو خلفالياس طرف مندو5976
نوفه هوفو حسو1945زينب آنجيآارس آلي درويش5977
خناف حسن خلف1955اليخان آوتيبرآات خدر مندو5978
سيفي قاسم قولو1951مريم الياسابراهيم بشار قولو5979
ونسه متو محي1950باآر قاسمعلو علي عفدي5980
سوسن آبو آني1948مسري حبشعلي خضر سورو5981
شيرين مراد شمو1935خنسي غانمخلف سليمان علي5982
سيفي قولو قاسم1935آلي عبداهللاخلف مراد علي5983



ميان الياس حجي1957خناف حجيخلف سمو رشو5984
عدول خطيب ادي1947عدول رشورشو خديده مراد5985
آوجر سليمان عبدي1952بتي درويشآورو خديده عيسى5986
شمي حجي اسماعيل1938عدول عليسليمان الياس قاسم5987
آرتي حسين شمو1957عمشي دربوسمير قاسم خلف5988
آوزي علي حمد1945زريف قاسمهوبي خلف حمد5989
شيرين صالح علي1917آني سليمانخليل يوسف يوسف5990
صبحه احمد دربو1922آوجر حسنحجي حسين زيدو5991
سيفي رشوشيبو1953غزال قاسمالياس خلف علي5992
ارملة1927آلي الياسسليمان حسو آالو5993
منجي حجي ابراهيم1912فرزو مرادمارو موسى اومر5994
غزال زغير اوصمان1932غزال خترباني عبداهللا محكي5995
آاموامو يوسف1932هزو حسنحسو قاسم محمود5996
نظيفه اسماعيل حسين1952غزال حسيننايف رشو عبداهللا5997
خنسو خضر لوي1920هيفي رشوعلي سعدو قطو5998
آوري سعيد خلف1955بيزار شموباصو خديده سليمان5999
شيرين آالو1951هدلي فنديقاسم عبيسى حلو6000
الخان شفان خليل1932آلي قاسمخلف يوسف خلف6001
ارمله1932غزاله بطوشآوري حجي عمي6002
بسي سلو خدر1948بيزاري سعدوسليمان قاسم حسين6003
اسمري خليل عباس1932عدوله ملكوحمو قاسم احمد6004
عمشي آينجو عمر1954حتي عمرعبو حمو عمر6005
آلي حاجي محمود1937ليلى حيتوقاسم جانكير محمود6006
نوره سرحان موسى1947خاني بشارحسن خضر حسن6007
زريفه عيدو علي1949رندى حسينموسو علي قاسو6008
بيزار خلف زيرو1927زريف بشارخديده خلف قاسم6009
عيشان سليمان مندو1950عدلو قرومراد بلو شمو6010
عيشان قاسم خدر1927زريفه دربوالياس خلف عبداهللا6011
زريف غانم دربو1942آوري قاسمقرو يوسف قاسم6012
شيرين حجي قاسم1952عدول قاسمسمو رشو خلف6013
بهار نمر ازدو1939خناف داودخلف حسو علو6014
ساري عيدو عمر1956آلي سيدومراد عيدو الياس6015
حاني مراد احمد1956باراني احمددربو آجو نعمو6016
غريب سعدو حسن1955عمشه عنوخلف مراد حسو6017
بسي حجي يوسف1955غزالي عتوصبرو قاسم يوسف6018



خالده علي عبداهللا1956آاملة محمدمحمد صالح الياس6019
مطلقه1937قشو عبديغزاله مراد خليفه6020
نصافي رشو حجي1950خناف صفرعتو خلف حسين6021
خنسو علو خلف1950نصافير قاسمخدر يوسف درويش6022
نعام حجي قاسم1955بيزار عليخدر خديدا خدر6023
خنسي عيدو علي1953اسمر سلودرويش مراد عباس6024
نيسان برتك عيسى1957عوشان علياسماعيل آتي جتو6025
خنافي سعدو مشكو1925خنسي غانمحسن سليمان خلف6026
سيفي قاسم سمو1956جنسيه قاسمغربي ناصر آوبو6027
خنسه رشو بكر1937آوزي سيدوحمي عمر قاسم6028 : شيرين الياس بيسو
ارمل1952خنسي قاسمآثرو حسو دولماس6029
ارملة1920سيفي الياسآوزي زندين مراد6030
زريف حجي فندي1932نصافي خدرحسن ميشو خلف6031
آلي علي يوسف1948بهاري دربوالياس حجي غانم6032
دالل خلف مطو1952غزالي جردوآمال خلف مجو6033
نوره صالح علي1949باراني احمدخلف آجو نعمو6034
زريف خلف خليل1957جوني خلفمراد حامد شفان6035
حنيفه جردو بشار1953حبوس حسينسليمان جردو عبداهللا6036
ارملة1959انكيز خلفسيفي شرو حجي6037
ارزان مجو حسن1984دالل خلفمراد ميرزا علي6038
ارملة1945غزالي اومرشيرين مراد جردو6039
ارملة1946ساري عيدوبسي علي عيسى6040
غزالي علي1957باراني اسماعيلعلي مجو خلف6041

عيشان حمو خلف1922آوري علوحجي ختو شفان6042 : هزوري ناصر حسن
عدوله حسين حسن1950رشي خلفمراد محمود خلف6043
مسكينه علي موسى1939حبو عليقاسم خر حمد6044
ارملة1932آلي بيروبهار خضر شمكو6045
ارملة1930آوري آرنوصعدوله قرو عمر6046
بيزاري مراد علي1933هزو عليرفو خديده حنتو6047
ارملة1942ساري عبدونعامي علي عيسى6048
ارملة1930اليفه خلفبسي قاسم خلف6049
ارملة1943تعلي خلفغزالي يوسف ايكان6050
دالل قاسم تتر1947عدالني اسماعيلنافخوش علي محمود6051
ارملة1962آلي يزديننعامه سيدو سلو6052



:هلو مراد عسو1947زريفه الياسآرتو حاموالياس6053 بيزار قاسم تتر
خنافي حسين شمو1930بيزاري احمدسليمان مراد يوسف6054
عرنو خلف خدر1948عرنو صفرجوآو علي خديدا6055
ارملة1961سيفي يوسفليلى خديده حلو6056
بسي حسين حجي1946آوجري حجياحمد خدر تمو6057
غزالي قطو عباس1948حنيفه درويشقاسم حجي اسماعيل6058
ارزان جردي بشار1951تعلي محمدقاسم سليمان مجو6059
خاني خلف دربو1951بهاري دربوخدر حجي غانم6060
غزالي قطو حمد1942تعلي حمدحمو سليمان مجو6061
عيشان جوآو حسين1955عدلو سفوكعيدو جردو قاسم6062
شمي حسين قاسم1953بسو الياسحمد قطو حمد6063
عدول عبداهللا1814خنسو خلفقاسم نافخوش قاسم6064 : شيرين حسن
هدلي علي1945عمشي عمرخديدا درويش خديدا6065
شيرين مراد عتو1949تعلي محسنخديده باجو عباس6066
آوري خديدا عبداهللا1956حنيفه عبداهللانعموعمي رشكو6067
ميان ناصر خلف1945عدوله عتكمطو قطو مراد6068
آلي قاسم حسن1954عرنو صفرخدر علي خديدا6069
ساري باجو علي1933بيزاري سعدونايف قاسم حسين6070
ساري موسو خلف1939عرنو احمدحسين خديدا خلف6071
وسني آرو خلف1956خفشي خلفخلف حسن عباس6072
حني حسن يوسف1968نيسان خلفجردو خديده يوسف6073
شنكال رشو نمر1932نسوتعلوحسين خدر سمو6074
مريم حسين قادر1940عمشي خليلعبدالمجيد نادر عبدالقادر6075
آالني عربو نعمو1952آلي خلفقادر عمر بشار6076 : عدول اسماعيل
غير واضح1922نوري عميخلف بشار ناسو6077
ارملة1950حاني عطوشاهه يوسف حمزه6078
صارة الياس حسين1950غزال اوسوخلف علي اوصمان6079
هزو الياس قاسم1954نصاف قروعيدو علي آريش6080
برى حمو عيسو1953مرجان اسماعيلخلف صالح رفو6081
نسرين الياس محمد1970هاجر خضرخضر علي قاسم6082
هند الياس خديدا1966آوري خديدهبرآات خلف خلو6083
سنم بدل موسو1963آوزي خلفحمو قاسم عبدو6084
حنيفة عيدان حسن1952عايشة احمدحسين مصطفى محمد6085
زريفة آاظم الياس1951فرحه فياضيوسف عبداهللا صالح6086
بيزى الفنج:نوره خدر1943غزاله خلفعلي مراد حسن6087



عدول حسن سعيد1951آوزل سعدونالياس مراد آلو6088
بيزى درويش1939زريفة جنديغربي جندي حسن6089
هزي خلف سليمان1954بيزى خفيبابير حسن سعيد6090
نعام عنجو خلف1953هزاري خلفحامد شمو عيدو6091
شمي قاسو خلف1952خنسي مرادآشتار حجي مراد6092
بهاري آمو عبدو1925هزاري خدرالياس مندو حسن6093
صبحي اوصمان محمود1946آوري خلفيوسف حجي درويش6094
باراني علي رفو1943باراني احمدخديدا آجو نعمو6095
آوالني خلف حمو1953تعلي حموحامكو سليمان حجو6096
زآيه داود زين العابدين1950رحمي قاسمعيدو حسن خلف6097
شكرية عبداهللا احمد1956نجود سليمانحسن محمد يونس6098
آامو خلف آتي1946عيشو خلفحسن رشو آتي6099
ارملة1940آلي حسنسوريه جاجان حسين6100
ارملة1955آلي نمرقمرى خلف علي6101
ارملة1947نساف عليحني خلف عبداهللا6102
حسن رشو ملكو1910زريفة خلفهزي يوسف جردو6103
ارملة1960شمالى قاسمداللي حمد سرحان6104
ارملة1948عدلو حمدآوزي خلف علي6105
ارملة1963شرين حسناسمر مراد محمود6106
زريفة عبداهللا ناصر1912غزالي دهارحامو الياس دهار6107
شمي رحو مراد1928بسو عيسىحسن رشو حسن6108
ارملة1907روشي حسونعام حسن علي6109
آني قاسم خلف1953غزالي علوعلي حسين خلف6110
آامو برآات جندو1956شيرين جندوقاسم عيدو قاسم6111
ارملة1916زريفة حسننصافي خلف قاسو6112
ارملة1949حنيفة آردونوره خدر خالني6113
آوجي خلو بيبو1915فسلي عليعبدو علي بيبو6114
روشي قرو بكو1920هزو حجيمطو يوسف علي6115
غزال خضر عمر1969نوفة عمرخالد رشو عمر6116
ارمل1937سوسن عثمانسلو ناسو علي6117
عدول آتو دهار1953آوري دهارشمو غانم علي6118
سوسي حجي دلف1955عدول عليخدر الياس قاسم6119
غير واضح1930خرنوف مرادبدل حمة ناصر6120
شمه حجي شيبو1951خفشي خديداالياس خلف مشكو6121
بسي خليل1925خانم اسماعيلاسماعيل اوصمان سينو6122



نعامي بهار علي1945خنساء قولوخلف الياس خدر6123
ارملة1922ميرم الياسآوزي بشار قولو6124
تعلي شالل عفدي1931آوزي عليحسين درويش عبدي6125
سيفي ابراهيم خلف1955عيشاني شموعلي ميشو خلف6126
تعلي حسن درويش1930نيسان مرادقولو مندو الياس6127
نعمه حسو آيو1950غزالي هوغوجردو سلو جندي6128
شمه محمود1953سيفي خضردخيل اسود الياس6129
آلي قاسم جردو1937عدلو مرادمراد علي قاسم6130
حنيفة سمو علي1942رحمه عبديخدر سدن حسين6131
آوي آالو مطو1950ريحان جوآوحميد خلف سليمان6132
عيشان علي1945خاني باروخلف سيدو ملكو6133
سيفي خدر عتي1930بيزى صالححسن مراد عيدو6134
آلي خديدا حجي1953منجي بشارمشكو حسين قولو6135
شيين عيدر علي1944فاتي داودخدر نذير سيد6136
شكرية الياس علي1955حنيفه زآيفيصل حسن صكر6137
هديه بابير نمر1951نساف حسينسليمان علي بشار6138
خاني هتيان ابراهيم1950خناف حيسوحسن خرمش رشكو6139
وضحه ناصر مراد1953بسي مرادسعدو حفي سعدو6140
آلي سيدو قاسم1945آوري خضرعلي الياس خلف6141
عدول اسكندر قولو1936ميان حسيقاسم مراد قاسم6142
نيسان خلف حسين1951هزار رفوالياس اسماعيل هسن6143
صاري شمو حمو1922آوري خضرجنيدي الياس خلف6144
بهار سيدو خلف1945غزال رفوالياس عمر حسين6145
بسي قاسم خلف1955آوري عمرقاسم علي عمر6146
مراد علي مراد1930عمشو شموالخان مراد اوصمان6147
ارملة1927حنيف حسنآوري حلو شمو6148
ملكو خلف قاسم1922حنيف حسنشيرين خلو شمو6149
آوجر الياس حسين1925بهار حسينعنجو خلف قاسم6150
آوجر خدر عبدي1957عمشه خدرصبري خليل نبو6151
غاليه خضر سليمان1935شيرين شموحسين خضر الياس6152 : عزو رشو شمو
ارملة1938آلثومه عباسشهربان محمد علي حيدر6153
ساري خلف آالي1937خشو خلفسيدو قاسم الياس6154
ليلى تتر ابراهيم1927هلو جدعانخديدا خلف عبداهللا6155
شيرين آبو آتي1956خاني ابراهيمعمر شيبو فتاح6156
بهار قومو مراد1952فاتي حموخضر فتاح خمشان6157



ساري حمو حامد1952بتي بريندارحسين شاهين حامد6158
شمي حجي حوتي1950ساره عيدودينو خضرحوتي6159
منجي حسن خدر1930خنسو ميرزاابراهيم عتو خضر6160
عاصمه ابراهيم خضر1971محسوبه احمدبسام حيدر حسين6161
خناف اسماعيل اوسمان1935سبحي خلفشو سليمان محمود6162
ميان قاسم بكر1954غزال ناصرعمر نفسو ختي6163
يازي صالح عباس1957عيده حسينخليل علي عباس6164
غزاله خلف1932عيشان مردشمو خلف مراد6165 : منال الياس حسن
زيري اسماعيل باجو1947برفي درويشالياس مراد مرزا6166
غمي خضر خلف1940اسمر ابراهيمعباس عبدي خلف6167
سنم ادو مراد1956غزال هاديبدل حاجم آاشان6168 : بيزار حيدر برو
زريف خلف قاسم1935سيفي سموخديدو قولو قاسم6169
خنسه عواد1942زيني رحميمشكو حسن حسن6170
نعامي خدر رشو1956عرنو سلوالياس خلف شرو6171
نسرى نعمو مندو1925غمي بكرنمر خلف معمي6172
آوزي حسين ادي1953بسي خلفالياس خلف رشو6173
زيري محمد يوسف1919زريف شبلوعلي حجي حوتي6174
آرتي خدر خلف1932عدالني سليمانحسن مراد احمد6175
مطلق1950عيشو عيسىبابير حجي عمر6176
شيرين خديده خلف1954مسكين حسنيوسف شيخو سلو6177
شيرين الياس عتي1919زريفه حجياسماعيل حسين اسماعيل6178
ارمل1935شرين خليلعباس حمو خلف6179
نوره عباس جمعه1957نوره حسنمحمد الياس عرب6180
امينه خدر نمر1956عدوش حكوجاسم صالح احمد6181
قاسو علي1954عدله علونظيفه مجيد خلف6182
غزال عيدو آلفان1922منجي خديدهخلف نمر ازدو6183
ارملة1949جمره حسيناسمر صالح علي6184
ارملة1907نوفه خنجرسيسه محمد مجو6185
شكريه عرب ابراهيم1953فرسي فنديعمر خضر علي6186
آوري قولو حسو1917زريفه بكرحسن علو حسين6187
ارملة1955غريبه خضربيزي قاسم دربو6188
رملة1930فضه عوادرحيمه حسين قادر6189
ارملة1944بتي حجيدجوار صالح حيدو6190
شيرين مراد عتو1955آولي خلفآيجو عذيب عسو6191
شمي بيو صفر1955نعامي بشارسليمان لياس دربو6192



زريف قورو خلف1956بيره عيسىحسين بوآو خلف6193

ثوره ميرزا خضر1945عرنو عليحسن حجي خدر6194 : سوريه موسى رشو
جاني خلف قاسم1939هزو مطوعبداهللا صالح محمد6195
ايلخان علي شمو1927بتي بريندارسعدو شاهين حامد6196
هوري رشو نافخوش1930زيني خديدامراد مشكو عمر6197
نوره نايف علي1922زريفه حسينموسى آلش يوسف6198
نعام جدعان شمو1973اليفه عذيبمغار خلف بشار6199
خنسي قولو قاسم1938ميان عليمجو شيبو يزدو6200
آولي خلف قاسم1937زريفه مرادهبو خلف ادي6201
خنسي سيدو حسين1949بسو خيلومندو قاسم يوسف6202
ارمله1939عمشي بشارزريفه ناصو صالح6203
ارمله1923عمشي حسينحبوس مراد ناصر6204
ارمله1957عيسي جنديصبريه حيدر شريف6205
شان خديدا يوسف1952فاطم حسنمرزو مطو عباس6206
غير واضح1930آلي ناصرسليمان ابراهيم جندو6207
حسنيه قنبر جعفر1945خانم جعفرمحمد خلف قاسم6208
ارمله1959مسري شروخاتون اسماعيل الياس6209
ارمله1940زيني صالحبيزي سيدو قاسم6210
مرجان الياس ادي1948آالن ايزدوخلف جردو علو6211
صاري عيدو نمر1942زريف حيدرالياس ايزدو اوسف6212
حكيمه جميل قاسم1968اديبه احمدمحمد علي صالح6213
ارملة1947رحمه عليصبريه احمد ابراهيم6214
فاطم اسماعيل عمر1952خاتون نمررشيد ابراهيم حجي6215
محبت نايف بدل1967خنسي مصطفىغازي الياس سلطان6216
غزاله قاسم حمد1947نيساني حجيقاسم بيسو خلف6217
نشميه سعيد سليمان1969مدينه جاروعبدالقادر صالح سليمان6218
غير واضح1953عيشي عفديحسن احمد رمو6219
ارملة1939ججان صالحفهيمه صالح سليمان6220
امينه فيصل حسين1932اليفه خلفجميل قاسم ابراهيم6221
زآيه عباس عبدو1957زريفه ابراهيمسليمان حسن يونس6222
صبريه علي سلو1970غزاله احمدامين محمد ابراهيم6223
زينب عبداهللا عنجو1972غزاله احمدعيسى محمد ابراهيم6224
ليلى الياس:ايمان علي1969نوفه سلطاناحمد محمد امين6225
ليلى خديده اسماعيل1952آوري عيدوحميد خلف خضر6226



ارملة1925فاطمة عيسىحنيفه اسماعيل علي6227
منجي حيدر سليمان1953باران جنديحسن بيبو حيدر6228
هدية ابراهيم يوسف1955ملو هافنتعلي ميرزا عبو6229
الياس قاسم خديده1958اسمر حجيآوزي مراد خديده6230
صافين امين خلف1966نصاف عمرحيدر قاسم مسطو6231
ارملة1936زينه خديدهشيرين مشكو عمر6232
ارملة1949آيزر قاسمعدلو علي بشار6233
غزاله خديدو ابراهيم1950خناف خلفرشو درويش حسو6234
ارملة1927خنسي علوجميان خلف شمو6235
ميو عبدو خلف1935عدلو جردوخضر رشو حسن6236
ارملة1954هوري صالحآني بشار حسن6237
بسي الياس داود1967غزالى داودقاسو حجي قاسم6238
سيفي خرمش آلش1949نورى  قاسمجالل خلف سيدو6239
غزالى سيفو قاسم1957آوري اسماعيلعلي حسن قاسم6240
مناهل بكر عيدو1966عطي عباسابراهيم غانم احمد6241
ارملة1965منجي افدالبهاري عمر علي6242
هزار رشو علي1965خرى نائفبرآات عبدي حمزو6243
حسن علي احمد1947بيزى ابراهيمغزال قاسم مراد6244
ارملة1917عيشان خضرخنسي عبدوخلف6245
ارملة1937عدول مرادآوجر عتو عزو6246
آلي باجو سلو1950سيرو نمردلو مشكو ادي6247
ارملة1950مزري بشارآوري عيدو آالي6248
باران عتو صالح1950عيشو فارسحيدر نمر حسين6249
شيرين عيدو خلف1952غزالى ابراهيمحسن مراد يوسف6250
سيفي حسن جردو1956آوري آرنوصالياس قرو عمر6251
ارملة1951حني فرحاندالل حجي ابراهيم6252
زيني مراد حسين1963رشي يوسفخضر حسو ابراهيم6253
اعزب1957نوفي قاسوعلي اسماعيل حسين6254
زهره خدر رفو1952سيفي سليمانقاسم اوسمان رفو6255
ارملة1932حبو اسماعيلغزالي سليمان صفر6256
بسي حجي حسن1949بيزاري دهارمراد حجي احمد6257
مارين اوصمان خلف1963آوري حسينزورو خديدا جندو6258
ارملة1950غزالي حجيحنو حسين مطو6259
غزال الياس خلف1963نصو حسنخضر قاسم حسن6260
اديبه خلف خدر1973حنو نعمتقاسم علو قاسم6261



غزال بيشام آوخي1930ميان خديداشريف سيسو محو6262
بسي برو شمو1967غزالي خلفشمو حامد تتر6263
عمشه الياس مراد1966غزال عتوسينو قاسم يوسف6264
بسي مراد علي1953فرحه خدرحجي الياس خلف6265
مطلقه1953حنيفه احمدآرحه يوسف محاو6266
ارملة1959زريفه عنوبسي خلف خدر6267
ارملة1925بيزاري خدرآوجري ابراهيم عمر6268
سيفي عبداهللا برآات1968شيرين رشكوابراهيم آجو قاسم6269
خدر مردوس حبش1927آوري سعدونآلي مراد آلو6270
ارملة1930عيشاني نمرعرنو قاسم حسن6271
ارملة1912خانم اسماعيلارزاني اوصمان سينو6272
ارملة1929آلي حسينهزو مطو مرشو6273
ارملة1930آلي مرادساري اسماعيل ابراهيم6274
ارملة1951آوري مجكمنجي مجو قاسم6275
ارملة1959هزو باجوآوره الياس علي6276
ارملة1922عدوله خلفعمشي حيدر خلف6277
ارملة1937بيزاري خدرغزالي ابراهيم عمرو6278
ارملة1937هدلي حسنبطن حجي مراد6279
ارملة1920آوري قبوشرين علي ابراهيم6280
ارملة1930خفشي خلفودحه حجو خدر6281
ارملة1947غزالي حسنوضحه عمر قاسم6282
ارملة1951غزالي جوآيبتن قاسم عتو6283
ارملة1949عرنو حلوآوجر عيدو منت6284
ارملة1935عمشي خلوبسي قاسم شمو6285
ارملة1932بيزار ابراهيممرآز خلف مراد6286
ارملة1937تعلي حونيعدوشه جندو شرو6287
ارملة1955بيزي محمودآوهيش خليل سلو6288
نديمه حسن اسماعيل1972بياس آتيجمال رشو سليمان6289
ارملة1934عمشه هبيامينه محمد علي6290
منجي خلف1945نيساني شموسليمان علي سليمان6291 : مارين علو
سيفي باجو حامو1981بيزار حاجيمراد خليل حيدر6292
ارملة1931فاطم حموعيشان سليمان سيدو6293
بيري حجي خديده1950عدالن عليبرآات حجي حسي6294
روشي خضر يزدين1955نيسان مرادسعيد رشو آتي6295
نعام بسي سليمان1962بياس آتيعمر رشو سليمان6296



