
اسم االماسم المستفيدقسم الحماية

امنه حسننهاد مردان احمدكركوك

فائزه محموداميد احمد حسنكركوك

شمسه حسينناظم علي جليلكركوك

امونه عيدانمنصور عواد عطيهكركوك

تركيه فرحانمحمد قادر احمدكركوك

سميره ضاحيموفق محمد حسينكركوك

باني موسىهاشم محمد كاظمكركوك

سنيه عدايحسين احمد حسينكركوك

صنعه ابراهيمياسين نومان هومانكركوك

نايله محمدريبوار حسام الدين فتاحكركوك

سكنه عبدهللاخماس عبدهللا اسماعيلكركوك

مريمه محمدعبدهللا محمد رشيدكركوك

خاتونه متيكمال مصطفى عليكركوك

سيوكول عمرمحمد ابراهيم صالحكركوك

ورده عباساثير رمضان حسنكركوك

نائله احمدمحمد عثمان حسينكركوك

شاهه محمدمؤيد عطيه صالحكركوك

نجمه عبدهللارشيد ماالهلل خلفكركوك

نسرين صابرايمن سليمان محمدكركوك

ردسه عنكودوليد خلف احمدكركوك

نوفه حمدجاسم محمد عبدهللاكركوك

شكريه محمدشامان صالح هزاعكركوك

تاضي عمرعلي مطلك محمدكركوك

عمشه حسينطه محمود حميدكركوك

فطومه مهديعادل حسين نايفكركوك

عليه حسينعلي جواد جاسمكركوك

حمده طلفاحعادل خلف جاسمكركوك

خيريه حسناحمد سليمان عبودكركوك

سعديه حسنيوسف عبيد صالحكركوك

نبعه محمدمروان ياسر عيدانكركوك



وحيده محلمامؤن جابر حسنكركوك

فتنه محمدازر حسين سلمانكركوك

اميره فاضلمحمود نجم عبدهللاكركوك

فهيمه داوداسماعيل واصف احمدكركوك

كورسر شاكرمحمود مجيد حسنكركوك

عليه محمودعلي عمر حسنكركوك

عونه خلفطالب خضير دهشكركوك

قيسيه محسنفائز هيثم عجمكركوك

حمره حسنعمر حسين عليكركوك

دالل حميدمنهل خضير احمدكركوك

عيده جاسمرائد وعد ذنونكركوك

حنيفه احمدبكر قادر محمدكركوك

سعاد اصغرعثمان عزالدين عثمانكركوك

نوفه صالحسمير صالح عبيدكركوك

ماجده شحاذهجاسم محمد غائبكركوك

شكحه عبدهللاثامر محمود جوبانكركوك

زهيه رمضانصباح اسماعيل ماجدكركوك

نوريه احمدعمار فهد عوادكركوك

سكته علوكمال محمد ابراهيمكركوك

لبنى فتاحاحمد محمد عبدالرحمنكركوك

بهيجه عزتجودت عزالدين وهابكركوك

ساهره سليماناميد حسن عليكركوك

سعديه حميدحاتم صباح صالحكركوك

ملكه رجبعلي حسين محمدكركوك

نازي شمهعاشور حسين احمدكركوك

منيره حميدنهايت هدايت فهدكركوك

صبريه احمدنورالدين فخرالدين حماديكركوك

حفصه حسينجبار جميل حسينكركوك

رابعه عيسىفندي عبدهللا حسينكركوك

منى راجيعامر علي عثمانكركوك

امينه كريمعزالدين سعيد عبدهللاكركوك



وضحه عمراحمد اعويد احمدكركوك

عبيده شمهقاسم علي حسينكركوك

فرست شفيقاحمد سعدي احمدكركوك

حده خورشيدزيدان خلف شهابكركوك

امونه محمدابراهيم طه عليكركوك

صبحه جاسممحمد عواد جاسمكركوك

هاجر جاسمخليل ياسين محمدكركوك

صبحيه عبدهللايوسف نايف محمدكركوك

عليه حسينضياء عبد جاسمكركوك

حبيبه خلفهاشم ابراهيم حسنكركوك

كافيه ابراهيمزانا تيفور احمدكركوك

رابعه حديدمقداد علي حسينكركوك

عليه حميدسطام غانم محمدكركوك

رحيله فرحانصدام عواد ابراهيمكركوك

وضحه احمدغسان حسين عوادكركوك

حنان عليهاوراز فؤاد حمه صديقكركوك

رفعه خلفاحمد سامي عوادكركوك

الماس قادرمحمد عبدالخالق حسينكركوك

بدريه صالحغائب شحاذه رميضكركوك

دالل حميداثير خضير احمدكركوك

حكيمه عباسعلي فرحان نصيفكركوك

سميره عمريونس حسين محمدكركوك

مهيه صادقعيدان رجب عبيدكركوك

كامله محمدحسين علي عبيدكركوك

ترفه شهابسعد احمد عليكركوك

التون قادرزرار خضر محمدكركوك

رفعه حسينطارق حبيب شهابكركوك

تازي عبدهللامحمد مجبل رشيدكركوك

صبحيه عليمحمد جعفر حميدكركوك

صبريه رشيديوسف حقي تقيكركوك

شمسه جاللرامي حسن عليكركوك



نجله صالححسين علي قنبركركوك

محبوبه قادرهاشم خزعل اسماعيلكركوك

زريفه خضرعمار عبدالرزاق احمدكركوك

رواء محمدعالء عبد حسنكركوك

امنه اسماعيلعلي كمال محمودكركوك

رخيته عبدمعد نايف احمدكركوك

وزه محمدحمد طالب حمدكركوك

ناديه نوريمراد عبدالكريم عليكركوك

وسميه حميدخالد ابراهيم خليلكركوك

وضحه عوادحازم محمود شحاذهكركوك

رحيمه فتحاهللعبدالمجيد علي محمدكركوك

نسرين اسماعيلكيالن خالد امينكركوك

امينه جمعهابراهيم حمد اسماعيلكركوك

سهام يوسففيصل نورالدين جاسمكركوك

تامين رحيمارتين مصطفى يونسكركوك

ميناء حمه الويوسف محمد رحيمكركوك

خالده حسينمراد صباح حميدكركوك

حسنه محميدرمضان حسين عليكركوك

فختايه خليلمحمد منديل عبيدكركوك

فاطمه نوريارام محمد فرجكركوك

اسمر ياسينقادر ابوزيد توفيقكركوك

سميعه رضاعماد علي رشيدكركوك

بيان جاللمصطفى محمد جمالكركوك

صبحه خلفياسر مزهر شويشكركوك

نزهه احمدايدن مجيد حميدكركوك

وضحه خلفتركي سلمان وكاعكركوك

فطيم ابراهيمعامر ابراهيم حماديكركوك

سهام راضيامير قاسم حسينكركوك

جوري حميدعماد مازن سطامكركوك

ليلى جراداحمد صالح بدركركوك

ماجده ابراهيممحمد رفيق امينكركوك



وفيقه محموداحمد خليل احمدكركوك

رحمه محمودمعد محمد ابراهيمكركوك

رفعه حتالويمثنى حميد عطيهكركوك

عداله عبدهللانشوان حمد حسنكركوك

يسرى يوسفعباس كمال فارسكركوك

امينه مصطفىوهبي محمدامين محمودكركوك

صالحه حسناحمد صالح مشعانكركوك

نعيمه جميلضياء رباح جاسمكركوك

زينب كريمدلير سعدهللا حسنكركوك

زينه زيدانصائب احمد حسينكركوك

عبله محمداحمد مخلف عليويكركوك

خاتون سالمعبد عزاوي عقلهكركوك

منى جميلقاسم خلدون خليلكركوك

عطيه صالحاوات قادر عمركركوك

حالوه عبدهللاريكوت جهاد قادركركوك

مياسه احمدعمار جارهللا صالحكركوك

اميره عمرثامر ربيع مراحكركوك

هديه جاسمعلي حسين ابراهيمكركوك

جميله صالحمحمد خضر احمدكركوك

عائشه محمودمروان محمد عزاويكركوك

لطيفه مهدياسود مطر ذيبانكركوك

زليخه جليلصبحي شكور حسينكركوك

عمشه حسينصالح محمود حسينكركوك

عائشه احمدمصطفى احمد حسنكركوك

شمسه عزيزحميد محمدغريب محيالدينكركوك

زهره احمدعطيه نصيف جاسمكركوك

زهيه هدادحازم محمد مزعلكركوك

كافيه شكوراري عبدهللا احمدكركوك

سعديه يونسذنون حسين محمدكركوك

نوريه مهديعدنان محمد عليويكركوك

فاطمه قاسمجنكيز حمزه علي مردانكركوك



مطره طهشهاب حمد حسينكركوك

صالحه خضرياسر مجيد حميدكركوك

سعده جعفرحيدر صدام مزعلكركوك

رسميه عويدعلي خليل ابراهيمكركوك

ليلی مجيدمحمد حمدي محمدكركوك

مريم محمداحمد موسى حسينكركوك

زهيه حسينمحمد حسين عبدهللاكركوك

نايله حمدعدنان خضر عبدهللاكركوك

حمديه جبارعلي خليل ابراهيمكركوك

هدله احمدطه نايف عبدالحليمكركوك

هاجر اسماعيلعمر احمد سعيدكركوك

ناديه جعفرعلي ياسين عليكركوك

نوال فخرالدينصادق امين حسنكركوك

خوله جيادمحمد احمد محمدكركوك

سميره عليعصام محمد خلفكركوك

امونه دخيلعواد ناصر حسنكركوك

انتصار نوريصالح سامي صالحكركوك

حسنه عليمحمد سلمان داودكركوك

ناجيه حسينعيسى موسى عليكركوك

زيتونه احمدفريدون سليمان سلمانكركوك

ساجده حميدياووز حسن حسينكركوك

حصه حجيياسر صالح مشوحكركوك

نجود عزاويخلف ابراهيم صالحكركوك

ناجيه عليطلعت كاظم توفيقكركوك

نرهان اسودمحمد كمال محمدكركوك

صبحه محمدصباح حسن محمودكركوك

روناك محمدلقمان علي قادركركوك

ايسر حميدعالءالدين عادل مهديكركوك

شكحه نجكدحام سوري محمدكركوك

مارب حسناحمد عون الدين صالحكركوك

فرحه حسناثير صالح خضركركوك



نشمين عليقاسم محمدحسين ابراهيمكركوك

ليلى صالححياوي محمود فدعوسكركوك

نضال محمودمحمد احمد عبدكركوك

عصمت احمدصالح فتح هللا عمركركوك

سكينه ذيابنافع حميد عبدكركوك

عمشه حسينعلي جاسم محمدكركوك

منيجه رشيدارام صدرالدين حسينكركوك

قدريه جواميرنوزاد رضا محمدكركوك

سميره مجيدعزالدين اسماعيل رجبكركوك

صالحه عبدهللارياح حسين شرفكركوك

امينه حمه رششاخه وان عزيز محمدكركوك

نمشه بخيتفنر حسن محمدكركوك

عزميه عليمحمد عباس احمدكركوك

اضحيه عبدهللاسعد صالح تمركركوك

سندس رشيدوليد خالد وليكركوك

بريهان نورالدينياسر كمال مصطفىكركوك

ريشاو باباعليرزكار نصرالدين غريبكركوك

جاهيده اكرموليد جالل صالحكركوك

عديله جاسمحامد جاسم محمدكركوك

ريزاو حسنهيوا لقمان خورشيدكركوك

فاطمه جمعهغانم جبار احمدكركوك

عنيده حسنعلي خلف حسينكركوك

شكريه صابرخليل احمد ابراهيمكركوك

فاطمه عبدهللاابراهيم حميد حمدكركوك

ليلى عبدهللاصالح عبدهللا خلفكركوك

وضحه محموداياد ابراهيم غيدانكركوك

صبيحه شريفكوران جبار حمه صالحكركوك

حمده حبيبمحمد حسين عليكركوك

كورجيه عليمحمد عبدالقادر امينكركوك

وضحه ابراهيمصالح ابراهيم احمدكركوك

زهيه محمدمحمود عبد اسماعيلكركوك



صبحه ناصرعلي عيدان دخيلكركوك

سعديه محمدامينسامان جمال محمدكركوك

رعنه احمدحسن علي عبدهللاكركوك

سهوله فقياحمد ابراهيم عبدالرحمنكركوك

وضحه احمدسعد عبدهللا زيدانكركوك

كرجيه حسينعبدهللا عمر كريمكركوك

سلطانه حكيمعادل فتاح فارسكركوك

بيان مجيدهيثم يوسف حسينكركوك

سليمه كاظمعباس علي صالحكركوك

نوفه سلطانبسمان رمضان خلفكركوك

فرحه خلفعمر سليمان حسينكركوك

مزنه عليعبد احمد عبدكركوك

ماريا احمدمحمد صابر فاتحكركوك

بهيه عليويعماد صالح شهابكركوك

سيوه حسننجاه خورشيد محمدكركوك

سوزه حسينصالح سعد فتاحكركوك

انجيل سليممحمد ميخائيل ججوكركوك

عليه احمدمقداد طلب عليكركوك

فطيم جاسمخالد صبار جاسمكركوك

فنر احمدمنصور خضير دويجكركوك

مائده خالداميد نشات خيرالدينكركوك

صون كول حسيباردال مظفر كريمكركوك

بدريه عبدهللاسربست طالب محمدكركوك

سعديه بكرعلي حسين محمدامينكركوك

زريفه محمودمحمد رمضان حسينكركوك

نوريه حموديحازم جواد فياضكركوك

فيروز عزيزابراهيم محمد قنبركركوك

فهيمه محمودكيفي احمد عليكركوك

وضحه خلفعلي خلف سليمانكركوك

نهله ايوبمهند محمد سميركركوك

عبده احمدمحمد مصلط حمدكركوك



نهيه سعيداحمد عمر حسينكركوك

سلطانه زيدانحسين ياسين عباسكركوك

زاهده رضاارام رحمان محمدكركوك

يهيجه جاسممروان زبن بهجتكركوك

نبيه ميرزاحيدر محمد عبدالكريمكركوك

بدريه عبدسعدون اسماعيل حردانكركوك

خاتونه حمه ره شمهدي فاتح صالحكركوك

نازنين عبدهللااسماعيل معين غريبكركوك

كورجيه ابراهيموليد خالد اسماعيلكركوك

شكريه حسناميد حيدر حسنكركوك

عليه حسنحسام سليمان وكاعكركوك

نوفه شحاذهعلي خليل ياسينكركوك

نظيره رشيدابابكر صديق محمدسعيدكركوك

مهديه جدوعجعفر محمد احمدكركوك

دلسوز قادرمحمد سوران عثمانكركوك

جوان ابراهيمبيستون عبدهللا حميدكركوك

قدريه نوريارام عمر غريبكركوك

مرجان محي الدينصالح مجيد محمدكركوك

سهيله جاللفالح حسن دحامكركوك

التون مجيدعمر فاتح ستاركركوك

زينب محمودصديق قادر خواكرمكركوك

بيروز كاكههيمن عمر غفوركركوك

هديه مطرانور عليوي عويدكركوك

قدريه محمدهلو علي حسينكركوك

بفراو علياريان عبدالجبار احمدكركوك

ماهيه محمدحسين حميد عليكركوك

ناجيه احمداحمد حسن رضاكركوك

عائشه عمراسو احمد سعيدكركوك

نائله رسولقادر بايز رضاكركوك

هيفاء توفيقعدي عبدالكريم ابراهيمكركوك

وفيقه محمداسماعيل ايوب محمدامينكركوك



زبيده محمدعادل رفيق توفيقكركوك

وضحه عبدهللاذياب محسن سرهيدكركوك

وضحه عبوشعبدالمحسن صالح حسينكركوك

بدويه طهصالح عيسى ابراهيمكركوك

فضيله علوانمازن عبدهللا خلفكركوك

فليحه دحامهندي كامل نائفكركوك

عيده جمعهقحطان صبحي عبدهللاكركوك

نطيره ابوبكرازاد غازي صابركركوك

رعنه محمدحمدي جبار صالحكركوك

شلير رشيداواره عزالدين مجيدكركوك

كالويز محمدزانا صباح حسينكركوك

كرمه صالحمجيد صالح محلكركوك

بريمه عبدهللامحمد عبدهللا احمدكركوك

اميره عباسسيف ربيع قرشكركوك

خالده ابراهيمضياء احمد ياسينكركوك

ايتان عبدهللازياد طارق فائقكركوك

نزيره رشيدمحمد ابراهيم محمدكركوك

سانيه معروفنورالدين محمد امين عليكركوك

كافيه محمدرشاد محمد حسينكركوك

اردهان محمدته نيا احمد قادركركوك

فخريه رزاقاحمد حميد طهكركوك

امينه عبدهللامحمد فاضل احمدكركوك

سعده حسنسليمان فهمي سليمانكركوك

غنيه يونسنمير عدوان حسنكركوك

ساميه كمالمحمد نجاه خليلكركوك

نجود احمدكفاح طاهر حسينكركوك

ليلى حجيصباح احمد عبدكركوك

زكيه محمدتحسين قادر مجيدكركوك

بخيته عبدحسين فهد صالحكركوك

خديجه حمدحمد سالم عبدهللاكركوك

سكنه حسينعصام عطيه نجرسكركوك



شكريه عليسامي ابراهيم رميضكركوك

فكريه خسروئارام بالل عزيمكركوك

زينب شوكتحسين علي مهديكركوك

حده خلفاركان حميد ابراهيمكركوك

سلوى احمدقاسم محمد محمودكركوك

سميره رجبهيمن جمعه رجبكركوك

نوره عليمرعي حسن فرجكركوك

كرحه عبدالحليممحمد فياض عبدهللاكركوك

وسميه عروهمحمود عبدهللا نجمكركوك

فاطمه سليمانفراس محمود عزيزكركوك

خديجه احمدمحمد اركان هيالنكركوك

خالده حسنعمر ياسين جاسمكركوك

عيده جاسممحمد شعيب محمدكركوك

زماو جاسمفالح مناور نجمكركوك

ملكه سليمانقائد احمد طهكركوك

خديجه محمدكاكهاوال عمر رونديكركوك

كرحه جاسمشجاع مطر جروكركوك

يسرى احمدمحمد ابراهيم اسماعيلكركوك

صبحه احمدمعد عطيه احمدكركوك

بتله محمدابراهيم صبار حماديكركوك

وهبيه نورياحمد ايدن واحدكركوك

غنمه مناورامير احمد محمدكركوك

فرحه حسينياسر خميس احمدكركوك

شكريه عبدهللاكاوه طاهر حسينكركوك

فخريه زينلسالم علي زينلكركوك

فاطمه محمدثامر محمد مجيدكركوك

بدريه محمداياد محمد عليكركوك

سوزه كريمهيمن رحيم محمدكركوك

ناهده حسينامشاري سليمان عبدهللاكركوك

ثجيله ابراهيمخطاب حسين عليكركوك

رحيمه غذافهكريم جميل نهايهكركوك



فخريه هانياياد خيرهللا عبدالسادهكركوك

سميره حسنشاهين احمد جليلكركوك

عليه حسينعلي اسماعيل نجفكركوك

هاشميه حماديمنير جمعه صالحكركوك

حليمه جاسماحمد صالح ابراهيمكركوك

شكحه نجمنوري سوري محمدكركوك

نجمه شكرعدنان جرجيس محمدكركوك

سعيده محمدمحمد مطر داودكركوك

كريمه جواداحمد مروان احمدكركوك

امينه عليقحطان عدنان علوانكركوك

اليمان عثمانمحمد ازهر ياسينكركوك

مريمه محمدهلكوت كريم محمدامينكركوك

غاليه عليعلي ابراهيم عباسكركوك

ناهده عزتاحسان فاضل عليكركوك

ضيافه عبدعامر فاروق هاللكركوك

سعده جعفرمالك صدام مزعلكركوك

حليمه عليكاكهامين شكور كريمكركوك

نجيبه صابرحامد محمود محمدكركوك

سعديه محيالدينجليل محمد شريفكركوك

صبحه مهديغازي فاضل ابراهيمكركوك

شكريه ابراهيمايدن نجيب صابركركوك

زليخه حويزدريا عاصي مجيدكركوك

طاووس برزودلشاد رشيد كريمكركوك

وضحه عبيدخلف حبيب خلفكركوك

شيالن جالليوسف مجيد كريمكركوك

عليه حسيناسماعيل علي عبدهللاكركوك

قيسيه صابرعبدالقهار عبدهللا صالحكركوك

خديجه محي الدينعادل علي رضاكركوك

جميله قادرجتين عدنان احمدكركوك

امنه سلمانعبير جاسم محمدكركوك

فطيم مصطفىهيثم طالب احمدكركوك



نوفه محمدعلي شحاذ احمدكركوك

حمده خلفبدري علي حسينكركوك

ملكيه بايزازاد وهاب كريمكركوك

عطيه محمدصالحتحسين مجيد نجمكركوك

خديجه حبيبرزكار لطيف خورشيدكركوك

رعنه رمضانسامي محمد غريبعزيزكركوك

اموله صيراحمد جالل دحامكركوك

هالله خلفاحمد شكر محمودكركوك

حمده فرحاناسامه حمد سليمانكركوك

حمده ابراهيمعلي محمد عليكركوك

هدى سلطانقيصر نذير شنداخكركوك

كرحه عطاهللمحمود عطيه حسينكركوك

هدله حمدعامر جارهللا مظهوركركوك

زهيه محمودسعد علي موسىكركوك

ليلى عكلهمصطفى خلف ابراهيمكركوك

مريم محمدليث ياسين محمودكركوك

احالم حسيننبيل ابراهيم محمودكركوك

نسيمه رشيدنهاد جهاد جمعهكركوك

هديه نجمعدنان جالل دحامكركوك

ماره احمدرياض درباز عليكركوك

طمشه احمدعباس علي طاهركركوك

نشميه عبدهللاخليل محمود نزالكركوك

سعديه خضيربرهان مخلف عليويكركوك

نعيمه حمديوسف خلف شحاذهكركوك

سكنه احمدفالح حسن عبدهللاكركوك

كل بهار كريمئامانج انور واحدكركوك

نبيه ميرزاكريم محمد عبدالكريمكركوك

نائله عليناظم احمد خوشانكركوك

هاجر صالحشامل احمد جادهللاكركوك

مرجان درويشمسعود عمر عليكركوك

شوكت بهجتامانج عبدالخالق مجيدكركوك



رحمه معروفبابارسول فريق زينلكركوك

امنه محمدعلي احمد عبدالرحمنكركوك

حريفه خلفياسر يوسف محمدكركوك

سوزه مجيدحسن حسين محمدكركوك

بديعه كاكه ره شسالم جمال عزيزكركوك

باكيزه محمدصالحسامان محمدراغب رشيدكركوك

قبيله حسنقحطان عدنان حسينكركوك

ليلی عبدهللاقيصر رمضان فالحكركوك

سعديه صابرفؤاد جمال احمدكركوك

سعاد شاكربلند عبدالقادر جباركركوك

امونه خلفمحمد عبدهللا صائلكركوك

ناهده حمدانرعد ناظم واجدكركوك

منى عزهامير سالم عزيزكركوك

بريهان قادراسماعيل عادي ابراهيمكركوك

مديحه جاسمغسان عطيه عيدانكركوك

حسيبه اسماعيلحسين رضا عبدهللاكركوك

انتصار عباسزيد احمد كاظمكركوك

صبحه شنانصدام حسين محمدكركوك

عرنه احمدقيس حازم عبدهللاكركوك

كلر حكمتقحطان عدنان قادركركوك

سوريا عباويارشد مشعان ذبيانكركوك

ناهيه محمدكنعان عثمان درويشكركوك

حميده شهابصاهود محمود داودكركوك

ميسون سلمانجتين يلماز عبدهللاكركوك

عفاف نجمعمر خالد جمالكركوك

ثانيه مجيدفاضل صالح فتحاهللكركوك

ساهره جاسماياد حسين جمعهكركوك

سعاد محمودفارس محمدجميل احمدكركوك

كافيه رمضانباهر حسين عزيزكركوك

ايسل حسينعلي نجاه كريمكركوك

صبحه علياحمد محمد سليمكركوك



فرحه احمدحماد شهاب حميدكركوك

صيده جاسممرعي حسن نفيشكركوك

هدله محمدمزاحم محمد خلفكركوك

بدريه اسماعيليشار حسن جويدكركوك

شكريه جمعهعبدالواحد علي صالحكركوك

دره حمدضياء خليل ابراهيمكركوك

شكريه احمدسالم جلو غائبكركوك

فاطمه محمدشهاب ياسين رمضانكركوك

ملكه رجبستار حسين محمدكركوك

وطفه فرجامير يوسف عليكركوك

نائله حمه سورحسن اسماعيل احمدكركوك

عائشه احمدفتاح احمد حسنكركوك

فالحه دخيلنبيل جار مسعودكركوك

دنيز هاشميوسف يشار علىمردانكركوك

نسرين رحيمعلي عقيل عبداللطيفكركوك

حلوه بياتربيع ابراهيم صالحكركوك

