
دةر جونافنجينافنجيبةسةندباشباشنافنجينافنجيئارام عادل سليمان فقي1

دةرنةجووالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندئارين دشوار مجيد حسن2

دةر جوباشهةرة باشباشزور باشهةرة باشزور باشباش مصلح نايف رمضانئيظان3

دةر جو بـ برياربريار/ بةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةنداحسان دلدار مصطفى احمد4

دةر جونافنجينافنجينافنجيزور باشزور باشزور باشنافنجياحمد خلف ملو سلي5

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازاحمد سالم ابراهيم محمد6

دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندبةسةندبةسةندالوازاشور كوركيس كانون كوركيس7

دةرنةجووالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازبةسةنداية لؤي يونس صفو8

دةر جوزور باشزور باشباشهةرة باشزور باشزور باشباشايمان ابراهيم خورشيد شينكو9

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازايمان الهام احمد مصطفى10

دةرنةجووالوازالوازبةسةندنافنجينافنجيبةسةندنافنجيايمان خسرو عبدهللا مصطفى11

دةرنةجووالوازنافنجيالوازالوازالوازالوازباشايمان فائق احمد علي12

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازإنانا  شمائيل  هيدو  داود13

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازبارزان رمضان اسماعيل محو14

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازالواز حسن حميد سعيدباوةر15
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دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازبدل صبري سليمان اودى16

دةر جوباشنافنجيباشباشباشزور باشزور باشبراء طالل ياسين علي17

دةرنةجووالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازبرهان شوكت محمد امين فتاح18

بالل سالم عبدالغني19

دةرنةجووالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازجيمن سعدون محمد عمر20

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازجيهان عبدالكريم عبدي اسماعيل21

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازحسين حسن صالح حسن22

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبريار/ بةسةندنافنجينافنجيبةسةندنافنجيحنان سفر رمضان طه23

دةر جونافنجينافنجيبةسةندباشزور باشبةسةندزور باشدارا جدي كني علي24

دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازدلشير مظفر مصطفىداظين 25

دةرنةجووالوازالوازبةسةندباشالوازبةسةندالوازدلفين قيدار احمد عبدال26

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازالوازدلير يوسف الياس خضر27

دةر جوزور باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشزور باشهةرة باشدنيا مصلح محمد صالح عبدهللا28

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندباشبةسةندنافنجينافنجيرزفان حسن محمد ناصر29

دةرنةجوونافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازرومتا يترون زيا شموئيل30
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دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازبةسةندالوازبةسةندروناك نوبدار طاهر محمد31

32
روندك عبد الجليل ياسين 

محمد
دةرنةجووالوازبةسةندالوازنافنجيالوازبةسةندنافنجي

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازبةسةندالوازبةسةندزانين بدرخان مصطفى صالح33

دةر جوباشنافنجينافنجيزور باشنافنجيبةسةندبةسةندثاشازكية سمكو نايف 34

دةرنةجووالوازبةسةندالوازنافنجينافنجيالوازالواززنار محمد علي محمود محمد35

دةرنةجووالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالواززيالن توفيق اسماعيل زبير36

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندنافنجينافنجينافنجيبةسةندزيمان لقمان رشو حمو37

زينب احمد مجيد محمد38

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواززينت عادل حسين نبى39

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسرمد عبد السالم علي40

دةر جو بـ بريارنافنجيباشبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبريار/ بةسةندُسكنا سمين محمدامين41

دةرنةجووالوازنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةنداسماعيل محمد احمد محمد42

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازبةسةندهيالن سربست شكري ياسين43

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسعيد صالح عمر سعيد44

دةر جوباشنافنجيباشباشباشنافنجينافنجيسميرة سعيد خضر مراد45
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دةرنةجووالوازبةسةندالوازباشنافنجيبةسةندبةسةندسوالف محمد صالح رشو46

47
سولين عبدالستار محمد 

صادق
دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندنافنجيبةسةندالواز

دةر جوباشزور باشنافنجيهةرة باشزور باشزور باشزور باشسيدار بهزاد سعيد محمد48

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازسيروان رمضان محمد حسين49

دةرنةجووالوازبةسةندالوازنافنجينافنجيالوازالوازسيناهي فاضل سعيد خالد50

شانا شيكارعبدالحكيم احمد51

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازخيري شيخو نعموشةفطير 52

دةر جوهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باششرين عبدهللا صديق رشيد53

دةر جوهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باششرين علي قاسم احمد54

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازبةسةندالوازالوازحاجي حاجي محمدشظان 55

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواز هاشم باقي رشيدشظان56

دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازشوان احمد خالد يونس57

دةر جو بـ بريارنافنجيبةسةندبةسةندباشبةسةندبةسةندبريار/ بةسةندعمران صادق عبدهللا احمد58

دةر جوهةرة باشهةرة باشزور باشهةرة باشهةرة باشباشهةرة باش صبري حسن يحيىفمان59

دةر جو بـ برياربةسةندنافنجيبريار/ بةسةندباشنافنجينافنجيبةسةندفواز اصالن كرمانج سلو60
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دةر جوهةرة باشزور باشزور باشزور باشزور باشهةرة باشزور باشفيان جمال محمد نجات هاشم61

 داود حسين محمدكاذين62

كيفي عماد عمر عمر63

دةر جوبةسةندنافنجينافنجيباشباشبةسةندنافنجيالوان صالح محمد احمد64

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمارفن نبيل حميد65

دةرنةجووالوازالواز000الواز0مارين خيري حسن عرب66

دةرنةجووالوازالوازبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندالوازمتين صالح الدين جامى محمد67

دةر جونافنجيباشنافنجيزور باشزور باشنافنجينافنجيمحمد عبدالرحيم رمضان حسين68

دةر جوبةسةندنافنجينافنجينافنجيباشبةسةندبةسةندنازك عبد الخالق سلطان محمود69

دةرنةجووالوازبةسةندالوازبةسةندنافنجيبةسةندالوازنبيل خليل احمد عبدهللا70

دةر جو بـ برياربةسةندزور باشبةسةندزور باشباشبريار/ بةسةندباشنور علي حسن محمد71

دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازنيدار ديوالي اسماعيل ديوالي72

دةر جونافنجيباشنافنجيهةرة باشهةرة باشهةرة باشباشهرذين علي عمر عبدهللا73
دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازهكار حسن احمد خالد74
دةر جوهةرة باشهةرة باشباشزور باشزور باشباشهةرة باشهناء رفو رشو سيدو75
دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازهيلين علي محمد عمر76
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دةر جوزور باشزور باشزور باشهةرة باشهةرة باشباشزور باشيسرى قاسم عبدهللا يونس77

78
يوسف صبري عبدالحميد 

محمد
دةر جو بـ برياربةسةندباشنافنجينافنجينافنجيزور باشبريار/ بةسةند

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازيوسف عماد فكتور79

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازكاروان نوري سليم80

دةرنةجووالواز نعمان محمد خليلثةيمان81

دةرنةجووالوازديمن أكرم حسن82

دةرنةجووالوازدانييل توما عوديشو داود83

دةرنةجووالوازداؤد طه برجس داود84

دةرنةجووالوازجمعة علي احمددلوظان 85

86
شفان حسن حسين محمد 

رشيد
دةرنةجووالواز

دةرنةجووالوازمحمد صالح نادر عبد الرحمن87

دةرنةجووالوازمروا فارس كريم صالح88

دةرنةجووالوازنيوار جمال عيسى يونس89