ارملة1942هوري اسماعيلبياس آتي ابراهيم6297
ناهده حجي علي1975رشي عجوخالد جوآو علي6298
جاي علي مشكو1945عيشو عليرشو سليمان علي6299
ارملة1925غزالي خلفعيشاني هسن درويش6300
شمو خلف شمو1927حنيفه يوسففاتي جردوحنش6301
امينه يوسف سليمان1963زآيه حجيمحمود يونس خلف6302
شريفه موسى حيدر1964نشميه محمدنعمت سليمان حيدر6303
ترآيه حسين1963سيري سليمانقاسم آجو حسين6304 : آوري قاسم
حموش بشار علي1937آوز خلفآوجر قاسم بهار6305
ارملة1930غزال مرادآوري علي درويش6306
ارملة1952آولي سعدوهوري الياس خلف6307
ارملة1932زينب ميرخانخني خلف حسكي6308
ارملة1932غزال قاسمآوري خلف ناري6309
حسين معي آتي1947آوري قاسمجازي بشار آتي6310
عربو خلي علي1950نيسان خلفهزار خديده يوسف6311
ارملة1928نعام قاسمشمي حجي علي6312
اعزب1983محبت حسنمراد اسماعيل حسن6313
ارملة1937بيزار عليبسي حسن يوسف6314
برفي خلف عباس1954فاتم سموتعلو سليمان بحرو6315
بنفش شمو حسن1943عدلو درويشحجي عيدو مراد6316
خنسي يزدين خلو1917غمي خلفجردو سليمان حسين6317
هديفه قاسم يوسف1945آلي خفيعلي ادو سيدو6318
ارملة1945آالني حسنخناف قولو خديدا6319
ارملة1931آلي شاهينغريبه خلف جومر6320
ارملة1955بسي خلفآوي مراد محمو6321
حني يوسف1939جوني حسينخلف سليمان مراد6322 : آوزي حمد خليل
ارملة1959حنو شمونادره مطو آتي6323
غير واضح1951فاطم موسىخلف قاسم حسين6324
ارملة1947منجي خضرشمي حسو مراد6325
ارملة1947آوجر حيدرمنجي حمد مجكا6326
حسين حجي خديده1947عدلو مشكوشيرين خديدة شيبو6327
ارملة1922سوسن درويشخمي فياض محمود6328
ارملة1940قتي جازوميرم خالد جينا6329
ارملة1950مريم محمدفاطمه محمد صالح علي6330
ارملة1949آوزي صبحيخنسو سيدو خلف6331



ارملة1953ساره مرادشيرين عرسان سيدو6332
ارملة1937حنيف جلعانغزال سليمان حيدو6333
ارملة1945شيرو محيخاني قاسم آورو6334
ارملة1947هزو قاسمعدالنه جردو ادي6335
ارملة1951خنسي عليقيسو مشكو حمزو6336
ارملة1927بزي محمودحي عمر بناف6337
ارملة1925بسي فرخوصبري جولو حسين6338
سيدو قاسم حسن1954زينو خلفعيشان بشار سمو6339
ليلو خضر سيدو1951غزاله عيدعمر خدر قاسو6340
بيزار قيرو1902آولي عفدييوسف اوسمان برو6341
فهيمه قاسم خلف1954حنو مرادجندي محلو حسن6342
ارملة1900عمشه آندورآوجر حيدر احمد6343
آمال رشو1938زيرو يوسفميانه ناصر مراد6344
ارملة1944روشي ابراهيمشيرين لكو قرا6345
ارملة1956شاها يوسفخنسي اوسمان خدر6346
ارملة1927خانم عليجنسيه قاسم جندي6347
ارملة1920آلي عفدوآوزل آورو شبي6348
ارملة1960عيده عليعمشة رشو آلي6349
ارملة1925سيفي خلفروشي علي آال6350
ارملة1935برفي خضرعمشه اودي خلف6351
ارملة1944غزالي ازدوبهاري خلف علي6352
ارملة1952حني نعمتبرفي خلف شرو6353
ارملة1932آوري رشوخناف قولو آجك6354
ارملة1965عيده بندارآلي علي شرف6355
ارملة1933بيزار خديدهنجمه يوسف حسين6356
ارملة1949زينو عيدوغزاله آرنوص سيدو6357
ارملة1956هوري عليآلي عبدي ناصر6358
ارملة1947شيرو محيخناف قاسم آورو6359
ارملة1957وسنهحياة رشيد مخسو6360
ارملة1945غزاله داودآوجر آلي درويش6361
ارملة1941نوري عمرزيري سعدو آارس6362
ارملة1929سيفي بدرانشمي سمو خالد6363
ارملة1952زريف قاسمغزاله رفو علو6364
ارملة1963خاني ابراهيمتعلي شيبو فتاح6365
خلف مراد حسن1927خنسي حسنميان جاسم عفدي6366



عبدي خليل الوند1912عدول حيدرروشك مراد حسن6367
ارملة1957غزال خلفبيزي حسين عربو6368
ارملة1932خنسي عليزيف حجي حسين6369
ارملة1948هوري درويشخنسه سليمان قاسم6370
ارملة1952محبت سعيدنارين علي هبو6371
قاسم مجدين عيسى1947آزل حجيقتي موسو اسماعيل6372
ارملة1914زينب خدرغزالي حجي شفان6373
ارملة1963بيزار ميروليلى يوسف اوسمان6374
ارملة1949عيده شمدينزينب قاسو دورماس6375
ارملة1954زريف حجيمها حسين حسين6376
ارملة1953قطر شيبوروشي حجي ميسكو6377
ارملة1964حنيفه عاصيبتن زبلو مجدين6378
ارملة1947غازو آندوشيرين سيتو شويكي6379
شاهه سليمان عباس1947رحمه احمدعيسى حسن عباس6380
ارملة1952عدى عبوهلو خلف ناصر6381
ارملة1958آوزي عمرزهره علي عمر6382
ارملة1953آوجر درباسخمي حاجي محمود6383
ارملة1958بيزار خلفآرني قولو رشو6384
ارملة1953ساره عيدوشمم خضر حوتي6385
ارملة1930تعلي يوسفبسي خلف بيناف6386
ارملة1940عيشه خلفآلي درويش مراد6387
باسمه علي عيدو1977بروين احمدارشد يوسف عيدو6388
ليلى قاسم عاصي1956غزال جروتخضر عبدال عزو6389
آوجر دهار ناصر1966حني عليعبداهللا خديدا معجون6390
آوجري حما احمد1922نصافي خلفخديدا مراد خليل6391
ارملة1929خانم احمدنسيمه برو حسن6392
وزيره مسلط عبداهللا1978عزيزه الياسخليل ابراهيم احمد6393
آلي عمر شرو1973عمشي خلفخليل رشو شرو6394
ارملة1946خفشي حسينبسي قاسم حسين6395
هللو رشو علو1953قشم خديدهخضر خانو قاسم6396
هيبه مراد بسي1955فاطمه حمدسليمان حسين عمو6397
باآر1959بيروزمحمدسوريه الياس قاسم6398
زينب عبداهللا خضر1956فهيمه زآرادريس يوسف خضر6399
ارملة1920حليمه آاتوغزاله خدر محمد6400
نساف رشو ادي1952نيساني خلفالياس صالح خلف6401



شيرين الياس جونو1955غزالي علوخدر حسين خلف6402
ارمله1927بسو حسنبيزار خدر حسن6403
اعزب1967فانوس صالحعصام خلف ميشو6404
نديمه حسو خدر1985غزال ابراهيمآمال رشو سليمان6405
نسيبه رشو علو1949خناف داودخضر حسو علو6406
ارمله1933اليفه سموبسي حيدو خطيب6407
اسمره قاسم1953نوفه اسودالياس ونجو رشيد6408
شمسه نوحي يونس1943عيشو صالحمجيد قاسم يوسف6409
:ساري مراد1920فاطم عليقاسم ابراهيم خضر6410 بسي خلف
قريه قاسم1956زيري قاسمبرآات شمو آاآل6411
خيريه صالح موسى1951عرنه اسماعيلعباس خضر زآر6412
غزال محسو حسين1954آوجري عيسىوالني صالح علي6413
آوجر حسين قاسم1947عدول خليلعلي صالح خدر6414
موغان آبعو سليمان1957خناف نمرحجي علي سليمان6415
ميان سمو قاسم1955آوري عيسىالياس علو حجي6416
ليلى برو قبات1950بطي حجيصبري شيخو سليمان6417
شيرين الياس نبو1952زريفه درويشقاسم خديده نبو6418
آني مشكو سرحان1945آامله خشواحمد قطو قاسو6419
جنديل فندي حنكو1932بيزا حسنآوي حسن عتو6420
ارملة1961آوري خدرجيجي موسى سليمان6421
ارملة1928سوسي عبديشيرين عساف سفر6422
خنسي خفي صالحوك1942عدلو غانمشيفان رشو خلف6423
اليفي سليمان برو1957مسري حبششهاب خضر سورو6424
عدوله حمد عباسو1937رشي ملكوخضر مراد مشكو6425
نوري ميشو خلف1952نعامي خدرنمر حيدر مراد6426
ارمل1942سيري خلفخضر خلف الياس6427
مرجان مشكو دربو1944فريده صالحنافو ابراهيم خلف6428
مصري خلف نمر1956آوجر قاسمخيرو خلف خديده6429
ستي عبدال سليمان1950آوري خضربشار نمر خليل6430
شيرين اوسف خدر1925زريفه سيدواشو زندين حسن6431
شمي شرو حجي1956شيرين قاسمامين قاسم سلو6432
زريفه ايزدو1913هكو حسنزندين حسن حسين6433 : ويسي خليل
آوري خدر الياس1929نوري حسنعلي سليمان حمو6434
غزال الياس برآات1954هوري خدرالياس قولو علي6435
برفي شمو حمد1968آالني عمرالياس خلف عبداهللا6436



سيفي حسين دهار1969روشي فنديآتي قاسم حسين6437
ارملة1947بسي حسينعمشي اسماعيل حسن6438
هزار عبداهللا خليف1939آوري يوسفحيدر الياس حيدر6439
عيشان داود اسماعيل1955بيزار خليلداود الياس حسين6440
ميان حيدر خضر1922آل خلفسعدو حاجي علي6441
ارملة1949فهيمه قاسمحسينه عمر جاسم6442
ارملة1932نوفه معجونعموش جمو سرحان6443
ارملة1954آوري عبداهللاخنسه برآات خلف6444
امل طه خلف1975فهيمه خلفنشوان عبدالعزيز بدل6445
بشرى احمد عبدالقادر1947امينه خضرعباس محمد علي6446
ارملة1949هزار علوبهار مراد قاسم6447
اسماعيل علي اسماعيل1932حز عليآوزل حمو علي6448
عدول صالح1942عموش حموحسن مراد مطو6449 : عدول خديده
ارملة1918عرنو احمدخديدا هجو حسن6450
زينب جاسم محمد1941نمشه خالدجمعه خضر محمود6451
نافعه مجيد جاسم1973زينب جاسماحمد جمعه خضر6452
اسيا حسين محمد1963نمشه خالدمحسن خضر محمد6453
ارملة1945عائشه دشتوسكينه اسماعيل علي6454
رسميه عبدالرحمن حيدر1945سعدية سليمجاسم قادر علي6455
مهديه صالح بدر1963صالحه بدرشاآر يونس جعفر6456
آوآب فاضل عباس1965سليمه جبارمشير محمود علي6457
محبة عمو1954نوري احموجمال سيدو بوبي6458 : عيشي قاسم
عائشه صالح تاج الدين1956غزاله احمدابراهيم حسين محمد6459
آوزل نيسكو نوري1944مسري حبشدردو خضر سورو6460
نوفا حسين برجس1950مسري حبشمحمود خضر سورو6461
فاطمه عبداهللا احمد1945مريم خدررشو حكو زيبو6462
شيرين رشو ادي1941خوناف حسنتعلو شيبو فندي6463
ارملة1906آلي اصالنبيزار مجو آتو6464
حيران مردو مجو1942خنسو عمرنعمت اسكان عمر6465
محمد جوجان محمد1941زهيه محمودمنيفه درويش محمود6466
ارملة1926غزالي حسينهزاري خلف عيدو6467
آمو عيدو عمر1912خني آتيآوجري قاسم عيدو6468
عدول خلف عنز1951عدلو احمدمراد خلف علي6469
سيسي رشو قاسم1942بيري ابراهيمنمر خلف درويش6470
:هديه صالح1953بيري ابراهيمقوال خلف درويش6471 عدالن علي



بيزار برآات حيدر1923نيسان آاآوشعبو درويش نمر6472
ارملة1932عيشو عيسوآوري حجي عمر6473
هديه قرو درويش1976آوري عفدواسماعيل سيدو قاسم6474
بيبونه عبيد نمر1947زري يوسفقاسم رشو ابراهيم6475
مرآز الياس قاسم1966آوري عيدوجميل خضر خلف6476
ارملة1932هدله سينوخاني خلف رشو6477
آوزي خضر برو1951عيشاني خرمشحسن عطو درويش6478
آوجي آلي رشو1955خناف ميسوحجي خرمش رشكو6479
نوفه الياس بدل1950غزو بدلعبدالرحمن سمو حسين6480
نعامي عيدو حمو1952بيشي آوسينوجوقي حاجي مجو6481
فاطم خلف سليمان1953بسي اصالنخدر سليمان قاسم6482
ارملة1927غمي نعمتبيزار مجان اسماعيل6483
عرفيه شاحود مجيد1955شكرية مجيدسالم سعيد سليمان6484
حمدية قاسم1963بدرية عبدالكريمجمال الياس علي6485
فتحيه قاسم توفيق1955فاطمة عبداهللاغني ابراهيم علي6486
ارملة1961عيشان عبداهللاصبيحه ابراهيم محمود6487
مدينه مجيد عمر1945زهره آاآلخليل علي احمد6488
سميره جليل رمضان1969حسيبه رمضانصالح سعيد معروف6489
زيرين امين علي1934حليمه عبدالرحمنانور سليمان محمد6490
ره ش حسين تمو1971همين اسماعيلمعاويا محمد ظاهر6491
نوال حسين تمو1974زليخه جعفريوسف اسماعيل خضر6492
سكينه فاضل الياس1964سكينه رشيدخالد محي الدين سلطان6493
هدى شاآر خضر1984اسيا حسينتحسين محسن خضر6494
نجمه سعداهللا1960وهبيه حيدراآبر فاضل عباس6495
صبرية محمود حسن1956فاطمة مصطفىاسهل رضا محمد6496
لميعه حسين علي1963فهيمه عزيزحسين علي حميد6497
حياة خليل اسماعيل1950صبريه خالدفتحي حيدر حسين6498
مهدية عزت سلمان1952نجمه سعيدصادق جعفر سلمان6499
غاليه عبداله فتح اهللا1963خديجة فتح اهللاعلي الياس بكدش6500
سليمه شريف مجيد1967نعيمه عليحمزة الياس محمد6501
منال محسن خضر1983زينب جاسمبسام جمعة خضر6502
وهبيه سلطان حسن1932ريشة خضرعاشور حسن ويروي6503
ليلى جمال الياس1981فوزية حسينناظم شاآر خضر6504
حمدية آجي خضر1949نعيمة وليسامي خالد حسين6505
غزاله محمد علي1941فاطمة محمدعبداهللا زيدان موسى6506



ارملة1937خديجة خضرجواهر ويردي حسن6507
يسرى فمبر خليل1964سكينه قاسمعلي عباس سلمان6508
فتحية محمد علي1930صبحه احمدآاظم محمد علي6509
صبرية ايوب عبداهللا1926فرحة عبداهللاعلي حمزة ابراهيم6510
هناء غانم محمود1966نوفه محمدمهدي صالح مجيد6511
سميرة عرب سليمان1967غزاله محمدجعفر عبداهللا زيدان6512
خالدة محمود:عبله علي1972نورى سفرسامي مختار احمد6513
ارملة1953خانم معروفشمسه محمد علي6514
ارملة1951مرود مرعيهاجر يونس مصطفى6515
اخالص محمد ظاهر1982حمدية سليمراآان مظفر تتو6516
ناهدة عبداهللا خورشيد1964مرجانة حميدسعدون علي جليل6517
غريبة عبداهللا علي1961زليخة محمدسليم صالح تيتان6518
جنار بشير صالح1981رمزية يونسسامي حجي صالح6519
ارملة1973حنيفة حسنزينه ادريس صالح6520
بوري جرجيس قادر1957حنيفة احمدشاآر سليم سمو6521
مميخان محمد صالح1966حنيفة احمدعبداهللا سليم سمو6522
نجاد احمد علي1970حنيفة احمدصالح سليم سمو6523
ارملة1957شكرية اسماعيلزآية مسلم حيدر6524
آلعومه ماال اهللا1971آرحه عبداهللاشاآر ابراهيم يوسف6525
هيبت آريم1950امينة عبدالكريمصالح احمد علي6526
نورى سفر سفر1948خديجة سليمانمختار احمد سليمان6527
خميسة حميد حسين1952زينب حسنعلي عباس علي6528
فوزيه حسين محمد1954نمشه خالدشكر خضر محمد6529
عالية علي خضر1968زينب جاسميوسف جمعه خضر6530
شمسه حسين محمد1967زينب جاسمعباس جمعه خضر6531
ارملة1955فرحه عليحسينه حامد مصطفى6532
هناء جمعه خضر1978حسينه حامدعبدالعزيز ولي خضر6533
خالده ولي خضر1971زينب جاسممحمد جمعه خضر6534
ارملة1955الفو ابراهيمشاهه سيد جاسم6535
مانيه ولي خضر1981زينب جاسميونس جمعه خضر6536
آلي حيدر خالد1980شاهه سعيدعقيل علي خضر6537
ارملة1925نعيمه عليجميله يونس احمد6538
ارملة1947سليمه جبارصالحة محمود علي6539
آلثومه علي حسين1970فتحيه آريمآاآل محمود حسين6540
ارملة1937شهربان مرادآلثومه شريف احمد6541



ارمل1932زريفه حسينشاآر رشيد حسن6542
حسينه محمد حسين1956نعيمه علياآرم يونس احمد6543
جميله جمال خضر1945صبحه خضرفندي حسين حسن6544
نجاة احمد علي1954سليمه جبارصالح محمود علي6545
حمده رشيد محمد1944خديجه محمدحميد مجيد ابراهيم6546
عيده محمد علي1932آجو عبداهللاسعيد سليمان محمد6547
ارمل1945فاطمة عثمانفيصل محمود داود6548
شكرية احمد محمد1940زينب سليمانخادم الدين احمد جاسم6549
زينب حسين عبو1959زريفه خليلجمعه فتحي عباس6550
آرحه رضا عباس1965جواهير ويرديولي فاضل عباس6551
ارملة1943عمشه عليعيده الياس يوسف6552
عاليه علي خضر1971نعيمه عليجاسم الياس محمد6553
اميره غازي خليل1962جواهر سليمحامد ابراهيم خليل6554
صبيحه علي حسن1956سليمه جبارامين محمود علي6555
سهام عبدالمناف ياسين1957عيشه خضرخليل مجيد مرعي6556
عزيزه الياس خضر1946حليمه عليعبدالغفور محمد امين عبداهللا6557
فاطمة ابراهيم يوسف1970غزاله محمدازهر عبداهللا زيدان6558
آرحه محمود علي1951خانم معروفآريم محمد علي6559
فاطمة محمد مصطفى1937نمشه مراداحمد محمود خضر6560
فاطمة محمود مولود1963سليمه جبارسعيد محمود علي6561
ليالن رضا عباس1961جواهير ويرديمحمد علي فاضل عباس6562
آالن رضاعباس1963جواهير ويرديعلي هادي فاضل عباس6563
خضره علي سفر1944سكينه محمدجمشين عاشور حسين6564
شكرية احمد حسو1939عدله خليلسلمان علي عباس6565
حسينه عبداهللا محمد1949زهره عليجالل مصطفى عبداهللا6566
سكينة شريف احمد1930خديجة احمدطه زينل عابد6567
سكينه حسين حسن1939عمشه عليهادي قاسم حسن6568
مهدية حسن يونس1931فاطمة محمدبهجت مجيد محمد6569
زهره مجيد جاسم1966زينب جاسمسالم جمعه خضر6570
عمشه حسين مرعي1968سعديه اسماعيلعبداهللا حسن مرعي6571
شكرية قادر علي1947عمشه سلطانشريف محمد رشو6572
خالده سعداهللا جمعه1960آلثومه شريفياسين حسن سليمان6573
بسي اسماعيل اوصمان1949رشي قولوعلي مجو سليمان6574
آني خلف فندي1947غزال خلفحجي رشو آرنوص6575
غزالي خلف مندو1925بسو بشارعباس علي عباس6576



زريفه خلف آنجو1910بسو عليرفو شفان حمو6577
رشي يوسف خدر1955منجي احمدآري حمد خليل6578
ارملة1960غزالي خلفطاري سرحان موسى6579
شكر عبداهللا عباس1962اسمر آمووضحه حجي بكر6580
ارملة1957خونافي جندواسيه شرو خضر6581
عدوله حسين احمد1920زريفه حسنقاسم سيوي خلف6582
ارملة1955آلي عليزريفه مطو عباس6583
ارملة1930آوري عباسسارى مراد هفند6584
ارملة1900عدالني حسيننعامي احمد علي6585
زآيه امين عبدالرحمن1928اسمري حسينعثمان محمود عبدالرحمن6586
دالل محسن حجي1969زآيه امينريزان عثمان محمود6587
آلي المان نمر1952سيفي علكانشرف خلف حسن6588
تعلي ملكو حسن1935عمشه خديداصغير حسين حجي6589
اديبه خلف1969فاطن فنديخلف سليمان قري6590
ساري آارص مراد1964زيرك حسوسليم خلف مراد6591
نسرين برآات حسين1974آوجي حجيآلش رشو حسين6592
هوري آلي عيدو1947فاطم براهيمحجي خدر حيدر6593
ارملة1925ايلخان علوتعلي فارس خلف6594
ارملة1952سيسي حجيعدالني حجي برآات6595
زريف1952نسي درويشخدر قولو سلو6596 : صبريه يوسف مندو
نظيفه حلو اصالن1929خاتي رشوحجي درويش حسو6597
منيسه حسن برو1952شمي موسىالياس يوسف صالح6598
داللي عطو سيدو1953عمشي جردوجردو حجي اسماعيل6599
نعام علي محمود1950عدوش حسينشمو قاسم تتر6600
آني سيتو شوآلي1946عيشي عليسليمان سعدو شوآلي6601
شرين حسين محمود1940خات يوسفمطو ابراهيم حسو6602
بيزار شمو حسين1925نورا عميقاسم بشار ناسو6603
خناف اسماعيل1971صاره رشوشمو علي داهر6604
اعزب1971بهار سعدوالياس قاسم علي6605
بيزار شمو عتو1968ايلخان دهارآريم ميشو عبداهللا6606
طواف رفو مراد1971حنيف حجيرفو الياس علي6607
آوجر محمود خدر1966عيشان مرادحجي آلي خلف6608
سيفي الياس سفو1982بيزار شموحسن سفر خلف6609
جميلة حسين سعدون1968سيفي خنتوسيدو شمو الياس6610
محبت عمر رفو1965آلي خلفعيدو حسن عيدو6611