خميسه فرجاحمد خضر رجبكركوك

ناهده مصطفىادريس كريم محي الدينكركوك

شاهه حمدونسالم محمد طهكركوك

عدله عليعبدهللا علي خلفكركوك

شلير غريبارمان ارسالن محمدكركوك

اميره علي اكبراحمد قاسم محمدكركوك

صبيحه واحدوليد خالد فينشكركوك

نعيمه محمدناظم جمعه قادركركوك

حربيه خلفعباس طيب محي الدينكركوك

مديحه خلفزياد حسين ابراهيمكركوك

حمره اسودرشيد عناد حميدكركوك

هاجر اسماعيلابراهيم عبدالمنعم داودكركوك

رفعه ابراهيممحمود مخلف سليمكركوك

فطومه حسينساجد حسن محمدكركوك

فهيمه محمدفرهاد نجم عبدهللاكركوك



هاجر احمدسمير يوسف اسماعيلكركوك

عيده يونسصباح حسن عزيزكركوك

ريمه اسودتركي عويد حموديكركوك

نظيره عمرزياد مصطفى عمركركوك

هيله طهطارق خليل ابراهيمكركوك

ملك رمضانكريم واحد محمدكركوك

بدريه صالحزوان عمر ابراهيمكركوك

سعديه رضاهيواء رشيد مجيدكركوك

بدريه محمودرفعت محمد عليكركوك

ثريا حسينشكر اسعد شكركركوك

رعنه خليفرشيد كاكهحمه احمدكركوك

محبوبه رشيدعبدالعظيم كريم رضاكركوك

فاطمه محمدقاسم محمدامين عزيزكركوك

جهات يادكارابراهيم حسين ساقيكركوك

ناصحه عبدالرحمنصباح يحيى عليكركوك

كتبه احمدابراهيم محمد خلفكركوك

ورده فتاحشيرزاد فاتح فتاحكركوك

حياه حمدامينكاروان مامند محمدكركوك

فاطمه محمدعلي جمعه غربيكركوك

هديه حسينمؤيد عبدالكريم حسنكركوك

عائده رؤوفاركان ايدين محمدكركوك

ترفه حورييوسف فرحان خضيركركوك

فريده اسودحسين عبدهللا عناكركوك

لعليه هاديقانع عمر محمدكركوك

شيرين فرجدلير فتاح محمدكركوك

حليمه محمودياسين خلف عبدهللاكركوك

خديجه محمدمرتضى سعيد عبطانكركوك

عطيه خليلهيوا فاضل لطيفكركوك

ترفه محمودعزيز محمد نزالكركوك

فطيم هجولنزار جبار جاسمكركوك

نجمه محمدفاضل محمود احمدكركوك



بسي حسينعبدالمجيد حميد رشيدكركوك

اتمينه بشانوهبي صديق نادركركوك

خوله عليليث جدوع غفوركركوك

صبيحه صالححسين عاصي عليكركوك

زاهده رضاضياء رحمان محمدكركوك

رفعه حسنعلي محمد جاسمكركوك

خيريه حميدمحمد مساهر جاسمكركوك

وفيق ابراهيمعادل عدنان صالحكركوك

فطومه عليراضي عداي ابراهيمكركوك

زكيه رسولاسعد قادر محمدكركوك

سنيه محمودمروان احمد كنوشكركوك

نجمه حمدعامر داود نوريكركوك

نرمين صالحمراد ارجمند نامقكركوك

زليخا محمدامينمحمد خسرو مصطفىكركوك

حربيه اسماعيلسمير رجب جاسمكركوك

ملكيه بايزشيرزاد وهاب كريمكركوك

نجيبه كاكلفريدون فخرالدين نوريكركوك

حمده ابراهيمناصر رشيد داودكركوك

زليخه غائبعلي حميد حبيبكركوك

صدريه نورياحمد جمال عبدهللاكركوك

مريم حسنزيدان خلف غليونكركوك

احالم جهادخالد جمعه رميضكركوك

خانمه صادقديار ابوبكر سعيدكركوك

عصمت حمه صالحبيشرو محمد عزيزكركوك

ساره مدهللاسعد حمد خلفكركوك

فطومه داودنزار ايوب جاسمكركوك

عدله جادهللاعياده حمادي سلطانكركوك

عليه عليميثاق شيخ عبدهللاكركوك

صبحه موسىعواد حمود صالحكركوك

شاديه ابراهيمطه عزالدين محمد نوريكركوك

وسميه مصلححمود احمد هاللكركوك



حليمه عمردلشاد محمد خورشيدكركوك

عزيزه عبدهللاعدي محمد مطركركوك

عطيه عبدهللاجاسم حسين خلفكركوك

حمزيه حراميباسم كاظم جاسمكركوك

حسنه عليعبدالرزاق شهاب احمدكركوك

مديحه سلمانعالء موسى كاظمكركوك

ريمه عوادمحمد صبار سليمانكركوك

خديجه عبدهللاخورشيد حمه رشيد صالحكركوك

امنه محمدزيرةك ياسين رضاكركوك

جيران شكورمحمد هيوا حسينكركوك

بيروز حمه كريمكاوه حسن عليكركوك

فريده مدلوليونس محمود عبدكركوك

صبيحه مجيدشمال قادر محمدكركوك

حالوه علياحمد حسين خدركركوك

ملك صابريوسف ابراهيم عبدلكركوك

بدريه اميناياد عبدهللا احمدكركوك

قسمت عليعباس فاضل عباسكركوك

نجمه محمدرفعت قادر رضاكركوك

ليلى خزعلغيث صالح ابراهيمكركوك

عطره خلفروضان مصطفى احمدكركوك

همين صبريئامانج خورشيد ابراهيمكركوك

يسرى واحدحسين خليل محمدكركوك

فاطمه محي الدينارسالن رمضان عبدهللاكركوك

فرحه لطيفنايف عيدان جاسمكركوك

شمسه مردانمحمد كاظم نذركركوك

سوده قادراحمد حميد رشيدكركوك

فضه ابراهيمنزهان ذياب عبدهللاكركوك

معفيه طاعيسخميس فاضل مظلومكركوك

كوله عزيزقادر محمد كريمكركوك

زينب احمدياسين محمد احمدكركوك

هنار احمدمحمد عزالدين امينكركوك



هديه خليلمحمود حسين نجمكركوك

زماو عليكاكه رش محمد صادقكركوك

فاطمه احمدامير شهاب احمدكركوك

عنيده امينقائد احمد ياسينكركوك

رابعه احمدسلمان رمضان حسنكركوك

بدريه خلفليث محمد عبدكركوك

وحيده محلزيدون جابر حسنكركوك

بهيه صخرصالح حسن عثمانكركوك

عمشه حسينعبدالجبار حسن محمودكركوك

كتانه محمدمحمد توفيق حاجي محمدكركوك

فهيمه صالحرؤوف انجه صالحكركوك

ملكيه باقرعلي شريف جمعهكركوك

ضحيه هاللامير لطيف ثابتكركوك

ليلى خلفنصر صلبي داودكركوك

زينب جباردياري فهمي رفعتكركوك

وضحه محمداكرم زيدان خلفكركوك

روناك خداكرمزانا هيوا حسنكركوك

صبريه معروفمحمد جبرائيل حسنكركوك

فريده محمدامينفرهاد صالح محمدكركوك

فاطمه حسنضرغام عربيد احمدكركوك

فوضيه محمدرحيمرمضان عارف رمضانكركوك

تميمه عمربارق عبدهللا حسينكركوك

عيده ابراهيمصالح احمد عليكركوك

عبده ستارعلي ابراهيم خلفكركوك

احمد عمرعمار احمد ابراهيمكركوك

حذامي زكيشكر حنظل عالويكركوك

فخريه سلمانفارس حسن عليكركوك

شكحه محمدمعروف سليمان محمدكركوك

خيريه محسناحمد عبد رميضكركوك

لميعه عبودجتين احمد اكبركركوك

سانيه رضانوزاد احمد محمدكركوك



نخشان ايوبهيثم هاشم صبحيكركوك

فرحه ابراهيمبرهان وثيج دواسكركوك

فاطمه زين العابديننشات جمال ناجيكركوك

مريم احمدطالع خليل ابراهيمكركوك

ناهده محمداحمد باشا جاسمكركوك

وطفه فرجسمير يوسف عليكركوك

اميره اسماعيلمحمد سامي اسماعيلكركوك

نرمين نامقاميد سيفالدين غائبكركوك

زليخه احمدخضرصايغن ابراهيم سمينكركوك

كافيه شريفعبدهللا محمد حسينكركوك

مطره طهصباح حمد حسينكركوك

فطيم حمدمحمد حماده عياشكركوك

وضحه جمعهشيخ عبدهللا حمدكركوك

صالحه شمسهاحمد مطلك حسينكركوك

سلمى ابراهيميعقوب يوسف احمدكركوك

موزه صبحعبدالكريم جمعه عكالويكركوك

غبنه عيسىماجد عبدهللا جاسمكركوك

فطومه ابراهيمعبدالرزاق نايف محمدكركوك

فرحه محمدرياض محمود مصطفىكركوك

وزه حسينثائر محمد خورشيدكركوك

رابعه محمدرائد عبدهللا ابراهيمكركوك

سعديه نوريجودت قادر ابراهيمكركوك

رسميه سليمعبود محمد عليويكركوك

ظريفه رشيددلشاد عمر بهرامكركوك

عليه هاللنجم فاضل سالمكركوك

دره جمعهموسى بشو عبدهللاكركوك

دره جمعهعيسى بشو عبدهللاكركوك

زهره جدعانعلي حميد ذيابكركوك

ريشه خلفمحمد خليل ابراهيمكركوك

مهروبه فرجبكر احمد محمدكركوك

طيبه خلفغازي عبد محمدكركوك



غزره عباسسعد ناصر حاضركركوك

امينه احمدمعتز عيسى صالحكركوك

فرحه سلمانعدنان حمد عبدهللاكركوك

سنيه مصطفىعبدالعزيز فيصل حمدكركوك

ثجيله نجرسرعد نوري عجمكركوك

كرديه محمدياسين علي حسينكركوك

اميره نورالدينمراد علي شوكتكركوك

بدريه شاللحسين غائب كرديكركوك

مكيه ثابتحيدر حسين صالحكركوك

زهره حامضحسين كردي طعمهكركوك

ازهار حميدابراهيم ذنون جوريكركوك

خديجه حمدامينسركوت جميل صابركركوك

كرحه احمدمحمود رحيم سلمانكركوك

خلفه احمدناظر خلف ابراهيمكركوك

ليلى احمددحام احمد جاسمكركوك

ثانيه كريمشهاب احمد عليكركوك

نارنج عبدهللاشاخوان عباس كريمكركوك

تركيه عبدهللاقحطان عدنان خضركركوك

صبحه كمرمحسنفتحي حسين عبدكركوك

ثلجه مطرباسم علي حمدكركوك

هيبت ناصرسوران عباس محمدكركوك

ساجده مطلكصالح حسين محمدكركوك

صبيحه عباسعلي حسين جلعوكركوك

طلعه عودلفاتح ناصح حسينكركوك

اصلي عليمريوان علي محمدكركوك

فرحه احمدعامر داود محمدكركوك

خورشيده احمدنوري ابراهيم مصطفىكركوك

جماله فاضلصدام حسين مصطفىكركوك

صفيه عبدهللامه به ست حيدر حمه صالحكركوك

بدريه حميدصباح خورشيد عبدالقادركركوك

خلفه صالححازم ابراهيم عليكركوك



ابتسام فنيشعامر كامل واحدكركوك

سهيله ابراهيمعمر جاسم عليكركوك

نايف سمينعبدهللا عبداللطيف محمدكركوك

بدريه زيدانضياء خليف عيسىكركوك

عائشه جارهللاعلي محمد عبيدكركوك

بدريه شهابغنام نعمه جادهللاكركوك

سعاد صابرسربست عبدالستار حمزهكركوك

اميره انورعمر عادل احمدكركوك

اسماء صالحضياء صالح محمدكركوك

شكيبه نوريكامل تركي معروفكركوك

خشفه عجاجفالح حسين عليكركوك

قمري نجمالدينههلمهت رؤوف عبدالرحمنكركوك

شاهه محمدسامان نجم خلفكركوك

محاسن سليمانعمر طالل خلفكركوك

صبحه جمعهدخيل خلف حسينكركوك

فرحه حسينقيصر حسن خلفكركوك

شوشه محمدجمال عبدالقادر عليكركوك

زليخه فتحاهللنهبهز نظام نصرالدينكركوك

فهيمه عبدهللاحسن كاظم رحيمكركوك

حميده مزهرمحمد احمد نجرسكركوك

صبحه عليخلف علي ابراهيمكركوك

مريم عميرصباح ابراهيم نايفكركوك

نوروز رحمانفرياد عجيب حمعغريبكركوك

اديبه قادرحسين علي حسينكركوك

محمد زينببشتيوان كمال محمدكركوك

زهيه صالحصالح رحيم صالحكركوك

حالو حسنامين عبدهللا احمدكركوك

هنيه صالحصباح محمود احمدكركوك

ثريا خلفظاهر حواس حميدكركوك

حوريه عليعسكر شاكر مرتضیكركوك

حكيمه محمودحمزه هالل طاهركركوك



عدله حسينمؤيد علي صالحكركوك

حمامه ويسمحمد مطر خلفكركوك

نائله حسيناحمد عطيه حسينكركوك

نشميه صباحيابراهيم حسن عليكركوك

كلشان ابراهيمخالد حميد دخيلكركوك

هرميه عدايحسن عواد خلفكركوك

محبوبه مردانعيسى صابر صادقكركوك

ضحيه هاللثابت لطيف ثابتكركوك

شناي اكرممحمد عزيز خورشيدكركوك

غزاله ابراهيمحسين جاسم محمدكركوك

عيشه هاديهيثم حميد ابراهيمكركوك

خديجه صديقنوزاد احمد صابركركوك

صبريه بهجتمؤيد اكرم شوكتكركوك

بشرى عليحسين نجرس عليكركوك

نوفه سعيدخليل اسماعيل زوبعكركوك

صدريه جبارفالح كريم محمدكركوك

وزيره بهجتمحمد حسين عبدهللاكركوك

ساجده محمدمصطفى وليد خالدكركوك

كميله حمدمحمد وهاب شاكركركوك

هدله احمدزياد محمد محمودكركوك

ساره محمدابراهيم علي فارسكركوك

سليمه جوادمحمد احمد هصاويكركوك

زبيده خورشيدصالح محمد ابراهيمكركوك

هديه علينبيل عبدهللا مجيدكركوك

عليه عبدخالد يوسف سمينكركوك

اقبال صالحوسام رياض محمدكركوك

المعه نجم الدينمحمد كريم عبدهللاكركوك

شكره ابراهيمسعد احمد حسنكركوك

ثريا ابراهيمهشام عكاب جهادكركوك

خوله ابراهيمرعد عدنان عبدالوهابكركوك

صباحه حسينعيسى علي حسنكركوك



فرحه احمدسعود محجوب محمدكركوك

كولسر فيض هللاقحطان علي حسينكركوك

امينه عبدهللاحسام الدين شاكر شكوركركوك

عيده محمودعالء عيدان محمدكركوك

صبريه حمديعلي حسين عليكركوك

جنان اكبرمهدي عبداالمير جاللكركوك

شفيقه عباسايدن صالح قنبركركوك

حجيه عبدهللانوفل حسين جاسمكركوك

شكريه محمودشاهو عزالدين باشاكركوك

حنيفه جبرائيلصباح محمد رضاكركوك

محبوبه كريملطيف محمدامين عبدالكريمكركوك

صبريه معروفسيامان خورشيد رشيدكركوك

فريده احمدصالح محمد خسروكركوك

بخيته ابراهيمزيدان علي زيدانكركوك

عمشه ابراهيمحامد علوان عطيهكركوك

نهايه نايفجوري نوري محمدكركوك

قيسيه عليعالء حسين ابراهيمكركوك

شمسه عليطه تمر عليكركوك

كلزاده شوكتاحمد شاكر محمدكركوك

صبحه عباسجالل انور حسنكركوك

هضيمه شهابناجي محمد حسينكركوك

قيسيه ابراهيمسفيان جاسم محمدكركوك

هديه دلفمحمود هزاع احمدكركوك

نجله نجاهعلي مهدي محمدصالحكركوك

بهيجه حميدنافع بهاء الدين عبدالقادركركوك

رسميه يوسفمحمد احمد جاسمكركوك

فطومه ابراهيممروان صالح عبوشكركوك

نجمه نزالاحمد خليل اسماعيلكركوك

نجاه هللا ويردياميد عبدهللا حسينكركوك

مهديه صالحمريوان رسول حسنكركوك

جهان رستميشار عادل قادركركوك



رحمه رسولسنكر قادر عليكركوك

اختر عزيزجوتيار عبدهللا صالحكركوك

شكريه مصطفىسامان محمد قادركركوك

كهنيه عزتحسن علي مشيركركوك

خميسه عبدمثنى حمد محمودكركوك

قيسيه حموديبرزان جاسم حميدكركوك

مهيه محمودسامي ناصر حسينكركوك

فوزيه نوريهادي عالءالدين نجمالدينكركوك

عمشه محجوبجاسم محمد محمدكركوك

سهيله جعفرعادل عطاوهللا علي امينكركوك

وجيه نامقسالم خليل محمدكركوك

واضحه رحيمهاوكار خورشيد عمركركوك

مسيره عالوييوسف عواد خلفكركوك

سعاد نايفعلي ابراهيم عليكركوك

امل محمدمشتاق علي حسينكركوك

رفعه هنداويمحمد ناظم غازيكركوك

بدريه سمايلمحمد عبدالرحمن عبدهللاكركوك

شكريه احمدزانا عزيز احمدكركوك

عدويه حسناحمد نصرالدين شكوركركوك

نضال فاضلاحمد محمد حمدكركوك

نورهان جمعهداود سليمان حسيبكركوك

كله محمدباهر توفيق عليكركوك

ناهده مصطفىرزكار كريم محي الدينكركوك

كميله خضيرفهد علي احمدكركوك

عذيه عطيهشهيد ياسين دردكركوك

امونه ياسينهاني مجيد احمدكركوك

سليمه زوبعمحمد احمد حماديكركوك

صبيحه ابراهيمبهجت يحيى محمودكركوك

هدله خضرعزاوي حمد خلفكركوك

عليه حمدانبهجت كوردي حسينكركوك

وفيه احمدعبد صباح عبدالستاركركوك



فطيم ابراهيمسيف علي صاحبكركوك

صفيه اسعدفؤاد محمد شفيقكركوك

رعشه عبدهللاموفق اسماعيل حسنكركوك

نسرين صابرحكمت احمد سليمكركوك

فاطمه عطيهمازن صباح بخيتكركوك

رحمه عليريبه ر طه رمضانكركوك

افطيم وسميابراهيم نزال عيسىكركوك

عائشه توفيقعبدهللا احمد غفوركركوك

نجمه محمدحازم منطيغه سليمانكركوك

نظيره عبدهللاخالد صابر احمدكركوك

ريزان عليامانج فالح حسنكركوك

نوفه جاسمحكيم نجم عبدهللاكركوك

هدله احمدصالح حسن خلفكركوك

وضحه حسينهيثم سليمان احمدكركوك

كمره عواداسعد عبد ابراهيمكركوك

نهله ملكعباس فاضل عبدهللاكركوك

مريم خلففارس احمد خليلكركوك

الهام حسنمحمد وليد ابراهيمكركوك

صبحه صالحاحمد شهاب احمدكركوك

صبحه صالحرمضان شهاب احمدكركوك

فهيمه عليكارزان كمال صابركركوك

فضه محمدعدنان محمد حسينكركوك

حبيبه عبدالقادرستار عزيز درويشكركوك

خاتون حسينعادل عبدالحميد محمدكركوك

سركول صدرالدينجالل صابر محمدكركوك

صالحه محمدجمال خضر سالمكركوك

سكينه حسيناسماعيل جمال حسينكركوك

مسيره خلفقاسم محمد ابراهيمكركوك

مطره اسماعيلبدرالدين محمود محمدكركوك

زولفان حسنجه نكي احمد محمودكركوك

طليعه حسنعواد جاسم محمدكركوك



سعده ظاهرابراهيم عبدهللا ابراهيمكركوك

شيرين اميندشتي شامل بيوشكركوك

عدويه عبدهللارائد مصطفى سيودكركوك

منيره احمدصباح عبدالعزيز احمدكركوك

وزيره ابراهيمعبدالقادر حسين عبدهللاكركوك

امنه بهرامعبدالكريم جبار صالحكركوك

دلبر عزيزروستم جاسم كريمكركوك

خديجه اميناحمد عبدهللا قادركركوك

وعديه رشيدنياز همزه مولودكركوك

صبريه عبدهللارعد جاسم محمدكركوك

سوزه شريفايوب حميد صالحكركوك

ترفه احمدرعد كريم عبدهللاكركوك

صبريه توفيقهيوا طالب محي الدينكركوك

غربت محي الدينمعتصم رضا عليكركوك

خوله جاسممهند شاكر محمودكركوك

هيبت محمدامينامين محمدعلي محمدغريبكركوك

عيده دخيلاحمد سليمان عطاهللاكركوك

قدريه نصرالديناحمد جمعه رفيقكركوك

خديجه خلفقيس خضر حسنكركوك

رسميه صالحعماد توفيق نامقكركوك

يلدز بهجتاحمد طعمه محمدكركوك

سوده عبدهللاعبدالرحمن حسن ابراهيمكركوك

وضحه صالحسهيل علي جارهللاكركوك

ليلى امينمحمد عبدالمجيد رؤوفكركوك

كزال نجمكارزان مؤيد صابركركوك

فاطمه توفيقنجم الدين ولي عليكركوك

صبحات نجماحمد اصغر احمدكركوك

سهله اكرمعماد خنكار كريمكركوك

صدريه كمالاحسان احمد حميدكركوك

بدريه محموددانا صباح جباركركوك

خديجه محمد اميننهاد ستار رفيقكركوك



عائشه مولودناصح حامد كريمكركوك

عليه عمرمحمد شكور محي الدينكركوك

سهله مردانمحمد عرب صابركركوك

سميره محمدهميم محمد عبدكركوك

بدريه ابراهيماياد طه حياويكركوك

سهام عليئه نجام ناظم عبدالرحمنكركوك

سعاد ياسينعدنان فخري محمودكركوك

هدى نعمتعبدهللا عادل علي حيدركركوك

رابعه عبدفوزي عيسى عياشكركوك

حلوه عليعلي محمد حسنكركوك

بدره خلفاسعد عبدالمجيد حميدكركوك

مهيه حمدشحاذه سبهان عسكركركوك

خميسه عبدهللاسعدي حسن عليويكركوك

نايله تركيحاتم عبدالكريم رمضانكركوك

جميله احمدبرهم جمعه جباركركوك

فريده عبدهللاقاسم كريم خورشيدكركوك

رتيبه فهدعلي طالب ناظمكركوك

خاور عزيزشيرزاد رشيد عليكركوك

حمده اسماعيلغائب محمد خضركركوك

زينب كريمصفاء محمد شكوركركوك

ساميه خضراكرم محمود محمدكركوك

صبحه نايفضياء حسين خطابكركوك

افتاب كريمفؤاد كاك مند فتاحكركوك

شكريه خضرفارس زيد حسينكركوك

صبيحه محمودشهاب محمد عبدهللاكركوك

هوريه محمدمحمد حميد عليكركوك

سنيه عبدهللانهاد عزالدين وهابكركوك

شكريه صابرباسد صديق صمدكركوك

وضحه محمدوسام علي عبدهللاكركوك

عائشه حمه شريفعلي عزيز سعيدكركوك

نجود عبدمحمد ابراهيم خليلكركوك



رفعه احمدستار حسن سميركركوك

كيفيه حسيناثير علي ناصركركوك

هدله حسناحمد بدر ابراهيمكركوك

نجمه عبدهللااوس سليم حمدونكركوك

فاطمه باللعقيل جاسم محمدكركوك

سلوى عثمانمثنى كامل خليفهكركوك

خيريه محمداحمد جاسم حسينكركوك

وسميه صقردحام عبدهللا محمدكركوك

وضحه خضراحسان راضي مظهوركركوك

قبيله سميدمحمود قاسم عمارهكركوك

نسرين حمه عزيزكارزان صدر االدين فخر الدينكركوك

قطومه ياسينعطيه حمادي هاللكركوك

هنديه سليمعزيز قادر رزاقكركوك

فرحه حسنطليع خضر ظاهركركوك

كرجيه احمدعبدهللا فاضل عبدالرحمنكركوك

هناء نجممثنى هادي خلفكركوك

خيريه موسىصفاء عبدالكريم درويشكركوك

حمره ياسينخليل طه عبودكركوك

جوان صابررعد ابراهيم محمدسليمكركوك

سلطانه جاللشورش عارف جاللكركوك

نذيره محمدابراهيم كريم رشيدكركوك

خاتون حسيناحمد ابراهيم احمدكركوك

فهيمه حسيننصرالدين قادر محمدكركوك

وضحه خلفعالء عمر احمدكركوك

ضحيه زيدانسبهان خلف محمدكركوك

عويشه مخلفرعد احمد مصطفىكركوك

نجود محمدكمال موسى خليلكركوك

