
دةر جوبةسةندباشبةسةندبةسةندطاهرئةظني فرست عبدي  1

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداالء وليد شاهين محمد2

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندالوازبةسةندبةسةنداهين محمد خالد فتاح3

دةرنةجووالوازبةسةندبةسةندايمان شكري كمال بابكر4

ايمن سعيد شكر خضر5

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازبةسةند نعمان محمد خليلثةميان6

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندالوازبةسةندجيندا عبدهللا احمد ابراهيم7

دةرنةجووالوازبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندخديجة احمد عمر احمد8

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازداليا مسعود محمد بشير9

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازدانييل توما عوديشو داود#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازبةسةندداؤد طه برجس داود#

دةر جوبةسةندبةسةندجمعة علي احمددلوظان #
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دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازبةسةندديمن اكرم حسن عيدو#

دةر جوبةسةندذين حسني حممد جرجيس#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازرامن شموئيل اوشانه كوركيس#

روذ شوان امحد محه#

دةر جوبةسةندبةسةندروذان هشيار موسى موسى#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندسيران حمد قاسم حسن#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازامد احمد ابراهيم حسن#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازبةسةندديذين حازم حممد امحد#

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازالوازالوازبةسةندسليمان احمد سليمان محمد#

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازشرين سعدهللا جرجيس وحيد#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازبةسةندحسن حسين محمد رشيدشظان #

دةر جوبةسةندبةسةندشيالن مسعود صالح رشيد#
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دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازبةسةندصفاء قنبرمحمد ذنون#

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبدل محمد احمدطظني #

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازعلي جوزل جعفر علي#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازعلي محمد سليم سليم#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندجتو نبي عبوكاذين #

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازكارمين شكري خضر خلف#

كاوار محمد طاهر حسن محمد#

دةرجو بـ برياربريار/بةسةندبةسةندبةسةندالوين اياد عبدالسالم جليل#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمةرطوذين حممد ابراهيم علي#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازمحمد صالح نادر عبد الرحمن#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازمروا فارس كريم صالح#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواز نائف هاشم فقي شافعىميظان#
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دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندنارمسين اسحق عيسى اوراها#

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنجاة عزيز سيف الدين حجي#

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنورا نايف صادق عبدي#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازبةسةندنيهاد محمد حكيم علي#

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازنيوار جمال عيسى يونس#

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيخورشيد محمد عليهةذين #

دةر جوبةسةندبةسةندهدار جبرائيل حسين محمد#

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندهرمان تحسين علي محمد سليم#

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندهناس بهزاد سعيد محمد#

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندهندرين يونس حسن يونس#