آوجري ابراهيم سيدو1937اسمر عيدوخديده خلف سيدو6612
اعزب1978آوزي محمدبرجس حاجي خلو6613
ليلى شفان رشو1971آوجر شيبوقاسم رشو خلف6614
بيزاري موسو خديدا1944عيشاني خلفسعدو خلف حسن6615
ميان صالح:آوري الياس1950زريفة رشوآشتو آرو سيدو6616
ارملة1964آامو سعدوحني حسين علي6617
منجي خضر علي1949فهيمة عنجويونس الياس علي6618
عيشي قاسم عتو1912نعام عليعمر رشو عمر6619
ارمل1927زينة ابراهيمعزو سلطان محمد6620
ميان حمد الياس1947زينه الياسدرويش قاسم ازدو6621
غير واضح1952بيزار عبداهللاعلي قاسم علو6622
آني ناصر مراد1945سيفي جهورصبري فارس بيسو6623
جروس اوسف حسن1973عرب جرويبشار علي ميرزا6624
ابراهيم قاسم دربو1976بهار قاسمزريف علي خديدا6625
غريبة خضر فاسكي1922آوزي اسماعيلقاسم دربو علي6626
مهية مرزا خلف1970بسي علييوسف خليل قاسم6627
بريشان حسين بكر1971هلو محوجوقي دينو رشو6628
حسيبة بولو ابراهيم1977شمي حسنشهاب الياس ابراهيم6629
نورة احمد عبداهللا1965امينة اسودمحمد جميل عمر6630
دلفين بشير رمضان1967عمشة احمدلقمان عمر بطوش6631
سيفي برآات حجي1963غريبه خضربابير قاسم دربو6632
ليلى رشو حسن1969مسكينة درباسحجي خضر الياس6633
دالل اسماعيل اوصمان1948بيزاري احمدالياس مراد يوسف6634
نيساني خديدا علي1922آني حسوشرف نعمو خلف6635
خوناف درويش سليمان1950خاني جونوعلي خلف ميرزا6636
ارملة1932خنسه خلففرسو تمر خلف6637
عمشة محمود خلف1939رشي خلفمطو محمود خلف6638
سيسي حامو الياس1927اسمر خليلقري حجي خلف6639
عدي مراد خلف1948شيرين ناصرخدر شفان قاسم6640
بسي سليمان قاسم1951غزالي سليمانباشوك حمد صفر6641
بالش صفوك موسى1953عرنو بشارخلف خلف رشو6642
غير واضح1940بسو احمدسعدو مراد علي6643
خفشي خدر علي1939غزالي نعموملكو خديدا اوسكي6644
تيلي خدر1918عمشي قاسوالياس خدر مراد6645 هدلو حمو:
رشو حجي ابراهيم1946حني هجوغزالي خليل بشار6646



ارملة1947نساف عليآوجر جاسم رشو6647
ساري مجك مراد1949هنده قاسمملكو حجي خدر6648
حياة خلف الياس1945زريفي خديداحسن شفان سعدو6649
شيرين علي صالح1920هزو ايزدوخلف ترآي صالح6650
خناف بكر قاسم1927عدول قاسمخدر فارس قاسم6651
مارين خضر1972ميان مرادادريس قاسم شمو6652 : باسيمه حجي
جميله سليمان احمد1966هوري خضرفرحان برجس زآر6653
ارملة1958دري ابراهيمغريب سيفو عمر6654
ارملة1953وضحه ميشوآني مراد سمو6655
بهاري خلف لوي1915غزالي حمدقاسم خلف قاسو6656
برو مراد خلف1954حنو حجيهوري درويش الياس6657
ارملة1952هدله علوآوجر ابراهيم سطام6658
ارملة1910عمشه عتكبسي حسين اوسو6659
آرتي ابراهيم حسن1935آوجري سليماناسماعيل مراد خليل6660
ساري وسي دربو1932غزالي مكلوخليل سليمان مطو6661
آامو رشكو خلف1950خنسي خدرجردو سعدو علي6662
آلي قاسم1951زينو قاسماحمد رشرآو حسين6663 : خاتي خلف
ارملة1962بيزار حسوشيرين حسن شمو6664
عدوله عبداهللا حسن1949عدالني قاسمحجو عمي مراد6665
ارملة1949خنافي قروعمشه قاسم رشو6666
ارملة1954آوري اصالنهدلي سليمان ملكو6667
ارملة1960هزو حمهشمي خضر سليمان6668
ارملة1941بسي حمدخناف احمد حسن6669
اومر موسى اومر1907نوري عليمسري عيسى اومر6670
ارملة1955خنسو دربوسيفي قاسم حجي6671
بهار مشكو حيدر1956آامله قاسمبرآات ادي حيدر6672
ارملة1914رشي حسنغزال الياس خلي6673
رشا بوآو خلف1942خربت هيجلايلو تعلي اوسو6674
ارملة1962آلي شيبوجيجي آسو رشو6675
سوسن آارص قاسم1947خربت هيجلشاهين تعلو اوسو6676
ميان قاسو مشكو1937غمي محمودشمو حيدر شالل6677
خاتون مراد صالح1973آلي يوسفعبدي درويش شيبو6678
ارملة1942خفشي خنتوتعلي خدر عمر6679
خفشي حمد عمر1950غزالي مراداحمد قاسم علي6680
هزار عمر خلف1975آوزه حسينخيري قاسم حسن6681



نوره سعدون رشو1975آني ناصردخيل صبري فارس6682
عمشه عيدو1942هدلي باجوحجي شمو شرو6683 : آوجر عباس
قشم آلفو حكو1950غزاله حكوحسن اوصمان حسي6684
زينو خلف مجو1925فايزو خلفحسين علي مراد6685
بسي ابراهيم خليل1945عمشه ابراهيمالياس سعدون عبداهللا6686
اليفه حسن فياض1945نساف مصطفىمحمد رزو حموش6687
امينه صالح الياس1939نوره خلفمحمود يوسف حسين6688
ليلى خلف1947خفشي جردوقاسم سيدو آتي6689
جميله ابراهيم الياس1957زريفه زآروطمحمد علي ابراهيم6690
عدول عزيز سليمان1949ميردين قاسمحسن بيسو خلف6691
مرجان علو حكو1952غزالي عمربيسو سيدو خفي6692
فاطة علي خفي1955فاطمة يوسفنوري صالح احمد6693
لوزينه علي ندير1941عدلو رشوخليل مراد سمو6694
آوزي علي حيدر1935ختي اوصمانجولو مندو سلي6695
ارزان برهيم عبو1951آلي شكرموسى بورتو ناصر6696
آوزي قاسو زائد1934غزال حيدرمراد رآان خالني6697
ميان خدر حيدر1956مكي شكررشو بورتو ناصر6698
عدلو عمو شوآلي1950غارو آندوبابير سيتو شوآي6699
آوري قاسم ميرزا1937فاطم عليعلو آلش مرزا6700
مريم سعيد سليمان1949زريف آيجوشمو اوصمان رشو6701
غزاله قاسم حسين1935خشو خلفمحمود خرو قاسم6702
خنسي ناصر علي1955نعامي هجوميشو موسى رشو6703
شيرين يوسف بكر1949خفشي قطوعباس جوآو عباس6704
نعامي حوآي حمو1930عمشي عبداهللالياس عزام خلف6705
غزالي قرى مجي1953آوجري قطوالياس خلف ابراهيم6706
غزالي حجي علي1935آوجري حسينحجي اسماعيل خلف6707
سيفي حجو آارس1952بيزاري رشوسليمان مراد قاسم6708
آوجري الياس خديدا1927زريف حسينمراد صالح علي6709
منجي آمال الياس1932قطي حسنقاسم علي صالح6710
عدي محلو خديدة1941تعلي محمودرشو قاسم عمر6711
خنسي سليمان برهيم1957خنسي مرادقاسم سعدو شوآلي6712
بتن جاسم1927خناف جومررفو قاسم عمو6713 : ميان علي مراد
نيسان حسن حسين1932خفشي عيدورفو حسن آندور6714
بسي خضر حاجي1954هزار يوسفرشيد رشيد عالء الدين6715
آوجر ايزدين رشو1955خنسي مرادخديدة سعدو شوآلي6716



غير واضح1951زيري خديدهابراهيم رشو درويش6717
نعام خدر موسو1945عمشي عليخيرو سعدو شوآلي6718
عدلو يزدين خلو1947آامله ادوحسن خلف شوآلي6719
ميان حنو خلف1950آوري شاربرآات عمر حسين6720
خانم آندور سمو1953آوجر خليلبكر خديدة سمو6721
زريف خديده خلف1949آاملة باسيبرآات خدر حسن6722
ارمل1945خنسو رفوبرآات خلي علي6723
هزار خلف قاسم1951بيزي سلودوآن ايزدو خرو6724
هوري قاسم خديده1945آوجر حسوسيدو قاسم سيدو6725
غير واضح1950برفو آندورسيدو قاسم رشو6726
سيفي ايزدو عمر1945برفو آندورعلي قاسم رشو6727
شيرين مراد حسن1931غارو آندوالياس سينو شوآلي6728
بيزي قاسم رشو1947خناف بكرشفان خدر فارس6729
بيزي آرنوص مراد1952آوري يوسفرشو سعدو مراد6730
منيفه قرو1922زريف شوقكيعزام رشو عزام6731
آوري علي حسين1920زريف شوقكيخلف رشو عزام6732
عدالن مناور علي1950هزار قبومراد آرنوص مراد6733
ميان مراد عفدي1957هزار قبوالياس آونوص مراد6734
غزال قاسم عجو1950عدول قاسمالياس فارس قاسم6735
غزال خديده بشار1930زريف ميرخانخلف حاجو علي6736
مرجانه حسن ايزدين1951عيشان نمروتمر قولو عمر6737
خنسي عطو اوصمان1949زينو مرادحيدر قاسم مراد6738
عيشان اسماعيل عمر1951نيسوك حسودخيل مشكو ذياب6739
وضحه حسين قاسم1949غزال آتيالياس خلف خفو6740
بيزار خلف رشو1947عدلو بكرحجي سيدو خلو6741
ارملة1944هدى هيكوآوري سيدو شيبو6742
منجي درباس سلمان1942خنسي خلفابراهيم حمو حسن6743
ميلي حسن بكر1945زريف مراداللو خلف فني6744
ارملة1920اللة عليخفشي نبو حسو6745
آلي مراد عساف1982حنيفه عبداهللاحجي آلي حسين6746
شريفه آشتو شبلي1973ساري حسوجوآو قاسم شبلي6747
خفشي رشو سليمان1955بيزاري خلفصبري ابراهيم خديدا6748
ارملة1957آوجر حجيالخان قرو حمو6749
حلوز شمو حسين1956شمال خدرحيدر خلف مراد6750
ارملة1953فاطم عفديخنسي رشو خلف6751



عدالن حسن تعلو1950غريب عليبازو نمر بشار6752
ارملة1945خفشي خليلنعام موسى خلف6753
آلي حجي عفدي1962خنسي عفديخليل مراد صالح6754
ارملة1927فاطم عليعمشه سليمان خلف6755
نصاف اسماعيل حسن1927عرتي عيسىحجي ابراهيم عزام6756
جيجي آبعو سليمان1955غزال سليمانخلف براهيم عفدي6757
عيشان درباز آصب1952خناف حسندرويش حسين مطو6758
داليه نعمان علي1955باران الياسسعدو علي سعدون6759
غزال حسن مرزا1944عدالن يوسفميرو خضر باجو6760
آامو حسن خلف1949هزار آنجوحجي علي حسين6761
نسرين سيد آلي1977آتي ناصرعطو صبري فارس6762
بروين احمد ياسين1948حلوه علييوسف عيدو آتي6763
ارملة1917آوجر مشورخاني حسين ملكو6764
ارملة1931عمشي حسينصاره مراد غزال6765
ارملة1957خاتم عباسبيزار ابراهيم توبال6766
آوجر آسو رشو1927آلي حسناحمد علي عيسو6767
ارملة1947بسي حمدبيزار احمد حسن6768
فلوس سمو خلف1954عدلو قاسمسعيد جردو قاسم6769
بسي مراد خليل1934هزو حسينحجي شمو علوت6770
محبت خضر مراد1950آوجر قبوابراهيم داهر قري6771
آجي قاسم شيخ عبو1947آلي شكرسليمان بورتو ناصر6772
فاني حجي اوسمان1957آلي سيدوحسن قاسم رشو6773
زريف سعيد ابراهيم1952سيفي سلوخيرو قاسم فرخو6774
ميان عمر خلف1929آامله ادويوسف خلف شوآلي6775
ميان حجي قاسم1955آوري قولوحجي خلف حسن6776
هزار مراد يوسف1957مزري حجيخيرو قاسم عبدو6777
نعام حمد ابراهيم1949مياني فرحانموسى حسن ابراهيم6778
ميان عباس علي1952نيساني حجيدخيل بيسو خلف6779
نيسان نعمت خديدا1953غزالي جوآيرشو قاسم عتو6780
ليلى خدر سيدو1956شيرين حجيفرحان عبدو رشو6781
بيزي عمر آتو1939عمشه حسنحجي قاسم خديده6782
مياني رشو خدر1956آلي الياسخليل سلو خدر6783
خديدا حسين خلف1948رشي خلفعيشان محمود خلف6784
نعام علي عمر1956آوري علوحجي حنجي عمر6785
دالل رفو1947بسو حسوجوآو درويش خلف6786 : بيزاري قاسم



زريف اسماعيل اوصمان1950ساري حسينخلف آارس عتو6787
خنافي خدر سليمان1914هدلة حسنبسو سرحان شرآو6788
زريفه مراد1925هزو عبداهللاخديدا اسماعيل خلف6789 : حنو مجو
ارملة1937زيني جاجانعدالني خضر سلطان6790
آتي خرتو خلف1947خنافي خلفبيسو خلف حسين6791
شمي خلف ملكو1915بيزاري خلفجرى حسكو آوسه6792
شريفه يوسف خلف1955نسيمه خلفمحمود حميد خلف6793
فاطمة حسين حيدر1948زينب صالحابراهيم احمد جمعه6794
ميان خالد زبير1937سيفي خضرعبد مصطفى محمد6795
ليلى ابراهيم1956آوجريخدر حامو خديدا6796 : آوزي رشو
عدلو سيدو قاسم1927آامله ادوابراهيم خلف شوآلي6797
زهره رشو آمال1954ساره عنواحمد خلو خضر6798
آوزي حسن مشكو1950خنافي صالححسين خلف حسن6799
بيزي مراد مناور1938خناف علوالياس خديدا مجو6800
آاملة ياسي رفو1922آوزي حجيخدر حسن خلي6801
فاطم خدر حسن1956اليخان حسيناوسو بكر حتي6802
نافيه دينو رشو1956زريفه قاسمخديده نعمت موسى6803
معبد الياس خلف1947آوري حجيرشو الياس خلف6804
ارملة1951مياني مرادودحه تمو حيذو6805
حنيف خدر آوسه1935رشي ابراهيمحاجو ميشو خلف6806
ساري محمود درباس1935غزالي نعموحجي خديدا اوسكي6807
عيشان الياس1950سيفي آارسحيدر قطو حمد6808 : شيرين تالو
ارملة1950شاهه موسىفهيمه اسود خضر6809
شمي بكر خلف1950زريفه قاسمسلو حجو خدر6810
غزالي حجو1948فاطم موسىشمو قاسم حسن6811
حولو علي عبدي1962آوري حسنشيرين خضر اسماعيل6812
شيرين مراد حسن1953خناف عيدوجوآو سليمان قاسم6813
غمي حمد خليل1951عمشه حسينسعيد حجي ابراهيم6814
ارملة1941خنسو خلفعدوش عبداهللا عباس6815
ارملة1937بسو خلفمارين حمو ملكو6816
ساري حسين مطو1940عمشي عبداهللاسمو عزام خلف6817
بسي مجك خلف1948زينو قاسمحسين شرآو حسين6818
زريفه موسى دربو1951غزالي خلفحجي عبداهللا حسن6819
زريفه حجي خديدا1951نعامي حسنبشار خلف خديدا6820
عدول درويش علي1966شيرين خمروخديده يوسف خدر6821



خنسي حسن حجي1954خنسو سليمانخديدا مراد خديدا6822
سيفي خلف آارس1932خنسي نعمتعيدو مطو معو6823
غزالي خدر ماجد1941عدلو خلفخديده خدر سلو6824
آوجر حسن علي1948آوري مرادميرزا علي عبدي6825
ميان ميرزا قولو1947عمشه خلوبرآات قاسم شمو6826
هناري قاسم برآات1939سيس حسنسيدو قاسم برو6827
دالل جوآو خلف1949بسي قاسمرشو قاسم حمد6828
عدوله قاسم خلف1954شيرين خليلعلي قاسم جردو6829
آوجر مراد آجو1945زريفه عتودرويش سلو عنش6830
دالل حجي علي1952رزيفه حسنآتي عجول جنعان6831
ميردين سرحان حسن1921غزالي نظامحسن آجو عنش6832
ارملة1923عدوله حسنبيزو شمو خلف6833
ارملة1932بيزار شاهينهزو ابراهيم بكر6834
ارملة1912خاني معجونهزو حسن مراد6835
ارملة1925بيزار نمرغزاله حمد علي6836
ارملة1964شيرين شاهينبندي حسن محو6837
ارملة1917عمشه الياسزينو حجي سلو6838
ارملة1902حني عزوزهري ابراهيم سليمان6839
ارملة1946ساري رشوعمشه بلو رشو6840
ارملة1922عيشي خديدهبسي حسن ادو6841
ارملة1942آولي خلفزهره شفان ملكو6842
ارملة1939آوزي حجومحبت هادي داود6843
خضر صالح شمو1962عزو رشوونسه مراد خلف6844
ليلى بدل خلف1963زينب عمرخضر قاسو ملحم6845
اعزب1981هزو رصاصفرحان حسين رشو6846
عيشان بدل دشتو1970آلي عبدواسماعيل خلف خديده6847
زريف عبداهللا خليل1922غزال قاسمعبداهللا خلف حسن6848
ارملة1955زهره حسنمهدية الياس سيدو6849
ارملة1952زهره الياسآني فارس خلف6850
رشو قاسم عبدو1935خنسي علوهوري حسين خديده6851
ارملة1927زريف غريبوشيرين عمر اوسكي6852
نعيمه سليمان صالح1943حسنه داودنوري حسين محمد6853
نوفه سليمان عمر1964آلي خلفقاسم مراد عمر6854
باسمه حسن جنجون1955نوري قاسوحجي جردو قولو6855
نوفه ابراهيم سطام1951ليلى سلوشكر مصطو دلو6856



خديجة آري حاجي1964خوخ تمرحسين علي حاجي6857
عيشان علي خلف1972بيزو عمرخضر آريم احمد6858
هيفي احمد محمد1963شمرية عزودحام ابراهيم قادر6859
احمد عبداهللا احمد1920خاني خلفنازي مصطفى عيسى6860
خالده يوسف احمد1955خديجة عليخيرالدين رشيد خليل6861
دلفين امين الياس1956خديجه مصطفىسعدو اراهيم الياس6862
شاهزنان خضر علي1953خديجة مصطفىحسين ابراهيم الياس6863
بيزي قاسو سيدو1948سوسي خدرخلف احمد خلف6864
نشميه صالح خلف1942خنس رشكوعباس قاسو فريز6865
فهيمه حاجم ابرهيم1933بريشان ابراهيممال اهللا زآر اسماعيل6866
سيفي قاسم خديده1968نوري قاسمحسين مراد قاسم6867
سيفي معمي خديده1962عدول عيدوسليمان الياس خديده6868
غمي رشو نعمو1966زيري خديدهجندي رشو درويش6869
آني ابراهيم علو1967غزي احمدسعدون مارو صالح6870
نفيه حجي ماحمد1982هنده مطوعامر حيدررشو6871
شمي مراد خديده1968زريفه خديدهشرف مراد درويش6872
خنسي خلف قاسم1963زريف قاسمحجي رفو علو6873
وضحه آلو مشكي1932تعلي نعمترشيد ابراهيم شرو6874
سيسه احمد علي1922فاطمة خلملحم بشار قاسم6875
زريفه ميرزا1914حنيفه احمدشبلو حمد خليل6876
ارملة1924هدى قاسمآرتي سيدو حمو6877
غير واضح1956شرين حجيبدل عيدو رشو6878
شيرين درويش آالو1953غزالي ناسرالياس محما علي6879
فاطمه عبداهللا عباس1956فاطمة خلفمسلط عبداهللا حامد6880
ارزان خلف1949بسي عباسخلف حسن مجو6881 : خفشي عبدو
آوري رشو1919عدلو درويشرشو دربو عبدي6882 : عيشاني تويني
نعام قاسم الياس1955عدالني رفوجميل حسين بكر6883
آوري حسن حنو1937عمشي شموخضر اسماعيل حمد6884
عموش صالح خدر1949آوري محمودعلي حسين قاسم6885
غزال قاسم1925غريبه حمودعصمان شيخو عثمان6886 : مسري رشو
غير واضح1941سوسن صغيراللو خلف مندو6887
برفي ناصر نعمت1952غمي نعمتاسماعيل مجان اسماعيل6888
غزال حسين يوسف1951غزال صالحداود عيسى حمد6889
آوزي اسماعيل قاسم1954الخان بيشوخلف حيدر بشار6890
عمشي عباس حسين1935فاتي رشوشمو درويش حسو6891



غزالي بشار سليمان1955خنافي باجونايف شمو صالح6892
ارملة1924نيله محمدخديجه علي مصطفى6893
ارملة1950قمري حاجوليلى علي تمو6894
امينه خضر علي1953غزاله يونسسليمان اسماعيل علي6895
وداد مجيد نادر1960زهري قاسمابراهيم خضر علي6896
فاطم علي سلو1949بيزاري خديداحما مراد آجو6897
منجي سلو عنش1935حنيفه يوسفحسن جردو عنش6898
فاطمه قاسم حسين1949رشديه عبدالكريمخالد خليل اسماعيل6899
آالن آتي علي1945آلي شيبوحجي آسو رشو6900
اسماء الياس مصطفى1967شمسه محمدمسعودعبداهللا احمد6901
غير واضح1941نازي مصطفىعبداهللا احمد عبداهللا6902
خاتون فارس الوند1918آامو الوندحجي ميرزه خلف6903
شرين صالح احمد1952عيشاني نمرحجي قاسم حسن6904
آوجر حسن1955بسي عطوحسن خلف شمو6905 : مارين حسن
بهاري رشو خضر1932آاملو خلفقاسم حجي خضر6906
عمشي محمد سلو1956خنسي احمدعباس احمد سلو6907
باران جتو فرحو1953عمشه سيدوبدل حجي حسو6908
جميله درويش علي1953غزالي مطوشرف عتو حلو6909
خاني تيلي مهمد1947جوني حسنمراد آتي خلف6910
آوجر خلف قاسم1956زريفه حاجيقاسو عيدو ادو6911
آلي خلف حسن1945زريفه جنديحجي جندي حسن6912
خاني حسن1918بيزي عيدومراد معمكو عنو6913 : آوزي ادو
عيشي رشو خدر1926عدلو سيدواونجو الياس عبدي6914
غزالي عمر رفو1955هزو عمرسلو الياس رفو6915
شكرية محمود موسى1964بريخان حسينعصام احمد علي6916
غزال سليمان حسين1940خناف حسنالياس حسين مطو6917
عمشه حسن اسماعيل1956آولي حجيحيدر حسين اسماعيل6918
عنوده خضر علي1954شيرين خديداعزيز خلف يونس6919
بيزاري مراد خلف1951غزالي ابراهيمعطو سلو نعمو6920
غزال خلف نافخوش1956آوزي صبحيايزدي سيدو خلف6921
عدلو جردو احمد1922بهار شيبوبرآات معلو علي6922
ارملة1917عدول حسنهدول خضر خلف6923
شمي جندي حسن1954منجي مرزاآالو خلف تمر6924
ارملة1939برفي حسنزريف الياس حسن6925
زريفه خضر مسور1954بيزي قاسمالياس آجو سليمان6926



فاطم خلف ناسو1956عمشه سيدوسعيد داود عباس6927
ارمل1923هنكو شبلوحسين شمو حاجي6928
حسن احمد علي1947خنسو يوسفآوجر حسن محمود6929
آامله عيدو آجو1952حنيفه شموالياس خدر عبدي6930
ارملة1952بيزار حسنآوري خديده ملكو6931
خناف خلف فندي1957غريبه فنديرشو اسماعيل حسام6932
منجي درويش سيدو1942غزال مرادسعدو علي درويش6933
نظيفه صبري اودي1946شيرين خلفمراد عبدي خضر6934
بهار صالح علي1950مريم الياسمراد بشار قولو6935
عيده علي الكبدي1945خمي رشوفرحان علي قرتل6936
آوري علي1956نيسان خدرحيدر آجو عمر6937 غزاله حمو:
محبت بكر مراد1952زهري ابراهيماسماعيل علي مراد6938
ساري احمد يوسف1922زينو عليحسن مجي حسن6939
خديدا ملكو مراد1927رحمي شيبوبيزار حسن عيسى6940
ارملة1927نوري خلفزريفه حمو عزيزو6941
شيرين حسن سبل1950خاني باجومراد ميرزا تعلو6942
هندي عزيز سيدو1954جوني ابراهيمالياس آلي برو6943
خناف خلف1953خنسو عيدوبرآات درويش خلف6944 : آوي قاسم
عدالن قاسم خديدا1919آوزي حجيخلف قاسم ميرزا6945
رحيمه حسين محمد1955آاملة خلفمحمد خضر خلف6946