غزاله صالححسين علي محمدكركوك

زهره عبدهللانبيل ابراهيم عبدهللاكركوك

عمشه جاسمعبدهللا محمد عبدهللاكركوك

ميسون عثمانشاهين ايدن محمودكركوك



صبحه عبدهللاثامر يوسف عبدهللاكركوك

نجود محمودشاكر محمود حسنكركوك

شكريه نجممصطفی رؤوف محمدكركوك

بدريه محمدخالد محمد عليكركوك

بدريه نجيمجودت عبدالرحمن محمدكركوك

هاجر عطيهعكاب محمود نعمانكركوك

رحمه عبدالقادرسيوان صالح امينكركوك

ناعسه ابراهيممحمود نعمان خضيركركوك

هديه ابراهيمعمر اسود ابراهيمكركوك

كزي صالحبروا صابر قادركركوك

رابعه ياسينباسم محمود عليكركوك

حليمه محمدخلف محمد عليكركوك

عليه ابراهيمجنيد رزاق عباسكركوك

بدريه مردانيشار عزالدين اسعدكركوك

وطفه حسينعلي حسين عبدكركوك

خديجه كريمعباس خضر جباركركوك

خديجه حسينخالد علي فارسكركوك

سلوى مصطفىوليد محمد توفيقكركوك

نجيبه غانمسامي خلف طلبكركوك

كميله ابراهيماحمد محمد خلفكركوك

دوخه هارونفالح سعيد محمودكركوك

عليه شويشوليد ابراهيم مديدكركوك

قادريه حسينايهاب حمد يوسفكركوك

هدله علوعبدالجبار كنهش نجمكركوك

فطيم حميدسمير جاسم حمدكركوك

زهره رشيدعلي سعدهللا جمعهكركوك

هضيمه احمدحقي اسماعيل احمدكركوك

سميه علوانوسام جليل اسماعيلكركوك

خديجه عبدهللاعبد حسين رمضانكركوك

سميره رحيممحمد عبداللطيف حكمتكركوك

بهيه خليلعبدالقهار محمد عارفكركوك



عائشه سعيدبهمان مردان مجيدكركوك

ليلي محمداميد لطيف واحدكركوك

سعديه زين العابدينصالح علي قنبركركوك

هاجر عويدرياض احمد عبدهللاكركوك

ساهره سكرانعباس سعدي عباسكركوك

صبيحه خلفعمر محمود صالحكركوك

وطفه حمادحسن علي عبدهللاكركوك

عيده عونيمحمد حمزه محمديونسكركوك

الماس ابراهيممحمود ابراهيم اسماعيلكركوك

مريم جوهراسامه محمد عبدالجباركركوك

اديبه بكرايوب اكرم شاكركركوك

كرجيه حسونيحاتم نايف جاسمكركوك

حمديه عبدهللاحمزه خليل جوديكركوك

ليلى ابراهيمعلي عارف خلفكركوك

هدله جدوعزياد مخلف حمدكركوك

وهيبه نايفقيصر محمد خلفكركوك

عمشه عبدعلي صالح ابراهيمكركوك

خميسه فليحمحمد داود مطركركوك

فوزيه كريممصطفى بشار نوريكركوك

بدريه احمدرامز عبدالواحد عليكركوك

نبعه حسنبرزان صالح عباسكركوك

كلسانه ابراهيمديالن قادر عليكركوك

ميناء حسيننصرالدين بكر حسنكركوك

اميره رمضاناكو عثمان محمودكركوك

ليلى مصلحصالح محمد عبدكركوك

رابعه محلادريس علي ذيابكركوك

بهيه مصطفىخلف محمد حسنكركوك

سامعه عبدالحكيمتورغاي حسامالدين مصطفیكركوك

ساهره عبدهللارياض عويد وسميكركوك

ثالثه عبدمحمود عيسى موسىكركوك

نوريه عبدهللااحمد علي عبدالقادركركوك



بروين بكرفالح حسن عليكركوك

باكيزه رشيدعلي بشير عباسكركوك

عذبه احمدوسام خالد عليكركوك

عليه جارهللارائد عبد عبدهللاكركوك

ملكيه عبدهللاسعد جار صالحكركوك

هدله حسنطارق علي دخيلكركوك

امينه عزيزبكر محمد احمدكركوك

سلمى مجيدريبوار عمر عزيزكركوك

مجرومه محمدكريمجاسم انور عمركركوك

فرحه محمدمحمد اسماعيل نجمكركوك

فرحه محمودسعود وسمي عبدهللاكركوك

نوره شحاذهحمدان صالح جاكلكركوك

نوريه سلمانعلي ناجي رحيمكركوك

ريمه صالحخالد صالح عبدكركوك

ثريه عبدهللاعبدالكريم حسين جاسمكركوك

نازدار محمدهوكر سعدون قادركركوك

كرجيه عبدهللاناصر عزيز فتاحكركوك

نوفه احمدمناجد حسن محمدكركوك

فهيمه امينعباس محمود احمدكركوك

افتاوه عابدهه وراز بايز فقي سعيدكركوك

امينه رشيدعمر محمد عزيزكركوك

فرحه محمدعدنان محمد عمركركوك

نهايه بياتفوزي محمد احمدكركوك

نايله عزيزمحمد مظهور حمدكركوك

وجيهه توفيقسالم صباحالدين اسماعيلكركوك

راضيه محمدنجاح نوري احمدكركوك

زهره مولوداراس صادق رحيمكركوك

فهيمه حسينسعيد عبدهللا عبدالرحمنكركوك

سمعه طهعبدهللا مطشر عكلهكركوك

كرحه محمدعلي نايف شاللكركوك

عزيزه سعيدطلب محمد فنتشكركوك



نوريه احمدعلي عبدهللا محمودكركوك

شكريه صباححسين خليل شهابكركوك

سعديه محمدعبدالسالم حكيم محمدكركوك

خوله عبدهللاقحطان عدنان شهابكركوك

رابعه مجيدسه نكه ر فتاح عثمانكركوك

فطيم محمودعيسى جاسم عبدهللاكركوك

دله ارام عزيزاسماعيل ابراهيم محمدامينكركوك

كلعزار محمدفرهاد انور قادركركوك

امنه حمدجليل احمد قادركركوك

االء عكلووليد عبدالرحمن صالحكركوك

كافيه عونيمراد كمال جمالكركوك

ثريه محمدناجي شويش عليكركوك

خاتون محمداميندارا رفعت كريمكركوك

سلطانه جاللرزكار عارف جاللكركوك

كلباغ ابراهيمارام عمر محمدكركوك

نوريه حميدباسم عواد طهكركوك

نوفه حسينعدنان علي محسنكركوك

وضحه اسماعيلروضان ترك حمدكركوك

يسيره خليلاياد احمد محمدكركوك

نجمه صالحمحمد رمضان احمدكركوك

كافيه محمودعدوان دحام ابراهيمكركوك

نسمه زيادعمر عايد راشدكركوك

سهيله حسنمحمد يوسف حيدركركوك

سليمه محمدحيدر نشمي عبدكركوك

عواطف نامقفتحي صالح فتحيكركوك

صلحيه عبدهللاخالد صباح سعدكركوك

سميره سلمانقيس عبدالقادر صالحكركوك

ليلى عليقحطان عدنان خلفكركوك

باني ابراهيمفالح احمد عليكركوك

حربيه محمودحيدر صالح محمدكركوك

اسمره ابراهيمنجمالدين عبدهللا حمهامينكركوك



ملكه محمدعرفان مكرم عبدهللاكركوك

صبحه عبدهللااحمد حسين حميدكركوك

بشرى عبدالحسيندحام نايف دليانكركوك

عبده خلفعدي خلف حمدكركوك

ترفه زوبعشاهر محمود خلفكركوك

حالوه عليبشارت عمر عزيزكركوك

حسونه جيادعلي امين حسينكركوك

الهام جعفرصادق عبدالرحيم خضركركوك

فطومه محمودقحطان طعان خضركركوك

احالم عبدالمنعممحمد غازي عادلكركوك

رتيبه حمادزياد حسن نجمكركوك

كولستان محمد عليشيرزاد نوري حسينكركوك

عفاف خزعلاحمد ياسين محمدكركوك

حليمه سالماياد عطاهللا احمدكركوك

سعديه عبدالكريمسرتيب علي صابركركوك

شمسه مردانيونس كاظم نذركركوك

زهره كماشمحمد علي ثالجكركوك

رمزيه احمديشار عبدالقادر توفيقكركوك

نائله عبدحسين محمد حسينكركوك

رعنا معروفاحمد محمد رؤوفكركوك

مامز حسنياسين قادر حسنكركوك

هالله دلفعبدالكريم احمد مطركركوك

كميله احمدرمزي غضب احمدكركوك

مطره محمدمحمد احمد حمدكركوك

مسيره عالويسعد عواد خلفكركوك

كالوسن حسينمظفر نوري عبدالجباركركوك

شكراو حسنشمسالدين محمد محيالدينكركوك

جمعيه خليلخالد خلف عزيزكركوك

قدريه سعيدسعيد شكر قادركركوك

نوريه مهدينجيب نشات احمدكركوك

جميله وهابوعد سعدهللا خيرهللاكركوك



شروت محمدغريباسكندر سيف هللا كريمكركوك

كافيه حسينادهم عبدالواحد خورشيدكركوك

هالله محمدزيدان خلف مهديكركوك

جهانه عزيزدليل عبدهللا توفيقكركوك

وضحه علياحمد عبدهللا محمدكركوك

فاطمه محمدفرياد غريب احمدكركوك

شائقه جمعهخليل ابراهيم قاسمكركوك

فاطمه حمودابراهيم هزاع محمدكركوك

كجه احمدوريا خليل عبدهللاكركوك

جهانه محمدبهجت علي خضركركوك

سكينه غريبحسين محمد قنبركركوك

حليمه غائبعمر ادريس هاديكركوك

صالحه مهديضاري ولي مهديكركوك

صيده فرجفهد هاشم محمودكركوك

كردستان محمدعامر فاضل محمدكركوك

خيريه فارسنجم الدين عبدالرحمن محمدكركوك

فطيم حسنقدو حمد دخيلكركوك

وضحه سلطانمعن نجم عبدهللاكركوك

مريم رمضانسند حسن عطيهكركوك

صبريه جاسمصالح كوكز فاضلكركوك

حالو حسنفيض هللا عبدهللا احمدكركوك

وضحه خلفابراهيم خلف سلمانكركوك

فوزيه سليمانفرهاد عمر احمدكركوك

فخريه قادرقاسم عبدالحميد كريمكركوك

كوالنام محمدارسالن نجاه عليكركوك

اميره جباروليد جمعه خضركركوك

سعديه عبدهللااياد احمد محمدكركوك

شكريه حميدحسين طالب صالحكركوك

نجمه بايزيونس قادر عبدالرحمنكركوك

خديجه حسينخالد صالح احمدكركوك

كل سل حسيناحمد عبدالكريم سعيدكركوك



ساهره عبدالرحمنسراج حميد خورشيدكركوك

صبريه درويشجاسم محمد حميدكركوك

شكريه جاسماحمد رشيد عباسكركوك

غريبه حمه رضامحمد شفيق فريقكركوك

غزاله ابراهيمنشوان محمد عبدكركوك

نجمه عبدااللهعبدهللا ماجد حسينكركوك

كرديه سلمانياسر صالح خماسكركوك

محبوبه قادرقاسم خزعل اسماعيلكركوك

عمشه حسينصالح خلف الياسكركوك

ليلى احمدمهند عبدهللا احمدكركوك

صبريه محمدعدنان احمد عبدكركوك

عبده حسنعبدالملك صالح سلطانكركوك

جوان شريفشوان عبدهللا حمه امينكركوك

فهيمه عبدهللارمضان احمد توفيقكركوك

اميره خورشيدارام عزالدين عبدالرحمنكركوك

نظيفه حسنعلي برهان عمركركوك

هجران فخرالدينمحمد موجود عبدهللاكركوك

شكيبه حسينمحمد هجران رضاكركوك

وضحه احمدنهاد ابراهيم صالحكركوك

عيده مرعيموفق محمود اخضيركركوك

مطره حمدفؤاد عبد محمدكركوك

وزيره حسننوري اسماعيل واديكركوك

عزيمه رشيدعباس شريف قادركركوك

كرجيه احمدادريس احمد كريمكركوك

وضحه عبدهللاخضر محسن سرهيدكركوك

جميله هرمجازي احمد شبيبكركوك

خديجه خليلوليد مطر سلطانكركوك

سعديه صالحعماد خلف احمدكركوك

كريمه عليسامي حنش خلفكركوك

خديجه عمرجاسم محمد جمالكركوك

كوالله فرجاريفان خالد غفوركركوك



فاطمه احمدفرمان سواره عزيزكركوك

فضيله حيدرابراهيم خليل رفيقكركوك

عقيله عبداللطيفشهاب احمد محمدكركوك

مياده ثامرعبدهللا قصي حاتمكركوك

عائشه ابراهيمسعران حسن عمركركوك

وحيده حسينقتيبه جمعه كنومكركوك

سميره عليرعد ثامر قادركركوك

شكريه رضاحسين عباس حسنكركوك

عمشه حسينثائر احمد منطيقهكركوك

كابان اجلعابدين محمد عليكركوك

ربيه حمودماهر ساكت ياسينكركوك

رعنه خضرخالد رشيد شريفكركوك

نرمين قادراشرف عدنان محمدكركوك

امنه حمدنزار خليل حمدكركوك

ميسون نامقعساف قاسم محمدكركوك

ميسون نامقسعد قاسم محمدكركوك

اميره رشيدفاروق فائق عليكركوك

نعيمه محمدنوزاد رستم رشيدكركوك

رابعه محمدامينمراد بهاءالدين صابركركوك

صبريه محمدفائق رشيد سعيدكركوك

تغريد شريفاحمد مدحت جهادكركوك

واضح عادلوريا فتاح كريمكركوك

رمزيه ابراهيمعثمان عمر صابركركوك

عائشه محمدسعدهللا عزالدين عبدهللاكركوك

خيردار توفيقبرهان عثمان رحيمكركوك

ساريه رمضانارام محمد واحدكركوك

مريم عمرنجم الدين عمر درويشكركوك

بخيته عبدعبدهللا فهد صالحكركوك

هدله احمدموفق محمد محمودكركوك

شاهزمان حسنسرهيد توفيق حمه رشكركوك

هداوه صالحعصمان حميد محمدكركوك



وضحه سلطانعلي نجم عبدهللاكركوك

كرحه عالويمهدي صالح عبدهللاكركوك

فخريه رزاقعالوي حميد طهكركوك

امينه محمدمهدي نصيف جاسمكركوك

نوره محمدجمعه حميد زكرطكركوك

فتحيه فحاهللاياد احمد شاكركركوك

شونم عبيدعلي احسان صابركركوك

ناجحه ابراهيمزهير حسن عليكركوك

نعيه محمدعلي سداد بللوكركوك

زهره مولودفريدون صادق رحيمكركوك

نسرين شكوربشتيوان عادل جاسمكركوك

لطيفه عباسخالد كامل محمدكركوك

زهره ابراهيماحمد حسن مصطفيكركوك

نائله حسينحسين حمد صالحكركوك

زهيه تمومحمد ناصر حسينكركوك

هظيمه دهيريحسين كريم رحيمكركوك

رجاحه عوجيعلي خشان حسينكركوك

نوريه حميدحسن احمد عزيزكركوك

صبيحه توفيقمحمد ناظم جاسمكركوك

هناء سالملؤي كريم طياركركوك

فائزه حسينعلي احمد عبدهللاكركوك

صبحه صالحعبدالكريم نعمه محمدكركوك

زينه مرعيمدين علي خلفكركوك

بدريه صغيراحمد هالل حسينكركوك

فطيم خلفعوف عدنان مرعيكركوك

وضحه دبليسظافر خلف صالحكركوك

خيريه جاللخضر حسون حنشكركوك

عيده فارسحسين ياسين مرعيكركوك

ايبك ياوزمحمد فاتح احمدكركوك

نوفه طلبخالد حميد فهدكركوك

سعاد محمدانس ابراهيم عبدهللاكركوك



بدريه عليزياد حسين صالحكركوك

ليلى محمودوليد عيدان يحيىكركوك

عيده جاسممزهر شعيب محمدكركوك

سلطان محمداركان قادر داودكركوك

عجبه جبرمحسن محمود هاديكركوك

حمره ياسينعماد ابراهيم سليمانكركوك

صبحه محمدعامر خلف احمدكركوك

اميره جاسمخلدون خليل ابراهيمكركوك

كلتن محمدجتين جودت عليكركوك

غازيه محمدعلي هادي عزيزكركوك

رابعه رزاققاسم محمد حميدكركوك

عصيه سلطانباسم بنيان محمدكركوك

نعيمه حسينرفعت ناظم حسنكركوك

وداد نامقمحمد ياور ابراهيمكركوك

ليلى مهدياسامه عبدالكريم بهجتكركوك

خوله حسينوسام محجوب مرهجكركوك

بدريه محمدفؤاد عبدالجبار محمدكركوك

خالديه حسينعبدهللا ابراهيم عليكركوك

حمده حسنصدام حسين عليكركوك

ايش محمدهردي نامق جليلكركوك

مارب حسنعلي احمد اسماعيلكركوك

ملكه عويدفندي وطبان محمدكركوك

صبحه محمدخضر حمود عبدهللاكركوك

عيده سليمانمحمود عبيد جادهللاكركوك

خانه حسينبهاءالدين لطيف شريفكركوك

سركل خورشيدعلي عبدهللا محمدكركوك

صافيه طهضياء عبدهللا محمدكركوك

سهيله صالحسالم دهام محمدكركوك

نعيمه كريمبدر غزال عبدكركوك

جميله محمداميننجاه رفيق مجيدكركوك

بروين عثماناراز يونس طهكركوك



نزيهه صالحمحمد كامل عليكركوك

ليله عبداحمد خلف خليلكركوك

عائشه رضاكمال جميل جليلكركوك

نجود عداياثير ذياب حسنكركوك

فرحه احمدحواس ربيع ابراهيمكركوك

حمده عبدالرزاقداود زكام روضانكركوك

سميره عزيزمصطفى جمعه ناظمكركوك

سنيه مصطفىعبداالله فيصل حمدكركوك

عيده احمدسداد هاشم وسميكركوك

زيان عليعيسى شعبان عبدالرحمنكركوك

عمشه رشيدمحمد سالمه حمدكركوك

صبحه صالحنصر ابراهيم حمدكركوك

خاور رشيدناظم نجم محمدكركوك

سعده عيسىاحمد علي حسينكركوك

عليه صالحابراهيم محمد عليويكركوك

ساره حسينسعدون علي ابراهيمكركوك

قسمه ياسينعمر خلف طهكركوك

عليه ابراهيمادريس رزاق عباسكركوك

عنبر عليشيرزاد سعيد رشيدكركوك

فاطمه محمودعيسى شيرزاد فرهادكركوك

وضحه عليطارق عبدهللا عبدالرزاقكركوك

فاطمه فتاحاحمد محمود قادركركوك

محبوبه عارفستار احمد خورشيدكركوك

شكريه محمودكارزان علي كريمكركوك

سوزه عارفحميد كريم عودلكركوك

رابعه خضيرزياد محمد ابراهيمكركوك

فضه عليويعبدهللا احمد حسينكركوك

هدله جاسمجمال صالح شحاذكركوك

عائشه عليصالح محمد كليكركوك

ملكه احمدداود عثمان عمركركوك

سعديه سلمانمحمد عبدهللا رشيدكركوك



شاه سنم لطيفسعاد اسماعيل عباسكركوك

حسنه اسودواثق عارف مطركركوك

فرحه سليمحاتم اسماعيل حامضكركوك

كافي غبنناظم هادي سعيدكركوك

فاطمه محمودصنعان قادر محمدكركوك

صبحه علياسماعيل خليل مصطفىكركوك

وضحه ابراهيمعدنان حمد حسنكركوك

بدويه اسماعيلمرسال روضان حمدكركوك

صبيحه ظاهرقصي راكان داودكركوك

همينه حسينعبدالواحد محمد عليكركوك

طمشه محمدعالء حسين صالحكركوك

مدينه عليدابان صابر عمركركوك

ماجده ياسينمحمد عادل محمدكركوك

فرحه عبدهللاسليم عبود خلفكركوك

خديجه اسماعيلرفيق محمود حمدامينكركوك

روناك نجم الدينبشدار شيرزاد عبيدكركوك

نرمين توفيقاحمد جمال حسينكركوك

عائشه عكلهعلي حسين حمادهكركوك

مليحه كريمهوشيار علي عزيزكركوك

نجيبه اومرسمكو نوري سعيدكركوك

نزيره محمدكامران كامل خورشيدكركوك

بتله حميدجاسم حمد حميدكركوك

شاديه احمدبشار حسن عبدهللاكركوك

امينه احمدحسين عبو حمادكركوك

صبيحه حمادجاسم حسين احمدكركوك

نباه صالحكاروان احمد قادركركوك

خالده نامقمحمد عبدالقادر مصطفیكركوك

طمشه احمدعامر علي طاهركركوك

ليلى رمضانقارمان قادر عبدهللاكركوك

سهله عادلاركان عدنان نوريكركوك

ناديه رديفسيف جمعه حسينكركوك



ليلی ابراهيمدانا امين حسنكركوك

فخريه جاللصباح جبار جاللكركوك

سندس حسناحمد هشام جليلكركوك

لطيفه اسماعيلعمر صالح عبدكركوك

ايمان مهديياسين خضير عمرانكركوك

سعديه رشيدقصي داود سلمانكركوك

كولر عليفيصل غازي قادركركوك

عائشه صالحعمار محمد محمودكركوك

عازمه منذرسامي احمد حميدكركوك

صبيحه عليمالك حمد حسنكركوك

فكريه محمدجبار احمد صالحكركوك

ربعه حمدكمال اسعد محمدكركوك

زينب محمدكريم حسن محمدكركوك

خديجه سيرواندلشاد صالح محمدكركوك

مهيه داودرافد خلف حسنكركوك

هديه احمدعيسى ابراهيم جارهللاكركوك

ناهده محمدعمر باشا جاسمكركوك

ساجده مصطفىنجم عبدهللا صالحكركوك

نوريه زيدانثامر طه حميدكركوك

حمديه حسينجمال عطيه محمدكركوك

مريم عبدهللارعد محمود محمدكركوك

منيره عبدالرحيميونس مختار عليكركوك

صبريه فاتحزياد طارق احمدكركوك

سراب عبدالواحدكيالن محمد خليلكركوك

زهيه احمدصالح حسن عليويكركوك

كولدرن عليمحمد علي محمدكركوك

عدويه احمدمحمد طالب غريبكركوك

شمسه محمدعمر نجاحالدين رجبكركوك

سعديه عليارشد ياسين كاملكركوك

حنوه حميدزياد خلف صالحكركوك

جاورش حسنهيوا محمدعلي نجيمكركوك



ساجده عبدهللااحمد فؤاد نورالدينكركوك

كريمه علياحمد صالح احمدكركوك

ميسون رؤوفمحمد رمزي مصطفىكركوك

عسله وهابنصرالدين محمود وليكركوك

ليلى ابراهيمرياض فيصل خورشيدكركوك

شاهه عليثائر محمود مهديكركوك

خديجه عبدهللاناصر حبيب حسينكركوك

رحمه حمه امينعماد محمد بكركركوك

مطره دحامحسن محمد احمدكركوك

وضحه حسينفرحان محمد خلفكركوك

شاهه عطيهجاسم خليل ابراهيمكركوك

وزيره خليلمؤيد خليل عثمانكركوك

فوزيه فارسمشتاق فارس رشيدكركوك

عنيده جاسمماهر احمد سليمكركوك

خالده خيرهللاحسين عباس زين العابدينكركوك

فاطمه جاسمواثق عدنان احمدكركوك

امل حسنفداء حمادي مطلككركوك

اوات عثمانعلي عسكر حسينكركوك

خالده خليللؤي احسن عبدالواحدكركوك

شكريه عطيهرشيد احمد داودكركوك

نظيره عزيزفريدون عبدول محمدامينكركوك

ثجيله حسينخالد صالح مهديكركوك

بسكان صابركارزان باشا نجمالدينكركوك

سعاد عمرعلي رضا فاضلكركوك

شكريه رشيداحمد طه محمدكركوك

جليله عزيزسالم حميد عليكركوك

صبحه صالحثائر علي صالحكركوك

مامز احمدنوزاد محمد مولودكركوك

اميره عوادضياء عبدالرزاق كريمكركوك

وهبيه حسنفراس محمد شهابكركوك

صديقه صادقاحمد شريف صالحكركوك



قمريه رمضانسوران نوري احمدكركوك

زليخا سليمانعثمان عمر عليكركوك

ناهده محمد جويدمهند عبدالنور شريفكركوك

ليلى رمضانهاوري قادر عبدهللاكركوك

رابعه جاسمموفق ذياب حنتوكركوك

فاطمه محمدعمر جاسم ياسينكركوك

ورده مصطفىروكان رمضان عباسكركوك

هاجر احمدليث يوسف اسماعيلكركوك

شاهريه صالحغرب عبدهللا حمدكركوك

جماله محمدصابر عبدهللا حسينكركوك

سميره عارفزياد خالد محمدكركوك

شكريه محلغثيث نجم عبدهللاكركوك

عيده صالحياسين عطاهللا عوادكركوك

حلوه حميدعثمان نصرالدين داراكركوك

رابعه احمدعلي صالح تمركركوك

زيان عبدالجبارسوران سعيد كمالكركوك

نوفه احمداحمد حسن محمدكركوك

ثجيله نجرسرشيد نوري عجمكركوك

سهام محمدهاوكار فاخر محمدكركوك

ترفه حوريخلف فرحان خضيركركوك

صبريه محمدجنكي خليل عادلكركوك

فكريه رحيممصطفى علي صمدكركوك

عاصمه قادرارسالن عبدهللا كريمكركوك

سهيله حبيبحماده داود طعمهكركوك

هديه خليلفؤاد محمد اسماعيلكركوك

نجيه مطررائد شباط منسيكركوك

قدريه حميدادريس نورالدين درويشكركوك

فرحه عبدالمجيدهادي عبدهللا خضركركوك

زينه احمدخلف مديد محمدكركوك

فاطمه حسناحمد رجعان صالحكركوك

صيده عليويصامد خليل ابراهيمكركوك



سكينه ستارشاباز ئازاد حمهكركوك

ثالثه رشيدكريم حميد نجمكركوك

هديه صابرسربست خالد عباسكركوك

نشميه غريبجمعه طلب جميلكركوك

كبيره احمدابراهيم احمد عمركركوك

مريم عليصدام حسين عليكركوك

ترفه اسعدمروان احمد حسينكركوك

كالويز مجيدنورالدين عبدالوهاب عبدالكريمكركوك

سناء محمدمراد علي حميدكركوك

سعاد محمدعمر ناصر محمودكركوك

خالده خيرهللاحيدر عباس زين العابدينكركوك

كرمه سليمقيس ابراهيم عبدالرحمنكركوك

ناهده فخريمحمد ناظم فاضلكركوك

فطيم حوريقاسم محمد جروكركوك

بتول خليلمصطفى صالح مصطفىكركوك

نازدار توفيقرشيد خليفه عزيزكركوك

خديجه خضرهيثم يونس حسنكركوك

اديبه حميدتركيش اكرم جاسمكركوك

فخريه سمينجمال علي صادقكركوك

عزيزه حمداحمد جاسم محمدكركوك

شمسه خلفمثنى خلف محلكركوك

نورهان احسانكيالن صدرالدين رسولكركوك

كالويز رفيقره نجده ر عبدالقادر شريفكركوك

نجمه كاكه مدمحمد طارق محمدكركوك

مطره غائبقاسم محمد عبدهللاكركوك

غنيه شهاباحسان خلف محمدكركوك

عمشه حسنهاشم دحام خطابكركوك

فردوس عليعبدالرحمن شالل نايفكركوك

تاضي احمدعبدهللا حمد ياسينكركوك

فضليه محمدبهاءالدين عبدهللا محمودكركوك

سلمى ابراهيمعلي رضا عزيزكركوك



هدله محمدئارام يابه سعيدكركوك

سكته اسودصابر عبدهللا نوفانكركوك

سعديه احمدمهند ناصح عباسكركوك

رابعه عبدالرحمنياسر ابراهيم صالحكركوك

نوره محمدسعيد حسن شراركركوك

ورده سليماناحمد ابراهيم كاطعكركوك

كرجي عيدانقاسم دواد عليكركوك

غريبه خليلدلشاد طه جمعهكركوك

خاتون محمدامينئاكو جالل بشيركركوك

عائشه علينظام محمد مصطفىكركوك

عدله عارفدارا نجم الدين سعيدكركوك

جميله علياسو تحسين ابوبكركركوك

نسرين سعيدبرزان حكيم محمدكركوك

نسرين كريمنجاه احمد عودلكركوك

سعاده نورالدينمصطفى نجاه محمدكركوك

نسرين جبارمؤيد صالح الدين فتاحكركوك

حبيبه عبدهللاميروان احمد كريمكركوك

خلفه زبيديفيصل مرشد حسنكركوك

شمسه حسنعلي رحيم كاك عبدهللاكركوك

ممه خان فقيخالد صابر عبدهللاكركوك

هيبت محمدفارس صابر عبدالكريمكركوك

رحمه رمضانخالد ولي عباسكركوك

نجاح احمدمؤيد فخرالدين عبيدكركوك

بيمان عمراري شيرزاد سعيدكركوك

زينب شكرحسين علي بكركركوك

سلوى مسعودطه حسين عليكركوك

اسمر ولينجاه محمود احمدكركوك

فتحيه موسىمصطفى محمد عبدكركوك

توركان عدنانسعيد حسين رشيدكركوك

كرجيه سلمانجاسم هالل خماسكركوك

جميله عليحسين عبدالرزاق درويشكركوك



شفيقه صديقاكرم لطيف خيرهللاكركوك

حياه عليبارق محمود ابراهيمكركوك

غزاله كريمسعد داود مجيدكركوك

بدريه احمدكمال الدين حسين احمدكركوك

سعاد حميدماهر اسماعيل ولدكركوك

هدله حمدمحمد شويخ بندركركوك

اسمر احمدسيروان عثمان سليمانكركوك

روناك مولوداحمد نوزاد محمدكركوك

رتيبه عكلهبهاء صالح احمدكركوك

هكشه حسينجاسم محمد خلفكركوك

عدويه عبدجواد كاظم ربيعكركوك

عاليه قادرسردار حسين سلمانكركوك

كافيه محمدفرهاد حمهشريف هرزانيكركوك

صبيحه عمررياض صالح فقي جميلكركوك

حريه سهرعلي محمد يوسفكركوك

نوفه محمدفالح حكيم عبدهللاكركوك

كيفيه حسينمهدي علي ناصركركوك

وزيره خلفجاسم محمد خلفكركوك

جمله سلطانعبدهللا عبداللطيف بكركركوك

كراحه محمدسعدي عداوي خلفكركوك

هناء حسينزياد خلف حسنكركوك

سوسن يوسفاسماعيل وجدي قاسمكركوك

عائشه صالحعثمان احمد عليكركوك

خديجه رحيممالك محمد خلفكركوك

فطيم عبدالغفوراحمد مساهر احمدكركوك

حنيفه عليمحمدسعيد صادق احمدكركوك

كولدران خليلشاالو خالد سعيدكركوك

فاطمه وهاباميد رحمان كاكه مندكركوك

وضحه ابراهيمسفيان فاضل سليمكركوك

نوريه صالحمحمد احمد جاجكركوك

حسنه احمدمناف محمود منصوركركوك



بهيه كريمنورالدين نجم محمدصالحكركوك

بيروز سعيدجمعه كاكه عبدهللاكركوك

عمشه عليجمعه حسين جوادكركوك

نظام عبدهللاعبدالعزيز سامي محمدكركوك

شكريه توفيقحردان زينالعابدين عليكركوك

صبريه كاظمسالم كريم رشيدكركوك

ثالثه محمدضياء صالح نجرسكركوك

حسنه صالحابراهيم خلف ابراهيمكركوك

نسرين مصطفىجنيد سامي عبدهللاكركوك

زبيده محمدعمر احمد ياخيكركوك

ناديه محمداحمد نظامالدين برهانكركوك

خديجه كريمحسام الدين مطشر حمدانكركوك

بدريه شكرعبدالقادر فهد خليلكركوك

ملكيه محسنقاسم محمد مزعلكركوك

وضحه غربيحسن عكالوي كوادكركوك

فطيم مجذابخلف احمد حسينكركوك

غزاله مهديقحطان علي جاسمكركوك

حافظهكول مصطفيعمار اسماعيل رشيدكركوك

غفله شريفهادي محمد جمعهكركوك

فاطمه حسينرياض نوري ابراهيمكركوك

صبريه رحيمسعد عطيه عليكركوك

فرحه عبدعواد سعدون ويسكركوك

بدريه صالحفواز خلف صالحكركوك

حمره ابراهيمباسم احمد شعيركركوك

فطيم نجمعدي عبدالفتاح احمدكركوك

وضحه احمدعبدهللا محمد عدوانكركوك

طليعه ابراهيمرشيد خضير عزيزكركوك

سنيه عطيهصدام عزيز عليكركوك

لطيفه خلفعبدالجليل ابراهيم سلطانكركوك

رفعه عباسعبيد صالح محيميدكركوك

ترفه خلفعلي خضر حسينكركوك



نجود عليفاضل علي ناصركركوك

سكنه احمدسالم نجم عبدهللاكركوك

سعده سعداثير تركي خضركركوك

فوزيه حسنعلي حميد محيالدينكركوك

صبحه محمدثامر حسين صالحكركوك

وضحه خضرنزار احمد محمدكركوك

ريمه ابراهيمفيصل حمد حسنكركوك

حسنيه شريفريبوار نايف عارفكركوك

فاطمه شكرنزار حسن مجيدكركوك

غنيه اسماعيلعلي غيدان حميدكركوك

كرحه صالحهشام مناع حسنكركوك

وضحه محمودفؤاد ابراهيم غيدانكركوك

فاطم صالحمحمد قادر احمدكركوك

عائشه محمديحيى عبدالكريم سعيدكركوك

سوركل نجمشاهين ظاهر طاهركركوك

مديحه طهماركاوه تحسين محمدكركوك

معزز محمدمصطفى طالب محمودكركوك

سعاده عمراياد برهان غفوركركوك

نوريه عبدالغنياحمد سامي صالحكركوك

صاره محمدحسين محمود جوبانكركوك

شكريه رشيديوسف محمود جميلكركوك

حبيبه طعمهظاهر ضاري سليمانكركوك

فائزه جليلايدن احسان غفوركركوك

وصفيه خورشيدمراد احمد عاصيكركوك

حمامه حسينجمال محمد احمدكركوك

سلمى غريببكر كريم جعفركركوك

فوزيه جمعهحسين عاشور اسماعيلكركوك

شكريه عاشورهجران حسيب اصغركركوك

موزه صالحخورشيد سعود مجيدكركوك

فتحيه صالحمهدي صالح عبوشكركوك

نهايت محمداحمد فكرت صابركركوك



هدى محمدسعيدازاد احمد رسولكركوك

زهيه عبدالرزاقشاكر محمود حسينكركوك

وضحه جارهللاعدنان صالح سلطانكركوك

وضحه عليقصي عبدهللا عبدالرزاقكركوك

راكده مصطفىجاسم محمد رحيمكركوك

رابعه جبارعماد صمد محمدكركوك

فانوس خلفعبدهللا حسين عليكركوك

بدريه عارفحسين اكرم سعيدكركوك

فرحه جاسمسلمان خلف احمدكركوك

عليه سليمانصالح حسين ياسينكركوك

بيروز حمهمرادعادل رحيم لطفاهللكركوك

كامله سالمفاتح قادر احمدكركوك

انغام مداحاحسان علي احسانكركوك

صبحه احمدعمر محمود مناوركركوك

قداوه عزيززياد عبد جلعودكركوك

فريده محمدخالد حسين محمدكركوك

شمسه طاهرعطاهلل عواد عبدهللاكركوك

ثالثه محمدمازن فرحان عبدكركوك

ناديه حميديونس ثاني مهديكركوك

سلطانه امينخلف محمود عبدكركوك

مهيه اسودمحمد خليل محمدكركوك

صبيحه باباعليخورشيد كل خورشيدكركوك

حسنه محي الدينماهر شعب سليمكركوك

بخشان مصطفىمبارك عبيد رضاكركوك

سميه علوانسالم جليل اسماعيلكركوك

بدريه ذهبحسين احمد عالويكركوك

ايسر ناظمعلي نجاه منافكركوك

سودهيل نجمسليمان طيفور نورالدينكركوك

حبسه حسيناياد محمود عبدهللاكركوك

غريبه تقيكاظم حسن حسينكركوك

سهيله علياكو محمد سليمانكركوك



ناظيفه صديقغالب عبدالرحمن احمدكركوك

انتصار احمدهاوري شورش خالدكركوك

عيده حماديحسن هادي رحيمكركوك

مديحه شكورهيثم فاضل نورالدينكركوك

تركيه ظاهراحمد شالش خضركركوك

كايه فرججبار قادر صالحكركوك

ورده عبدهللاحسين جاسم محمدكركوك

الماز طاهراحمد ناظم محمدكركوك

نوره عبدامير عياف محمدكركوك

غنيه حسنمحمد احمد عليكركوك

هديه عليفهرهاد قادر عمركركوك

خميسه احمدعبدهللا محمد جاسمكركوك

زينب ابراهيمحسين علي جليلكركوك

ويزي معروفنزهان رزاق زكرطكركوك

حسنه علوخلف صالح عليكركوك

سعديه ابراهيمانجاد ابراهيم احمدكركوك

مريم اسماعيلجسام محمد سليمانكركوك

حسنه احمدصبار احمد دهامكركوك

عيده حسينيونس عويد عليكركوك

مياه ساقيشريف عبدالزراق شريفكركوك

واضح حسيننجاه فتح هللا محمدكركوك

بدريه عالويغازي سلمان جمعهكركوك

فرحه سليمانرشيد حمد عبدكركوك

راويه صالحبدر بديوي عبدالجادركركوك

سلطان محمدقارمان قادر داودكركوك

ودعه عبدصالح محمود مصطفیكركوك

بهيه محمدكامل مصطفى صابركركوك

شمعه عطيهخالد احمد حسينكركوك

استي عارفبشتيوان عاصي باباعليكركوك

سفينه نجماجران فاضل نجمكركوك

نجمه حسينشيركو كريم رحيمكركوك



زكيه طهمنصور حسن نايفكركوك

هديه توفيقريبوار جعفر جوهركركوك

هدله جدوعاياد مخلف حمدكركوك

صاره وسميفهد محمود شحاذهكركوك

سليمه حمدونضياء محمود حسينكركوك

سوده محمدمحمد شكر محمودكركوك

نوريه جاسموعد عيدان نوفانكركوك

ربعه مصطفىاكرام مهدي عليكركوك

طليعه جهادماهر قاسم محمدكركوك

بدريه هبلعبدالمهين احمد جميلكركوك

ناديه هانييونس وعدهللا حاضركركوك

انتصار نورييحيي سامي صالحكركوك

صبحه هدشخميس حنيد محلكركوك

حمديه سمينعلي احمد محمودكركوك

كنوه خلفمهند سلطان محمدكركوك

امونه كلوتعلي عبدهللا حموديكركوك

زوينه خلففرحان محمد خلفكركوك

الهام عبدالرحمنمنصور صباح عبدالرحمنكركوك

نهالء نورالدينجاسم محمد اسماعيلكركوك

بدريه اسماعيلعماد حسن جويدكركوك

عذراء ابراهيمجاسم محمد خليلكركوك

مريم جمعهاحمد محمد محمودكركوك

سلوى عاصييعقوب يوسف عثمانكركوك

ناهده مصطفىوليد خالد جمعهكركوك

جيران شكورتوانا هيوا حسينكركوك

سميره عبدالواحدعلي برهان نجاهكركوك

ريزاو محمدحسنصالح انور محمدعليكركوك

وضحه حسينعبدالكريم محمد خلفكركوك

عروبه عبدهللاغسان كريم صالحكركوك

ثالثه عليسعد حامد عويدكركوك

هدله جدوعحيدر مخلف حمدكركوك



تافي احمدعلي حمد ياسينكركوك

تافي احمدعادل حمد ياسينكركوك

صبحه خلفاحمد عبدهللا حسنكركوك

زهره احمدستار نوري صادقكركوك

وضحه خلفاحمد محمود رشيدكركوك

نوهان قنبرعبدالحكيم احمد حكيمكركوك

سكنه نجمفالح حسن سليمكركوك

عيده رحيممحمد حسن جارهللاكركوك

بسهيه فرحانابراهيم احمد حمودكركوك

قادريه محمودفرحان كمال عبدهللاكركوك

بهيه فرحانثائر احمد حمودكركوك

نزميه كريمكوران كريم محمدامينكركوك

صبحه ابراهيمحسين حمود عبدكركوك

بخشان محموداركان قادر رضاكركوك

روشان ابراهيمالشورجهسيروان جالل رسولكركوك

جدعه خميسرعد سلمان غديركركوك

كيزان احمدسالم حسن سليمانكركوك

خيريه محمدمؤيد واحد محمدكركوك

مليحه عبدالمجيدنه به ز فيض هللا عبدهللاكركوك

فرحه حبيبغازي صالح مسعودكركوك

زهيه اسودخلف محمد خلفكركوك

عائشه قادربدران قادر صابركركوك

فطيم ابراهيمزياد نعمه جارهللاكركوك

حمده عرججارهللا حسن صالحكركوك

وضحه جدوعسفيان جاسم خلفكركوك

خميسه عبدطلب محمد محمودكركوك

حكيمه شهابذياب حسين عليكركوك

ناهده عمرهيمن احمد محمدامينكركوك

احالم انورمحمد عماد عبدالعزيزكركوك

فاتن رجبهمام احمد ابراهيمكركوك

نجمه عبدهللامحمد علي حسينكركوك



نوره دحامعلي حسين حمدكركوك

هدى خليلايسر احمد يونسكركوك

فخريه وسميقصي صالح حسنكركوك

وضحه عبدهللامحمد احمد عبدالحميدكركوك

عذبه حمدسعد حمد احمدكركوك

امنه سلمانصالح محمود عمركركوك

ماجده عرباشرف محمد حسنكركوك

عيده حميدابراهيم فارس عثمانكركوك

ناجيه خليلمحمد ولي عليكركوك

صبحه عليجمعه محمد حسينكركوك

لطيفه حميداحمد ميدان محسنكركوك

كريمه نورالدينجاسم فاضل هللا ويرديكركوك

ليلى قاسمعلي قورخماز عليكركوك

مطره حسينعامر ابراهيم وهبكركوك

نعيمه خضيربسام حسين عليكركوك

كرجيه حسينعصام مهدي صالحكركوك

وجيهه عبدهللاسيروان قاسم احمدكركوك

عليه محمدمروان احمد خليلكركوك

هيله جاملهيالن محمود صالحكركوك

امينه محمودولي حسن محمدكركوك

ربيعه محمودعماد نجم محمودكركوك

سمعه محمدمحمد علي مطركركوك

مكيه علوصوعد صبار محلكركوك

تركيه عطيهفتحي ابراهيم عيسیكركوك

ردسه عبدهللاابراهيم ياسين عبدهللاكركوك

ثريا كمالطالل عبدهللا احمدكركوك

ليلى عبدالرحمنمحمود علي احمدكركوك

عاليه حسيندلير ستار حسينكركوك

فائزه رضاايدن وحيد عمركركوك

عزيمه احمدبه ختيار مجيد عمركركوك

نوفه صالحاحمد محمد محمودكركوك



نجمه شكورعبدالحسين رشيد طعانكركوك

سلمى حاتمحسين كريم حسينكركوك

فخريه علوانيوسف درويش جمعهكركوك

امينه عليشهاب احمد ابراهيمكركوك

وضيحه طاهرصباح امين احمدكركوك

بدريه محمدفرهاد فائق توفيقكركوك

زهيه ابراهيمنافع خلف مديدكركوك

ايمان عزاويمحمد احمد ذيابكركوك

فرحه جاسممحسن عبد عيسىكركوك

صافيه سيدهوشيار كامل عبدهللاكركوك

حفصه عبدهللاعبدهللا محمد عوادكركوك

ليلى رضاعبدهللا حسين محمدكركوك

مصريه خليلمحمد عزالدين محمدكركوك

حياه صالحرزكار عبدالرحمن خضركركوك

فضه ابراهيمنبهان ذياب عبدهللاكركوك

دنيز محسنعباس محمد حسينكركوك

صوناي سعيداياد موفق محمدكركوك

زهيره احمدعبدالرحمن عمر عبدالرحمنكركوك

نجيبه جاسمفكرت ابراهيم عبدالرحمنكركوك

طليعه كاكه مندفرهاد جميل عليكركوك

سعديه جمعهسلمان عواد خلفكركوك

صديقه جهادذياب فوزي خلفكركوك

عادله باشااحمد باقر منصوركركوك

صبيحه تعبانفالح هاشم زغيركركوك

كول ستار محمد شفيقابراهيم حمه شكور حميدكركوك

حسنه عليضياءالرحمن حسين صالحكركوك

عائشه احمداسماعيل احمد كرديكركوك

لميعه عالويمحمد ياسين جمعهكركوك

نايله محمداحمد محمود خلفكركوك

ميسون عادلعلي فيصل كاملكركوك

سميره جباراورهان محمد عبدهللاكركوك



ونسه فتحيغسان هاشم محمدكركوك

سلوى حمزهمهند ناظم حسنكركوك

صبريه محمدبرهان قادر توفيقكركوك

شفيقه صديقاكرم شكر بكركركوك

سوله محمدامينارز محمد خورشيدكركوك

زينب توفيقدلشاد عبدهللا صديقكركوك

ثانيه مصطفىنوزاد صديق عبدلكركوك

سكنه خلفحازم محمد زيدانكركوك

كله حمه عليعبدالكريم سعدهللا عبدهللاكركوك

صالحه عبدهللامظهر حسن عويدكركوك

عيده يونسصالح حسن عزيزكركوك

صبحه عزيزابراهيم جمعه حبيبكركوك

فخريه احمدمحمد حمد حسنكركوك

شمسه جاسمعبدهللا مرعي حسنكركوك

صباح عبدهللاميالد كريم حسينكركوك

حسيب عمرايدن حسن مردانكركوك

مريم احمدمعين غريب صالحكركوك

شريده عويدمحمد جاسم محمدكركوك

عطيه محمدفاروق رفيق محمدزمانكركوك

وداد نوريزياد احمد حسينكركوك

نهايت صابرفاضل مخلف زيدانكركوك

امنه عبدهللاعماد محمد عبدالرحمنكركوك

نهايه احمدحسن خليل سليمانكركوك

مريم درويشصباح برزو رستمكركوك

رسميه منصورعالء حسين عليكركوك

روناك حميدشهاب عمر احمدكركوك

غزاله كاكه شينبايز حامد كارسولكركوك

امينه عثماننزهان عباس فاضلكركوك

ساهره فريقعالء اياد خلفكركوك

نوفه نايفعبدالرحمن رمضان صالحكركوك

نذيره كاملعلي جهاد احمدكركوك



حمده حسنعدنان علي محمدكركوك

كافيه ضاريسعد مهدي صالحكركوك

بصيره عبداللطيفخسرو سداد خسروكركوك

وضحه ابراهيمابراهيم احمد عبدكركوك

نوفه عبدرواد محمود عليكركوك

فرحه شيخفالح محمد عليكركوك

فخريه علوانيعقوب درويش جمعهكركوك

مصريه خليلشجاع عزالدين محمدكركوك

عنبر كريمكامران علي نادركركوك

خميسه عليحسن احمد دهركركوك

سلطانه حسيناركان رمضان حسينكركوك

همينه عثماناحمد محمد محمودكركوك

اوستان احسانعلي نبيل يونسكركوك

وضحه احمدمحمد سلطان حمدكركوك

ليلى احمدقيس مصطفى محمدكركوك

جوريه عواداحمد ابراهيم صالحكركوك

حياه عزيزييوسف حمه كريم احمدكركوك

صبيح كريمكاظم ناظم بكركركوك

نظيمه مجيدبختيار سعيد عمركركوك

فخريه احمدسامر محمد محمودكركوك

قيسيه حميداياد انس حمدكركوك

رمزيه عليهيرش انور عزيزكركوك

صبحه محجوبعمر طه محمدكركوك

عمشه حمدبارق حمد محمدكركوك

ساره حسينبرهان علي ابراهيمكركوك

نوال شكركرم بالل محمدكركوك

ليلى سواديمحمد حبيبب غافلكركوك

اشواق عبدالرزاقطه محمد عبدكركوك

نسرين رفيقايوب عباس فاضلكركوك

اسمت قادرحسن خالد توفيقكركوك

هدى طهعمر احمد حسينكركوك



جميله فتحاهللسامان فارس حميدكركوك

ترفه عبدالحيباسم محمد شاحوذكركوك

مريم صديقبكر صابر كريمكركوك

هويه حسينصالح سوادي سحابكركوك

شكريه هزاعغسان كريم عبدهللاكركوك

هديه ابراهيموليد حسين عبدكركوك

عائشه احمدجمعه عبدهللا زيدانكركوك

حصه عويدليث حسين خلفكركوك

لطيفه خلفكوان عبدالحميد بكركركوك

كاظميه فدعمعبدهللا جاسم دحامكركوك

مهره حميدنهاد محمود رزاقكركوك

وضحه سلطانمحمد نجم عبدهللاكركوك

سعديه رزاقصالح عبدالهادي صالحكركوك

نزهه حموديصدام لطيف جاسمكركوك

شمسه صبارقحطان حمودي خزعلكركوك

فضيله عباسحافظ خلف اسماعيلكركوك

حربيه حسنسفيان قحطان عبدكركوك

قونتس احمدمحسن هيالن محمدكركوك

نازه نين صالحشاهين جمال هاشمكركوك