سعاد عبداهللا قاسم1932عيشان محمد عليمصطفى خلف حمزه6947
ارزان خلف1955تعلي حسينرزو خلف تعلو6948 : آوري حجي
خالده ايوب عجي1960عيشي هاديسليمان عبدو قاسم6949
آوزي ميرزا افدل1968عدالني رفوجوقي حسين بكر6950
نوره علي مشكو1950غزالي نعموآارس حجي علي6951
غزال الياس خلف1968نعام عليخضر ملكو جوآو6952
آوري قاسم شمو1975بيزاري الياسداود سليمان رشو6953
حسين خليل ابرهيم1963خفشي خلفشيرين مراد حسن6954
ارملة1927عمشه عمينساف عباس حسين6955
عيشان جوآي علو1932غزال حفدوخديده ناسو خرية6956
زريف عمر حسين1912عدلو خلففندي ابراهيم حسين6957
روشي احمد1912زريف حسنعلي خلف قري6958 : آوري حجي
ارملة1922بيزار خليلنسي عيسو خليل6959
زريف الياس خدر1917بسي عيسونعمو مراد خلف6960



عطو آلو قرا1927زريفه اوسمانغزال درباس آصب6961
سمير خليل ملكو1927خناف جومرزينب خلف علي6962
ارملة1915يزار عمرباران حجي ادو6963
ارملة1932زريف عليغزال محمود خنجو6964
حلوس سليمان مشكو1956آالني رشوتمر قاسم عزيز6965
خنسو مجك ناصر1912عيشاني سكفانحجي خدر عبداهللا6966
سيفي خديده قاسم1953بيزار قاسممراد حتو نبو6967
بهار مراد درويش1954تعلي مجوبرآات برآات سليمان6968
آوجر مراد1964عيشاني فارسابراهيم قاسم علي6969 : بسي مراد
بسي قولو بكر1945غريبه عبدومحلو مردوس حبش6970
زيري عباس عبدي1952عدلو الياسبكر آارس علي6971
آلي درويش علي1952بسي دربومراد عزيز قاسو6972
صبحي خلف حمد1974آوجر هسنعلي شيبو علي6973
بلخش موسى سليمان1946نيسان رشوحيدر ابراهيم حيدر6974
برفي بدل سليمان1953شيرين قاسمقاسم علي سليمان6975
هلو الياس مراد1963شيرين خلفصبري خليل ابراهيم6976
ارملة1922نساف حسينسيسي قرو بكو6977
ارملة1945هزو علينعام حسن فندي6978
ارملة1947ايلخان مرادخناف دربو خلف6979
سيفي عبداهللا علي1955غزاله عليحسين بشار ندير6980
شيرين خلف حجي1964زيري عبداهللابراهيم خديدا بكر6981
نادري شمو حمو1958عيشو زندينحولو سمو برآات6982
مرآز حسين عيدو1943فاطم حموحجي سليمان سيدو6983
اديبه احمد يونس1930ججان صالحعلي صالح سليمان6984
حنيفه شرف سيدو1926فاطم حمودرويش سليمان سيدو6985
ليلى رزآو1930عدلي سفرعلي خضر الياس6986 : ميان محمه
ساري حسن يوسف1950سيسي خليفهصالح سرحان علي6987
شمه مراد عبداهللا1948خنسه خدرعمر حسن سرحان6988
شكرية ابراهيم عبداهللا1937غاليه عبداهللاموسى حسن علي6989
اديبه الياس موسى1942شاهه موسىخدر اسود خدر6990
شاهه رشيد علي1941عدلو بشارحميد احمد محمد علي6991
ارملة1955سبحي خلفبسي آبعو عتو6992
صبحه سعيد حسن1956عيشه برجسعيسى محمد علي علي6993
فهيمه قاسم خلف1953فاطمة عيدوخضر قاسم ابراهيم6994
نعيمه محمود خضر1962نعيمه موسىعبداهللا سعيد صالح6995



فيضه الياس حمزه1942خنسي عليترآي اسماعيل هبي6996
صبريه سعدو سلطان1950عيشان الياسآمال بيسو سلطان6997
بياز درويش محمد1946خنسي عليالياس اسماعيل هبي6998
منيفه حسن جردو1955شمسه ابراهيمآمال حنتو سلطان6999
روشي محمد مصطفى1956شكرية اسماعيليوسف الياس خضر7000
حاجم ابراهيم حسين1932اليفه قاسممنجي قاسم علي7001
امينه حسن حواش1957شاهه موسىعزيزاسود خضر7002
منجي بشار قاسم1942بيزار رفوخديده اصالن قاسكي7003
ارمله1956شيرين خضرمازي شمو خلف7004
ارمله1912نوري عجيخنسي بشار ناصو7005
ارملة1937غزال حيدربسي ابراهيم رشو7006
ارملة1959عدلو عليخناف حسين ناصر7007
ارملة1956هوري سموسهام ميرزه حسن7008
ارملة1927برفي حسنخنسي الياس حسن7009

حلوه خلف رشو1956عيشان محمد عليمحمد الياس محمد7010
شاهه ابراهيم شيبو1955فلكي علينوح ابراهيم صالح7011
جميله ونجو رشيد1936نوره عليحاجي داود رشيد7012
عالية ابراهيم عبداهللا1937آوري خلفسليمان مشكو سرحان7013
امينة علي سليمان1962فرحة فياضحسن عبداهللا صالح7014
آني علي رفو1922زريفة خلفقاسم سيدو مراد7015
زينب خليل دهو1948فاطمة اوارعباس الياس حسن7016
نعيمة يعقوب الياس1964عيشة برجوعمر محمد علي7017
شهربان يونس يوسف1968رحمه عليجالل يوسف يونس7018
امينة علي اسماعيل1957عمشه محمدحسن علي سلطان7019
ارملة1932سكينة حسينزريفة ابراهيم خليل7020
هلوك خضر1953بيزي عيدوالياس بدل بكر7021
ميان الياس مراد1942آوري مرادسعدو بكو علي7022
فريال غازي محمد1955آني جاسمجالل مصطفى يوسف7023
آوزي سيدو حجي1950اسمر خدرحسن حسن قاسم7024
بهار نافخوش قاسم1923آوزي قاسمقولو قاسم حسن7025
آلي حجي خديدا1954آالن ايزدوايزدين جردو علي7026
هوري قاسم خلف1953عدلو عليشرف قاسم عيدو7027
وضحة برهيم عبدو1972زهرة خضرهاشم عباس عبدو7028
بارراني جندي اسماعيل1955بسي حيدوخديدا ايزدين فرحو7029



نعمة محمد علو1932خلفة عباسوهاب علي خلف7030
اديبة خلف قاسم1957امينة قاسمطه الياس علو7031
هاجر اسماعيل علي1946رحمه عليبدل الياس خلف7032
تعلي خلف برو1944آوجر رشوعلي خضر الياس7033
ارملة1949جمرة داودحنيفه خضر آريم7034
ايمان حجي سيدو1980منيفة سيدوعلي يوسف بدل7035
ارملة1937نور سعدوآلي حسن عطيش7036
شرو فرنو موسى1950آوري جوآيخناف شمو حسين7037
ارملة1954آوري عنجووضحه مراد عباس7038
شمو صفوك مجو1939جوآر اوصماننورى حمر بشار7039
ارملة1956شيرين صالحآوجر رشو سليمان7040
ارملة1947آوجر احمدزريف خضر مراد7041
مهدية حسن عبداهللا1979محسوبة احمدفاضل حيدر حسين7042
مسكين عاصي ابراهيم1953خنافي اسماعيلعبداهللا خلف  بيشو7043
فاطمه قاسم سلطان1970فهيمه سمويوسف برجس سلطان7044
زهره فيصل خدر1955فهيمه حسنيونس حسن عباس7045
ليلى خليل ابراهيم1987سيران محلوعلي جردو ابراهيم7046
هوري قاسم مراد1956بياز آتيحسين مراد خديدا7047
شيرين خديده خدر1922سيفي دليخلف يونس معجون7048
عيشان محمد علي1922غزي محمدالياس محمد الرفاعي7049
محبة عبداهللا اسماعيل1943غاليه عبداهللامحمد حسن علي7050
ارملة1946آولي حسينهوره محمه موسو7051
ارملة1941هزو عليمنجي حسين قاسم7052
ارملة1963آالن مرادخنسي يوسف حسين7053
ارملة1940غزاله حيدرعمشه الياس حاجي7054
رشو حسن احمد1952زريف خضربسي ملكو مراد7055
ارملة1974عيشان خديدهآوجر خليل مراد7056
ارملة1927خفشي خليلآوري موسى خلف7057
ارملة1935عمشه حسينسيسي مراد مطو7058
ارملة1946ميردين مرادفاطم عمر حمزي7059
ارملة1945خاني خلفبسي مراد بكر7060
ارملة1952عدالن خلفشرين قرو سيدو7061
ارملة1949بيزار خلفآوهيش جردو خدر7062
حمو خلف اودي1911آلي خليفهآوزي حيدر شيخكي7063
ارملة1917خاني ناصرعدول علي فندي7064



ارملة1942آوزي عليتعلي درويش عبدي7065
حسين برو حسن1937شيرين الياسآوري خديده مطو7066
:آوزي خضر1943هزو عليالياس خدر مراد7067 عيشان آريت
غزال حسين حسن1951آولي يوسفخدر سيدو قاسم7068
نعام حيدر سيدو1952خنسي حسورشو قاسم يوسف7069
آوجر قرو يوسف1950غزال نوافرشو قولو تمر7070
ارملة1946بسي عبداهللاخاني خدر شمو7071
شذى بافل برو1983آلي حجيخلف خليل مراد7072
نعام الياس خضر1957نيسان شموخديده عيدو خلف7073
اميره حجي حسين1982شكرية سليمانحسين احمد محمد7074
عزيزه امين عبدو1978امينه محمد عليمسعود الياس يوسف7075
ناهدة الياس خضر1966آوري حاجمنوري سليمان عبدو7076
منيفه مراد علي1954رحمي عليمحمد ناصر علي7077
موالن محمد ناصر1971اديبه سمونايف محمد اسماعيل7078
اديبه سمو علي1949نوري حسنمحمد اسماعيل علي7079
ميان مراد تيلي1951اسمر سليحيدر مردوس محو7080
شيرين حواس عبدو1950عمشه حسينحمو ملحم عبدو7081
ارملة1927رايمه قاسوفهيمه رسول سلو7082
ارملة1945نيسان صالحمسري الياس خلف7083
شكرية علي وهاب1925ميرم يعقوبقاسم خدر خلف7084
اليفه حسين صالح1956شكرية عباسنايف سيدو قولو7085
فهيمه آمور عبدي1920هوري سيدوسليمان حسين حسن7086
ارمل1944نشميه سليمانامين خلف خضر7087
بهار خدر سلو1946خنسو خشوشمو خدر ماجد7088
فهو داود علي1941زهره سارهابراهيم قاسم احمد7089
منيفه يوسف1953نوفه قاسمفيصل داود علي7090
آوري قاسم خدر1951آوزي عليرشو مراد زرآو7091
آني آسو عيدو1953آوزي يوسفجميل رشو قاسم7092
ارملة1927غزاله خديداميان سليمان صالح7093
مرجان بدل علي1952خفشي اتوينيحسن درويش حسن7094
ارملة1945آوجري سليمانصبيحه عمر خليل7095
جيهان رستم علي1969غزالي خضرجالل محمد عيدو7096
نجاة محمد عيدو1957زيني حسننوح خلف عيدو7097
منجي حسين1932زريفه سيدودرويش زندين حسن7098 : شمه سليمان
شيرين الياس آوتي1954زيني اوصمانعمر آسو بوزو7099



مرجان علي ابراهيم1920زيني خليلخديده برو سيدو7100
خمري خدبدا1955غزالي خلفخليل آجي بكر7101 : زريف رشو سيدو
زيري مراد آتي1948شرين رشوسيدو عيدو رشو7102
زآو قاسم حجي1937غزالي مرادخدر فارس خلي7103
غزال جردو قاسم1940هوري سيدعلي رشو حجي7104
بسي هبو احمد1927شرينه حجيخديدا عيدو رشو7105
آلي حجي مطو1950عدلو سفوكسعدو جردو قاسم7106
مرجان سيدو بشار1944عبشان عليخضر ناسو علي7107
علي اوصمان حمو1917زريف عبداهللاغزال اوسو قاسكي7108
آالن سليمان حلو1955عدول خلفحمد بشار قتو7109
ارملة1955غزال حسينعدول عنتر رفو7110
ارملة1942حنيف محمودفاطم يوسف علي7111
ارملة1927عدول خلفبسي حسين موسى7112
شيرين حطي بشار1937زريفه مطوجردو قاسم حسن7113
هزو شمو حسن1917عدول قولومراد حمد خليل7114
نصاف حسن ملكو1917عدلو مطوحجي مراد علي7115
فهيمه قاسم عثمان1944هزو حجيخديدا خلف علي7116
فاطم ابراهيم آارس1951خاني خرونايف خلف حجي7117
آوري اوصمان قاسم1944بسي سليمانحسين مراد حجي7118
آوجر رشو قاسم1932غزال رفوجامو خليل ابراهيم7119
هزو عيدو عفدي1947خفشي ابراهيمصالح رشو قاسم7120
روزه ميشو خرو1912بسي حمدفندي احمد حسن7121
بسي اومر موسى1957آوري ابراهيمحجي صالح حسو7122
غزالي قاسم مراد1945عيشان حسنآتي قرو برآات7123
تلو حجي حجو1939الخان بيشوشمو حيدر بشار7124
محبت حنو حجي1955هدية احمداسماعيل خليل ابراهيم7125
ارملة1950بسي حجيآلي قاسم خلف7126
نوره خلف1946عدول عليحسن مراد جومر7127
خنسو حسن سيدو1950آوري خلفحجي عطو خلف7128
نعام جوآو حسين1927حنيف عبداهللاومر رفو قاسم7129
سيري خلف تمو1917باران اوصمانحسن جندي آالو7130
باران صالح حسو1953عدول يوسفشمو خلف شيبو7131
شيرين خلف سليمان1915غزال سليمانعمي حسو ابراهيم7132
خناف خديده قاسم1951آوجر حبوعلي جوآي مجك7133
هزو رفو حسن1949آوجر حبومراد جوآي مجك7134



صبرو مراد الياس1952غزالي سموخلف صبري الياس7135
منجي رشو سفوك1956خونافي حجيخلف عباس سفوك7136
خنسو خدر عباس1945هزو مطوحلو حمد عباس7137
آامو بيسو آرنوص1946آوري سيدوجردو رشو حجي7138
آاملة عزيز خلف1953زريفه الياسشمو خديده نبو7139
ارملة1947عدول جرزومخنشي حسن حسين7140
الياس مراد  دهار1917موجر تموغزال خلف اسماعيل7141
ارملة1933سيفي حجيآوجر خديدا شمو7142
ارملة1960آوجر دهارايلخان ابراهيم خلف7143
ارملة1957عدول جرزومبسي حسن حسين7144
ارملة1956نوري شموزريفه ملكو موسى7145
شمي عمي سليمان1949حليمه شيخيحسن ميرو آراف7146
بتو عبدو علي1927آوزل خضرخلف جاجان ميرك7147
بيزي حسين صالح1939اسمر قاسمايزدين عمر بكو7148 : خنسو رشو علو
نعام داود قاسم1956زريفه قاسمسعيد رفو علو7149
عيدي قاسم خضر1956خنسو خلفحجي حسين صالح7150
ارملة1963آوري ميشوخاتونه صالح حسين7151
ارملة1961بهار سموهوري علي قاسم7152
ليلى عمر الياس1966زهره صكفانبرهيم علي خدر7153
ارملة1949شيرين قاسمبيزي الياس مراد7154
شمي علي علو1952منجي بشارعيدو حسين قولو7155
آاملو مجك مراد1956غزالي ميشوالياس علي ابراهيم7156
بسي اسماعيل ضياع1928بسي ابراهيمحسن تعلو حسن7157
شمي آتي خلف1935خنسو خلفعلي ابراهيم صفر7158
غزالي اوصمان حسين1917خاني قرومراد قاسم حسين7159
ارملة1949بسي خليفهصاري الياس حمد7160
خاني ماجد برآات150برفي عنترخديده الياس خلف7161
منجي سيدو احمد1949رخيص قاسمشفان قولو قاسم7162
حنو شفان ابراهيم1957آوري مشكوقاسو الياس قاسم7163
آوجر حيدر قاسم1945آوري علورشو الياس خلف7164
نظيفه ابراهيم حسن1956آوجر محمودقاسم حسين عيدو7165
ليلى خلف قطو1982نوري شموخالد نواف قطو7166
آلي حسن خي1917ميان ملكوالياس رشو ابراهيم7167
خنسي عبداهللا شاوردي1922غريب احمدعمر خلف حسن7168
نادر خلف عصمان1945رشي الياسشمو قطو سعدو7169



خفشي سيدو1966بسو حجيخديدا آاري خليل7170 : آوجر الياس رشو
بهار بشار آتي1937بيري عيدوقولو حسن سمي7171
ارملة1949آوجر محمودبسي يوسف جبان7172
ارملة1963آوري حمبدنعام برآات سمير7173
خملي شرو حسن1952غزال حجيخدر جردو علي7174
عدالن خليل ابراهيم1952فاطم عفدينايف رشو خلف7175
سيفي باسي حجي1941آامو علوداود خلف حسو7176
ارملة1955بيزار خلفبرفي قاسم يوسف7177
مراد محو خلف1960خونافي خلفآوزي خديدا هجو7178
ارمل1912نصافي عليرشكوقاسم ارسكه7179
ارملة1938مزي يوسفنصافي حسن رشو7180
ارملة1895خنسي خلفبسي دهار خلف7181
ارملة1949عيشي رشوقمر علي اسماعيل7182
آوري آدو آتي1955نسو خضرامين الياس اومك7183
ارملة1930بيزار عليغزال خلف دربو7184
سيفي عفدي خلف1957آلي حجيخلف رفو بيسو7185
ميان عبدو شاهين1945خناف شيفانخلف عصمان الياس7186
ار ملة1956قتي درويشهزار حسين حسن7187
ساري خلف سليمان1950زريف حسوصبري الياس عبيد7188
آلي خلف عتو1927فاطم سليمعجون قاسم جلو7189
بيزي سلو عباس1927آالن شموصبري خليل حلو7190
ارملة1937خنسه ادوصبريه سيدو علي7191
آوري1945خنسي اديحس خلف آجو7192 : هزو بكر
ميان خلف مطو1948آوري خدرآبعو حجي آتي7193
وضحه عبيد نمر1933بتي ميرزارشو آرزو يزرو7194
عيشان قاسم ادو1950آوري جوآيخلف شمو حسين7195
خناف حسو خليل1922خنسي خلفخرمش رشكو خليل7196
خجي بكو سليمان1955هزو حسنمراد سليمان خلف7197
شيرين جردو آوتي1937نصاف عليخليل الياس خليل7198
برفي ملحم موسى1912خنسه اوصمانجوآو خلف حسين7199
خفشي مراد اصالن1953ارزان دبورشو سليمان حجي7200
آلي آرو الياس1956آوري عزامزيدو نعمه مرزا7201
ونسه خلف1954منجي رشوسليمان ناسو حسين7202 : وضحه اسماعيل حسين
خدر درويش يوسف1947عمشي حمزوسوسي بيردرمان الياس7203
سوسي فرحان سلي1935غزال حسنسليمان حسن سلي7204



زيري حجي خلف1952حنيف خليلمراد يوسف شرو7205
خوخي قاسم رشو1937هزار آينجومجو علي حسين7206
شمي الياس حسن1954آوجر حسنبرآات خديده هسن7207
غزاله علي جتو1953بيزي مرادحمو حبيب حلو7208
زيري الياس علي1956عيشي عليسلو اوسي صالح7209
ارمل1918ايلخان خدرسرحان عمر علي7210
ارملة1959غزالي سليمانزهو حمد صفر7211
ارملة1922بيزاري رشوعجي نعمو خلف7212
ارملة1954فاطم علوآرتي رشو خليل7213
بسي احمد يوسف1922حني ملكومجو حسين شرو7214
ارملة1959ارزاني رشوشمي حسو عليوي7215
ارملة1954عيشاني عليغزالي حسن مشكو7216
آوزي سليمان1945عرنو سلوخديدا خلف شرو7217 : بسي خلف حسين
ارملة1951بيزاري شموعمشه مراد خليل7218
دالل عباس عيدو1950غزالي جردوحسن خلف مجو7219
ارملة1945عيشاني الياسخفشي خلف سليمان7220
خنافي علي خلف1918عيشو عليحسين شاهين خلف7221
ارملة1921عيشاني عبومنجي حامو اوسو7222
ارملة1949آلي شكرآزى بورتو ناصر7223
مسكي خدر نمر1932قتي متودورمز يوسف خوخي7224
هزو مارو صالح1944منجي خدرآنجي خلف محمود7225
ارملة1930خاني خلفخفشي عليو آريش7226
نوره بابير عباس1963خنافي خليلهسن علي خلف7227
آوجري خليل سليمان1917عدالني دهارسليمان علي حسين7228
لطيفه يحيى يونس1925خنسي نابثعساف خليفه وهب7229
بسي برو اوسف1936آوجر حسوحنو مجدين خلف7230
آلي خلف رشو1968هوري عليسالم عبدي ناصر7231
سيفي هبو خلف1954خنسي حسومحمة قاسم يوسف7232
شمي مراد خديدا1956غزاله اديمراد حجي خديده7233
هدية حسن1949رزرو خلفآبو محمود خلف7234 : زيني عسالن
عتكي آجو حسن1939عدالن فارسايزدين خلف خدر7235
زريفه نافخوش قاسم1947غزال موسىخلف خديده قاسو7236
غزال حسين خلف1932آوزي صبحيعفدال سيدو خلف7237
خنسه مراد1956غريبه درويشجوقي حسين حسن7238 : هوري مجي
آوزي الياس عيدو1951آوري عليخدر حسن خلف7239