سناء كريمقتيبه زاهد احمدكركوك

شاهه راشدعدنان صالح عليكركوك

هدله حسينمحمود علي عبدكركوك

وضحه جاسمنجرس حمد محمودكركوك

بدريه محمدهادي عمر محمدامينكركوك

هدله صديقرسول نادر عمركركوك

ثمينه اسعدخليل تيعوز غفوركركوك

رغعه خليلغازي احمد عبدهللاكركوك

امينه محمدجواد خالد حمهسعيدكركوك

حده خلفزياد جاسم محمدكركوك

فريحه تقيعمر نهاد فؤادكركوك

نجمه اسماعيلوريا حميد رشيدكركوك



فطومه محمدطارق عزيز عليكركوك

صدريه عليشهاب احمد عبدالقادركركوك

قدريه حسنعبدالستار قاسم خورشيدكركوك

نعيمه احمدصباح علي احمدكركوك

حليمه مطرمحمود متعب احمدكركوك

واضح توفيقرحيم احمد ابراهيمكركوك

مرجان جهادعمار غفور فؤادكركوك

بسله ناصرمعن عبدالرحمن محمودكركوك

مشعه فرحانابراهيم احمد عليكركوك

سليمه ابراهيمعداي عبدهللا عليكركوك

فهيمه كريمابراهيم زين العابدين حسينكركوك

ايمان خضيرايهاب غسان سليمانكركوك

نيم تاج جاسممحمد لطيف ابراهيمكركوك

ابتسام مدحتمحمدرضا لقمان حسنكركوك

علميه خليلعوني شهاب احمدكركوك

فطيم عبدهللاثامر اسكندر توفيقكركوك

فوزيه خضيرحمزه صباح منصوركركوك

مهيه جمعهحاتم محمد حاتمكركوك

امنه حسينكريم غزال ميدانكركوك

خيريه عبدهللاصباح طه خلفكركوك

سعاد احمدعرفان يوسف جواميركركوك

نائله حمدونمحمد سالم زغيركركوك

بسهي وهبمالك شاهين حسنكركوك

عوفه محمدالزم جراد احمدكركوك

رابعه حسينمهند محمد حسينكركوك

ادريسه عليعبدالكريم محمود حسينكركوك

نزكز سالمعلي حكيم اسماعيلكركوك

حبيبه حسينمعتصم رضا نجيبكركوك

موزه حميدخالد علي عبدهللاكركوك

خوله عوادعاشور رمضان مطلككركوك

حياه خيرهللااحمد عماره حمزهكركوك



هدله احمدمهند خضر عبدكركوك

عمشه عجاجعمر فالح حسنكركوك

سالله خلفزيدان سحاب حسنكركوك

ناديه حسينباسم محمد محمودكركوك

ملك فتحيقابيل عبدالقادر عليكركوك

جهانه عثمانبالل حسين طالبكركوك

هزيمه عبدفوزي شرموط جلوكركوك

ذيبه احمدوسام احمد عبودكركوك

بدريه صالحشكر شحاذه رميضكركوك

عائشه محمدحسيب عبدهللا داراكركوك

زهيه رمضانحسن اسماعيل ماجدكركوك

عائشه صالحذياب عيسى دخيلكركوك

قدريه عمرريبوار طالب توفيقكركوك

خديجه عزيزبرزان عطيه محمدكركوك

فاطمه محمدفرهاد اسماعيل محمدكركوك

فاطم محمدفؤاد محمد عليكركوك

ماجده محسنيوسف فرهاد فارسكركوك

عدويه محمدامينسامي محمد احمدكركوك

نزيره عارفلطيف فاضل محمودكركوك

سانيه قادرعزيز رشيد واديكركوك

خلفه صالحصباح احمد محسنكركوك

شكريه خلفمهند محمد عطيهكركوك

هيله خلفاحمد حبيب حمدكركوك

عمشه حسينوليد ياسين محمدكركوك

فيال محمدعبدهللا كابني قوربانيكركوك

بدريه شاللحسن غائب كرديكركوك

عمشه خصرمحمد احمد عبدهللاكركوك

زهره جفالعلي حسين ياسينكركوك

نوال خليلعمار فاروق محمدكركوك

صاره ابراهيماحمد جمعه احمدكركوك

يازي غيدانياسر طه زينكركوك



كافيه علوصاكرم حسن اسودكركوك

سعاد صدامحمزه علي صكركركوك

نجود حمدانمحمد خلف محمودكركوك

سعده عوادسعدون علي حسنكركوك

نجود سليمانصياد جارهللا حمادهكركوك

حالو احمدجاسم محمد مجيدكركوك

كافي رميضسفيان عكاب باوركركوك

كركوش وحيداحمد محمد رشيدكركوك

فوزيه فرجشاهين فاضل محمدكركوك

كلناز عزيزفرياد احمد حسنكركوك

وضحه صالحنايف جاسم خلفكركوك

جميله جاسمفالح خلف احمدكركوك

هويه حسيناحمد سوادي سحابكركوك

بدريه هاشيمحمد سهيل كمركركوك

فاطمه دوريشنورالدين محمد احمدكركوك

حسنه ابراهيمعباس فاضل محمودكركوك

كافيه نصرالدينيوسف عباس عبدهللاكركوك

نجيبه مجيدبرهم طلعت نجمكركوك

هاجر اعويدجمعه ربيع عبدهللاكركوك

رابعه رجبمحمد عبدهللا غربكركوك

تركيه صالحابراهيم عبدهللا جمعهكركوك

كرجي رشيدكامل خورشيد رشيدكركوك

فاطمه جمعهفضاء حسين صالحكركوك

لعلي فائقتحسين ناصح فاتحكركوك

ريمه صالحمهدي صالح عبدكركوك

كلشان كاملمصطفى عدنان عليكركوك

ناهده عليعلي عبدالكريم امينكركوك

خوله عليعلي حسين ثلجكركوك

حميره خلفزهير احمد صالحكركوك

نيسان كاكلهه ردي فاضل قهرمانكركوك

صفيه ياسينعلي مرهج حسينكركوك



بدريه صمدصالح سعيد رمضانكركوك

نشميل محمدديار احمد محمدكركوك

سنيه مصطفىعبدالحميد فيصل حمدكركوك

وضحه عليساري عبدهللا مشعلكركوك

نوريه خليلمحمد عدنان جاسمكركوك

عيده حمدمروان احمد داثانكركوك

مليحه شريفدلشاد طاهر نوريكركوك

ليلى مخلفانور نزال كريمكركوك

مريم حسنمحمد حواس عليكركوك

فاطمه احمدابراهيم سحاب مطركركوك

عيده خليلغزاي صياد عليويكركوك

كلسر حميدمحمد مصطفى بكركركوك

ليله حسنشاكر احمد صالحكركوك

زهره مرعيحسين علي عمركركوك

نزيره عمريونس مجيد محمدكركوك

كولدرن مرتضىهاني احمد اسماعيلكركوك

وضافه احمدبديع سريع مناوركركوك

كميله عبودعيسى تركي عكلهكركوك

ريمه احمدعيسى علي حسنكركوك

كريديه جاسمعبد صالح عليكركوك

سهام انورمحمد ناظم عبدهللاكركوك

مهيه محمودمحمد عبدهللا عليكركوك

شكريه حمداحمد جار محمودكركوك

سلوی رشيدمحمد عرفان عزيزكركوك

هديه احمدياسين ابراهيم جادهللاكركوك

انتصار حميدعمر فؤاد ابراهيمكركوك

صبحه عليعمر جمعه خلفكركوك

اميره رفيقارسالن مراد طاهركركوك

ايدين قنبرجيماز يلماز اسماعيلكركوك

حمده محمدعبد حميد سواسكركوك

فضيله سلمانعلي حسين عليكركوك



شكريه مجبلمشرف نجم عبدهللاكركوك

فهيمه محمدامينجمعه نوري رضاكركوك

سراب عباسايدن كمال حسنكركوك

صنويه عليداود سالم ندىكركوك

ناهد وليياسين نجاه محمدكركوك

هنديه عاديوطبان محمد حميدكركوك

ليلى رؤؤفباسم محمد كريمكركوك

خشفه علياحمد علي محسنكركوك

غبشه خالدحسين نجم عليكركوك

ثلجه عبدهللامجيد مصلح سحابكركوك

وصفيه قادرحسين خماس زيدانكركوك

تركان انورعمر جارهللا سكندركركوك

صبريه عليخليل عبدهللا حميدكركوك

الهام اسماعيلاميد حسن رفيقكركوك

كله صالحاحمد حكيم محمدامينكركوك

ويزي علواناثير ابراهيم عليكركوك

نبيهه رشيدادريس عثمان عمركركوك

غزاله مهديحسام صباح خلفكركوك

رفعه ابراهيمفالح مخلف سليمكركوك

هاجر غفوربختيار يوسف عزيزكركوك

سميره علياياد نجاه غفوركركوك

نعيمه اسعدعمر خالد رحمانكركوك

رحمه مولودكاظم امين كاكهبراكركوك

سميعه عادلاركان برهان حسنكركوك

ورشوه نامقجبار فاضل امينكركوك

رابعه عليعلي عبدهللا خليلكركوك

فيزيه مدولؤي حازم صالحكركوك

كلشن ناصحمراد سعدالدين شفيقكركوك

شاهه راشدعبدالسالم صالح عليكركوك

جيهانه حسنشاالو كريم محمدكركوك

هاجر عمرزياد خلف صقركركوك



فضيله عنومحمد صالح عوادكركوك

ليلى خلفمهدي صالح سعيدكركوك

خديجه جدوععلي احمد جمعهكركوك

سلمى صالحمجيد عبدالقادر محمدكركوك

ماهره جاسمنورس عالء مسلمكركوك

فرحه احمدجسام ياسين عباسكركوك

حليمه طهحميد منصور خضيركركوك

نظيره روؤفمصطفى كمال محمدكركوك

فطيم عبيدصالح عواد محمدكركوك

تسويه محمداحمد جميل صالحكركوك

وداد احمدمحمد يوسف عليكركوك

ساره حسناحمد خلف محمودكركوك

انيسه عبدهللاعلي حسن خزعلكركوك

عمشه حسيناحمد اسماعيل رشيدكركوك

كبيله محمدمحمود ستار حسينكركوك

منيجه رشيدئامانج صدرالدين حسينكركوك

حسنيه محمدعليهيوا ولي محمدكركوك

جاهده سيروانوائل خلف حاضركركوك

وضحه حسينعبدالسالم محمد خلفكركوك

سعاد فاضلمحمد لطيف جاسمكركوك

صبحه ابراهيممحمد حسين حمودكركوك

كلجهره رشيددلدار غازي عزيزكركوك

صبحه ابراهيماحمد حسين حمودكركوك

مريم محمدعمار علي عبدهللاكركوك

شكريه توفيقمحمد محمود محمدكركوك

سعديه قادرتحسين حميد عزتكركوك

شاهه مهديشاكر هالل محمدكركوك

شمسه مجيدعبدهللا عمر نادركركوك

بانوه احمدهجران حكمت شكوركركوك

كافيه جبرائيلعماد سامي خليلكركوك

غنيه ابراهيماحمد يوسف داودكركوك



خلفه شحاذهسعد اسماعيل محمدكركوك

نزيره خليلاياد عدنان قادركركوك

هدئ سالممحمد نجم عبدهللاكركوك

فهيمه مديرشيروان ابراهيم وهابكركوك

امنه محمدسليمان جبار احمدكركوك

يسرى احمدوليد ذياب محمدكركوك

هيفاء محمداحمد غسان حافظكركوك

نوره محمدصالح محمد عالويكركوك

رسميه عليعمر حسن هاللكركوك

كرحه ابراهيمعباس مجيد طهكركوك

ليلى عليمريوان علي افنديكركوك

مرجان قادرسرور عبدهللا احمدكركوك

امينه عمر حمه خانشاوكار جوهر محمودكركوك

كميله حياويصالح ابراهيم صالحكركوك

هنديه عليانور حسن احمدكركوك

وضحه عالوياحمد محمد منطيغهكركوك

نمشه ياسينيوسف يونس حسينكركوك

ماجده مجيداحمد محمود احمدكركوك

زينب عثمانعصام قاسم احمدكركوك

روناك علينهاد حكيم صديقكركوك

محبوبه صالحبهاء الدين مصطفى عمركركوك

بستي عسكرارام كريم جاللكركوك

وهبيه احمدمحمود شهاب احمدكركوك

ريشه محمودوحيد خليل ابراهيمكركوك

خيريه هاللمحمد حاضر محمدكركوك

بدريه حمدسوالف احمد حمه غريبكركوك

ليلى يحيىمحمد يحيى جاسمكركوك

فخريه سعيدعبيد رشيد سعيدكركوك

خميسه احمدحسن عواد كنونكركوك

كميله احمدمنصور محمد دريخهكركوك

هويه حسينبنيان علي رشيدكركوك



نظيمه غفورعلي بكر مردانكركوك

حمديه حمدعالء احمد قادركركوك

خيريه نجم الديناسو خضر عمركركوك

زوينه جمعهصدام حسين علوانكركوك

بشو مخلفمحمد محسن سليمكركوك

حبيبه عليمسعود برزان عيدانكركوك

جميله رشيدابراهيم عبدالمعين محمدكركوك

حسنه سلومسلمان عبد مشيركركوك

خزنه خلفكردي عبدهللا حسينكركوك

نوريه حسينمروان عطاهلل جمعهكركوك

بيان عثمانزانا محمد صابركركوك

ليلى بكرحسين زهدي خليلكركوك

نظيفه بابيرجاسم خالد عليكركوك

مريم جاروسام طامي عبدهللاكركوك

فهيمه محمدمحمدجميل احمد محمدكركوك

حالوه عزيزلطفي فتح هللا كريمكركوك

قدريه رسولبياده محمدسعيد صادقكركوك

نايله حسنناظم احمد محمودكركوك

خانه كول كريمعثمان محمدعارف طاهركركوك

راجحه عبدالكريمحسام ورد اسعدكركوك

كله شريففرمان صالح عمركركوك

وزيره مصطفىمصطفى يشار ساقيكركوك

سميره موسىارجان زين العابدين غالبكركوك

وصفيه حمزههالل ويس رشيدكركوك

ساميه جمالسفيان سعد حسينكركوك

مريم رحيمناصح حردان حسينكركوك

فيروز ابوبكردلشاد قادر محي الدينكركوك

اميره محمدعماد قاسم عبدكركوك

خيريه حسينمناجد يونس خلفكركوك

سوزه عليبزدار فاضل كريمكركوك

خيريه عباسرياض احمد وحيدكركوك



به يان سيدمحمد صالح لطيفكركوك

مرجان رحمانعمر علي يوسفكركوك

صبيحه محمدبالل نجم الدين محمدشريفكركوك

نسرين احمدرزكار شكور احمدكركوك

منيجه محمدئامانج احمد فتح هللاكركوك

نخشين احمدعبدهللا حسين جمعهكركوك

حبسه ميرزاجالل قادر احمدكركوك

عجكل عارفاياد عاصي محمدكركوك

زهيه اسودهندي محمد حسينكركوك

زهيه محمدعماد خالد حمدكركوك

نهله كريمابراهيم نامق فائقكركوك

رجاء بكرمحمد جمال عزتكركوك

هناء خالدعلي حسين عليكركوك

صدريه محمدشيرزاد عادل شريفكركوك

رابعه حنشمحمد ناظم محمدكركوك

زكيه احمدمحمد علي عيسىكركوك

الماس اسماعيلجنكيز شاهين عبدالكريمكركوك

سريه عيدانحسام احمد حسنكركوك

مريم نجمشاهو فتح هللا محمدكركوك

نوال شاكرسيزار صالح محمدكركوك

سوزه عليعصام محمد باقيكركوك

سكينه محمدعزالدين عثمان عزيزكركوك

نازداره قهرمانجميل عسكر عليكركوك

خضراء عيسىمحمد خضر صالحكركوك

شوشه نصيفساجر محمد حمادكركوك

زينب حسيندرون فاتح حمه رحيمكركوك

ذهبيه شطيمحمد فاهم ضحويكركوك

روناك حمهخانشوانه ظاهر عثمانكركوك

غزاله كريمشيروان صابر محمدكركوك

نعيمه عليشكور محي الدين عبدهللاكركوك

جميله خلفعبدهللا خلف احمدكركوك



صبحه ابراهيمحسن خلف محمدكركوك

روسه احمدقصي صدام محمودكركوك

مريم عبدهللاكاروان سيروان شوكتكركوك

فاطمه احمدرافد محسن محمدكركوك

هنديه احمدحميد ابراهيم محمدكركوك

فرحه حسنصعب خضر ظاهركركوك

فريده مجيدسامان فاتح عبدهللاكركوك

شاهه ياسيناحمد عمر احمدكركوك

حواء عبدهللاحسين محمد حسينكركوك

حمده خورشيدرياض اسماعيل عثمانكركوك

نقشين صالحسيروان صابر حسينكركوك

فهيمه عبدهللاناظم قادر احمدكركوك

زيان عبيدهيوا كامل اسماعيلكركوك

صبحه يونسعبدالصمد صالح عبدالرزاقكركوك

ضهيده محمدابراهيم صباح شهابكركوك

قائمه سليمعمر مصطفى حسينكركوك

لطيفه عليقادر صابر بكركركوك

منيجه هاديئاري عبدالرحمن كاكلكركوك

عليه محمدسيف عبدالعزيز عيطانكركوك

سوزه محمدعدنان واحد عبدهللاكركوك

بخشان ايوبعماد هاشم صبحيكركوك

هدله وسميفاروق شهاب احمدكركوك

عمشه فارسكرم خلف دخيلكركوك

سميره شجاععثمان فارس مطركركوك

صبحه خالدادريس سعدون محمدكركوك

حليمه ابراهيمعامر رضا عمركركوك

اميره احمدخه بات غازي عبدالرحمنكركوك

خمشه عبيدفرحان نصيف عبدكركوك

فتنه محمدلؤي حسين سلمانكركوك

نضال فاضلاحمد جواد محمدكركوك

كطايا خلفايمن شاكر ظاهركركوك



سمر عيدنشوان حسين عليكركوك

وداد سليمانثائر ابراهيم اسماعيلكركوك

حنيفه رفيقسه روه ر جهاد احمدكركوك

صنعه حسينايوب ابراهيم محمدكركوك

فخريه عوادمحمد عاكوب يوسفكركوك

مرجان برزوزياد طاهر درويشكركوك

كطيعه حميداحمد حسين عبدكركوك

ترفه احمداياد طعمه محمدكركوك

حالوه حسينجمعه جليل محمدعليكركوك

صباحه نزالجاسم احمد مطركركوك

خديجه عبدهللاعادل حسين رمضانكركوك

رابعه يوسفخليل ابراهيم صالحكركوك

فوزيه محسنعبدهللا حسن صالحكركوك

ربيه عطيهابراهيم خضير حمدكركوك

خندان قادرعبدهللا رفيق خضركركوك

عيده خلفعواد زيدان خلفكركوك

شاهه محمودحمد ابراهيم محمودكركوك

صبحه خلفحمد محمد احمدكركوك

منتهى محمدكنعان شاهين مهديكركوك

مسيره حمداسامه سامي احمدكركوك

فاطمه انجهنجاه توفيق فريقكركوك

نشميه صالحعدنان حسن محمدصالحكركوك

صبحه عبدحسن اسماعيل حسينكركوك

كرحه محمدجمعه حاتم هاديكركوك

فرحه اسماعيلعبدهللا عنتر حميدكركوك

فطيم يعقوباحمد خليل ابراهيمكركوك

خيريه احمدمحمود اكرام محمدكركوك

رائده محمودعلي حمد محمدكركوك

صبيحه حمودسالم جميل رشيدكركوك

هاجر جاسماحمد ياسين محمدكركوك

عمشه علياحمد حسين جوادكركوك



فضه فيصلوسام سرحان ذيابكركوك

خوشناو قادرسيروان عزيز كاكيكركوك

صبحه احمدياسر حمد جاسمكركوك

هدله جاسمبرهان صالح شحاذكركوك

عيده عبيدشويش حسين مصلحكركوك

حمده محمداحمد مخلف حسينكركوك

فتحيه عزيزاوميد شريف محمدكريمكركوك

نجود معروفعزيز خاطر سميركركوك

بدريه شريفريبين عبدهللا امينكركوك

بدريه بدريهثامر احمد عليكركوك

ربيعه عبدنهاد عبدالهادي جغيوركركوك

خاتون عزيزهيوا قادر ابوزيدكركوك

خيريه احمدمهند ناظم عبيدكركوك

نايله سلطانعالوي حسين صالحكركوك

كولهباخان قادرسامي سليمان محمدكركوك

فوزيه عليدنيس قادر محمدعليكركوك

ناهده نورالدينعلي بهجت خليلكركوك

بدريه صالحياسر ظاهر عليويكركوك

حسنه محمدثامر علي حسنكركوك

ساره علييحيى حسن محمدكركوك

طوقه حسناحسان غرب محمدكركوك

ماليه داغراسعد شنيار عبدكركوك

الهام محمودجنيد صالح احمدكركوك

زليخه محمدصباح حمادي احمدكركوك

ورده صباراثير جالل محمدكركوك

فيحاء حسينعبدالعزيز رعد احمدكركوك

عدله مهديحيدر مناع عبيدكركوك

كلدران خليلحسين هللا ويردي عمركركوك

نديمه معروففرمان رفعت خورشيدكركوك

انتصار نوريشاهين سامي صالحكركوك

سيونج خليلمصطفى زهير عزالدينكركوك



سعاد سكرانجتين فؤاد جمعهكركوك

مالحت كمالاياد مصطفى كمالكركوك

رحمه احمدعدنان عزيز صالحكركوك

فطيم عليسهمي عبدهللا خلفكركوك

بشرى حسنامجد فارس ياسينكركوك

حمديه حسينهجران عاشور عربكركوك

الهام تحسينحيدر بهرام جمعهكركوك

واجده حبيبصباح عبدالستار سليمانكركوك

كاظميه عباسخليل طاهر قادركركوك

ردسه احمدمحمد علي حسينكركوك

فوزيه فتح هللاعمران اسماعيل اسعدكركوك

مديحه مصطفىدارهوان صادق سعيدكركوك

صالحه حسنجمعه صالح مشعانكركوك

خيريه منصوريونس واحد محمدكركوك

سفينه كريملقمان فاضل نجمكركوك

زينت مولودفؤاد عبدالرحمن فقي محمدكركوك

كمره عوادابراهيم عبد ابراهيمكركوك

فطيم خلفعلي عبدهللا محمدكركوك

زهيده محمدسامي ناصح كريمكركوك

سنيه احمددانا شفيق رفيقكركوك

عمشه ابراهيمربيع ابراهيم مطركركوك

جوريه حميدكامل خليل محمدكركوك

نورهان نامقعلي خالد كريمكركوك

صالحه حمدونخليل صعب دخيلكركوك

مرهج محمودفيصل صالح حسينكركوك

زاهده عبدهللابالل فاضل صالحكركوك

صاره وسميرعد محمود شحاذهكركوك

فرحه احمدفهد مساهر خضركركوك

حوريه عبدالقادرصباح عباس جويدكركوك

نشميه خلفماهر محمد احمدكركوك

سعده علي كوبهابراهيم فيض هللا كرمكركوك



رسميه عبدالرحمنابراهيم فهد حسينكركوك

خيريه عباسياوز يوسف صالحكركوك

فتحيه حميداحمد عمار احمدكركوك

حالوه محمدتحسين طه محمدكركوك

شكريه ناصرمحمد عبدالقادر محمدكركوك

عزيزه كريماحمد حسن قادركركوك

مريم خضرعثمان احمد رحيمكركوك

وضحه حمادثامر علي حسينكركوك

سلوی مصطفیاحمد محمد توفيقكركوك

فتحيه موسىعبدالصمد محمد عبدكركوك

ليلى طلبحمد حسن حمدكركوك

صبحه حسينمحمد علي محمدكركوك

اميره حميدحلمي وهاب وليكركوك

شهرو صالححمه خان عبدهللا عبدلكركوك

افطيم ابراهيمنهاد نعمه جادهللاكركوك

نسرين خورشيدحسين نهاد عثمانكركوك

زهيه خلففندي سليمان مسعودكركوك

عدويه عبدهللاعائد مصطفى سيودكركوك

فطومه صالحعبدالغفور رياض هايسكركوك

خلفه حسنناصر كريم هايسكركوك

نجمه سعيدعباس محمد قينهكركوك

عجيبه عاشورمحمد هاشم محمدكركوك

برين احمدشاخه وان عباس قادركركوك

فرحه حمدسعدي عزيز صباركركوك

نائله عطاهللاحامد عبد حسنكركوك

اسراء انورابراهيم حسام احسانكركوك

درخشان شكرعباس مجيد عليكركوك

بدريه نجمنهاد عبدالرحمن محمدكركوك

شكريه محمدمكرم جالل حسنكركوك

سهيله محمدحسين احمد محمدكركوك

نجمه عليبشتوان منديل عليكركوك



رغد نجمجمعه ابراهيم عيسىكركوك

فضه ياسينمحمد حسين محمدكركوك

اشواق محمودمحمد عدنان رحيمكركوك

سندس اسماعيليشار شوكت شريفكركوك