هزو خدر1932غزال دربومجو يوسف مرزا7240 : ارزان محمود
ارملة1922عدله حسنفاطم جوآو مراد7241
عيده عبدالعزيز حسن1955ميان سليمانغفور صالح خلو7242
رحمه محمد قاسو1951عمشه جنجونامين الياس خلف7243
فلوس آمور عفدي1917رحمي حسنحسن جنجون آرموش7244
غريب رمو عالء الدين1927هزو قاسوامين مراد قدوش7245
هوري جميل قاسم1955ارزان زلفوعمر آرنوص خلف7246
ارملة1950هاجر يوسفنحام خلف ملحم7247
جردو خدر علي1900عدول مجهولهوري عبداهللا حمو حسن7248
امينه وهاب رمو1951بيزي رشوسليمان شمو خديدة7249
ارملة1962عيشان قاسمليلى اسماعيل آرنوص7250
شيرين خديدا آجي1952بسي خلفمراد ادو مراد7251
سليمان عمر خلف1922عدلو مندوغزال خلو عمر7252
آامله غربي عفدو1912سيفي سفوكسيدو مناور علي7253
عمشي جردو شمو1932آولي مرادعيدو خلف قتي7254
قاسم بكر عمر1965تكوس سليمانزيري الياس برو7255
فهيمه مراد علي1939خانم عفدالخلف عبدو عمر7256
آوزي خلف عباس1942عدله معجونامطير سرحان دلي7257
خانه محمد حسين1932سيفي خدرشمو مراد شموآا7258
سيفي قاسم حسين1927سيفي دليشمدين يونس معجون7259
عزيمه سليمان احمد1955عموش حمودينو جردو احمد7260
آوزي جردو عباس1951زينوخضرحسن علي داود7261
نوفه غربي عبدو1954خنسي قاسمقاسم شرقي عفدو7262
ملكه علي حسين1951عدله محمدخليل عبداهللا عباس7263
ايلخان خلف شيبو1949عمشي حسينمراد شمو حجي7264
نجمى خديدا علي1951الخان خليلآرعان حمد عيسى7265
عدول علي اوصمان1927زريف عبداهللاحسن اوسو قاسكي7266
اليف مراد علي1947آوري حباناسماعيل نعمت داهر7267
سيفي مرزا عبدي1937عمشي دربوالياس قاسم خلف7268
ليلى عبدو آجو1947آوزي مرزاخليل خلف قاسم7269
خناف فندي1945عدله هاديسيدو حمي بشار7270 : صبرو موسو درويش
آوري حمي شمو1954آامو خلفسيف الدين بكر عرفان7271
نصافي الياس خلف1939آوري شموميرزا قيرو درويش7272
غزالي سلو سينو1910آامو خلفسليمان شمو فندي7273
مرآز خديدا حمد1953زريفه ميرزاآرو شبلو حمد7274



نيساني خديدا جندو1943خفش حبشحسين علي فندي7275
آومي بوزي جندي1927خفشي هبورشو يوسف حوآي7276
ارملة1942آولي قاسوآوري جردو قاسو7277
ارملة1956ميان رشوبسو دربو ابراهيم7278
ارملة1942خنافي خلفخفشي خلف حسين7279
عفدو سليمان سيدو1952غزالي خلفآرتي برو قبات7280
ارملة1917خمي ناصربتن شيخومرزا7281
ارملة1917عدول قرىغزال عبداهللا ملكو7282
ارملة1909ليلى احمدرحمي قاسم علي7283
آارس خلف حسين1927زريف حسوغمي بشار عفدي7284
شيرين محلو حجو1952بيزار رشوخلف نبو قاسكو7285
شمي قاسم خلف1952تعلي خلفزيد درويش علي7286
آامو ميشو سيفو1954آوري خرمششرف حسن سيفو7287
ارملة1935فاطمة اسودبرفي قاسم خضر7288
غير واضح1910آوري مرادقاسم خلف مراد7289
شيرين ختو شمو1957هو شموجميل مراد حمد7290
ارمل1946قطي الوندصبري عمر يوسف7291
ارمل1933امينه حسنعبداهللا ياسين عبداهللا7292
ارملة1936اسيا احمدشكريه احمد يونس7293
سيفي قاسم سيدو1965زريفه قلوخلف اومر علي7294
نجاح سمو حسين1957نشميه احمدعصام الدين محمود احمد7295
ميان مرزا عمر1925آوري ايالسسليمان حسين علي7296
عمشه جردو خلف1943بيزي قاسمرفو مراد خلف7297
ارملة1952خديجة عليمنيبه رشيد خليل7298
نعام مجو حلي1943بيزار رفوحجي اصالن قاسكي7299
وضحه بدل آارس1951نصافي حسينحسين حجي مراد7300
صاري مشكو مراد1944بسي حسينسعيد سيدو سعدو7301
دالل داود خدر1971نوري قاسمخيري خلف سيدو7302
نوفه حسن شيبو1975نوره احمدجاسم محمد شيبو7303
آوز حجي يوسف1966آوري مرادبرآات الياس حاجو7304
وسليه مراد عيدو1954عيشان علورشو يزدين سلو7305
آني شمو آاآل1950آوري آاآلازدين آجو ابراهيم7306
نعام بكر قاسم1956آوزي خليلخديده نافخوش قاسم7307
حنيف حجي آلي1944شيرين دهاررشو سيدو عليكو7308
منى صالح الياس1970فاطمة آريممحمد عبداهللا خلف7309



غنيه علي حمش1967بيازه جردوخالد سعيد حمش7310
خاتون اوسمان رفو1967ميسو مشكوبرهيم رشو مراد7311
حلوه زآر عبدي1969عيدي حسينجالل قاسم رزو7312
ميردين علي خلف1950بسو صالحرشو خلو خديه7313
ارملة1954دره رشوغزال لفو خدر7314
ارملة1953غزال حيدرحنيف ابراهيم رشو7315
خناف رشو عبداهللا1952خاني حسينخديده حسين رشو7316
ارملة1955عدلو محموشرين الياس داود7317
ارملة1927زهره احمدحنيف قاسم آاتو7318
ارملة1957حتي عمرخاني حمو عمر7319
غزالي جومر قاسو1927عيشاني عليبيسو مراد سدو7320
آرحي عمر علي1952بيري ادينادي خطيب ادي7321
ارملة1953بسي خديدااللي مراد خدر7322
ارملة1927اسمر مرادآلي عيدو عجو7323
ارملة1925شيرين مرادعمشه علي شيرآه7324
غزالي خديده آجوج1957حنيف خلفقولو خلف آجوج7325
ساري قاسم سليمان1951عمشه سيدوحسين داود عباس7326
آوجر خديده عمر1968عدوله الياسخديده خلف تعلو7327
ارملة1955زريفه درويشآامله رشو خلف7328
ارملة1925غمي ابراهيمآوري حسين ملكو7329
ارملة1935اليفه رفومجو سليمان خلف7330
غزال سعدو احمد1927زريفه آصبشرو خلف شرو7331
آوري خديده دلي1954غزال حسنمرزا عبداهللا داهر7332
سرحان حسين قاسم1932آوري عذيبخنسي رشو نافخوش7333
ارملة1954غزالي خلفبسي حمو عبداهللا7334
ارملة1948عدول عليآوجر الياس قاسم7335
مراد خلف رفو1945آوري خلفشرين خديدا قاسم7336
ارملة1951آوري سيدوآلي شرو سيدو7337
منسيه رشو حسن1952فاطمة عليفيصل قاسم صالح7338
ارملة1939زريفه قاسمعدالني رشكو بشار7339
ارملة1930هوري سلوباران خدر نعمو7340
ارملة1923جازيه مرزافاطمه خضر الياس7341
ارملة1956آوري يوسفساري سعدو مراد7342
ارملة1950بسو بشارصنم ابراهيم درباس7343
ارملة1956بسي خلفزريفه ناصر حمد7344



اعزب1968عدوله مرادبرآات مراد قاسم7345
زيتون خلف جردو1980اسمر خدرحجي خدر خديده7346
ارملة1920ارزاني خلفمامي بشار خلف7347
بسي حسين علي1957خناف حسنرشو يزدين خديدة7348
آرتي نعمة مرزا1957ساره مجوجردو آارس حرموش7349
ارملة1940نصافير قاسمآوري يوسف درويش7350
ارملة1920زريفه عليآوجري عيسى حمد7351
مشكو عمر مراد1939غزال رفوبهار عمي حسين7352
نوري خلف سليمان1951آني عباسبرآات خلفوك ملكو7353
نوره محمد خليل1957ليلى حجيموسى محمد عبدالكريم7354
امينه ابراهيم قاسم1968نصافي سيفوراآان نعمان رشو7355
نسرين عرب شمو1966عدلو حسينالياس حجي آارس7356
حجي رشكو بشار1942غزالي بشارحنيفه اسماعيل علي7357
وسيله حسن حجي1968خنسي خلفياسين سليمان حجي7358
ارملة1937خناف خلوشرين خلف عيلو7359
الهام بابير احد1973شمسي صالحعلي مسيب حيدر7360
سندس اسماعيل حسين1974محسوبة احمدعباس حيدر حسين7361
سيفي الياس1941آوري قاسمخديده خديده سعدو7362 : بيزو حجي
نعيمه الياس علي1943بيزي نفسوبكر قاسم يونس7363
ارملة1942تعلي حسندرويش حسك مجو7364
ارملة1937آرتو عيدوعيشي درويش عفداهللا7365
هدلي نايف داود1955غزاله مجوقاسم مجو مجو7366
ارملة1943زريفه جوآيشيرين مراد خديدا7367
ارملة1925آوجر قاسمخوناف حسين احمد7368
ارملة1960عمشي قاسوارزاني حسن حجي7369
ليلى مراد خليل1950عيشاني عليجردو عباس قاسو7370
آرتي شمو منت1952بسي حجيحيدر سيفو قاسو7371
آرتي عيدو منت1948حنو سمونمر حموش منت7372
ارملة1890عمشه ملكورشي ملكو اوصمان7373
آلي عيدو وهب1952خنسي اسكندرسليمان شيبو وهب7374
سبحي حتي بشار1917شيرين حجوحمو حسين مرزا7375
آامو الياس عبيد1922غريبه عزيزالياس نهروز فرحو7376
سيفي آشحو شهاب1956بدري مردوسبالو حجي تعلو7377
نوفه محمد عبدالكريم1926عدول خدرسيدو احمد دلي7378
ارملة1954عدول خدرآوري خلو خضر7379



ارملة1925آمرزي بشارميان عيدو آالي7380
ارملة1961آوري سيدوآوزي جندو جوآو7381
ارملة1930هوري رشيدشرين هسن حامو7382
ارملة1958شيرين حسينشمي جولي حجي7383
ارملة1908تعلي حجياليفه عفدي جاسو7384
ارملة1930عيشي ملحمخفشي محمود حسو7385
زريفه عيدو رفو1951عيشو جردوالياس عبداهللا دريش7386
آوري خدر1952زريفه هبوحسين حجي خلف7387 : عدول حسن
آله نايف مراد1949شاري حسنحجي جردو خلف7388
آوري حجي حسي1962آلي حسينخلف حسن حسن7389
شيرين آريت خلف1975شرين خلفخيرو حجي حسن7390
ارملة1922آلي عفدياسمر آورو شبلي7391
ارملة1942زينب آنجيمحبة آلي درويش7392
فرحه سليمان1976شيرين مطوشمو خلف سليمان7393
علي زندين بريندار1927خاني محيقازي سلي نمر7394
غزال خلف حسون1930بسي الياسمراد بكر حسن7395
ارملة1907بيزو خليلخاني ابراهيم حسين7396
غير واضح1952آوجر عليناصر الياس نمر7397
عدالني درويش1918جوني حسوخلف قاسم عيدو7398
ايلخان عزو اوسو1919عموشه عليسليمان امان تمر7399
عدوله حسن سليمان1947آوري مطوحجي سرحان حسن7400
شمي خلف1892زريف حسنمرزا بكر خدر7401
وضحة عبدي ابراهيم1953بسي عليحجي حسن احمد7402
ارزان مرزا خدر1955حنيف خديدةحجي قاسم فندي7403
خدر ميشو خلف1940عدوش خدرروشي جردو خلف7404
ارملة1930عرنو حسين محوعدالني حامو تاتار7405
عتك جردو عتك خلف1922صبحه يوسفايلخاني عباس علي7406
هزو خدر شاهين1925ايلخان بكوبرآات ابراهيم سرحان7407
زريف خلف مطو1952ريحان جوآوصفوك خلف سليمان7408
زيري مراد ناصر1983حنيفي خدربابير عمر سليمان7409
طواف اوصمان ايسو1932خاني سطامجتو مصطو دلو7410
خديدا حسو اوسو1930آني مراد يوسفارزاني اسماعيل حسن7411
اوصمان درويش خلف1920غزاله خفسيسي حسن درويش7412
شمي ادو حسن1914سيسي واديحسن علي ابراهيم7413
رشو حجي ابراهيم1915نسوهوري سيدو حسين7414



آالن عباهللا عاشور1905عدول عاشواسماعيل نعمت قاسم7415 / خفشي حمد حلو
غزاله خلف علي1942مسري آريشحيدر المان نمر7416
آوجر عيسى1909ايلخان مراددربو خلف متو7417
عرنو نافخوش سليمان1912بسو مرادسرحان خلف ايكان7418
جمره داود1917زيني مصطيخضر آريم قاسم7419
آوزي سيدو1920آوجر عاشورمراد حسين ملكو7420
خنسي قاسم عيسو1927تعلي عموحسن حسين ميشو7421
خفشي عباس قاسو1918بسي حسينحجي حسن حجي7422
قاسم ناصر1927بسي فارسبرفي آجك سليمان7423
ساري بكر حسين1912بسي عتكوعبداهللا مطو خلف7424
فهيمه زآر محمود1912مريم خضريوسف خضر عبدالعزيز7425
عرسان سيدو ملكو1927غزال حسنسارة مراد سليمان7426
علي ابراهيم سرحان1925زريفة حسننسو خلف قاسو7427
بسكي قاسم خلف1940زريف خديدهبدل خلف خديده7428
خلف قاسو جاري1917بسو حسيآوجري علي درباس7429
فهيمه الياس حمزه1917زريفه عبدياحمد حيدر محمود7430
خضر عمر خليفه1927مريم احمدحليمه عمر حسن7431
رشي عجو رشو1949زي حسنجوآو علي دولمز7432
مهمد الياس اوصمان1905غزال عصمانخنسي رشو عادي7433
سوسن داود عيسى1927دالل آتيقورو ناصر تومو7434
عيشان حسن خلف1917عتلو برآاتحجي برآات بكو7435 \ آوجر اوسو خدر
آالني حسين بشار1938حني محوخلف قطو عباس7436
فاطم مراد بشار1917بيزار حمدخلف ابراهيم بكو7437
خشمان رشو جزاع1923ارزان خشوآوري عباس حسن7438
خلف شمو خلف1933جانو حسينمنجي صالح حتي7439
جردو احمد دلي1935شمسه عبسورعموش حسن خدر7440
جميله ابراهيم خليل1925زينب الياسخليل حسين محمد7441
عفدو طراح عفدي1923ميلو خلفبيري حجي حيدر7442
عربو يزدو قاسو1922آلي عليمنجي خضر بيسو7443
فاطمة حسين1938خنسي عبدالحمو حسن مصطفى7444
شريفه مصطفى صكر1944حنيف احمدعباس علي عباس7445

زيري خلف سيدو7446
زريف خلف 
حجي خلف حسن1952درويش

فاتي يوسف خلف1932آورى مرادحسين آرنوص آتي7447
بياس علي خديدا1897بيزاري آندوربدل قاسم عبدي7448



بهار خديدة علي1922عيشو خديدةاحمد سيدو افدل7449
ساره قاسم خليل1915بندي يعقوبسيدو خلف الياس7450
عيشان درباس ابراهيم 1931بياز شيبوبرآات شكر حمادي7451
ليلى قورو خلف1947عيشه ناصرآلو يوسف علي7452
ارزان حسين1939سيري خلفمجو خلف الياس7453
قيزى رشو علي1922فاطم بشارمجو الياس خلف7454
آني درويش عتك1927ايلخان دهارصالح ميشو عبداهللا7455
بسي علي عباس1925عيشاني خلفخديدا يوسف خدر7456
خوخي شيخو ميرزا1942ميرم حجوشمدين خدر حجي7457
سيفي خديدا علي1954حنيف خديداسليمان قاسم فندي7458
دالل قطو حمد1949بسي سليمانخديدا مجك خدر7459
حجي خضر عبدي1951سيفي مرادآرتي درويش7460
آيجو عمر ميرزا1937آوزل خلفنيسان خدر علي7461
شهرب الياس1980بهاري رشوخديده قاسم علي7462
اعزب1959خفشي يوسفاندر جندي حمو7463
ميرم حسن خلف1905دالله علييوسف نبو حسو7464
حني عرفات عيسى1947نوفا عبوحجي علي نمر7465
عمشي خديدا الياس1912عيشي شيخوالياس ناسي مرزا7466
جفلة صالح حسن1935خنسة حسنحسين احمد حسين7467
فوزيه ابراهيم1976آوجر قاسصالح مشل علي7468
قتو عباس قاسم1912هوف خلفحني محو دربو محو7469
آني موسو خديد1935عيشو يونسسليمان وادي قاسم7470
بسي قادو داود1927ايلخان دهاربراهيم ميشو عبداهللا7471
دينو عمر علي1957ستي خلفشيرين ناصر حجي7472
الياس اومك ميرزا1935جوني الياسنسو خضر علي7473
عدوله عنو سعدو1905نوره خلفمراد عبداهللا حمزة7474
بهار قاسم خديده1950بهاري صالحعيدو عبدي قاسم7475

شمي مراد الياس1954غزال سمو برآاترشو صبري الياس7476
سي الياس سيدو1922حليمه آاتوحسين خدر محمد7477
1953سيفي شموشمو حجي حسين7478
قاسم عمر اوسكي1917زين هبونور قاسم عمر7479
حسين آتي قاسم1932آوزي شموبهار حجي قاسم7480
بكر عمر خلف1912آلي شريبيزي برو خفي7481
الياس آتي حسن1949آوري خلفبيزي حجي درويش7482



حسين برجس1930زينب عفدوفصولة مراد آلي7483
مراد عبدو سلو1966بريشان قاسمهوري نايف حسين7484
خلف بكر1935عدلو آمبرآوري سيدو خلف7485
عدالني آجو ابراهيم1898بهاري عيسورشو سليمان حسو7486
نورى قاسو احمد1920عمشو خليلالياس هبو احمد7487
خناف قاسم معمي1945هاجرى هبوقاسم حجي عيدو7488
مياسه داود رشو1953زريفه آجونعلي مراد سعدو7489
قاسم خلف علي1911سيسي وادينيساني علي ابراهيم7490
خونافي محمود1924فاطم علومراد علي حسو7491
ايلخان حسن1905غزال مرادمراد مطو خلف7492
هوري خديدا1930آوري مرادحسن عيدو حمو7493
1927غزال حسين سعدو7494
1932بتي شموبسيك عبدي درويش7495
قطي رشو سليمان1945آتي خلف الياس7496
سيفي حجي1935آوجر حسنخديده الياس تتر7497
ارملة1922عمشه داودغزال حسون حسو7498
ارملة1937خفشي خنوآوري خدر عمر7499
1887محمود خلف سعدو7500
جمال محمد عيدو1963زآيه احمدشيرين علي خضر7501
حياة محمد علي عباس1948عيشه خضرشاآر مجيد مرعي7502
1951آوري خديدهخيرو خلف خلو7503
جيهان ابراهيم اسماعيل1978منيبه رشيداياد عزالدين خلف7504
1932يوسف حسين احمد7505
1950احمد حسين يوسف7506
1912حسين يوسف عبدالقادر7507
حلوه محمد سليمان1959عمشة خضرحمزه خلف بطوش7508
عطيه عاصو بطوش1956عمشة خضرمحمد خلف بطوش7509
خديجه قاسو سمو1961زهره هاديحسين محمد علي7510
نسيمه احمد جونو1957حنيف يوسفنعمت بارو جونو7512
وضحه خديده خلف1902خني شموخديدا خلف جومر7513
عيدو قولو1927آوري علي ذياب7514
آاشان حسو عيسى1922ميردين عليآوري جردو محمود7515
ارملة1937خفي مرادآوزة قاسم مراد7516
رشو حجي خدر1905بيزار ملكوآوري عباس قاسم7517
عموشه خشمان ديبو1917بتي بكرشمو بكر علي7518



عدوله حسين1916مجو آارس علي7519
غزالي سلو1917آسو رشو عبيد7520
امل الياس سدن1978اليفه يوسفسامان نوري سليمان7521
اليفه يوسف حجي1954خنسي خلفنوري سليمان حجي7522
غير واضح1971غزال حجيحسين حميد حجي7523
شيرين سليمان دينو1954شيرين شاهينآدو سيسو شمو7524
ساري ابراهيم خليل1929الخاني غزالعربو نعمو بشار7525
هدية حيدر نذير1969عيشان ادوبرجس ابراهيم خليل7526
حمو عبداهللا حينتو1925بيزاري عليغزالي خلف حمد7527
قاسم آتي ادو1927نيسان خلفعيشان حسين نافخوش7528
عنجو قاسم خدر1918خنسي خلفارزاني رفو ادو7529
مصطو سليمان1937عدول يوسفزريفه مراد خلف7530
خلف شيبو آيلو1936بسي حسينيازي جاجان محمد7531
سعيد صبري خديدا1958روشي اوصماننعامه سمو غريب7532
خيري حيدر خدر1949آلي خليلاسمر قاسو عطو7533
شمو ميرزا اوصمان1912عدالني بيشمامباران ناصر آوني7534
فرمان فرحان رشو1951شيرين علينعامي علي اوصمان7535
سعدو علي عمروك1920خونافي سلوهوري قاسم مندو7536
ميرزا موسو خدر1962حاني غريبوخاتون عيدو نمر7537
قاسو رشو آتي1958شمي آالومهيا ميرزا خلف7538
شيخو خلف خنجر1915حزى رشوساري حجي خنجر7539
سيدو قاسم سيفو1932منجي سيفوبتن مراد حسو7540
شرو علي حسين1925بسكي معجونهزو مشكو خديدا7541
علي احمد عرار1958زريفة آجوشمي جومر جردو7542
شرف شيخو سلو1935ايلخان مهمدغزالي آالو علي7543
سعدو آنجي سعدو1930زريفة معونوره سينو غريب7544
ايزدين بكر مراد1937قتي حسينآوري سعدو برهيم7545
بابير خديدا علي1940فتكي حيدرنعامي عمو ادو7546
خديدا شرو موسى1942عدوله محمودآوجري خديدا الوند7547
خلف خديدا عطو1927آلي اوصمانعيشو سيدو قاسم7548
آمال شيخو سلو1954هوري ايكانآوري شرو سليمان7549
محلو موسو خديدا1955غريب حسينبهار خديده قاسم7550
خدر موسو خديدا1938آوري حلوآلي جزاح شبلو7551
عباس محمود علو1935اسيا مصطفىآوري رشيد رمضان7552
حسن محمود علو1938اسيا مصطفىزهره رشيد رمضان7553



عيدو خلف علي1951اليخان خضرآاملة خلف بيسك7554
حجي خدر حمد1936آلي اسماعيلشيرين آرتان اونس7555
عمر شمو عيدو1949خنسي خدرآولي ايزدين خلف7556
حيدر جبو خلف1921عدلو ميرزوعمشي شيخو شموفي7557
موسى بكر سعدو1927شيرين عمرزريف خلف قاسو7558
برآات عمر آردي1940خانم شمدينمنجي فرحو باجو7559
يوسف آشتو1950منجي حجيشيرين مراد خديدا7560
صالح آمو عفدي1939خنسي عبداهللافريده حسين عفدي7561
خضر علي عبدي1942منجي خديدةفهيمه عطي عرب7562
محمود حسو محمود1942هاجر يوسفزريفه خلف ملحم7563
قاسم بابير مراد1932آوزي حسينسيفي مراد قاسم7564
خديدا عبدو شاهين1932رندي عليخاتي خلف حسن7565
الياس خديدا حسين1927بهاري برهيمآني مراد رشو7566
حسين حسن حجي1962بسي خديداصاري مراد خدر7567
آشو جدعان عنز1932خنسي شموشاهه حجي قاسم7568
عطو جردو عنش1920نصافي احمدحني عرار حسين7569
ميرزا خلف برو1935بيزار مسكوحاني شمو حسون7570
سليمان خلف بشار1920هدلي معوهيفي شمو جعو7571
سليمان مراد يسكو1924آوجري الياسبيزو رمو مراد7572
رشو خلف مراد1906فاني سلونعامي حسين شمدين7573
خلف شمو اسماعيل1926نوفة عليساره سليمان سينو7574
ابراهيم آلي ابراهيم1948خانم عليعرنو علي تتر7575
بيسو حفو حسو1927بسي رشوخاني حمو حسو7576
ارمل1917عيشه خلفحسين صفوك متو7577
خديجة ابراهيم زآر1965زهره حسينخضر يونس جعفر7578
سكينة خضر عبداهللا1960رحمه خلفابراهيم الياس عبداهللا7579
نعام يوسف عبو1964عدول رشوموسو مرزا قاسم7580
حسن سعيد خدر1922عدى حيدربيزي خفي صالح7581
هوري علي حسين1945زيرو حسنخليل خلف نمر7582
الياس خلف عمو1951غزاله مرادميو خلف عيدو7583
غزاله الياس عمر1955منجي عمرساير حجي عمر7584
شيرين آرو خلف1968نيساني مجوقاسم مورو حسن7585
فاطم احمد جردي1955سنيك جرديخضر الياس خلف7586
هلو سيدو مشكو1967غزالي حسنمراد عمر قاسم7587
شمي غربي علي1969شاني باقيحمو خلف خدر7588



حليمة حجي رشيد1972غزال قاسمعمر رشو خلف7589
هزو محي زلفو1918فاتي مطوالياس حسين شمدين7590
نعام حسين عبدي1952غزاله اديعلي قاسم خضر7591
ليلى حجي حسين1956ساري حسينمراد خدر خلف7592
آني سمو قولو1954فاطو حسينتعلو آسو قاسم7593
شيرين خلف خديدا1953آلي عليسليمان حسن حجي7594
عدوله مجو اوصمان1947عدالني خلفسعيد خلف مخو7595
بهاري ناصر شبلو1931غزاله خلفخضر مراد حسن7596
ارزان مطو عبيد1941غزاله عاشورهادي آجل نمر7597
شيرين خلف درويش1949زريفة معمكوخلف خديده علي7598
بدل قاسم ايزدو1927غزاله علوبسو محي خدر7599
سيدو حسين خليل1948زريفة فارسبسو علي تتر7600
محمود علو محمود1937خنسو خديداعيشي هبو خلف7601
الياس مطو عمر1947مرجان اوسيزهره عيسى مرعان7602
عباس مراد سلطان1963شمسه محمد عليعزيزه مسلم حيدر7603
عدالن مراد رشو1937عدول حسنمراد خديده عبة7604
نوح سعيد سرحان1953طيفة احمدامينه محمود علي7605
نعام عيدو نمر1955خنسو الياسالياس ايزدين قاسم7606
جمو مسلط علي1960اسمر علياحمد يوسف نايف7607
محبت ابراهيم عطو1968عدوله موسوخضر خلف حجي7608
خالده محمود قاسم1964زينب جروعباس خضر علي7609
ميرزا خلف خليل1907آلي خليفةخنسي علي حسين7610
هدية الياس آاتو1969شيرين قاسمشفان صالح محما7611
غمي اوصمان محمود1962خنسي محيبكر حمد بكر7612
ماري خف حسين1968روشي رفوسعدون عيسو برو7613
نعام جاسم رشو1954هزو مرادحجي اسماعيل رشو7614
هوري قاسم آجل1917بتي ابراهيميوسف عتو طوري7615
شيرين حسن سليمان1947غزاله حفديخلف اسماعيل علي7616 / عمشه مراد
جردو قولو حجي1924غزال درويشعدالن برآات آسو7617
نايف دربو يوسف1951غزال يوسفسيفي خليفه خلف7618
نافخوش جردو خلف1951اسمر عليسوسن عنز آينجو7619
خنو ابراهيم بكو1945زريف بكرصاري بشار قاسم7620
خلف حمد ابراهيم1945عدلو آوسهبسي الياس خلف7621
قاسم مراد رشو1947بسي خلفسوسي آتي نمر7622
عوين خديدا رشو1943عدول عليشمي جردو خلف7623



منجي مراد عطو1952زينو دربوصالح سعدو عطو7624
حجي مراد تمو1956نعامي خلفآالني خدر بشار7625
مراد تمو آردو1912عمشه يوسفبسي فارس حسن7626
خضر ابراهيم شرو1920هزو حسنآوزي دربو آتي7627
حسو حسين نعمو1958زريفة قاسمنعام مجو خدر7628
خلف الياس حمد1948برفي مراداسمر خدر آوسه7629
علي دربو آتي1908هوني سليمانخنافي ابراهيم شرآو7630
مراد خلف ملحم1943عرنو خلفوضحه هجو حسن7631
خلف خديدا معجون1930خنسو الياسارزاني ابراهيم حسن7632
مجو خلف بشار1935آوري هجوعدالني جردي بشار7633
قاسم حسن حفو1933غزال عليخناف حسين آندور7634
آارس قاسو برآات1937سيفي اوصمانعيشان حجي خلف7635
سليمان ملكو1932بيزار رفوآوري اصالن ملكي7636
حجي قطو حمد1970شاني باقيشيرين خديده خلف7637
حمد خليل علي1898زريفه عليمنجي احمد علي7638
غزال آلو مشكو1935سوسن جندومراد حيران دورماز7639
حسن سيفو اوسو1932عدول شموبسي عزيز مراد7640
زهره مشكو الياس1927خدي رشوحسن حجي خنجر7641
شمسه خلف يونس1949زهري خليلمحمد جمعه سرحان7642
هزو مراد خضر1922بهار درويشاسماعيل رشو اوسمان7643
عدالن اومر خلف1947هوري خلفموسو علي ابراهيم7644
زينب ابراهيم حجي1954نساف حسينيوسف علي بشار7645
خناف سيدو عبداهللا1954برفي سليمانعيدو حسين حمد7646
عيده عبيد نمر1937فايزو خلفخديد علي مراد7647
سيدو شمو خضر1947غزاله جاجانمتي قاسم خلف7648
اسماعيل قاسو علي1941مرجان خلفآوي خلف مراد7649
رشو خدر ناسو1928زيرو اوصمانفرجه شنيور قرجان7650
درويش حجي نعمو1935هند قاسوحزنو باشو عمر7651
شمو خلف قاسم1949بيري حسنآوزي سرحان حسين7652
آوري سيدو علي1925بيزار مرادحسن خلف قاسم7653
حلوز عبداهللا خلف1955خاتي يوسفآلش حسين بشار7654
سيدو سليمان حسين1927نوراسماعيلخنسي بشار حمد7655
علي جندو درويش1929خناف آاآوسارو عيدو مرزا7656
عدى قادو حجي1949نسو خلفقاسم مراد قاسم7657
آامو خلف مراد1922زريفة شموبرآات قاسم برآات7658



علي عفدي خدر1949زريفه قاسمشمي عيدو نبو7659
خضر عمر آتو1950عمشه حسينسيفي قاسم خديدا7660
علي خلف آالو1954آوزي قاسوبيزي آالو مراد7661
نوفه صالح حسين1966غزاله بطوشمحمود حاجي عمي7662
الياس قاسو1932عرنه ثابتعيشه خلف آتي7663
مصطفى خلف صالح1962شمي جمعهمنيره يونس صالح7664
شاهه جعو حمو1953شمي عبداهللامين سليمان حمو7665
فاطمة خلف علي1929منجي معجونحسين قاسوحسين7666
حسين زآر محمود1929زيرو خلفنوره احمد خضر7667
صالح الياس خلف1937آلتان حسينآبرى سعيد جعفر7668
جاسم خضر زآر1957فاطمة اسماعيلشمسه مسيب زآر7669
غزال مراد قاسم1927جوني ابراهيمعيدو آلي برو7670
شيرين بشار سمو1930بيزي برآاتدينو صالح خلف7671
جازية هادي خلف1965امينه رزواحمد صالح حسين7672
آوجر حسن حفدو1952زريف حجيالياس خدر رفو7673
نعامي مراد خدر1953فاطم اسماعيلموسى ايزدين جيجو7674
سورية حسن داود1948هزو ابراهيمآلي محمود مجو7675
ليلو عيدو عبو1942عدلو اديآريت عمر خدر7676
ايلخان احمد خلف1932آوري باجوخلف دهار علي7677
بشرى حيدر مراد1941بيزي عذيبحسن قاسم مراد7678
عدول يوسف فندي1904نساف حسينخلف شيبو بشار7679
سنان زيدو1930حمره خلفخضر زندي ميرزه7680 / آالن حسن
/زريف خدر قتو1945عدول قتوحجي سيدو آلي7681 آني رشو علي
نظيفه الياس حسن1953غزال حسنحتو خدر حمد7682
آوجر مراد آتو1932خناف متوخلف حسين عطيش7683
ايران مراد خدر1954سرم شموشمو قاسم خدر7684
هزار قاسم جتو1929غزال رشوبوآو بوآو علي7685
آوري قاسم الياس1950هزار مرادرشو خلف علي7686
نوفي هسن عيسو1917بارانه حسنحسن خلف عمو7687
غزال ميشو خلف1917غزال خديدانايف باجو حمو7688
خدر مراد تويني1941آوري عليشيرين الياس عبدي7689
خوناف حسين قولو1930بهار مطوالياس خدر حاجي7690
غزاله نابف حوآه1917هلي حمدملكو خلف ملكو7691
باران اسماعيل علي1953بهار سعدوخالد قاسم علي7692
روشي مرزا مراد1951بيبون بدلخديدا قطو احمد7693 / نعامه مراد بازو



خاني جردو قبو1953عدلو حمدمراد حجي علي7694
شيرين حسين لفو1945ميان خلفصالح دربو عفدي7695
خديجة آرو جندو1942عدلو هسنفرمان علي شرو7696
قطي برو خلف1949غزاله جاجانرفو قاسم خلف7697
خلف جنعان احمد1945عيشان خلفبسي يوسف خدر7698
شيرين قاسم خلف1922خفشي جومرجومر خديدا خلف7699
قاسم خلف عطو1900صانو بكربسو خلف زلفو7700
قاسم ابراهيم فندي1912آوجري دهاربيزاري خدر عمر7701
موسى رشو عطو1925زريفه خلفغزالي علي عيسو7702
آلي مراد فيروز1934سيفي اوسفالياس شمو عمر7703
عدالن خديدا خلف1953هلو الياسبدل جردو عمر7704
آوجر مراد سكفان1953زريف مهمدخلف سلو عباس7705
منجي قولو خديدة1945غزال عجوحجي علي خلف7706
شمي آسو صالح1954آولي قاسوخديده ميرخان عمر7707
مرزا خدر مندو1949خناف عليهزو هولو حسين7708
مراد قرمو عفدو1952آلي زلفيصبري داود نمر7709
عمشي مراد اسماعيل1970بسي خلفخدر ادو مراد7710
حسين علي هنو1912بيزي خلفصبحه خلف عتكو7711
حياة مراد1947عدله حسنحسن خلف نمر7712 / آوري شمو
فاطم سليمان1922هدله سينوسيدو خلف رشو7713
حمو حجي خنجري1974ريحان خمومسكين خلف رشو7714
بيري حجي ميرو1951ساري قريعتو بشار عيسى7715
بيزار خرمش علي1955عدوله بشارحمو رشو علي7716
رشو حسين ملكو1914غزالبيزاري آجو عنش7717
آلي خدر1955خنسي قاسمحازم صالح سفر7718 / ميان مهمد
فاني خلف عباس1956عيشاني عليشفان الياس خديدا7719
آامو جندو خديدة1943عدالني سيدونعمت مرزا درويش7720
اميره حميد خلف1987فهيمه جمعهالياس محمد علي صالح7721
حجي خلف حمد1947سيسي ملكوآوري حسين سليمان7722
خليل حجي ميرزا1953فاطم بكرنعامي خليل حجي7723
خالده حجي خضر1983صبرية مرادزياد خلف الياس7724
عدوله رشو قاسم1951شيرين قروسليمان محمود سليمان7725
عمشي ابراهيم خدر1956بسي ملحممراد خلف مطو7726
حجي حسن برو1925سيفي حجيسينم مندو خلو7727
فرمان سيدو عيسى1961زريف خمكوفاني بدل بكر7728



شمو حامو اوصمان1933فاطم عيسونوري قاسم عيسو7729
احمد احمد عيسو1945بيزار قاسمعمشه فندي قري7730
خدر مراد علي1966زينب حسينخفشي بيسو بكر7731
حسن خدر حسن1950حنيف قاسونصاف حسن قاسم7732
خليل ابراهيم خلو1917خنسو خلفهدله احمد رشو7733
سليمان خلف ملكو1930بيزي عبدوهدول الياس فندي7734
آثرى مراد خديدا1945بيزار الياسسليمان احمد سمو7735
زريفه ابراهيم تتر1904خاني خلفخليل عليوي آريش7736
اسماعيل حمد خليل1927زهري حسينحنيف سرحان رشو7737
عدوله محي آتو1917بسو مرادمراد خدر خلف7738
آوجر حسن غانم1942بيزي اوصمانعمر الياس فندي7739
آوزي مرزا باسم1922نزلي سفوكمجدين مرعان آمال7740
امينه خليل1973شيرين جردوعطو جوآو احمد7741 / شيرين عطو
زريف سفر وادي1917آوجر محيآتي مراد خلف7742

خالد خلف حنتو7743
الصك محجوز من 
قبل المحكمة

زريف جردو اوسو1950غزال حسينبرآات علي حسين7744
بسي نواف حسين1947بير فرىخدر خلف خديده7745
ناديه شمعون لجدو1952صاره لحدوالياس شمعون سفر7746
شمي براهيم عفدي1945بيزار خلفسليمان فارس جومر7747
غزال حسين دهار1954حلوس عليحسن علي حسن7748
شيرين خليل عبداهللا1950آوزي عفدوبشار يوسف احمد7749
آلي خديده مراد1952زريف قاسوشمو حسن شمو7750
زريف خديده رشو1931عمشه بروعرب بير علو ادي7751
زيتون سليمان آرتوس1927هزو ايزدوخرو ترآي صالح7752
بهار سمو علي1932زينو هبوعلي قاسم عمر7753
خنسي الياس خلف1952عدول عليسرحان جردو خلف7754
عدوله موسى خلف1916خنافي حسينمراد خلف رمو7755
آامو عبداهللا خلف1953غزال رشوخلف صالح حسو7756
خاني بدل بكر1953غمي عبديشمو بشار عبدي7757
زريف خفكو حسن1933شرف درويشبدل بكر ملكو7758
نيسان خدر خلف1950هزو مجكخديدا حسين قاسم7759
نادره آتي بروآه1917آلي عجونائف رشوآا حسين7760
بيزار رشو عفدي1954نسو عليخدر سليمان حجي7761
حلوه محمود زآر1955فاطمه اسماعيليوسف مسيب زآر7762



عمشي ابراهيم قاسم1927عدالن خلفرشو خلف حمد7763

شمي حجي يوسف1930غزال عزيزحسن غانم يوسف7764 / مارين عيدو خليل
باران سيدو خلف1953عيشي عباسابراهيم حسين خلو7765
عيدو مطو حسن1927آوجر غانمخناف الياس حسن7766
سعدو احمد دربو1917خناف عليمنيسة خدر آصب7767
مسكين حفدي رفو1955بهار الياسخلف عليكو عمر7768
رمضان حسين عبداهللا1949برفو وهبزهره قاسم محمد7769
بيبونه شرو سليمان1950غزال بيشامهسن شرف سيو7770
عبدالقادر الياس محمد1963فاطمه حسنخنسه حسين علو7771
بيزي قولو شرو1951خفشي جردوسليمان سيدو آتي7772
الياس الياس مطو1962شيرين عمرآوجر ميرزا علي7773
سليمان آجو صفر1925حنيفه خديداساري محمود صفر7774
شمو عربو آلش1949بيزي اوسيغزاله مخيبر فرج7775
نوفه بلو شمو1951منجي قاسمخلف هفند شيبو7776
مسكينة شعبو حسن1922خاتي ميرزابرآات ناصر آلش7777
عيدو جردو ادو1957بسي عزامنادر خلف علي7778
آثرى حروش خلو1944غزاله خلفآمال عبو خلف7779
برهيم بدل خلف1957اسمر بابيرآلي خلف علي7780
قاسم يوسف حمزه1955خناف دبلوشبهار رشو حمزو7781
علي حسين خديدا1931بيزي عيسىخرو عيدو خديده7782
دشوار عجو حسن1935غزال جردوشمو قاسم مطو7783
آوجر دهار حجي1949آلي خضرسيدو خديدة جوآي7784
خليل آرنوص آتي1954ساري خلفعدول علي آتي7785
سيفي مراد خديد1948زريفه خضرالياس حسن سيدو7786
زينب داود عربو1947غزاله حسينقاسم خلف عيدو7787
عيشان علي عمر1940آوري شروحسين مطو خلف7788
نيسان مراد خلف1943خاني خلفشمو مراد خضر7789
شيرين خديدا1947بيزاري سرحانقاسم خدر درويش7790 / سينم ابراهيم الياس
بسي خلف سرحان1951حنيفه درويشحسن حجي اسماعيل7791
شيرين خدر خلف1952خرى صفرخدر حسن ايكان7792
قمري حسين ادي1932زريفه حمدخديدا ملحم فارس7793
ونسي الياس خديده1935هزو حمدآتي سيدو قاسم7794
حنو خلف دربو1927بسو مرادالياس خلف ايكان7795
نعيمه ابراهيم احمد1955تعلي ابراهيميعقوب خلف خضر7796



بشار عرسان خلف1910غمي مخسوآوري آنعان حسين7797
خالده خدر حسن1971عيشان عزيزخلف عمر قاسم7798
حسن افدل خلف1925زريفه قاسمخناف عيدو نبسو7799
عيدو ادو محما1927آاملة خلفزريفه حاجي خدر7800
برهيم شفان خلف1959آلي رشوخالده مراد برآات7801
سعدو علي سمو1943سيسي اللوفاطمه محاو علي7802
حسن محمد محمد1920حنو بشارهوري رشيد ميرزود7803
هوري قاسم ابراهيم1932بهار برآاتميرزا آتي قاسم7804
الياس خدر غريبو1937آليهوري علو غريبو7805
عمشي مراد رشو1897حبسه حسنالياس حسن خلف7806
غزال سلو مراد1956بسي شموخضر عبدي درويش7807
عدول محمود علي1917عيشان اوسفخدر آاري درويش7808
آني شمدين يونس1959سيفي خدرحسن مراد شموآا7809
حجي قاسم عفدي1920عدلو مرادخفشي جهور فنيش7810
علي هافند عبداهللا1927عدالن خديدهميان خلف علي7811

شريفه سعدون1944عيشان ادوشمو ابراهيم خليل7812 / آوري اوصمان عيسى
غزال خلف حسين1924عدول خلفحسن خرمش آنعان7813
روزه حجي يوسف1954حفصه مهمدحسين مهمد تمر7814
ريحان ناصر خدر1917زهري جيجوبرو مراد برو7815
بان محمود حامد1973نشميه شفانطالل حجو فارس7816
هديه بكر حسن1966نشميه شفانصالح حجو فارس7817
عاصمه عمر شفان1970نشميه شفانجالل حجو فارس7818
خيرو قاسم حسين1933خنسي عليآوزي حجي حسين7819
مشكو جندي عمر1930سيفي ناصرنوري ناصر سمو7820
ايلخان عمر الياس1910عدلكي بروخليل زندين حسن7821
سعدو مراد يوسف1922بسي سليماننعامي سيدو سعدون7822
مارين شيخو مراد1954عدوله آالوعيدو آجو خلف7823
حنيفه عبداهللا حنتو1917آوجرجردو عباس حلو7824
بيزار عبداهللا حجي1958آوري دهارميرزا غانم علي7825
نعام رزآار شمو1970نازي حميفندي سيدو شمو7826
بدل عاصي حمو1932رنكين مرادنارو خلف حسن7827
عبدال سليمان سعدو1927عدلو شيخ مرادزيري حسين مرزا7828
فريده حجي خدر1955عيشان بيروزبرآات برهيم خدر7829
نعام خلف درويش1973آامله خلفالياس قاسم حاجو7830



غزال حيدر تعلو1968خاني باجوسليمان ميرزا تعلو7831
حسن ابراهيم غانم1907صبحي خلفآلي امسيخ بلو7832
بسي خلف خديدا1951آلي عليالياس حسن حجي7833
شمي سفر وادي1949هلي فزوخدر مراد تعلو7834
شيرين خلف مراد1943فاطم عبداهللاخديدة خلف فندي7835
خانه حجي سفر1955صاري موسىاحمد حسن مراد7836
زيري شمو خلف1950آوجر حجيخلف قرو حمو7837
نعام رفو خلف1956برفي خديدارشيد سلو خلف7838
آوجر اسماعيل خلف1955ميردين خلفحيدر محمود مندو7839
غريب عبداهللا داهر1917فاطم عبداهللاحجي خلف فندي7840
عمشو حسين حمد1942زينب خلفخديدة سليمان عبداهللا7841
شمي امير ناصر1953بتن شيخوخديدا آالو خدر7842
نسيمه فانو علي1953خناف شموالياس حسن الياس7843
غزالة خلف عبدو1927آلي عبديسليمان جردو محمود7844
صارو مخيبر فرج1947باران آورآيسبوآو عربو آلش7845
آوزي سليمان آرنوص1924دالل يونسجردو درباس دربو7846
ترآية خدر الياس1950خناف شموحجي حسن الياس7847
محبت عالدين1947غزال حجيبابير قاسم محمود7848 / زريفه معلو علي
مهيه رشو درويش1954غمي شروخديدا خلف آاآل7849
شرين حيدر الياس1957بسي شيبوخدر سفوك محمود7850
شيرين علي ابراهيم1940عمشه آتيحسن قولو اوسو7851
شمي سلي علي1955زريفه حاموخلف حجي رشو7852

وحيده نفسو1947زينب حجيمسكين خدر زندين7853 / /محبة رشو سيفي ابراهيم
وضحه سيدو سفوك1953زليخان حيدرسعيد برآات محمود7854
آامو قاسم خضر1938عدولو درويشمراد سنجار مراد7855
شريفه داود شمو1956عسي شرويوسف خلف آاآل7856
نعام عفدو شاهين1927هزار الياسجردو خلف محمود7857
مرجان درويش خلف1950زليخان حيدرمراد برآات محمود7858
بيزي عبدي حمزو1937غزالي حسنخلف عمر قاسم7859
بسو قولو خديده1932بسي خلفدرويش خلف خضر7860
شمي عزيز خلف1949هاجر بكرعيدو مراد آاآل7861
شيرين عمر سليمان1953غريبة تتوخديدا خلف محمود7862
آوري قاسم علي1922عيشان خلفحسن سمو حسن7863
دينار برو خضر1953عدوله لويدخيل رشو شمو7864



موغان حتو فرحو1953خناف نايفسيدو خلف عمر7865
نوفه قاسم محمود1922غمى ابراهيماسماعيل حسين ملكو7866
خمي آسو خديدا1956خفشي عليخلف علو عبدي7867
ميان سيدو علي1928غزال خديداصبري حجي شمو7868
ودحه شمو عيسى1953آوجر محمودخديدا حسين عيدو7869
ارمل1918مسري رشوحجي حبو مطو7870
روشي خلف دهار1922زريف قاسمحسين خلف علي7871
فاطم احمد خلف1945هزي درويششالل دهار حسين7872
خرمش خالتو حجي1930زريفي حسنهوري عيسى قاسو7873
آوري آارس قاسو1955عمشي آارصحجي صبرو حسن7874
زهره خشمان خدر1954آوري بروحجي جردو سليمان7875
شمو اوسو آالو1912آلي آالوآوري عمي حسن7876
خديدا حجي برو1930عدالني سيدوارزاني مرزه درويش7877
الياس خضر علي1951حاني آتيشيرين حسن ادي7878
ارزان خلف رشو1944زيرآي قاسمسليمان حمي حجي7879
آارص خضر شيخو1942عمشي عليزهره احمد عباس7880
مها سطام سالم1969اعبدالكريم مدلول سليمان7881
امل زيد وطبان1985تريفه سالمزيد مدلول سليمان7882
اميره سطان سالم1972تريفه سالمسليمان مدلول سليمان7883
ترآويوسف هافنت1969آوري ادونايف سعيد خضر7884
شاهه محمد علي صالح1948فاطمه مكوعبدو يونس علي7885
هاجر جميل هادي1956غزالة رشيدعباس حسين محمد7886
ريحان خديده قاسو1940بيزار خلفسليمان حجي بكر7887
حنيف عنز آينجو1942غزال خلفسليمان برو آتو7888
هجو مراد شمو1952غزال اوصمانميرزا حسين ناصر7889
خناف مراد خلف1922عمشه عباسحجي دهار حمد7890
آلي شيبو حسين1927اسمر دربوآسو رشو حجي7891
خاني بلو عيسى1922الخان عزيزخلف سفر عيدو7892
شمي خلف خدر1947آالن خليلمراد حمد جومر7893
آوزي آتو محي1942آوجر محيسليمان مراد خلف7894
عمر الياس ايزدو1922نيسان قولوشيرين عادي آجو7895
خرتو خلف درباس1912حنيفه ابراهيمعدالني رشو فارس7896
عمر حمد صالح1920نصاف آرشيميان علي يوسف7897
روشي حمو سعدو1927عمشه عباسعنز دهار حمد7898
خدر صالح خلف1927بيري عليغزال ششو خلف7899