صبحه فرجعلي ياسين عبدالحسينكركوك

زهره سرايمثنى شهاب احمدكركوك

صفيه مصطفىكاكه خان محمد خضركركوك

صبريه احمدحكيم علي عمركركوك

بيروز محمدامينسلمان محمد محمدامينكركوك

وداد فرجمهند سامي فقيكركوك

مطره حمدسامي تحسين حسينكركوك

غذوه اليذعدنان صمد عليكركوك

المعه هرزانمهند نهاد نامقكركوك

حريه اكبرخالد خليل ابراهيمكركوك

حسنه خلفخالد فنر جاسمكركوك

جوري روضانوليد حسن كرديكركوك

امينه محمدهيمن خالد حمهسعيدكركوك

عصمت جبارسامان بهجت حسنكركوك

بديعه خلفاحمد مجيد عالويكركوك

شيرين انورهاوژي احمد محمدكركوك

نجود حسينعبدهللا احمد عبدهللاكركوك

نوروز صابرمحمد احمد عربكركوك

سعديه حميدمحمد حميد كريمكركوك

هدله محمدجمال محمد خلفكركوك

بخشان صالحكرمانج اسماعيل ستاركركوك

رابعه عطيهقيس دهر كبيتكركوك

ناسكا احمدفالح صالح محمدكركوك

شكره صالحاياد صالح احمدكركوك

سعاد مصطفىزانا علي احمدكركوك

ماليه محمدعبدهللا محمود احمدكركوك

برجيه ياسينهشام عبد جاسمكركوك



ريمه حمادخالد حسين محمدكركوك

ناعس عبدحكمت مزعل حليلكركوك

وفيقه صالحخلف حاضر تمركركوك

حيات صابردلير عمر عبدهللاكركوك

نركز جمعهصباح نوري مدحتكركوك

اسكار احمدشاكر شكور عليكركوك

رسميه احمدمحمد عدنان عبدالرحمنكركوك

هيبت سعيدشاكر بشير مجيدكركوك

مليحه محمداحمد عبدالقادر محمدكركوك

رخيته عبدسعدون نايف احمدكركوك

رجوحه حسناحمد كريم علي احمدكركوك

ربيعه عبدالكريممهند سلطان محمدكركوك

ثناء عبدالحميدعالءالدين طعمه مظلومكركوك

سهيله جليلمحمد كامران رمضانكركوك

خلفه صالحممدوح احمد محسنكركوك

صافيه خليلعبدهللا طه عبدهللاكركوك

سعاد محمدلورنس قيصر سبهانكركوك

نجمه حسنزياد مولود احمدكركوك

كولباغ فتاحفخرالدين نجم الدين عمركركوك

ليلى ابراهيمهندرين سعدهللا عبدهللاكركوك

امينه محمددانا كل مجيدكركوك

حبسه محمدهه فال جوهر مصطفىكركوك

سميره بدرحسام سمير جاسمكركوك

فضه حسينعبدهللا موسى سليمانكركوك

كافيه جاسملؤي حسين ابراهيمكركوك

كافيه محمدلقمان عبدهللا مردانكركوك

بدريه جمالثائر سلمان محمودكركوك

المعه شاكرطارق محمد امين احمدكركوك

بشرى صباحفتحي اسود جسامكركوك

زيتونه رشيدجمال زرار صالحكركوك

فاطمه عليخليل صابر جاويشكركوك



فطومه عبدونوسام عبدهللا عليكركوك

ياسه خضرنزار صالح عبدكركوك

نبيهه جاسمفاضل حسن احمدكركوك

عائشه دعسحازم حنش عبدهللاكركوك

عائشه عبيدفاضل مطر درويشكركوك

ناسك شكوردلير احمد قادركركوك

نبيهه خضرجاسم محمد حسونيكركوك

كمره خليلمحمد صالح سبتيكركوك

فهميه محمدقادر احمد رشيدكركوك

شمسه عبدالعاليزهير ابراهيم احمدكركوك

سعديه هنديصباح حسين صالحكركوك

الماس صديقعلي فاتح حسنكركوك

نظيره مصطفىعمر امين عثمانكركوك

خاور محمد امينعدنان عمر احمدكركوك

فلاير عبدهللاهيفار عزالدين نجم الدينكركوك

ظريفه حسنقاسم ياسين احمدكركوك

فوزيه مظلوممحمد غزال حسينكركوك

ثالثه محمدمزهر حسن جعفركركوك

حكيمه مجيدعالء صالح محمودكركوك

باكيزه اميننبيل علي عبدالقادركركوك

شيرين فتح هللاجاالك سيروان عبدالرحمنكركوك

جوريه سحاببهاء محمد جاسمكركوك

سمسره حسينجنيد قادر هاديكركوك

شمسه جاسمعلي مرعي حسنكركوك

سفياء ناظممحمد علي حازمكركوك

ساميه عبدالكريممؤيد هاشم سعدهللاكركوك

فهمه محمدمنصور عبود جاسمكركوك

فوزيه محمدحسين محمد احمدكركوك

زينا ابراهيمعدي سبهان محمدكركوك

سعاد جميلاالن ازاد صابركركوك

مريم عبدهللاعبدهللا عثمان خلفكركوك



هاجر عبدهللارزكار حميد خواكرمكركوك

مهروب محمداسماعيل انور صالحكركوك

صبريه حسينجليل فتاح نوريكركوك

عصمت احمدوليد فتح هللا عمركركوك

سميره عارفنياز مدحت صابركركوك

ناسك احمدهلو رمضان صديقكركوك

زيان شاكرمراد عدنان نامقكركوك

ليلى شهابمحمد حسن اسودكركوك

قدريه خليلكاوه مجيد صالحكركوك

كلدران وزيرعفان عثمان محمدكركوك

رابعه اسماعيلحسين صالح مصطفىكركوك

رحيمه عارفكامران محمد سليمكركوك

اميره حيدرارجان محمد خلفكركوك

عائشه عودهمحمد حمد ندىكركوك

فطيم حمدحسين احمد عبدهللاكركوك

فاطمه عزيزسعيد ابراهيم اسودكركوك

حسيبه حسندلير فتح هللا محمدكركوك

سكينه احمدعادل زين العابدين عليكركوك

مريم حياويمحمد عثمان مصطفىكركوك

نارنج محمداميناشرف نوري محمدكركوك

وزيره عزالدينمحمد خلف حسينكركوك

حبيبه جبارعمار مكي حسينكركوك

فضه حسينخلف زيدان خلفكركوك

زينه احمدريبوار انور ابوبكركركوك

فصله عبدهللارعد ضاري جاسمكركوك

عائشه عليجاسم محمد مصطفىكركوك

زهيه رشيدعلي فاروق انوركركوك

عبده شكرايسر خالد ابراهيمكركوك

هديه خضرزياد فؤاد محمدكركوك

كرحه خلفاحمد جاسم عطوانكركوك

نبيهه عبدهللاعبدهللا محمود احمدكركوك



كتيبه رحماننوري شحاذه سبهانكركوك

لميعه عمرعمار حسن حسينكركوك

كافيه محمدهاشم علي فقي محمدكركوك

حمديه صالحسعدهللا كامل عماشكركوك

فوزيه طهبريار ياسين محمدكركوك

توركان عونييحيى اياد عزيزكركوك

فتحيه قادرمحمد خورشيد عزيزكركوك

روشن حسنجالل احمد سعدونكركوك

نبعه محمدعلي شهاب حمدكركوك

خوله حميدداراوان سعود قادركركوك

نوفه مديدفراس عزيز حمدكركوك

رفعه داودقيصر عدنان عطيهكركوك

وحيده عليمحمد زيد محمدكركوك

خديجه يوسفمنصور محمود احمدكركوك

زهيه مسعودفاهم سليمان مسعودكركوك

هضيمه حجلفالح محمد محلكركوك

شكريه احمدعادل ابراهيم عبدكركوك

نارنج صالحعثمان عمر بهرامكركوك

نضال عبدهللامنير عذاب محمودكركوك

ريواز محموددلشاد عثمان حبيبكركوك

وضحه جمعهقحطان عايد عليكركوك

بصيره عبدالقادرمحمود خالد مجيدكركوك

عازمه منذرناظم احمد حميدكركوك

امينه احمدعامر جمعه محمدكركوك

رفعه خلفعامر علي وهبكركوك

نجاح سهرعالء حسن عبدهللاكركوك

نريمان احمدحامد مرعي حسنكركوك

عزيمه محمودمروان غاءب شريفكركوك

فوزيه عمرمحمد فريق بكركركوك

افتخار احمدعثمان رباح حسنكركوك

سنيه محمداركان علي محمودكركوك



كولر عمرصفا مكرم بكركركوك

وضحه عيسىجعفر عبدالكريم احمدكركوك

رابعه محمدداود رحيم صالحكركوك

فطيم محمودطه ياسين ابراهيمكركوك

خضره خلفشمسي عبدالرحمن خشانكركوك

نوفه مريراحمد عزيز حمدكركوك

راجحه عويدطالع عواد حمدكركوك

حليمه غضبانخميس حميد مجيدكركوك

نوفه خلفمحسن محمود عبدهللاكركوك

نايفه خضيرمحمود علي محمدكركوك

نصرت اغاباباكريم كاظم حمهخانكركوك

زماو ذيابصالح عبدهللا سلمانكركوك

شمسه حسنجمعه ياسين محمدكركوك

سعده محمدسامي عبدهللا محمدكركوك

نجمه محمودريسان سعود خلفكركوك

زهره حسنمحمد حسن نجمكركوك

فاطمه ياسينمنير محمد احمدكركوك

نجيبه محمدارسان سليمان صديقكركوك

فطومه مهديحامد حسين نايفكركوك

يازي مهديعماد فاضل عليكركوك

وضحه دبليسعامر خلف صالحكركوك

قديمه مصطفیعقيل عباس ماليكركوك

نجمه عبدهللارافع ابراهيم محمدكركوك

فطومه عبدونحمد عبدهللا عليكركوك

نجمه غيدانمحمد جمعه محمودكركوك

فاطمه عبدالمجيدعمار صالح يوسفكركوك

هنديه سارياياد قادر محمدكركوك

عزيم محمدامينفرمان قادر طيبكركوك

نجوی شكورمحمود انور صابركركوك

شاكريه مرشدمؤيد مهدي خورشيدكركوك

رسميه كوانعالء احمد مظلومكركوك



وضحه حسنابراهيم حسن ياسينكركوك

سعاد امينهاوري لطيف محمدكركوك

صبحه صالحبشير جارهللا صالحكركوك

مالكه ابراهيميوسف كمال علوانكركوك

صيده عليمحمد عبدالباقي صالحكركوك

حليوه عبدللقمان علي هاواركركوك

نعيمه محمدقادر نامق عليكركوك

رعنه صابرنهرو حويز رشيدكركوك

فتنه محمدقصي حسين سلمانكركوك

بستيه جميلرعد نجم رشيدكركوك

روناك حميدعثمان حسن امينكركوك

محبه جوهرشيرزاد جهاد جباركركوك

خنجه خورشيدطالب احمد رفيقكركوك

فوزيه عمرمراد عثمان رفيقكركوك

عيشى محمدنصرالدين احمد محمدكركوك

شكحه حمدعلي حميدان محسنكركوك

سعيه حسنايوب عبيد صالحكركوك

توركان سويدخطاب عمر نجم الدينكركوك

كرجيه طهفالح حسن محمدكركوك

سعديه قربانيميران محمد امينكركوك

امنه رشيدمنصور حسين عليكركوك

فاطمه عبداحمد خلف رمضانكركوك

صبحه اسودابراهيم خليل ابراهيمكركوك

فاطمه انجهفرياد توفيق فريقكركوك

فصله حسينحمزه حسين مزهركركوك

نوريه حسيناحمد قيس محسنكركوك

بديعه كاملفاروق محمد لطيفكركوك

فاطمه فاضلفالح حسن حسينكركوك

مكيه هاديعصام حسين عباسكركوك

نعيمه احمدسيف عزيز محمدكركوك

شكريه محمدعمر محمد عوادكركوك



هنديه احمداحمد ابراهيم محمدكركوك

بيشه حسيناياد شريف عبدكركوك

عدويه رشادوليد عبدالقادر احمدكركوك

اميره حبيبمحمد حسن عمركركوك

هوما هاشمعباس عزيز عليكركوك

ضحيه عطيهمنذر سلمان عليكركوك

حليمه محمدصباح صالح سلمانكركوك

كرحه عليحسين علي رمضانكركوك

صافيه سليمانغازي صاحب حسنكركوك

مطره احمدرمزي سلمان عدايكركوك

شكريه حموديعادل محمود يحيىكركوك

طليعه ابراهيمشكر ربيع حسنكركوك

زهره حسينصباح احمد محمدكركوك

حمره عبدهللاجار هالل حمدكركوك

جيران احمداشتي مجيد محمدكركوك

صفيه عبدهللاهيوا حيدر حمه صالحكركوك

فخريه سلمانمحمد حسن عليكركوك

جيران صفرمناع محمد حسنكركوك

رابعه حسينعامر ياسين عبدهللاكركوك

فهيمه اسماعيلحسين بكر حمدكركوك

فرحه عبدهللاضياءالدين سالم حسينكركوك

افطيم وسميعبدهللا نزال عيسىكركوك

زهره محمدطه ياسين طهكركوك

خلفه خضيرشاهر حسن مخلفكركوك

صباح عبدهللاعامر كريم حسنكركوك

حجيه خضرشهاب ابراهيم صالحكركوك

فاطمه زيدانعبدالكريم جاسم خضركركوك

صبحه علياحمد حسين محمدكركوك

ناهده عمراياد رحيم كريمكركوك

امينه احمدشيرزاد عمر امينكركوك

جيره عبدهللاكمال محمد دخيلكركوك



ليلى صابرطاهر يحيى نادركركوك

نزيره محمدكارزان كامل خورشيدكركوك

عائشه مولودنوزاد حامد كريمكركوك

عدله عليرعد نجم عبدهللاكركوك

لطيفه جاسمبارق سلطان محلكركوك

بدريه خلففالح محمد سمينكركوك

صبريه محمدعدنان قادر توفيقكركوك

نزيره محمدبرزان كامل خورشيدكركوك

عائشه احمدعلي سبع مصطفىكركوك

صبريه مصطفىشيروان حمه صالح مكائيلكركوك

عذبه كاظمثامر خليل ابراهيمكركوك

هدله ياسينسامي جاسم محمدكركوك

نازدار قادرحسين علي خورشيدكركوك

مائده طهحسن كنعان حسنكركوك

صبحه احمدعزيز صبار سليمانكركوك

عليه كريمنهاد شهاب احمدكركوك

سميره عزيزغسان جمعه ناظمكركوك

بسمه محمدعالء عادل عزاويكركوك

وسميه حسينخميس مرعي سلطانكركوك

حسنيه محمدامجد احمد درويشفرجكركوك

فرجه ربيعمبارك احمد رميضكركوك

خديجه حسنعلي محمود محجوبكركوك

مهيه محمدوليد طلب حمدكركوك

خوله عباويقريش فارس عليكركوك

حسنيه محمداميناسماعيل عسكر سعيدكركوك

ليلى بصيررائد مجيد مصلحكركوك

خديجه حسنعمر مهدي صالحكركوك

غرنوكه ابراهيممحمود نصيف جاسمكركوك

فوزيه عبدهللاوحيد انور محمدكركوك

نوروز غفورمسعود رضا احمدكركوك

منى عليفالح حسن جمعهكركوك



كلشان علىعبدهللا عاصي حمدكركوك

ماهده فتحاهللسيامند فخرالدين عبدالرحمانكركوك

نورهان مصطفیصايغن موفق اسماعيلكركوك

زهره احمدعلي محمد جمعهكركوك

خديجه سعدونبيكه س قادر احمدكركوك

زوينه جمعهجدعان حسين علوانكركوك

واجده وهابعالء محمود مطركركوك

بريهان ستارحسين جهاد محمدكركوك

حمده علوانمحمد خلف سلمانكركوك

سهام علي مردانعصام عدنان شكركركوك

عليه خضيراحمد هصاوي شاطركركوك

مريكه نصيفحسن مرعي حسنكركوك

صبحه شنانمحمد حسين محمدكركوك

هليله طهطارق جمعه عزيزكركوك

نازنين محمدشريفروكان كاظم حسنكركوك

جاليه نصيففاضل عليوي كريمكركوك

شوشه محمدنمر نجم ابراهيمكركوك

ليلى فتاحاحمد شهاب احمدكركوك

بيمان رضاهيدي روستم خورشيدكركوك

انتصار عوادمالك حبيب جباركركوك

ههناره خورشيدهوزان محمد رحيمكركوك

صبريه محمدعلي لطيف احمدكركوك

كلبهار عليكاوه كريم محمدكركوك

سعاد برغشقيصر صباح عكابكركوك

بهيه احمدبرهان شريف محمدكركوك

ملحه محمدكارزان كاكه مند يابه شريفكركوك

عدله محمودصباح حسن محمدكركوك

فطيم احمدحمدي حمد عبدكركوك

رسميه ستارزانا خزعل عاصيكركوك

هدله احمدعبدهللا نايف عبدالحليمكركوك

ثابته عليصباح جالل عبدالقادركركوك



عائشه احمدضرغام نايف عبدالحليمكركوك

فيروز محمدجتين برهان قادركركوك

نعيمه جاسمعبدالرزاق محمد عيسىكركوك

حبيبه خورشيدناظم مدحت حسنكركوك

حياه رضاازاد حميد حسنكركوك

علياء سلطانعبد حمد رشيدكركوك

هاجر جاسمعمران ياسين محمدكركوك

فضيله علياسماعيل جابر عبدهللاكركوك

عمشه احمدابراهيم علي حسينكركوك

عويشه احمدعدي احمد طهكركوك

عمشه حسينمحمد عبد جاسمكركوك

حمده خلفحسين جمعه خلفكركوك

بفراو عمرزريان كامران كريمكركوك

نسرين مردانشاهين خضر محمودكركوك

عمشه مريسخلف حسين صالحكركوك

سميه احمدحسن واجد عمركركوك

نهيه محمدكاميران عمر حسينكركوك

رفعه نايفعلي نجم نوريكركوك

زهره عزاويجمعه صالح جمعهكركوك

زهراء عليمحمود لطيف عوادكركوك

زهره يوسفنجاه جادر درويشكركوك

زاهده عليساجد غازي حميدكركوك

سكنه نايفسيف سامي ذيابكركوك

كافي حميدياسر زوبع حميدكركوك

منيره حسنبكر حسين محمدكركوك

افتاو محمدامينكوران فريق محمدشريفكركوك

سعده محسنعلي حسن عليكركوك

وضحه ابراهيمعبد خلف حسينكركوك

زكيه خلفحسن خضر احمدكركوك

فرحه محمداحمد حسن عليكركوك

سعده سعدمحمود تركي خضركركوك



وداد محسنعبدالقيوم احسان بكركركوك

امل حسينعدنان حمد صالحكركوك

فهيمه عبديلاحمد علي احمدكركوك

فهيمه خليلياسين احمد عبدالحميدكركوك

سعاد عبدهللاقتيبه غالب خلفكركوك

خيريه حمه خورشيدعلي صابر سعيدكركوك

وحيده خليلكامل حمادي عيسىكركوك

التون قادررمضان شهاب قادركركوك

جيران رمضانرابهر كريم واحدكركوك

فرحه عبدهللانصيف سعيد عبوشكركوك

سعديه عليمحمد عاصي بكركركوك

قنزه ونزه جمعهكريم جمعه محمدكركوك

مليحه محمدساهر علي امينكركوك

زخره صالحعلي شبيب محمدكركوك

سميعه خليلدريد محمد عبدالرحمانكركوك

نظيره احمدحسين مصطفى خلفكركوك

وداد محسناحمد فاضل حمديكركوك

سوركول خورشيدسليم محمد ياسينكركوك

سعديه صالحبرهان طه حسينكركوك

فاطمه محمدخطاب ياسين رمضانكركوك

هدله سلمانمحمد عباس سعيدكركوك

قيسيه خليلعامر محمد طالبكركوك

ناهده صابرحسين سكران عزيزكركوك

سوزه عبدالكريمجمال عزيز حسينكركوك

نائله خورشيدجوهر عثمان فقي محمدكركوك

ليلى عليدلير عبدالحميد عبدالرحمانكركوك

تقيه عبدهللاعلي مطلك عليكركوك

شكيبه خلفمحمد فنش صالحكركوك

زهيه حسنوليد ميران حسينكركوك

صفيه غيدانحمد حسين حسنكركوك

نهايت حسنعصام عباس عزيزكركوك



فهيمه عبدهللااحمد كريم حمه رشكركوك

نوال عليبرزان عزيز عليكركوك

كرجيه نجمهيمن عبدهللا عمركركوك

حالوه مصطفىيوسف جعفر محمدكركوك

فاطمه خورشيدحمهغريب هرزاني احمدكركوك

عجيبه حمدعايد علي هناوكركوك

سهام محمدههوراز فاخر محمدكركوك

كليخان خالدهادي عمر جاللكركوك

خوله مجيدحسين حميد خورشيدكركوك

رعنه محمودحميد مجيد كريمكركوك

هيفاء كاظممصطفى عدنان لطيفكركوك

جميله عزيزصباح نورالدين فتحاهللكركوك

فاطمه محمدعماد حمه حميدكركوك

عاليه محمد امينسنكر علي حسينكركوك

بهيه رزاقسمين حسين زينلكركوك

انتصار عاشورعمر خالد جمعهكركوك

نظيره احمدصدام ايوب صيهودكركوك

عصمت محمدشوان جبار كريمكركوك

قدريه خليلوليد حسن مساويكركوك

علي رسولعزالدين فارس شريفكركوك

مديحه مصطفىده شتي صادق سعيدكركوك

جهان كريمدلشاد فخرالدين عبدهللاكركوك

باكيزه عبدالرحمنحسن عبدي صالحكركوك

فخريه سالمهردي عفان خسروكركوك

معزز شاكرعبدالملك حسن عليكركوك

ترفه احمدسعد كريم عبدهللاكركوك

توزاو عبيدشاهو قارمان عليكركوك

اسمر كوخه حويزهاوكار عبدهللا كاكه شينكركوك

نسرين عبدهللاصديق رشيد امينكركوك

كالويش صالحعماد قادر محمودكركوك

زهيه جدوفارس محمود عبدكركوك



خلفه محمودخميس جمعه عبدكركوك

طلعت مجيدبشتوان ناصح محمدكركوك

سكينه حسننشات نوري احمدكركوك

زهيه عبدجاسم محمد جوريكركوك

نغم ابراهيمعمر ياسين خليلكركوك

قيسيه فهدكامل عبدهللا خماسكركوك

مريم محمدمحمد اسماعيل حسينكركوك

سوزا عبدالرحمناحمد حسن احمدكركوك

اكرمه رحيمرزكار سعيد صالحكركوك

سعاد احمداحمد عدنان شهابكركوك

حسيبه قادراوميد جمعه عليكركوك

دلبر علياحمد محمد عبدهللاكركوك

نورهان خليلحسين علي حسينكركوك

جاهده عبدهللانبيل نجم الدين عبدهللاكركوك

نجمه نيسانحسين نجم عبدهللاكركوك

كيالس محمدوليد محمد مصطفىكركوك

خالده هاشمعمر حكمت حميدكركوك

خديجه محمدمحمد سعيد عبطانكركوك

حليمه محمدعبدالرحمن حسن حليمهكركوك

مكيه شالشوليد عبد جعلوطكركوك

جاسميه اصغرعالء عدنان خلفكركوك

خاتون خلفسالم ابراهيم صالحكركوك

حمده مطرعماد خلف مطركركوك

فرياد ابراهيمحسن احسان عليكركوك

نظيره مجيدمحمد نجم الدين احمدكركوك

نسرين رمضانهوراز عثمان محمدكركوك

خورشيده مجيدابوبكر حمه صالح رحمانكركوك

خاور عارفجابوك عمر ياسينكركوك

عيده مدهللاعلي ياسين حمودكركوك

سهام اسعدبيوند محمود محمدشريفكركوك

نذيره محمدعادل علي عباسكركوك



بفراو احمداكبر محمد عبدهللاكركوك

فتحيه فائقجمعه عاصي حسينكركوك

سميره كريمهندرين خالد وليكركوك

كالويز سعيددانا صالح الدين نجم الدينكركوك

ندى مزهرحسن منذر فيصلكركوك

كالويش صالحصادق روؤف احمدكركوك

هند شوقيمحمود ابراهيم رشيدكركوك

سعاد سعيدنجاه زياد عبدالرحمنكركوك

فريحه صالحصابر عبود جنوبكركوك

وداد جاللتيمور صالح بهلولكركوك

فاطمه مصطفىيونس احمد طعمهكركوك

اسمر عليحيدر علي صالحكركوك

فاطمه سعيدفيصل نجم حسينكركوك

افتاو حمه امينعلوان محمد كريمكركوك

خديجه عالويهادي عثمان سلطانكركوك

بدريه صغيرجبار هالل حسينكركوك

زكيه عبداحمد عبدهللا عبدكركوك

مديحه سليمانقصي موسى كاظمكركوك

زهره عليشمال جبار حميدكركوك