ميشو حسن الياس1947زريف خليلبسي قاسو خلف7900
عدول خديده مطو1927بيري حسنآلي شمو موسى7901
بكر مراد سليمان1927رنكين مجولآوزي يزدي علي7902
منيسه بوبو داود1955منجي خديداخالد حجي رشو7903
آامو برآات سفر1938خناف عبدوخليل علي درويش7904
بني خدر1897آوزي سموصالح خلف ادو7905 / عزو خلف حسين
خنسي حلي صالح1922زحمي حسناسماعيل بشار دربو7906
غزالي مراد حسن1952بسي فارسحسين مراد تمو7907
عمر سينو شومكي1966خنسي مرادخوخي سعدو شوآلي7908
شيرين خلف سعدو1943خنسي خلفقاسم داود حسي7909
شيرين قاسم عيسى1956بهار رشوقاسم مخو خديده7910
آلي ميرزا داود1953نيسان درويشآريت دينو يوسف7911
بهار سعدو خدر1954ساري نافخوشخدر خديدا احمد7912
شيرين رمو خلف1957زريف عبداهللاحسن حجو تمو7913
ارزان الياس عبيد1951عدوله عبديخلف فيرو نهروز7914
منيفه قاسم خليل1925هجي حسنعبدي علي عبدي7915
عيشان خديدا ممو1928ايلخان حسيندربو درويش ممو7916
مشكو بير درمان الياس1939آني ميشوشرين شفان برو7917
سيفو خليل عمر1956فاطم حسوحجي خدر شرو7918
آوزي قاسم خلف1945عيشان خليلالياس حسن شمو7919 / دالل حجي مجك
ليلى هنو بدل1952فاطم حسوجوآو خدر شرو7920 / آوري جوآو الياس
شمي خلف حسن1952بسي عليقاسم مراد خلف7921

داللي اسماعيل جوآو1953منجي حموحجي هندو عيسى7922 / آامو مرزا احمد
بيزاري علي صالح1917خفشي خليلسليمان موسى خلف7923
ارزاني خلف1939آوجر قاسمعلي حسين احمد7924
آالو محمود ملحم1930عمشي يزدوهيفي قاسم حمد7925
حسين حسن خلف1955آاملة رشوشمي عزير مرزا7926
زيتون علي داهر1957هزار  مرادقاسم حجي خلف7927
منجي علي سليمان1956صبري عليسيدو خضر حجي7928
خيري درويش مرزا1966عدالن درويشنوفي مراد ربو7929
عمر خلف درباس1954زيري محمدعيشه علي حجي7930
حسن آوسا بلو1927خفشي حمدآلي حسن حجي7931
حجي مراد عطو1942عمشي قاسمحنيف آالو شمو7932
قاسم عبداهللا سرحان1917غزال خلفنصاف شمو نمر7933



مراد خلف بيردو1935بيزار عليآوجر حسن جفان7934
عبداهللا اسماعيل عبداهللا1953بهار صاصيوضحه سليمان خلي7935
خلف تعلو مصطو1953باراني جرانليلى عبدي محمود7936
ناصر حسن احمد1945صاري مرادخاني خلف مراد7937
بكر محما علو1934بيزار خليلخنسي ابراهيم حسين7938
قاسم بكر علي1933خفشي خلفغزال حسن رشو7939
خلف حسين ناصر1946آوجر جرجيسشيرين دلي رشو7940
سعدو ابراهيم علي1947هزو حسنغزاله دهار بكر7941
فاضل يونس عباس1952عمشه حجيشمسه خلف حسين7942
ميان محمود خلف1922عيشو عليخلف حسين آالي7943
بسي بشار1930سيفي شتكوقاسم علي خلو7944 / خوخي درويش
آامو ابراهيم خلو1952بيزار حجوخلف اومر آريش7945
خرنوف علي سليمان1930آالن خليلخلف حمي جومر7946
شمي داود دربو1950بيزار حسنذيبان فندي حمد7947
بسي حجي عوجي1922غزال حسنخلف حمد حسكي7948
غزال بكر فندي1927بسي فنديخلف عمر رشكو7949
الخان بيشو عبداهللا1917خنسي بشارحيدر بشار شمو7950
نعمت شمو آرمز1917بسو درويشآوجري قاسم شفان7951
شيرين زلفو خلف1954آوجري جومرحسن حامو خلف7952
عدول قاسم سعدو1917خناف شروسليمان خدر آصب7953
رشيد مراد1917خنسه آليزريفه محمود حسن7954
خلو علي اسماعيل1937خانم فرقلبيبون مندو رشو7955
ميان سيدو1927آوري سيدوقاسم عمر قاسم7956
آالو حسين عيسى1932نوري تموبسو علي سليمان7957
يوسف علي برهيم1956عيشان عليخناف خلف يوسف7958
خلف ابراهيم حسن1940نصاف حبوسيسي جردو احمد7959
سليمان رفو عزير1957ارزان نهروزميان سليمان عبدي7960
سلو رفو عزيز1953آلي خلفخناف علي تمو7961
حجي حسين تمو1957وضحه عليجمد حسين حمزو7962
خلف علي عبداهللا1937خنسي عيسىهزار عباس تمو7963
قاسم حسين ناصر1945عدله حسنبسي خلف تمر7964
حسين يوسف دهار1912خنسي خدرخناف حمد دهار7965
مراد محمود مراد1953عمشي حسينشيرين نعمت قرو7966
ديكو قاسم نافخوش1937بسي حسنشيرين آاآو سمو7967
مطو خدر خلف1940سيره عنزنعام خلف ناصر7968



احمد حسن رشو1927عدلي حسنخناف خلف تمو7969
معجون ابراهيم قاسو1932هيفي آصبآلي مراد حمدان7970
جردو عزير دهار1927زريفه شمدينخاني آجو تمو7971
مراد قطو تويني1922بيزار عليفاطم حسن يوسف7972
رشو بيشو مراد1915خنسي آليخنافي محمود حسن7973
ناصر نمعت حمد1915غريب دربوفاطم حسين خليل7974
اسماعيل علي تمو1927عمشي عليدالل قاسم قرو7975
ناصر حسن رشو1947آوجر حسنفاطمه صالح خدر7976
حسين يوسف نمو1954حنيف قاسوغزال حسن قاسم7977
حسن اوصمان حمو1922شيرين عليغزال حلي درويش7978
مراد عطو قاسم1932عيشان اديهوري حسين محكو7979
يعقوب الياس حمزه1932رحمه شيبوشريفه خضر حمزه7980
جبور شيخو سلو1920سوسي بروسيفي حجي احمد7981
بدل قاسم خدر1945زهره عبداهللاحمديه حسن مصطفى7982

زيتون ميشو ابراهيم1932آلي عيسوصبري اودي ابراهيم7983 / منجي رشو ناصر
نوري قاسم محمد علي1955حنيفه عباسخديجه محمد عمر7984
اوصمان خلف سعدو1936حليمه شيخوآامو ميرو آراف7985
عمر خلف خلو1932زينو قجورخنسو علي خلف7986
جردو خلف خلو1927بسي قاسمزريف قاسم خلو7987
حسن عيسى قاسم1922خفشي سفوكآوري مراد بازيد7988
علي آالو خديدا1932اسمر مرادميردين عفدال بكر7989
قري احمد جلو1928مومي محوبسي علي محو7990
آجي برآات هافنت1937زينو عمرغزالة طراف مندو7991
حسن خديدا قاسو1927غزال حيدرفتكي راآان خلف7992
عاصي ابراهيم غانم1917آوجر حسنخنسي خدر حسن7993

نيسان حسن نايف1954عدال حيدرسليمان عمر سليمان7994 ميان برآات محمود/
هزار مناور علي1922نوره سفوكشفان قاسم برهيم7995
اوسف نمر اوسف1930غزال مموعيشان مرزا حسين7996
درويش علي خلف1930آالن الياسغريبه اوصمان حسن7997
خلف يوسف آتي1922زيدو افدالعيشان علي عفدي7998
احمد حمي هريكو1932ريحان شموبرفو بري شمو7999
عسو علي حسين1937بهار عمرعيده قاسم جتو8000
شمو خلف حسين1962عدلو مطوبسي شعبو علي8001



خناف شبلي خضر1924خفشي عبداهللاقرو خدر خلف8002
قاسم يوسف مراد1917عمشي حسيننورى نعمت قرو8003
قاسم غانم آردي1942منجي مرادغزال نمر ايزدو8004
محمد صالح علي1949خانم عفداهللاغزاله عبدو عمر8005
الياس حسين خلف1932خنو سلوآلي حسن خديده8006
بيزي مارو خوشو1937فاتي حسينآمجان خلف خوشو8007
سليمان سليمان خدر1958بيزي عيسىزهره خلف خدر8008
وزني رشو يزدو1932شيرين موسىعمر ايزدين علو8009
جازيه صالح سرحان1951حنيف احمديوسف علي عباس8010
جورج احمد سفوك1952فاتي عليغزاله دينو خدر8011
درويش داود سلو1954نيسان رشوهدلي ابراهيم حيدر8012
خدر حامو خلف1936فاتي مرادعدوله حمد عيسى8013
يوسف خلف عيسى1927عمشه محمودعرنو احمد يوسف8014
خلف آجو ناصر1942سيسي عليبيزار آجو خلف8015
خديدا حسين محي1897هزو حمدخاني خدر نوري8016
يوسف حسن احمد1932امينه خالدبريشان حميد موسى8017
عمشه مرزا ابراهيم1955غزال غانمحسين سعدو فرهو8018
احمد خضر بشار1949خفشه احمدهيفي خلف حسين8019
حجي خديدا احمد1960ساري حسينوضحه خدر خلف8020
خمر قاسم حجي1933مازي عليتعلو خلف درباس8021
عيدي ادهام آريت1949زريف اوسومجدل نواف حجي8022
زريفه حسن مجي1917غزال ملكوحسن آتي محمود8023
حمي سلو حسن1927امو عليساره خلف فريز8024
قاسم خديدا مراد1935نزري يوسفوردي رشيد حجي8025
امينه حسين محمد1939مريم علياسماعيل حسين علي8026
قري علي هنو1922خناف قاسمغزال بكر جومر8027
شيرين حسن احمد/عمشه احمد خليل1973سيسي مرادذنون داود علي8028
علي محمد علو1917فصوله حمددويش سعد حمو8029
نوره ابراهيم خديد1954غزو ابراهيمحمو قاسم احمد8030
علو حسن سيدو1932هزو اديآوزي عمر علي8031
خلف عبدال حجي1927بيري عليبهاري خلف دربو8032
الياس جندي حسن1935آوزي درويشغزاله قاسو جندو8033
خليل ترآي صالح1967نوفي الياسهزار مراد فيروز8034
مجو خلف تمو1928ريحان تموبيزار حسن مرزا8035
عيدو خديدا حسو1920آلي مشكوساري خلف حسو8036



امنه يونس عباس1937عمشه عليحسين احمد عباس8037
صبرية محي الدين احمد1951رحمه احمدحيدر حسن عباس8038
جميله قاسم عباس1934عمشه عليالياس احمد عباس8039
برو علي عيدو1943آلي هسنشيرين عزير سيدو8040
خدر خلف درباس1942شمسي محينازي يوسف حمو8041
عدول خديده سليمان1920نصاف حمواحمد ابراهيم حجي8042
رحاني خدر شمو1951ساره سليمانحجي خلف شمو8043
نادر حما احمد1956بيزار خدرابراهيم قاسم خلف8044
ناهده جردو قدوش1953شاهه عبداهللاعبداهللا سلو سلطان8045
شاهه شمو حسين1943فاطم ابراهيمحسين علي حمو8046
حسين ملكو مطو1927عيشي سرحانشيرين حسين فندي8047
آوزي قاسم حجي1925حبوس حجيحسن حسين بشار8048
آوتي حسو درويش1947عمشي سعدوبيو حسين احمي8049
نوفه اوصمان بكر1969عيشان سعدونحجي اوسف خدر8050
بسي قاسم بيسو1978برفي قاسمامين حسن فارس8051
حمد اسماعيل حسام1953حللو محمودسيفي علي حسام8052
فاطم جوآو حسين1947خناف قاسمخلف بكر محمه8053
ارزان حسين قاسم1920عربي موسىخديدا خلف ملكو8054
غزال حيدر قاسو1949عدلو حاجيميرزا ايالس خضر8055
شيرين علي حسين1935عيشه عليخلف يوسف خضر8056 بتن بكر دربو/
فلكي علي عمر1929فصله قاسوابراهيم صالح آيلو8057
حجي شيبو شمو1921عمشه خلفعيشان ناسو صالح8058
الياس شمو آشتو1945فتي خديدةآوزي رشو خلف8059
ميان نعمت ميرزا1956زهره خضرقاسم حسن زندين8060
علي عمر حسين1932خانم عليآوزي عمر حلي8061
شمي مجدين خدر1945آوزي مصطفىبرآات خليل شمو8062
آوري زور مراد1933غزال عرفاتحمو عرفات عيسى8063
حسن برو عباس1958بسي فنديميان غريب آجل8064
حياة الياس حسو1970نوفي اسماعيلعباس عبداهللا دربو8065
رشو خلف قاسم1937بهار خديدهآلي علي قاسم8066
آمال برآات محلو1965هزو ادوساري شهوان هادي8067
زريف حجي شمو1950خناف مرادشمو خضر خلف8068
ايناس خيري حنون1955خناف عباسخضر مراد عبداهللا8069
نوفه مراد عبداهللا1953نوره علوعبداهللا محمد عطا8070
آوزو مراد الياس1933زريف مرادخردو حجي سنجار8071



خفشي خلف حيدر1949غريبه عليمحمود آيجو احمد8072 / عدالن الياس اصغير
الياس خلف سلو1945سيفي عليميان خلف اسماعيل8073
آامو الياس حسين1907عدلي مطوميرزا عبدي ميرزا8074
فرحان خلف عبدي1925غزاله خلفوضحه زآر اسماعيل8075
حيدر يوسف خدوش1951سكينه رزومنيفه حسين عفر8076
سكوت عباس محمود1955حاني جوآيصالح حسن محمود8077
هزار اسماعيل احمد1950غزال حمازعيم اوصمان علي8078
ناسو حسين حمو1917غزال خلفمنجي رشو حمو8079
آلي ابراهيم خدر1950عمشي خلفتعلو يوسف مراد8080 / آامو فندي حسين
بسي حامو تتر1948ارزاني حسينشمو رشو خلف8081
شيرين عبدو رفو1944عيشو عيسىمحلو حجي عمر8082
عدالني ابراهيم مراد1955حنيفي مرادخديده اسماعيل الياس8083
حنيفه جونو خلف1940غزال ابراهيمبابير خلف خدر8084
خاتون برآات جندي1956آوزي درويشحامو قاسو جندو8085
دالل قاسم خلف1954بسي آليحجي علو خلف8086
ليلى تعلو شمو1956خنسي رشوشمو حمد عفدي8087
غزال صالح علي1955آوزي عليعلي درويش عبدي8088
خفشي حيدر خدر1956غزاله خدرخديده مراد عمر8089
غزالي الياس حسين1950آامو احميصبري خدر حكو8090
هدلي عمر1945غزالي احمدبرآات خلف قاسو8091
جميله خضر الياس1940عمشه عليعلي احمد عباس8092
ليلى محمود دربو1957عدالني حمديوسف حسن يوسف8093 / نعام حمزو حسن
وضحه حمو قاسم1949بيزاري قطومجو خدر قاسم8094
شيرين حمى يكان1948زريفه عمرحمو بشار خلف8095
شيرين حسين خلف1946نصاف بشارحسو الياس بيشو8096
جافشيني خلو قاسو1948بسي عليخلف ميشو رشو8097
ميان الياس1947هدلي قاسوعمر آارس علي8098 / آوري خدر
نوره خليل قاسم1934ميردين مرادخلف علي سفوك8099 / بسي خلف ضياع
حنيفه خلف سفر1927آوري خلفآجي حسين مطو8100
حنو رشو حسو1927آوري بروخضر خلف درويش8101
غريب حجي يوسف1940خنسي علياحمد مطو حسن8102
آوزي حسن عبداهللا1954عمشه الياسسليمان خضر عبداهللا8103
عرنو احمد خليل1936فاطم حسنآرو مطو حسن8104
مسكين عاصي ابراهيم1953خنافي اسماعيلعبداهللا خلف بيشو8105



بسي خليل فارس1955آالني عمرسعيد خلف عبداهللا8106
سيسي رشو حسن1954بيزار نعمهنائف الياس خدر8107
سيفي حاجي خلو1951عدلو حسوشمو قاسم مراد8108
ليلى قرو مراد1953عدلو حسوعلي قاسم مراد8109
شيرين خدر عتي1949زينو عليآجل الياس اسماعيل8110
عيشان ابراهيم ملكو1957عيشان عليحجي خلف يوسف8111
فاطم مطو حمد1950اليفه حسينمجو سلو خلف8112
نعيمه فارس قرو1955فرحه فياضاحمد عبداهللا صالح8113
غزال حيدر مطو1952نعام قاسمحسن حمي علي8114 / حنيفه مراد برو
خناف قرو نعمت1947ميردين مرادخلف عمر حمزى8115
باران آرو حمو1956نعام قاسمآجو حمي علي8116 / حنيفه حجي ختو

آوري قاسم محمود1940بيزار رشوغربي عبداهللا حسن8117 / خنسي احمد حسن
شمي برو خلف1947حنيف حسنخضر بكر حسن8118
خنو مراد عيدو1939آلي ميرزاخلف حجي شالل8119
نيسان علي جندي1957آوجر جنديبرآات طحلو درويش8120
فهيمه سلطان محمد1932نوفه قاسمياسين سمو حسين8121
هزي آرنوص آتي1940زينو قولوبشار جتو آوتي8122
خنسو قولو حرموش1927فاتي اسماعيلشيفان قاسم ميرزا8123
آوري مراد قاسم1920غزاله حسوسيدو خلف شمو8124
اسمر جتو آتي1922آوري مرادبيسو آرنوص آتي8125
غزالي خلف خديدا1953ساري اسماعيلحسن رشو خديده8126
آوزي يوسف صكبان1922بسي قاسمرشو قاسم خلو8127
عدالن مجو شيبو1953منجي خضرحجي عربو يزدو8128
آلي شرو حسن1927عمشو رشوخلف علي مراد8129
غزال مجو بشار1949بسي عليبرجس ميشو رشو8130
خجي نفسو قاسم1932هزار خلفخلف الياس بيسو8131
آلي حسن حينتو1955غزالي بكوبدل الياس خلف8132
سيفي برآات سليمان1953هزي يوسفقاسم حسن رشو8133
آوجر اسماعيل1915هزار حاجيشمو حيتو حسين8134 بيزي الياس عفدي/
ساري الياس خديدا1924زريفه قرومجو بشار خدر8135
ميو خلف علي1948زريفه خلفمحو الياس قاسم8136
بيزي دهار علي1932هزار حاجيرشو حيتو عيسى8137
تكوز سعدو ادي1956هزار خلفخيرو ابراهيم عطو8138
ساري سليمان درباس1947بسي عليسليمان ميشو رشو8139



منجي خلو جانكير1946غزاله خدرصالح مراد عمر8140
خناف خضر حسين1947عمشي جرزومجوآي مراد جوآي8141
وضحه قاسم خضر1953آوجر اوسوخلف حجي برآات8142
امل جمعه ابراهيم1956زيني جاجانسلطان خضر سلطان8143
عيدو سيدو معمكو1947غزال قاسممنجي قاسم خلف8144
سيدو معمكو خلف1917هزو شموشيرين قاسم حسين8145

جهوريه جاجان حسين1941آلجين غازي آجوياسين طيب حسين8146
غزاله قاسم يوسف1953بيزار نافخوشخلف سيدو حسين8147

آوري حجي علي1958عيشه عليمطو يوسف خضر8148 / نورى الياس حسين
آوجر مراد احمو1949زهره خلفمجدل صالح علي8149
قاسو فريز آالو1932نشميه صالحخنسي رشكو محي8150
هزو عيدو خلف1953حنيف ناسرمراد صالح نعمت8151
رنكين عمر عزيز1955آوزل جنديعلي سلو بريندار8152
مشيه مراد قاسم1949شيرين حلوسمير ملكو خلف8153
محبت حسين رفو1945هزار خلفجردو الياس بيسو8154 هزار شمو مراد/
منجي سمير حجو1943نساف رشوميرزا الياس حيدر8155
نعام الياس خلف1952آوزي ششواسماعيل ابراهيم ابراهيم8156
غمي حسن حاجو1915بسي رشونايف حسين تمو8157
آوزل آلي مراد1955غزاله مرادحسين خضر احمد8158
سهرى ابراهيم خلف1947نساف خلفاحمد خديدا علي8159
عيشان حيدر احمد1927بسكي رشوخضر حسين تمو8160
عدولي خضر قرة1907آوجر دربومراد بكر دلي8161 / خاني خلف دلي
حتي قرو خديده1947آوزي عمرجارو حاجي خدر8162
ليلى مراد علي1955هزى قاسمرشو الياس عيدو8163
جوني سليمان خلف1957غزاله قولوآورو عيدو خضر8164
آولي قولو سلو1947نيسان خديدهداود يوسف مندو8165
آني عمر قاسم1955عدالن ميرزامندو حسن مندو8166
عدوله مراد حمدان1938غزاله غريبوآلي علي خلف8167
بهار اسكندر عشو1952آوزي عمرحاجي حاجي خدر8168
روشي علي يوسف1954خنسي سعدوعلي فندي احمد8169
شيرين خلف شيبو1942هوري خلفآسو صالح ايزدين8170
غزال آالو خديده1927بيزو عفديمراد رشو قطو8171
آوري رفو علو1940نساف رشوقاسم الياس حيدر8172



عيشان ملكو خلف1954عيده موسوخلف بوبو سينو8173
زيري محمود ناصر1947شيرين عسافخلف بكر دربو8174
خناف خدر علي1956آوري اسماعيلمراد عمر علي8175
عيشان علي غريبو1935عرنو مجكاقاسم حسين مراد8176

1925ميردين مرادجردو علي سفوك8177
بسي علي /آوجر سيدو /شرين 

قاسم/شريفه محي
خناف داود سعدو1957عمشه سلومراد حجي بكر8178
نعام حاجم آاشان1952آولي عفديقاسم حسو بكر8179
اسمر بابير ناري1924عدلو آشتوخلف علي رفو8180
شمي درويش خضر1953غزاله مشكوحسن حجي خلف8181
منجي مطو خلف1917بسو صالحسيدو خلف خديدا8182
ساري رفو مراد1925خفشي هبوسليمان يوسف حوآي8183
بيزاري خلف حسين1951نيسان حموسعيد مورو حسن8184
برفي جردو قاسم1956هوري سيدوابراهيم رشو حجي8185
حبو خدر بحري1949خري عليعبدال رشو مير8186
فاطم علي رشو1917جوني حسوحسن قاسم عيدو8187
عيشان حسين قاسم1932سيسك عليحاجي علي عيدو8188
غزال عمر علي1944اسمر حنتوخلف مندو حجي8189
آتي ابراهيم ميرزا1945اللي سيدودرويش عفدي خدر8190
سليمان درويش جندي1930خانم اسماعيلجوني اوصمان سينو8191
خدر خديدا حمو1941سيسي حسننعامي اوصمان درويش8192
ساري حسن شمو1935آوجري قاسماسماعيل حسين احمد8193
شيرين ابراهيم حسن1951حنيفه عبداهللامجو جردو عباس8194
دالل مراد خليل1953ميني خلفمطو خلف خليل8195
جوني عبداهللا عاشور1942شيري آصبالياس خلف قاسم8196
زينه بيسو حسين1925نوفه رشوخلف فارس خلف8197
دينو قاسم محي1942بوره قتوصبره جانكير محمود8198
ليلى حيدر قاسم1970هناء مرادشرف الياس مراد8199
علي خلف علي1942عيشان شموآالن حجي آتو8200
آوري عزيز عجو1923نيسان يوسفعمر عادي حسين8201
برفي حجي حبو1952عيشاني فارسرشو قاسم علي8202
بيزار زلفو رشو1945باران آورآيسرفو عربو آلش8203
سلو خدر ناصو1937عمشه اوصمانآلي الياس قاسوآه8204
عدوش مجو سليمان1960غزالي مجوخديدا قاسم عيدو8205
خنسه مراد فندي1931بتي عفدواسكندر قورو شاهين8206



غزاله قاسم حسين1920بيزار عزيزآلي عيدو مراد8207
خلف حسين قاسم1939شيرين درويشجميله خضر قادر8208
شيرين قاسم حسين1937آوجر مرادخلف بكر موسى8209
صبرو قاسم خلف1956شرين وهابحميد صالح سيدو8210
نارين سليمان مشكو1956عيشان اسماعيلآتي شرف هسن8211
جدعان شموعلي1923آلي عليفاطم آتي احمد8212
خلف عتك هفدو1942خنسو عاصيحنيف جوآو علي8213
آلي حسين خضر1954بري برآاتعتو آرتان خضر8214 / عدي خلف الياس
هديه حسين عفر1950رحمي قاسمخليل خضر حسين8215
خلف صالح علي1934فاطمه يونسزهره حسن شيبو8216
محسن علي حيدر1941زهره وهباديبه هادي خضر8217
اسيا محمد علي1948جمره داودمحمد خضر آريم8218
جميله سليمان عباس1953خنسي عباسيونس صالح حيدر8219
فطومه خضر آتي1947دري عاصيجهاد عبدالكريم جردو8220
غزالي عتو سيدو1954عدوش عباسخديده خدر مراد8221
خونافي خلف مراد1947فاطم نعموجوآو مطو حبو8222
خناف محمود حسو1948خفشي احمدخلف رفو علي8223
آوزي عمي رشكو1951عدالني اسماعيلسليمان علي محمود8224
سيفي خدر خلف1939عدلو آوسهخلف الياس خلف8225
منجي حميد علي1956عدلو حاجيسعيد ايالس خضر8226
عدالني خلف اومر1949هاجري هبوشمو حجي عيدو8227
مصطفى احمد حيدر1951آامله محمدساري صالح الياس8228
ساري خلف ياسي1964آلي دربوصبري علي مراد8229
خفشي رشو حفوك1968خنسو خلفخديدا عبداهللا عباس8230
نعامي جردو رشو1950قطي مرادرشو عبدو معي8231
عيشان علي حسين1949فاطم حسوحسن خدر شرو8232
الياس سليمان محمود1963آوجر درويشبرفي قاسم مراد8233
زريف خلف عتو1927سعده فنديخدر علي محمود8234
آالو مطو آالو1932شمي آصببيري شمو حسن8235
اديبه محلو سيفو1952غزاله آنعانعزت قاسم سيفو8236
آوري جندي شرو1936عدي عبوبرآات خلف ناصر8237
آلعو حكو زيبو1940آوري قاسمحبيبه اسماعيل محمد8238
ودحو حسين خدر1950حنود مرادبرآات محلو حسن8239
بيسو بكر مهمد1952بسو بشارنصيبة ابراهيم درباس8240
شمو نفسو قاسو1959بسي رشوسيفي رشو حسن8241



خاني مجو مجو1944عيشاني خديداحسين حجي صالح8242
سعدو بازو حسن1907بيزار حموساري رشو قاسم8243
رشو قاسو حجي1917آوري فتكغزال علو قولو8244
عيشان عيدو خلف1954بيزار مرادحمو رشو علي8245
زينب حسن مصطفى1942عدله خلفخضر جردو جبور8246
آوري سيدو خلف1925آوجري قاسمحجي حسين احمد8247
سيفي حجي رشيد1953سيفي مرادمراد قاسم بابير8248
علي آبعو يزدو1927اليف عبوديحنيفه علو شمو8249
نادري خديده مراد1940هزار ميرزوفرحان حيدر علي8250
ساري قرو عمر1948بسكو حموخلف مراد زلفو8251
ساري مراد آلو1943غزالي اومرخدر بازو آلو8252
عدالني جولي مراد1944شمي عيدوبرآات حاجو قاسم8253
بيزو خلف قاسم1912غزالي قاسمخرو داود قاسم8254
هوري اوصمان علي1915آوري عبوعبدال علي ابراهيم8255
شيرين خلف سليمان1956بيزي خفيابراهيم حسن سعيد8256
شيرين شيبو قاسم1940آوري حيدرقوال رشو قاسم8257
رحمه حيدر سمو1957هوري اوصمانعلي عبدال علي8258
شيرين علي خديدا1949بيزو عليجندي عبدي قاسم8259
ارزاني عيسى عباس1945زريفه عنوجوآو خلف خدر8260

1947آلي خديدهحجي خضر خديده8261
شيرين الياس عمر / ساري خضر 

ابراهيم
شمي مراد حمد1945بسي قاسمخديدا خلف اسماعيل8262
شيرين ناصر سرحان1948آلي خدرحجي حسن قرو8263
ساري ابراهيم افدل1966منجي قاسمخيرو حسين حجي8264
بهار بكو ايسي1969لعلي تمرآلي حسن سمو8265
نرآز رشو حسو1967حزني قاسمعيسى عفدو متو8266
آوجر محمود عمر1971باران دولمزبرو سيدو تاجدين8267
آوجري خدر عمر1970شيرين الياسعيدو قاسم حسن8268
آلي حجي عمر1948عدلو خفوسعيد خديده ادو8269
بسي هفنت بريندار1951خوانذى ابراهيمعمر درويش مراد8270
نعام الياس عبدي1938بيزار نمربيناف حمد علي8271
آالن يوسف علي1953قطي عليحجي قاسم رشو8272
وريثه1983ساري سموجوني حسين خدر8273 باآر/

خوخي قتو محي1972برفي قاسمسعيد عرب ابراهيم8274 / صبريه رشيد ابراهيم



سيسي خديده زامل1966خناف علينايف علي نايف8275
زهره هليل خلف1951عائشه قاسمعمر شفان عمو8276
حجو فارس1939عائشه قاسمنشميه شفان عمو8277
ارزاني عمر رشكه1925عمشه ابراهيمحجي خدر معجون8278
خلف ميرزا سعدو1945نور اسماعيلبو بشار حمد8279
رشو حجي قروآه1962آوجر مرادساري قاسم قروآه8280
مراد خلف حسين1927بيزار مجوموشي اومر آريش8281
ديبو ملحم خنجو1963زريف خفكوارزان بدل بكر8282
هزار نمر ازدو1929عدلو آشتوقولو علي ابراهيم8283
بكر ملكو اوسكي1927بيزار عليغزال جوآي جردو8284
دربو محو حجي1950سيري بكرساري خلف قولو8285
آرشي حجي مراد1947هوري عليخلف ايزدين هبو8286
ميان بكر حسن1951نساف حفداهللاسليمان خالتو رشو8287 / آوجر رشو آلي
رشو قاسم حسن1951آوري عسافشرين خلف حمد8288
حسن جيان قرو1965عدول مرادساره آلي علي8289
الياس حجي عمر1927فاتم عفديتعلي علو بكو8290
مراد آلو قرى1927خناف حسنبسي بكر آنعان8291
شالل عيسو شالل1934آوري قاسمنيسان خلف احمد8292
ابراهيم مراد حسين1937حلو حجيحنيف اسماعيل حسين8293
سليمان حلو حسن1942عدول حسنعمشه عساف احمد8294
حسن آصب يوسف1947بسي خلفحتي قروآه خديدا8295
خدر محمود غريب1951عيشان عليآوجر عتكو خلف8296
شمو نايف قطو1937بسي غانوسارى مراد قرى8297
اوصمان خلف خليل1945عيشي حسنبسي سليمان فندي8298
عيدو خشو متو1929خناف حسينخاني علو متو8299
الياس عبداهللا فندي1975زريف خدرروشي حجي سيدو8300
خلف عبداهللا فندي1952نعام حسنشيرين قاسم مراد8301
آارس خلف معو1922ارزان حسننسو خليفه حسين8302
حجي حسين مطو1937هزو مندوعيشان سعدو فندي8303
خلف علي قبو1947عيشان آنعانخناف قاسم فري8304
خلف سعدو فندي1947بسي شيبوخاني قاسم يوسف8305
الياس حسن موسى1912عرنو مراريعدول حسو خليل8306
خديدا خدر آراف1956ميان مطوآوجر علي عمر8307
علي يوسف ايكان1947نوري سعدوهزو علي محو8308
مراد خديدا ابراهيم1954هزو حسنسيفي سليمان خلف8309



خدر خلف حسو1957جميله خضرحنيفة خلف حسين8310
شمي آسو جيجو1946آلي علوبيرو حسين قاسو8311
آامو جردو خلف1956دجواري عليحجي قاسم خلف8312
عيشاني قاسم حسن1941ساره قلوخديدو مراد الياس8313
سيسي عباس عيدو1947نصافي خلفبشار حسين بكر8314
ارزان حسن قاسم1953غمي قاسمخليل اسماعيل علي8315
شمي بيشو مراد1915عدلو قطكحسين حجي صالح8316
غزالي قاسم باجو1922آوري عليمراد نائف حوآي8317
مهيه حفو مراد1952آوري تونيعمر عيدو علي8318
غزال رشو مير1954شرين عليآمال علي اوصمان8319
سيفي حيدر احمد1920حنيفه احمدمراد حمد خليل8320
آرتي هوفو حسو1946عدوله آارصبابير آجو خلف8321
عدالني شمو صالح1903برفي يوسفخلف عتو يوسف8322
علو ابراهيم موسى1930حنيف خدرعدول عتكو حلي8323
خدر آارص خلف1947زريف دهارخناف عنز حجي8324
غزال جوآي نعمت1907برفي يوسفقاسم عتو يوسف8325
خلف مراد حلو1960اليخان اوصمانوحيده مصطو حجي8326
جروس برو الياس1965غزاله عمرحجي ابراهيم قاسم8327
آر قاسم علي1952شرين ابراهيمهزو خضر عمر8328
جاسم رشو اوصمان1917زريف عبدونساف علي عبداهللا8329
باآزه حسن حسين1973نجود سليمانادريس محمد يونس8330
برآات مراد خلف1950آني خلفعيشان نمر خلف8331
علي جندي يوسف1023آوزل مرزاعدول حسن عمر8332
فرحان سلو حتي1954فاطمه فارسرحيمه دبو خضر8333
خلف علي ايزدو1950بياس شيبوعدالني حيدر خدر8334
سينو علي عيدو1917عيشه علوهوري يزدين سلو8335
غريب نمر علي1961شرين شيبوبهار نافخوش خدر8336
اسماعيل ابراهيم خدر1955عدالني سعيدخناف خلف نمر8337
حسن مراد خدر1964حسنه الياسهدى جندي آتي8338
عباس جمعه قرو1935عموش صالحاليفه فارس قرو8339
قاسم جوآو سنجار1942بسي لويعيشاني سعدو درويش8340
مسري حبش عمر1922قاز مشكوخضر سورو ميرزا8341
مراد يوسف مراد1937عرنو عليآزى عيدو حسن8342
آني سيدو قاسم1986زريف اسماعيلفيصل رشو حسن8343
خديدا دندل نعمت1950فاطم عباسغزاله صالح برو8344



خضر مسور شمو1927منجي خديدهشيرين نمر ايزدو8345
علي خدر خديدا1942عيشو خلفعدول خلف حسن8346
آمال علي زندين1956بهار رفوآلي ابراهيم زندين8347
دآان رشو برآات1926عمشه حسوحسن اوصمان سينو8348 / سيس امر علي
خديدا قاسم يوسف1947غزاله عليميو داود مرعان8349
حسن اسماعيل علي1927آلي علواليفه احمد علي8350
سفر برهيم آالي1955مياني خضرمارين علي خلف8351
محلو مجول باشوك1937عنجو عليهيبو عبداهللا عباس8352
عباس خلف قاسم1945جمره حسينسيفي صالح علي8353
حسن حسو خلف1949فاطمه عيسىمنيفه اسماعيل علي8354
خلف خلف نافخوش1949عيشه عليبسي حسين خلي8355
هافنت خضر قاسم1950عدالن قاسمبيزي خلف قاسم8356
ايزدين قاسو هافنت1937زريخان ششوهزار خلف محمد8357
خلف محما عنو1922بيزي عبدونعام معنكو عنو8358
رشو ابراهيم عيدو1955زينكي بشارآوري مراد رشو8359
حيدر درمان الياس1950عيشان قاسمعدالن ابراهيم الياس8360
بدل ابراهيم عيدو1945سيفي داودخنسي قولو شيبو8361
علي حسن حجي1945عدالن قاسمهاجر حسين مراد8362
حجي عيدو مراد1935بيزي آونيخرو مراد خديده8363
سلو مجو هافنت1952هوري جاسومياني بسي علو8364
صالح محمود حسن1971عرنه حسنوضحه زآر عبدال8365
خلف رشو محمد1953فيضه صالحوضحة محمد علي سلطان8366
خدر صالح قاسم1945هوري حجيسيفي الياس حسين8367
بيزاري مراد1909بيزاري خلففندي احمد بشار8368
حاني خلف علي1947نيساني شموخضر حجي علي8369
رشو آجو مراد1960زهره مرادعيشان قاسم شمو8370
آوزه قاسو خلف1944خاني فارسمحلو سيدو فندي8371
شيرين دربو ابراهيم1968خناف بكوخلف مراد حسن8372
منيفه عبدو قاسم1956عدلو عليمحمود عجي عمر8373
عدلي مصطو دلو1917زيني علوخلف حسو درويش8374
آوجر حسو قاسم1937زينب خلفمراد شمو قطو8375
حسين حمي عيسى1951زريف عبداهللانعام خليل قولو8376
عدالن حمو حسين1932ديرك خلفناصو سمير ناصو8377
آوجر الوند بدل1959آوي آصبخلف الياس زغير8378
اعزب1980ليلى قاسمصادق رشو خلف8379



مامي جمو عيدو1973سوسن خدرنايف درويش علي8380
محبت الياس مراد1970خرنوف عمررشيد قاسم عجو8381
مراد خديدا علي1965نشميه جردوآلي خلف خديده8382
آوجر بري صالح1959خنسو حسينحسين قاسم رفو8383
موره خديده بنو1952حنو حجيآارس درويش الياس8384
مندو حسين اسماعيل1947غزالي حبونوري حسين نعمو8385
نعيمه اسماعيل علو1947خاني وهابخلف قاسم علو8386
احمد عنجو باجو1950ساري قاسمآوجر عالء الدين نفسو8387
مراد آالو علي1962باران مرزوآلي صفر مراد8388
فلوس محلو حسن1956ارزاني قاسمشمو رشو خرمش8389
نوفه عمر مراد1965شيرين خلفميرزا خديده قاسم8390
عيسى بكر1924اسمري حسيننوفه محمود عبدالرحمن8391
آوجر دربو قاسم1939نوري عبديجردو احمد نعمت8392
آني جتو شيبو1930خمي رشوعوشان علي قرتل8393
حجي بكر جومر1920بيزار شموعمشه سلو فانو8394
جمعه سليمان عباس1956نازو مجيداليفه سليمان شكر8395
اوصمان خديدا سليمان1954عموش حسينغريب مراد مطو8396
بسي سليمان شمو1954زينب بروحيدر فارس الوند8397
خلو سيفو خلو1952عيشي آنعانامينه جردو عبدو8398
آمال خديدا سمو1952خنو شموبيزو محمود حجي8399
نوفه عطو سيدو1970قنطار سيتوسليمان علي شمو8400
سلو اوصمان برو1902عيشي شيخوخناف شيخو آراف8401
وهاب الياس حمد1964بيزار ابراهيمارزان برآات حسن8402
رشو خلف حسين1959نساف عباسوسن حمد مراد8403
خلف شيبو قاسم1956آوجري الياسشيرين قاسم علي8404
آسو سيدو خلو1964شيرين رشوصبري ناصر شيبو8405
خوخي برآات حيدر1956هوري خضرحجي جولو حسن8406
آوجر آجو ناصر1928خرنوفه مرادعيسى حما ناصر8407
خناف خلف شرو1945غزاله الياسصالح سرحان ابراهيم8408
عيشي صالح احمد1948عدي عرسانعباس مطو سبعو8409
خوناف دهار علي1950ميسي غريبوبرآات سليمان شيبو8410
شمي خضر حسين1968غزال بدراناحمد خليل مجو8411
خوخي خديدا خلف1954سيفي محمودشرف ناصر خلف8412
عدالني اسماعيل حسين1933اسمر حسنجولو آتي مقصود8413
خرمش عيدو خديدا1950قتي رشوهزار قاسم رشو8414



عيدو خديدا قاسو1920آلي بكوهوري قاسو خلف8415
/سميره خليل دندل1964عمشي حجيدخيل سرحان جومر8416 شاري علي الياس
فهيمه حسين خلف1936عدول سلطانمصطفى محمود عبدو8417
عدالني مراد حجي1942آوري الياسقاسم خلف حجي8418
فهيمه خلف صالح1952شمي جمعهصالح يونس صالح8419
سيفي حجي خلف1956سيري علوحميد سيدو قاسم8420
درويش اسماعيل برآات1947تعلي خلفحنيف سلو ابراهيم8421
آوجر متو ابراهيم1942عدلو فنديصالح برآات خلف8422
احمد موسى خلف1927حنيف حنتوزريف آنعان فرهو8423
آوزي متو حسن1954خناف الياسخلف عيدو متو8424
غزال حمو سعدو1945عمشه سليمانحجي قاسم سعدو8425
مجو الياس عمر1954هزاره خلفعدوله سليمان حسو8426
احمد محمود علي1955خنسي عليبيزار داود رشو8427
مطو احمد خلف1945عيشي حمدغزال رشو قطو8428
ميرزا درويش مسيخ1952اليخان سعدوبورى حمو برآات8429
آالو نعمت حمد1937آوجر حسينعمشي دلي رشو8430
خدر خلف آلش1943خاتي يوسفخفشي حسين بشار8431
آوزي عمر مراد1972سيفي مرادصبري درويش هسن8432
خاتون مجو سيدو1976زيري الياسامين عزير سمو8433
اوصمان شمو خلف1951آورى ابراهيمشرين صالح حسو8434
الياس خديده اوسكي1917بيري شيبوعيشي سيدو اوسكي8435
شمي خلف ادو1950عيشو حسيندريعي علي دقو8436
نوفي خديده قاسم1987خناف خلفعيدو خلف نائف8437
شرف زيزو محمود1960زريف حسنهلو قولو عبود8438
خلف احمد علو1920زريفه عمرزيري حسن مراد8439
عمي صالح اوسو1931عرنو سلوحنيفه خلف شرو8440

وضحه خضر غريب1955حنيفه قاسماسماعيل خديدا خلف8441 غزال سعدو خلف/
قولو شرو موسى1920عيشان مرادهزاري خدر علي8442
علي خشمان رشو1950نساف عمرفاطم فارس خلو8443
ميرزا شمو سيفو1932ايلخان غتيتدجوار خلف درويش8444
عدالن رشو بكر1955آلي قاسمسعيد زيرو محمود8445
بيزى عبدو خلف1937هودة قاسمخديده بيسو حمو8446
عيشان مراد علي1947هورى سعيدابراهيم مراد غريب8447
عمشه علي عيدو1930زريفه عزيرآجان خديده مراد8448



زريف محما بيسو1947غريب حسنحمد ملحم حسين8449
آوزي حسن سليمان1954غزالة قاسمخيرو خلف عبدو8450
روشي عفان درويش1953زريف شموخدر الياس يوسف8451
آني الياس سليمان1927بيزى علومرزا مراد علي8452 / هزو قاسم خلف
آوري مراد خلف1942زريف مرادعمر خلف ادي8453
آلي خلف علو1897نيسو شموخلف عادو عتي8454
دشوار يزدين حسن1937غزال برآاتسيدو عيدو علي8455
آني سليمان حسو1954آوري عليامان حجي مرزا8456 / منيفه درويش علي
فاطم شرو خلف1947آوري عليقاسم حجي مرزا8457
خناف جردو رشو1923آوجر جومرعلي حجي هريكو8458 / بيزار بكي آنعان
حني حسين تمو1927غزال آموآرو مرزا حسين8459
شيرين سيدو حسين1949ميسو غانمحسين ايزدين خلي8460
برو خدر آراف1942غزال شموفاتم شمو رفو8461
سهاد عبدالرحمن ياسين1971حتي الياسسعد عبدالغني ياسين8462
محمود خضر عباس1931عمشه عبدالزينب صالح محمد8463
امينه خلف بطوش1973نجمه خلفجمال عبداهللا بطوش8464
مياسه سليمان1969آزو عطيهموسى علي عباس8465
شاهه علي عبدالكريم1966آزو عطيهابراهيم علي عباس8466
شمسه حمزه اسود1974آزو عطيهصالح علي عباس8467
بشرى خضرعيدو1970نجمه خلفعبدالرحمن عبداهللا بطوش8468
رحيمه صالح قاسم1967نوره فارسعبداهللا رشو قاسم8469
فاطمه عبداهللا1962نوره فارسمحمد رشو قاسم8470
وصفيه عبداهللا بطوش1970نوره فارسعثمان رشو قاسم8471
هناء حسن شيبو1966نوره فارسعباس رشو قاسم8472
بام صبحي سالم1969ساره جاسمنشوان حسن قاسم8473
نجمه قاسم اسود1962ساره جاسمنوري حسن قاسم8474
رحيل حسن يوسف1966ساره جاسمشيروان حسن قاسم8475
خالده حميد عمر1966عمشه خضرعثمان خلف بطوش8476
زيبده عبداهللا بطوش1962عمشه خضرعباس خلف بطوش8477
محسن قاسم محمد1944نوري الياسشريفه عاصو بطوش8478
سوزان محمد امين1976شريفه عاصوازاد محسن قاسم8479
ارملة1931آوجر محمدفهيمه محي يونس8480
بسي عصمان جندي1940آسبر حاجوسليمان سيسو شمو8481
ليلى سلطان احمد1957آلي صالحرشيد يوسف عبداهللا8482
مشيره ابراهيم احمد1973مريم عبدوعصام محمد سليمان8483



فضيله مراد جاسم1960نشميه جاسمحسين يوسف عبداهللا8484
غير واضح1949حلوه محمدجالل امين عبدالرحمن8485
خالد عزيز نوري1940فهيمه مصطفىنعيمة وهب مصطفى8486
يسرى ياسين يونس1961نجديه اسماعيلعبدالرزاق ياسين عبداهللا8487
عبداهللا بطوش1939رحمه مصطفىنجمه خلف آنعان8488
عاليه ياسين1947فاطمه محمدعبدالهادي عبدو علي8489
قاسم اسود1948هوري صالحعيشان جردو خضر8490
ناديه خضر اسود1971عيشان جردونواف قاسم اسود8491
بديعه مجيد عمر1972عيشان جردوحواس قاسم اسود8492
جميله يونس1974عيشان جردومحمد قاسم اسود8493
منيره محمود عزيز1971ليلى حسنحبيب خضر اسود8494
دلخواز بابير1972فاطمه الفياحمد محسن اسود8495
ساهره مصطفى1939مسري خليفهحمزه اسود يوسف8496
حلوه علي عبدالرزاق1966ساهره مصطفىفارس حمزه اسود8497
سوسه محمد خضر1971ساهره مصطفىابراهيم حمزه اسود8498
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