نجيبه جبارعزالدين عبد حسينكركوك

صبيحه عبدهللاجاسم محمد شكوركركوك

حسيبه اكرمهيمن سامي احمدكركوك

مهاباد سرتيبهونر سردار طاهركركوك

بهيه سليمعبدهللا عبدالحميد محمودكركوك

حسنه محمدصالح يوسف عبدهللاكركوك

نضيره احمدعامر صالح عطيهكركوك

شامه حميدصباح وساك حلوهكركوك

رمزيه صابرارام جواد محمدكركوك

حليمه سليمانماهر هالل طلبكركوك

شكريه يونسصباح احمد عربكركوك

ريمه سليمخضير محمد عليويكركوك



زكيه محمودجمال صالح عثمانكركوك

فطيم احمدبرهان حمد محمودكركوك

حسيبه شكورمحمد رمضان نريمانكركوك

صبحه مهدياحمد عبدهللا محمدكركوك

صبحه احمدعبدالرحمن هالل عبدهللاكركوك

وضحه خضرمهدي خلف حسينكركوك

صفيه محمدباسم محمد خلفكركوك

مهيه رحيمفؤاد سليم ابراهيمكركوك

ترفه محمدقاسم بشو حسنكركوك

فاطمه جاسممعد حمود مزعلكركوك

صبريه حمه خانهيمن عمر عليكركوك

فاطمه يونسشكر قادر نجمكركوك

سنيه محمدبيكهس عزيز محمدكركوك

بريهان عبدهللاحيدر محمد احمدكركوك

فرحه خلفعبدهللا عطاهللا عليكركوك

فاطمه محمداحمد حسن رميضكركوك

شمسه عبدهللاعواد حسين عليكركوك

هديه عباسعلي عباس عبدكركوك

تركيه عبدحسنعالء حاضر حسنكركوك

عمشه ياسينسالم محمد خلفكركوك

عمشه محمدعزت ابراهيم عبودكركوك

وضحه محمدايمن خلف نايفكركوك

حليوه نمرشصياد ناجي صالحكركوك

شكريه جوهرعدنان عثمان توفيقكركوك

مائده حمودخالد رشيد لطيفكركوك

شاله صالحمحمد حسين جميلكركوك

وحيده عباسعطيه عزيز عطيهكركوك

عويشه مخلفمعد احمد مصطفىكركوك

نوريه عبدهللاياسر محمود عباسكركوك

مكيه خضيرزهير عسكر عوادكركوك

مكيه خضيرطالب عسكر عوادكركوك



خوله عوادغسان رمضان مطلككركوك

ردسه عطيهعامر نجم عبدهللاكركوك

بيخان جواميرهاورى فارس مجيدكركوك

فضيله ابراهيمفارس عبد برديكركوك

صنعه غائبماجد حميد جهادكركوك

صبحه محمدياسر حسين صالحكركوك

رابحه خلفحسين عبد جوادكركوك

منال فيصلاحمد شعبان نجمالدينكركوك

خاتونه محمدحسين عثمان قاضيكركوك

مكيه دحامحميد جمعه مساهركركوك

زهيه احمدمحمد صلوع محمدكركوك

فهيمه داودسلمان واصف احمدكركوك

دره حمادسعد موسى هربيطكركوك

دله محمدمصطفى مشيوح عبدهللاكركوك

جاهده اميننشاه شاكر حردانكركوك

وضحه عاصيعامر حبيب خورشيدكركوك

دله خليلمروان بنيان محمدكركوك

بدريه عزهسالم خضر عباسكركوك

خديجه محمدمحمد اسماعيل حميدكركوك

اسماء عليرائد محمد حسينكركوك

خيريه عليعادل مجيد خليلكركوك

ناسك شكرسالم حسن عبدهللاكركوك

تركيه محمدقصي ابراهيم حافظكركوك

نوال نوريساكار رزكار حسنكركوك

ناهده عمرتحسين صديق رؤوفكركوك

ليلى احمدحسين بهرام عليكركوك

انتصار محيالدينمحمد سعيد يوسفكركوك

شمسه ياسينسعد جاسم محمدكركوك

فرحه صالحرغيد صالح علوانكركوك

فوزيه نجمالدينسنان صابر حمدكركوك

كلشاه عبدلجمال كامل يادكاركركوك



مريم حمدصالح مطر مخلفكركوك

امل عبدهللامحمد علي صالحكركوك

نجالء جعفرعلي محمد عباسكركوك

فرحه دخيلعماد سامي محمودكركوك

فتحيه نجمهيمن صالح حسينكركوك

رابعه محمدمحمود محمد حميدكركوك

ليله جمعهابراهيم يوسف صالحكركوك

شكريه عاشوراحسان حسيب اصغركركوك

نشميه عبيدمؤيد نجم عبدهللاكركوك

سميره احمدعبد شهاب حميدكركوك

دامه زيدانجمعه علي فياضكركوك

فوزيه ابراهيمحسين علي اسماعيلكركوك

شاديه عزيزريكان فريدون نجمكركوك

قيسيه حسنسالم حسين عليكركوك

خلفه صالحجمال احمد محسنكركوك

جاهده نوريعماد رحمهاهلل غنيكركوك

ربيعه عطيهمخلص جمعه محمدكركوك

نوال رؤوفسهيل نجم عبدهللاكركوك

عائشه نوريهيوا هادي نوريكركوك

نزهه ابرهيمدرع علي صالحكركوك

عوفه عبدمحمد ماجد احمدكركوك

خديجه عبدهللايوسف عمر حمهغريبكركوك

باكيزه محمدصالحسوران محمدراغيب رشيدكركوك

رحمه عليامين محمدصالح امينكركوك

سعديه نوريراستي محمد سعيدكركوك

ازهار حميدمحمد ذنون جوريكركوك

فطيم خليلحسام عطيه حميدكركوك

سميعه مصطفىمحمد عبدهللا مولودكركوك

رفعه خليلفيصل احمد عبدهللاكركوك

نضال عليعيسى ابراهيم حسينكركوك

عليه سلطانسعد جار صالحكركوك



ثريه ذنونخضر حمد ويسكركوك

الهام جمالشاهين فخرالدين مجيدكركوك

صالحه سكندرمحمد رشان صالحكركوك

كابان مجيداراز جبار عزالدينكركوك

خاتون حميدبالسم محمد محمودكركوك

بمبا نجمدلشاد حمهرش عبدهللاكركوك

نعيمه شريفعبدالقادر محمد مجيدكركوك

سعديه عبدصفاء سعيد عليويكركوك

كرجيه حبيبمحمد حسين حماديكركوك

خيريه رشيدفيصل محمد عبدالرحمنكركوك

ليلى جاسمسمير ثابت صالحكركوك

سعديه سيدهحسين مقداد عمركركوك

كنك فقي محمديوسف رشيد مولودكركوك

خضيره حسينالزم خلف ثيلكركوك

رابعه خضيرصالح محمد ابراهيمكركوك

صبحه سلطانثامر فرحان عيدانكركوك

بهيه محمدرضاعمر رضا عبدهللاكركوك

ثريه عبدهللاوسام حسين جاسمكركوك

مراتب حمادحسين ذياب حمادكركوك

صبحه شاللعوفي فرج محمدكركوك

نجمه عبدهللافيصل جاسم محمدكركوك

سوزه عبدهللاناظم حسن حاتمكركوك

حسنه فاضلمؤيد طه مريركركوك

امينه مصطفىوهاب محمدامين محمودكركوك

بكيسي محمدستار زيندين حسينكركوك

ناهده اسماعيلعلي محمد حسنكركوك

جيران محمدغريبصباح لطيف عزيزكركوك

حسيبه جوادطارق عزيز محمدكركوك

فرحه يوسفعبدهللا خطاب محمدكركوك

وطفه محمدخليل عبدهللا خليلكركوك

نسرين محي الدينمحمد عمر عليكركوك



بدريه حمدعمر كامل محمودكركوك

يازي صالحانور محمود عبدالواحدكركوك

ورده بشيراسامه رافع محمدكركوك

كه الويز محمدمحمد جوهر حسنكركوك

سلوى انورشهاب احمد حسنكركوك

فرحه عبدهللامحمد حمد عبدهللاكركوك

نظيره شفيقنوزاد كاكل حميدكركوك

بسيه حميدعدنان رشيد صالحكركوك

سكنه جاسممهند جاسم صالحكركوك

عائده تحسينمحمد يوسف حسينكركوك

شكيبه طاهرعادل احسان شكوركركوك

نوروز محمديوسف محمد عليكركوك

سيره محمدعليمهند صالح الدين اسماعيلكركوك

ثانيه محمودعلي فاضل محي الدينكركوك

لطيفه مهديعطوان مطر ذيبانكركوك

مامي صابرريباز حامد رشيدكركوك

طاووس وادياحمد جالل احمدكركوك

الهام حسنحسين ثائر احمدكركوك

افتاو حسينمحمود عبدالواحد صوفي احمدكركوك

صبحه محمداحمد حسن محمودكركوك

مليحه عباسعماد احمد حسنكركوك

غريبه رؤوفمصطفى خليل ابراهيمكركوك

شمسه محمودخليل عبدالحافظ حسنكركوك

اميره عظيممروان رباح خورشيدكركوك

حسينيه عباسصاحب يحيى وليكركوك

حمديه عباسفالح علي محمدكركوك

عرنه محمدشهاب عبدهللا احمدكركوك

امل كمالاسامه سالم خلفكركوك

زيان حمه غريبمحمد نوزاد عبدهللاكركوك

اديبه موسیيورتاش سليمان مرتضیكركوك

سعديه محمدعليمصطفى خالد جمعهكركوك



عائشه جاسمعمار ياسين عبدهللاكركوك

مطره صالحثائر كردي عبدهللاكركوك

حمديه عليابراهيم علي عبدالرحمنكركوك

سميره محمدخالد جمال محمدكركوك

ليلی محمدريكوت نوزاد عبدالخالقكركوك

زهره عبدهللااركان سمير نجمكركوك

فطيم ثابتصباح احمد تحسينكركوك

نجاه عبودمحمود محمد كريمكركوك

حسيبه زيناليخليل جالل محمدكركوك

خضره حميددحام هندي حميدكركوك

امونه هاشممشتاق مهدي صالحكركوك

امينه عبدهللااديب محمد رشيدكركوك

فاديه عبدعبدالغني سالم عبدالمجيدكركوك

نديمه صالحاسماعيل ابراهيم عودلكركوك

نديمه محمددلير جمعه سعيدكركوك

نزيره صديقصباح فتحاهلل محمدفاتحكركوك

فاضله مجولاحمد محمد صالحكركوك

عمشه حسونعطيه نزال هاللكركوك

سعديه مصلحليث حسين عليكركوك

خضره حمادصبار محمود جوادكركوك

وفيقه عليانور سامي ابراهيمكركوك

سكينه محمدحكمت طاهر ياسينكركوك

نجمه عبدهللامحمد حسن محمدكركوك

عزار قادراسو ظاهر كرمكركوك

ماري احمدحسام موسى خلفكركوك

شمسه خورشيدايوب حميد عمركركوك

زريفه حمدامير صباح سعيدكركوك

ميثه ابراهيمفهد سلطان حافظكركوك

عاليه حسينقيس احمد عبدهللاكركوك

حنيفه داودنظام الدين عسكر ماليكركوك

حليمه عبدهللاميس احمد عبودكركوك



شكريه محمدحمزه حسين رضاكركوك

صبحه عزيزسعد علي كعبكركوك

محبوبه قادرسعدي خزعل اسماعيلكركوك

صفيه حسينانس حسين رجبكركوك

زارا احمدعلي لطيف محيالدينكركوك

فريده رشيدغائب حبيب محمدكركوك

اسمر رحيماسامه يوسف احمدكركوك

غربت حمهرشيدنوزاد عبدهللا حمهشريفكركوك

صبيحه فيصلوعد كماش جواميركركوك

عويشه صالحتركي سليمان محمدكركوك

كجه احمددلشاد خليل عبدهللاكركوك

صافيه محمدامينشورش مصطفى محمدكركوك

عويزه احمدغسان ماالهلل حمدكركوك

حالوه ظاهرامين جالل محمدكركوك

نجود صالحربيع عبدهللا محمدكركوك

خالده حسينقدامه فخري ظاهركركوك

مريم حامدوصفي صافي عبدهللاكركوك

رفعه ضامنهمام ابراهيم محمدكركوك

سعيده خالدعلي صالح منشدكركوك

حمامه جوريرعد مهدي صالحكركوك

خوله عبدهللابشار محمد سرحانكركوك

امينه غفورفاضل ولي حسنكركوك

خاتون محمدسه روه ر خورشيد حسنكركوك

رفعه محمدفوزي ثلج حميدكركوك

حمده محمدحسين عبد جاسمكركوك

كليخان خالدسامي عمر جاللكركوك

فرحه رجبفاضل عبدهللا غربيكركوك

زهيه محمدصباح احمد عبدهللاكركوك

بهيه محمدعباس محمدامين مصطفىكركوك

صبحه سيدهعبدالخالق رفيق كريمكركوك

ماهيه محمدبيشرو سعدهللا صديقكركوك



سلطانه غفورصالح حويز اسعدكركوك

حبيبه خورشيدبشتوان مدحت حسنكركوك

هويه عليحازم طه حميدكركوك

حسنه احمدفرهاد توفيق سعيدكركوك

هالله منصورياسين محمود مرهونكركوك

خيريه ابراهيمرشيد مهدي صالحكركوك

سهام عبدهللاهشام حسيب خضيركركوك

خديجه عثمانبايز محمد سليمانكركوك

دالرام حسينشاهو جمال عبدلكركوك

گوله علييونس قادر حميدكركوك

قنبر رفيقسواره نوري ياسينكركوك

مهيه خورشيدقادر خالد انوركركوك

خاتون اسودمنير محمد درويشكركوك

عبده عبدالرضاحسين شكر محمودكركوك

ناهده رشيدازاد حسن شريفكركوك

نورهان بكرعمار حسين عباسكركوك

نهايه شهاباحمد هاشم جاسمكركوك

ريمه احمدحمد سليمان ابراهيمكركوك

قسمت برهاناحمد سيف الدين نور الدينكركوك

زهره احمدسعد جاسم محمدكركوك

قادريه حسناركان محمد صالحكركوك

هويه حسنابراهيم محمد شاعلكركوك

جمهوريه حسينسيروان ستار محي الدينكركوك

كلزاده حبيبطه حسيب ناصحكركوك

خيريه سليمانجاسم محمد صالحكركوك

صبيحه خلفمحمد رعد يحيىكركوك

عيده حسنمحمد صالح سلطانكركوك

خديجه حسينسعد جاسم عبدهللاكركوك

الماس محمدقحطان ادريس خلفكركوك

وفيقه مصطفىاسعد ادريس مزهركركوك

كرجيه سليمانحاضر خزعل مرعيكركوك



وحيده مصطفىمصطفى رافع مجيدكركوك

حمره حمدنزار محمود حسينكركوك

ليلى عليابراهيم فرحان صالحكركوك

اديبه علياركان عرب طالبكركوك

ندوه حسنعلي حسين محمدكركوك

بشرى عباسهيمن وجدان عزيزكركوك

حمديه مرعيمحمد دحام جمعهكركوك

سعديه عليبسام يشار ناصحكركوك

زهره عليمجيد جبار حميدكركوك

نوريه فاتحاحمد يلماز محمدشوقيكركوك

سعديه محمدليث عائد صالحكركوك

حلوه هاللحسين داود خلفكركوك

جواهر احمدكامل حسين محمدكركوك

رمزيه خورشيدهلكوت نجيب كريمكركوك

سميره جوهرمحمد فريق عبدالكريمكركوك

وضحه عبدهللاعلي عيسى سلطانكركوك

نزيره صديقاحمد عيدان غيدانكركوك

عفته خلفقاسم علو هاللكركوك

ساجده سليماسماعيل عادل احمدكركوك

بهيه مولودمجيد عبدهللا اسماعيلكركوك

شوشه احمدنوزاد بايز رشيدكركوك

يلدز بهجتمحمد طعمه محمدكركوك

مرجانه معروفصباح علي عبدالرحمانكركوك

عيده محمدابراهيم محمد خلفكركوك

رحمه عباساحمد فالح حسنكركوك

شكيبه عباسعادل بهجت نوريكركوك

شذى ياورمصطفى قنديل نجاهكركوك

عزيمه مندانمحمود صالح عبدهللاكركوك

سعديه حمه رضارزكار عبدهللا احمدكركوك

فوزيه عليسعد اسعد امينكركوك

بشرى علي مرادسمير برهان الدين حميدكركوك



سميره محمدقيس نضال محمودكركوك

سكنه محمودعثمان حميد محي الدينكركوك

رتيبه حمادنجم حسن نجمكركوك

فرحه حسنعلي زيدان خلفكركوك

جميله عزيزسيروان كريم سعيدكركوك

رسميه بوريسيروان بندر حيدركركوك

نوره ابراهيمجمال محمد صالحكركوك

خديجه عليفتحي نجم عرمانكركوك

بصيره عمرفالح فاتح وهابكركوك

اميره امينهشام صباح عبدهللاكركوك

خديجه نصيفمنذر علي بندركركوك

سكينه حسنفاخر نايف صالحكركوك

سكينه حسنخطاب نايف صالحكركوك

فاطمه احمدجاسم محمد حسنكركوك

خديجه حميدعلي مهنى هاللكركوك

قدريه محمدسامان فاتح رشيدكركوك

ناهده رشيدزيدان عبدالكريم زيدانكركوك

فخريه عبدالرحمنشهاب ذياب سعيدكركوك

عمشه عليبرهم رسول رمضانكركوك

زينب محمدابراهيم فريدون عاصيكركوك

خضره مطرياسر عواد محمدكركوك

طاووسن واديشوان جالل احمدكركوك

تفاحه غائبعدنان حسين كليكلكركوك

زهيه اسودخميس محمد خلفكركوك

غنمه حسينعبدهللا صالح محيميدكركوك

نارنج احمدهاوري كامران وليكركوك

كرحه عوادحردان وزير محمودكركوك

نذيره رفيقطاهر جالل توفيقكركوك

سميره صابريونس تحسين عمركركوك

غثوه كورمحمد عبدهللا جمعهكركوك

ثريا محمدنزهان محمد عبدهللاكركوك



نجمه عمركاكه رش عمر كريمكركوك

فتحيه عبدالرحمنهيوا فاضل حمه رحيمكركوك

فله عوادمحمد مولود احمدكركوك

جميله عمرهيوا سعيد احمدكركوك

منيعه دحاماحمد حسين عاصيكركوك

خديجه رحيمبركات محمد خلفكركوك

فرحه خلففراس خلف خضركركوك

نفوده ابراهيماحمد خلف عبدهللاكركوك

هالله سالمعبدهللا علي حسينكركوك

صبحه محمدمحمد خلف زيدانكركوك

وضحه مجبلقاهر رافع محمدكركوك

هالله عبدمهنا ناجي خلفكركوك

حصه عويدحبيب حسين خلفكركوك

دوخه نبوعطاهللا نجرس صالحكركوك

هنوف احمدخلف احمد طعمهكركوك

زمو اسودعلوش هالل عبدكركوك

هدله حميدعدنان جالل اسودكركوك

نوفه محمدصالح حكيم عبدهللاكركوك

عليه احمدعامر محمد حسينكركوك

ريزاو جبارهه لو شامل رحيمكركوك

نشميه مديدصباح ابراهيم محمدكركوك

بشرى خلفخالد حاتم قاسمكركوك

اميره محمدرعد عبدالغني رفيقكركوك

كافيه محمدنجاه محمد صديقكركوك

حسيبه ابراهيمشهاب احمد صالحكركوك

سعيده سليمانمعن محمد رشيدكركوك

غنيه عوادطه سلمان خلفكركوك

جميله عثمانعبدالرحمان ابراهيم حسنكركوك

فهيمه رضاحسن عمر رشيدكركوك

عائشه محيميدحامد محمد عبدهللاكركوك

هالله عليويفتحي علي مالكركوك



فرحه علياحمد عبدهللا محمدكركوك

وضحه عليسعد محمد احمدكركوك

ناهده وليعنان نجاه محمدكركوك

خانمه امينمحمد صديق درويشكركوك

صبريه احمدرائد نوري اسماعيلكركوك

شرمين محمدرشيدئاري فؤاد عثمانكركوك

زهره هللا ويردينبيل علي ابراهيمكركوك

حسنيه جعفرحسين اصغر عباسكركوك

حسيبه طهصدام جودت عبدالرزاقكركوك

لطيفه محمدباقرمازن ممتاز فاضلكركوك

ترفه حميدفارس عالوي حميدكركوك

اميره نورالديناورهان علي شوكتكركوك

مريم احمدحسين سعيد عبدهللاكركوك

نائله حمدونعبدالفتاح سالم زغيركركوك

نوره عبدالوهابخالد سليمان غيدانكركوك

خاتون حمادهسعدون محمد عليكركوك

لميعه باقرعبدهللا شكر فتحاهللكركوك

حليمه صالحاحمد حسان عبدكركوك

بهيه محمدرضاعثمان رضا عبدهللاكركوك

عمشه محمدمحمد خلف حسينكركوك

فوزيه نورييونس عالءالدين نجم الدينكركوك

نشميه عبدمحمد حسين عليكركوك

عائشه محمدبدوي محمد عليويكركوك

كرحه ابراهيماحمد اسماعيل احمدكركوك

ايدن عادلعلي شهاب احمدكركوك

حمديه محمداحمد علي بشوكركوك

ساجده شكورحسين نجمالدين علياصغركركوك

فاطم ابراهيمحمزه فاضل عمركركوك

شمسه علواننجيب عبدالعزيز سليمانكركوك

حسنيه طهقاسم محمد زيدانكركوك

يسره شيالحيدر كاظم زيارهكركوك



مريم عاشوريعقوب محمدباقر زينالعابدينكركوك

نوفه محمدمطشر حمدان احمدكركوك

فضيله محي الدينطايس رميض حمدكركوك

بيان حمهغريبهاوكار شيركو عليكركوك

فهيمه داوداحمد واصف احمدكركوك

هويه تركياياد ابراهيم رمضانكركوك

كماله عبدمحمد محمود صالحكركوك

ندوه عليفارس يوسف احمدكركوك

ساهره محمدحسن محمد احمدكركوك

صافيه محمدمدهللا معيدي حمدامينكركوك

فطومه ابراهيميوسف ابراهيم عباسكركوك

هدله محمدكامل عويد خلفكركوك

بدريه علينصير ثائر حمدكركوك

عليه حسيناحمد اسماعيل نجفكركوك

عمشه عبدهللاعلي حسن ياسينكركوك

سعده مطلكفارس محمد صالحكركوك

ريمه خلفعبدهللا علي احمدكركوك

اميره شايعمهند سمير شجاعكركوك

عساكر عبدهللاهاشم عزيز عليكركوك

ليلى طارقكيالن سردار حسنكركوك

هويه عليعدنان داود احمدكركوك

حليمه طهمحمد هالل عبدكركوك

بيروز كريمخورشيد عبدل حسينكركوك

خميسه جمعهخالد علي فارسكركوك

سهام غزالوسام جمعه حسينكركوك

هدله احمدصايب محمد محمودكركوك

خاتون سعيداسماعيل صابر محمدسعيدكركوك

صبحه احمداوس حسين محمدكركوك

نجود حسينكاظم فهد يوسفكركوك

فطيم مرعيوسام حكيم هاللكركوك

حمديه محمدمحمد حسين عالويكركوك



كوله توفيقاحمد حسين محمدكركوك

عيده حسنبرزان بدر جاسمكركوك

فليحه مخلفاحمد حسان حمدانكركوك

بيان جمالعلي سمير صالحالدينكركوك

نوفه عليمحمد حمود ماجدكركوك

دلبر لطيفسامان غازي محمدغريبكركوك

زارا سعيدلقمان احمد محمدكركوك

هدله احمدصالح نايف عبدالحليمكركوك

نجاه جبارعقيل جثير داودكركوك

جهان خورشيدفخرالدين علي مولودكركوك

صبحه طهمحمد حمد حمادهكركوك

نرجس سليمانسردار محمد احمدكركوك

صافيه سليمانياس خضر بدركركوك

ايسر احمدجتين سعدهللا سليمانكركوك

فضه حسينحردان موسى سليمانكركوك

عمشه عليخلف صالح احمدكركوك

حمده محمدجواد علي احمدكركوك

نوره مسعودرائد ياسين احمدكركوك

رابعه خلفمزهر خضر عبدهللاكركوك

عليه محمدبسام نوري داودكركوك

جميله عبدحسيب حمد سعيدكركوك

عصمت فائقامداد نجم مجيدكركوك

زينب عزيزكاروخ شفيق محمدكركوك

ساره عويدنايف ابراهيم محمودكركوك

نبعه نجمليث خميس حسينكركوك

لطيفه خورشيداحمد كاظم جليلكركوك

ليلى عليثامر نجم حسينكركوك

حكيمه صبارامير حلو محمودكركوك

سعدى صالححسين صالح محمدكركوك

سميعه عثماناردان عبدالرحمن طاهركركوك

اسيا محمودعبدهللا احمد عبدكركوك



سعديه حسينعزيز علي صالحكركوك

زينب مولودنعمان عبدالرحمان فقي محمدكركوك

مهباه عاصييوسف نوري حسنكركوك

بتول هادياحمد حمزه جاسمكركوك

طليعه جهادظاهر قاسم محمدكركوك

خاتون عارفكاروان نامق رؤؤفكركوك

ثوره فائقكارزان نورالدين عليكركوك

فيروز محمدمهند حسام الدين حسينكركوك

فهميه خلففراس محمود مظلومكركوك

اسيا عبدالمجيدحسين عبدالوهاب مهديكركوك

راويه عبدالهاديحسين علي عبدهللاكركوك

نوال احمدسرمد نوزاد نامقكركوك

حمديه نجمالديندانه ر واحد احمدكركوك

باكزه سليمانمحمد مجيد قادركركوك

فاطمه سمينعبدهللا قادر عبدهللاكركوك

نوره نجممحمود بالل محلكركوك

حكيمه محمودرعد ياسين احمدكركوك

ساميه مشيراوزال فخرالدين نوريكركوك

سهام محمودفارس حياوي محمودكركوك

شعاوه صالحثائر عيد ضعنكركوك

شكريه محمودسعيد نايف احمدكركوك

زماو ذيابكريم عبدهللا سلمانكركوك

حمديه خليلانمار صالح جاسمكركوك

ماجده خليلفراس ضياء حسينكركوك

نجيه صديقنورالدين محمد جمعهكركوك

فضه ياسيننصير حسين محمدكركوك

زينب عبدهللاسامي حاتم نجمكركوك

كافيه شكورباراني عثمان ابراهيمكركوك

رسميه شكوراسعد حسين اسعدكركوك

فاطمه حمه كلعبدالقادر محمد رشيدكركوك

فوزيه وسميصادق طلب عبدهللاكركوك



صدكل قادرسوران عارف جاللكركوك

عجيبه عاشورطارق هاشم محمدكركوك

فطيم حسنحميد حمد دخيلكركوك

كوالر عمرعباس صباح صالحالدينكركوك

فخريه خليلفالح صالحالدين حسينكركوك

محاسن عويدعبدهللا محسن قمركركوك

وضحه عويدغسان جمعه محمدكركوك

نائله محمدباسل حسن عبدهللاكركوك

زكيه عمرهاوري علي محمدكركوك

فاطمه محمدخضر ياسين رمضانكركوك

حوريه عليمحمد حسن محمدكركوك

نجله قادرسراج الدين سوداد عمركركوك

امنه زينلسامان محمود فرجكركوك

الوالو رؤوفسامان دلشاد صفاءكركوك

بدريه شكربنان صالح الدين صديقكركوك

مهدبه صالححسين عبد احمدكركوك

رابعه عليعارف عبدهللا خليلكركوك

حربيه فائقاحمد عبدالواحد سعيدكركوك

امنه محمدجاسم علي صالحكركوك

افتاو محمدامينشاخه وان فريق محمدكركوك

صبريه نامقشيرزاد نجمالدين عزيزكركوك

فوزيه فياضعزيز عباس فاضلكركوك

صبريه علي كوبهحمزه عزيز عبدالكريمكركوك

ساجده عبدهللاامداد فؤاد نورالدينكركوك

كافيه جاسميوسف ابراهيم احمدكركوك

زينات مجيدرحمان رحيم حميدكركوك

سهيله محمدعماد فتحاهلل عاصيكركوك

حسنه احمدمناع حسين عباويكركوك

نجود عليعمر عطاهللا خلفكركوك

ساهره جهادهردي عبدالعزيز قادركركوك

نهله محمدباقرينار سليمان حسنكركوك



هاجر رمضانشيرزاد جوهر عبدهللاكركوك

فاطمه حمودحسين هزاع محمدكركوك

نجالء فخريسمير نورالدين قادركركوك

سمر احمداحمد محمد عيسىكركوك

سعده محمدحاتم عبدهللا محمدكركوك

نجاه قادرهيمن طه حيدركركوك

نهايت عبدهللادلير جبار غفوركركوك

مصري علياحمد نجاه جهادكركوك

غربت نصرالدينعادل عاصي خورشيدكركوك

سعديه سعيدسوران نعمان كريمكركوك

مائيده طاهربيستون صابر صالحكركوك

نوريه حميداحمد اركان جمعهكركوك

ساره مصطفىغسان محمد فاضلكركوك

وضحه علياياد محمد حسنكركوك

شكريه كوثرحسن صفر مجيدكركوك

نجمه عبدهللاخليل ابراهيم محمدكركوك

ضحيه محمدرافع اسعد محمدكركوك

حسنه محمدعمر حسين عليكركوك

خديجه محمدجرس مهدي صالحكركوك

ترفه عالويماهر عواد خلفكركوك

كرحه محمدخليل علي دانوككركوك

صدريه خسروسردار جالل حميدكركوك

معصومه شريفحسن عبدهللا كاكيكركوك

لطيفه عزيزشاخوان عثمان عليكركوك

منفيه جاسممهند شهاب احمدكركوك

حمره محمدعايد محمد حسينكركوك

يسرى صديقمحمد ابراهيم عمركركوك

ناهده احمديوسف عبدهللا محمدكركوك

اسمر بايزسيف الدين محي الدين عليكركوك

جميله كريمشفان محمد رضاكركوك

خديجه بيرامعلي عباس زينالعابدينكركوك



صبريه حسينهارون عارف عبدالقادركركوك

سلمى احمدشفيق فريق حمه كريمكركوك

كلشن شكرمصطفى احمد نامقكركوك

ليلى رضاعلي حسين محمدكركوك

مريم عليضياء محمد خلفكركوك

كريمه احمدمحمود احمد وهيبكركوك

خديجه جمعهاحمد محمد ناهيكركوك

فصله اسماعيلحازم خضر مشعلكركوك

عوفه محمدمحمد موفق ابراهيمكركوك

فطيم جارهللامحمد سليمان محمدكركوك

فطيم محمدخالد احمد عطيهكركوك

فردوس توفيقعدي طارق عبدالوهابكركوك

سعديه فخرالدينمحمد كريم اسماعيلكركوك

حميده وساكمحمد محي الدين يونسكركوك

نهله خورشيدمراد سامي حسينكركوك

سنيه يونسعباس ابراهيم عليكركوك

صدريه اسعدكاروان سعدهللا ياسينكركوك

صحيه حسنخميس خليل ابراهيمكركوك

جميله غيدانحسين شكر عطيهكركوك

بسهي جويعدقيس جابر مخلفكركوك

نيكار احمدهيمن طلعت مجيدكركوك

عائشه عليفريدون عزالدين محمودكركوك

وطفه فاضلحميد حسين حسنكركوك

مريم محمدمصعب عمر ياسينكركوك

مريم محمدخطاب عمر ياسينكركوك

نعيمه صالحابراهيم انور جاسمكركوك

فاطمه صابربيكار كريم عمركركوك

حوسه عبدهللاعبدالرحمن محمد احمدكركوك

كوناي رضاعباس جمال جمعهكركوك

ليلى حسينهشام عزه كريمكركوك

مفيده احمديشار علي سكرانكركوك



سيوى عبدالرحمنيشار حسن حسينكركوك

كافيه كاكه رشسرجل مجيد جباركركوك

امل مصطفىنبيل صالح عمركركوك

نصره عزامرامي احمد محمدكركوك

عمشه نجموليد محمود حارسكركوك

زينب مجيديوسف نجم الدين مجيدكركوك

سناء محمدنهاد علي حميدكركوك

نبيهه عبدهللاوداد محمد خورشيدكركوك

سيره غديرايوب جاسم طلبكركوك

ميسون سطاييحيى قاسم عونيكركوك

بركول ناظممحمد حاتم عبدالستاركركوك

محبوبه قادرهيثم خزعل اسماعيلكركوك

نسرين عبدالوهابهجران ابراهيم محمدكركوك

نعيمه عليعصام احسان خورشيدكركوك

شكريه محمودهاشم عواد احمدكركوك

خديجه مباركعدي حسين احمدكركوك

سعديه محمدبسام عائد صالحكركوك

هديه محمودرزكار غريب نادركركوك

زبيده احمدمقداد حميد رشيدكركوك

سكين حسنعبدهللا نعمت جمعهكركوك

هدله خلفحمد مرعي حسينكركوك

حربيه نورالدينشامل ابراهيم فهدكركوك

صبحه فيصلصباح حسن احمدكركوك

وعديه محموداكو طاهر سعيدكركوك

ريحانه شكرمصطفى مولود خورشيدكركوك

الماس محمداحمد يوزدمير بهجتكركوك

هديه حمزهمحمد جاسم محمدكركوك

نظميه خورشيديونس كاكل اسماعيلكركوك

صبريه محمدعبدي محمدصالح كريمكركوك

زهره سلمانخليل سلمان فالمرزكركوك

جمله خليلمحسن هادي سالبكركوك



دلبر فتح هللاديار سربست طالبكركوك

خوفه احمدنافع مصلح كريطكركوك

رقيه غانمايمن رعد اسماعيلكركوك

يازي حسينمثنى محمد مرهجكركوك

بدريه عليمثنى عبدهللا عيسىكركوك

شكرخان ابراهيميحيى فيصل سليمانكركوك

كافيه حمهدلير غريب محمدكركوك

نايله كمرخانيعقوب احمد عبدالرحمنكركوك

خالده احمدحسن عطيه حسينكركوك

اهرام حاميمصطفى صعب حسنكركوك

سعديه محمدروشت رحمان محمدكركوك

امنه سرحتعثمان امين احمدكركوك

سهام صالححسين علي حسينكركوك

خميسه احمداحمد محمد حامضكركوك

توريز مجيداميد ايوب احمدكركوك

فخريه محمودهشام فاضل احمدكركوك

مريم مصطفىهيمن ولي سعيدكركوك

زكيه عوادعلي كمال قادركركوك

سعديه احمديونس محمد جمعهكركوك

فطومه حسنعلي حسين جلبكركوك

حمديه نايفمحمد عيدان ذيابكركوك

اونه حسينوريا غفور نجم الدينكركوك

شكريه اسماعيلسيروان عثمان عمركركوك

قطران عثمانئامانج عمر صابركركوك

رشده مندريسزياد صبار احمدكركوك

هدله فرجسطم حمد خلفكركوك

كافيه حميداسو علي رحيمكركوك

فيان انورعبدهللا كامران لطيفكركوك

بيان ياسينياسر عبد احمدكركوك

بدريه احمدانور عمر صمدكركوك

شكريه نوريئاسو وهاب رشيدكركوك



ساهره سعيدشيفان نوزاد احمدكركوك

فرحه محمدابراهيم محمد خلفكركوك

عليا خلفطارق حمد عبدهللاكركوك

خنساء شكورزيد ابراهيم خليلكركوك

عويشه وكاعمحمد خليل ابراهيمكركوك

نقشين محمدصباح مظهر عليكركوك

فرحه محمدحسن خلف عيسىكركوك

سنيه يونسخليل نظام سليمانكركوك

ازهر حميدعمر نجاه سعيدكركوك

خديجه زين العابدينعباس قنبر شريفكركوك

نعمه محمداحمد هادي رؤوفكركوك

ساميه حسينصباح محمدشكر محمودكركوك

هدله احمدفواد محمد محمودكركوك

كرحه حمداحمد دخيل محمودكركوك

شكريه محمدمزاحم محمد حسينكركوك

حمده حمشحسين سالم حسينكركوك

رفعه خلفوعد علي وهبكركوك

صبحه خلفشاكر محمود جاموسكركوك

ليلى عزيزسامان حسين جباركركوك

هالله حسنحسن حسين يوسفكركوك

ليلى صالحمحمود حسن عليكركوك

صبريه محمدعلي اكرم لواءكركوك

رسميه رشيدنوزاد كمال شكوركركوك

كرحه خلفكريم جادهللا حسنكركوك

صبحه عبداللطيفحسين محمود عطيهكركوك

ويزي معروفحسن رزاق زكرطكركوك

نظيره احمدحسن مصطفى خلفكركوك

سهيله محسنعباس ايدن شكركركوك

كافيه كريمشريف عزيز حمهكركوك

فطومه شعبانجاسم محمد هاللكركوك

فروحه محمودصبحي محمد عبدهللاكركوك



عدويه عبدهللااحمد مصطفى سيودكركوك

رفعه حسينوليد حميد حمدكركوك

كزال سعيدئاواره صباح عليكركوك

صبريه احمدشاواز جمعه عمركركوك

خديجه محمدامينازاد جبار عزيزكركوك

هناء فتاحمحمد طارق فاضلكركوك

صبيحه رستممنير سالم جانعليكركوك

كرحه سليمانعبدهللا محمود عوادكركوك

كرحه نجمعزالدين حسن هاللكركوك

وطفه خلفخلف سعدون عليكركوك

كرحه نجممزاحم حسن هاللكركوك

عمشه حسينياسر حسان عليويكركوك

طوكه احمدكريم عبدهللا احمدكركوك

ميرم سعيدكارزان قادر عليكركوك

نسرين خيرهللامشتاق فخرالدين رحيمكركوك

عليه جاسمادريس عزيز جاسمكركوك

حليوه نمرشغازي ناجي صالحكركوك

لميعه عبوديالجن احمد اكبركركوك

جنان ناصيحقاسم محمد عبدهللاكركوك

اسيا عبدالمجيدمحمد عبدالوهاب مهديكركوك

عدله جبرهيثم دخيل جاسمكركوك

نداوه حميداثير ابراهيم شهابكركوك

خزنه خلفصدام فرحان محمدكركوك

فرحه مياحرائد صالح محمدكركوك

ميسون جهادجنيد عمر حبيبكركوك

امنه عمرفقي جميل عبدهللا عمركركوك

زارا حمدامينابوزيد عبيد مصطفىكركوك

كزه محمدساالر ابراهيم احمدكركوك

اميره عزالدينايوب جليل خليلكركوك

قدريه محي الديناياد عبدهللا رؤوفكركوك

عروبه عبدهللارعد كريم صالحكركوك



خوله حسينفاضل حمود حسينكركوك

رشديه علىمحمد جميل عربكركوك

عمشه دلياحمد زيدان خلفكركوك

شكريه حمه غريبارام ناصح محي الدينكركوك

فاديه عبدعبدهللا سالم عبدالمجيدكركوك

هدى فارسعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمنكركوك

بهار عبدالرحمنههردي جمال سالمكركوك

هاجر عبدالكريممحمد ياسين محمدكركوك

زهره عبدهللاغانم محمد ناصركركوك

فضه حسينوالء موسى سليمانكركوك

صبريه محمدهيمن خليل عادلكركوك

مريم عليبرهان محمد خلفكركوك

زينب جعفرمحمود حسن عبدالغنيكركوك

فصله حمدعزيز حمد صالحكركوك

صبحه خلفساري محمود عيدانكركوك

فهيمه كرمنجمالدين مزهر رياشكركوك

شوكت عبدلعمر احمد رشيدكركوك

حمده خلفياسين علي حسينكركوك

سهيله حسينناصر عباس حسنكركوك

هاجر حبيبفوزي احمد عبدهللاكركوك

اميره عبدرعد عبدهللا حسنكركوك

مزنه ابراهيمثائر شيحان محمدكركوك

خاتون عزيزنجم الدين توفيق حسنكركوك

شكريه محمداكرم جالل حسنكركوك

خديجه حمدمينعزيز محمد احمدكركوك

سعديه شاكراحمد عبدالوهاب مصطفىكركوك

كلزار طالبهيوا مجيد احمدكركوك

عائشه مكائيلهيوا حسن مصطفىكركوك

حسنه عطيهحكيم عبدالخالق خالدكركوك

ناهده ابراهيمشكر محمود جمعهكركوك

هدله مطرمحمد يونس جمعهكركوك



زهره محمدوليد عبدهللا محمدكركوك

غزاله محمدرعد خلف محمودكركوك

بدريه رحمانشيرزاد مولود رسولكركوك

شمسه امينشكور عباس محمودكركوك

فطيم عبدعشم خلف جمعهكركوك

نوره مساهرهاشم صالح ابراهيمكركوك

قدريه خليلسعد حسن مساويكركوك

نعيمه محمدعمر حمد ابراهيمكركوك

انيسه صادقمهند خالد قادركركوك

نوال احمدعالء احمد عليكركوك

صبحيه عبدهللااوميد حسين عليكركوك

روناك عمرسالم عبدالرزاق بهلولكركوك

صبحه احمدموفق محمد خلفكركوك

عمشه يوسفطه عبدهللا ابراهيمكركوك

فرحه عبدهللاعبدهللا حمد عبدهللاكركوك

خاتون جبارعدنان خلف عزيزكركوك

وزيره امينسعدون حمادي صالحكركوك

جميله خضيرحسن طارق عليكركوك

رويده فاضلرعد مطر سليمانكركوك

عذبه اسودمحمد دلف جاسمكركوك

رجاء جاسممحمد علي حمدكركوك

ثوره عبدهللامحمد محمود احمدكركوك

صبريه محمدمصطفىحمه زياد صالح رحمانكركوك

بروين محمدعليمحمد عبدالوهاب احمدكركوك

بصيره عباسعرفان مجيد حميدكركوك

منيجه جباراحمد حسين فتاحكركوك

فريده محسنقحطان محمود محمدكركوك

عمشه عبدهللاعالء احمد حسينكركوك

عمشه محمدعبدالغني ابراهيم عبودكركوك

مدينه طاهرمه ريوان عزيز نجمكركوك

يسرى عبدهللااحمد طه ياسينكركوك



عمشه صايلاياد عبدهللا منيفكركوك

فتحيه ابراهيمعلي ابراهيم زيدانكركوك

سوريه حسينمحمد محمود محمدكركوك

دله عبدهللاياسر عبدهللا محمودكركوك

امنه فتاحفرهاد نجم الدين محي الدينكركوك

عمشه اسماعيلمثنى محمود احمدكركوك

عمشه حسينعبدهللا محمود حميدكركوك

مريم خضرعمر احمد رحيمكركوك

الماس احمداياد هاشم محمدكركوك

نوريه عمربرهان قادر مصطفىكركوك

بيخال عمراسامه اراس ابوبكركركوك

بريهان عليعبدالقادر اكبر انوركركوك

صبحه محمدسعد مطلق محمدكركوك

فاطمه كاطعخلدون لطيف عيسىكركوك

حليمه كريمسعيد عبدهللا محمدكركوك

سعديه رشيداحمد سيد كل محمد امينكركوك

اسكه كوخهمصطفىسروت مجيد صالحكركوك

عاصم رشيدكمال سعدون عليكركوك

حسيبه حسيناحسان علي محمدكركوك

نجود خلفخلف محمد حسينكركوك

جدعه حمداحمد محمد عزيزكركوك

ازهار نجممحمد خماس حسنكركوك

هنديه علياحمد حسن احمدكركوك

نسرين حميد٢طه عارف شركركوك

جاهده محمدمحمد رمزي عبدهللاكركوك

فاطمه صالحصالح سلمان محمدكركوك

ضحيه حسنجاسم تميم حافظكركوك

عمشه حسينجواد يوسف محمدكركوك

كولشان عارفخالد خورشيد عبدالرحمنكركوك

عليه عبدهللاسامي جمال عطيهكركوك

نذيره امينعلي حسين ابراهيمكركوك



سلوى حسكهعلي عبدهللا ثلجكركوك

ضحيه عبدحميد خلف فرجكركوك

ترفه صالحميثم علي عبدهللاكركوك

حسنه عوادنايف احمد خلفكركوك

خوله زيدانصفاء حسيب محمدكركوك

وضحه عمرانمنير عبود عليكركوك

صبحه محمداحمد عيسى محمدكركوك

صونكول عثماناحمد علي مصطفىكركوك

كافيه شباطحسين شهاب حمدكركوك

حفصه محمدمحمد حمود تمركركوك

عفاف خزعلاسعد ياسين محمدكركوك

حليمه غضبانمحمد حميد مجيدكركوك

نوال فخرالدينطه امين حسنكركوك

وطفه خليلعزمي عيسى محمدكركوك

اشواق فاضلمهديالمنتظر محمد عبدهللاكركوك

زهره جميلهاوكار علي كريمكركوك

عصمت عليفخرالدين مهدي مرادكركوك

حريه هاديعلي احمد عليكركوك

فطيم محمودغازي مشعان محمدكركوك

فتحيه عبداللطيفوسام حسين عليكركوك

هالله صالححسين شهاب احمدكركوك

زليخه حسنعطاهللا رمضان رسولكركوك

يازي شريفياسر ياسين عليكركوك

هيفاء محسنسمير عباس ابراهيمكركوك

ايصال قدوريمحي الدين عالءالدين فخرالدينكركوك

فاطمه خضرعدي عدنان عليكركوك

فائزه لطيفنهاد قادر علوكركوك

كالويش احمدصمد عثمان ياياكركوك

نسرين عثمانعبدالقادر فالح صالحكركوك

غريبه عالويوسام جاسم محمدكركوك

هرميه عدايحسين عواد خلفكركوك



رمزيه حسينعبدالسالم محمد عباسكركوك

فرحه حمدموفق محمد احمدكركوك

كالويز نجمهيرش عبدهللا عاصيكركوك

مسيره خلفباسم محمد خلفكركوك

حبيب حسنوريا حسين قادركركوك

ناهده عبدهللاسميع سيده قادركركوك

اهو عليابراهيم محمد امينكركوك

بشرى حسندحام رحمان محمدكركوك

اسمر فاتحكاروان كمال عزيزكركوك

زمو عبدهللاحميد عجم عبوشكركوك

كوهر شرفهاوري عارف محمودكركوك

سعديه حميدسيروان محمد مجيدكركوك

مليحه عباساياد احمد حسنكركوك

طفله حسنغسان حسن خلفكركوك

مريم عبدالمجيدجمعه اسحق سليمانكركوك

وزيره صالحوسام صديق عثمانكركوك

نوريه رشيدجليل هدايت مصطفىكركوك

صده اسودفهمي حسن سليمانكركوك

زهراء احمدمحمد فيصل عليكركوك

سليمه زوبعيونس احمد حماديكركوك

زينب عليفهمي محمد حسينكركوك

مريم محمدرعد اسعد عليكركوك

حياه حسنفاضل فليح رضاكركوك

ميسون محمدحسين عبدالرحمن شكوركركوك

عليه احمدحسام خضر مطركركوك

سعاد كريمابراهيم صالح محيالدينكركوك

حياه يحيىسالم قادر كريمكركوك

عائشه سعيدابراهيم مصطفى عبدهللاكركوك

نوره تركيثائر كلش حسينكركوك

عيده ابراهيمعبد حسين عليكركوك

هيبت كاكهخانمحمد فنش محمدكركوك



وضحه صالحنجيب عبد محمدكركوك

علياء مهديجمال جالل احمدكركوك

فائقه احمدمحمد رفيق توفيقكركوك

فخريه صابرعلي حسن عليكركوك

صدريه احمدجهاد فاضل عبدهللاكركوك

توزاو نريماننوزاد نادر محمدكركوك

حمديه درويشمحمد عبدالحميد محمدكركوك

خميسه محمدمشعان محسن محمدكركوك

فريده محمدولي مجيد عبدالقادركركوك

صبريه سعدوننجم الدين محي الدين فرجكركوك

حبسه ويسمحمد صاحب حسينكركوك

عليه محمودعادل عبدهللا حمدكركوك

فطومه عزيزسالم عبد محمدكركوك

قدريه صالحرمضان شكور احمدكركوك

منتهى محمدمحمد شاهين مهديكركوك

هناء ابراهيمابراهيم يوسف صباحكركوك

بلقيس كاظمرامي كاظم محمدكركوك

كليخان خالدبيستون عمر جاللكركوك

كافيه جلبيامانج قادر خضركركوك

بسنه حمدضامن صالح محمدكركوك

عصمت توفيقرؤوف محمد طاهركركوك

عليه عيداناحمد غازي حسنكركوك

امينه امينياسين عادل عثمانكركوك

مريم حسينمحمد مضحي عبدهللاكركوك

صبيحه طيفورشاهين خالد حمهكركوك

طليعه كاكه مندجبار جميل عليكركوك

كمره نجرسعبدالستار خضير قدوريكركوك

قدريه نادرصباح صالح عليكركوك

هضيمه رجبفراس حسين احمدكركوك

صبريه قادرشكور عبدالكريم قادركركوك

نوروز عزيزعماد بالل عزيزكركوك



مهديه صالحزين العابدين حسين ابراهيمكركوك

عليه نورالديننهاد بهاءالدين محمدصالحكركوك

هدله سلطانحسين محمد عبدهللاكركوك

رسميه احمدسوران عبدالكريم محمدكركوك

امنه محمدعمر يحيى سالمكركوك

سعديه محمدعبدالرحمن عبدهللا حسنكركوك

فطومه صالححماد صالح عليويكركوك

بيان حمد اميناركان انور رضاكركوك

سعديه مصطفىمحمود جاسم ابراهيمكركوك

هناء شهابادهم عباس ناجيكركوك

عيده يونسمحمد حسن عزيزكركوك

ريحان حسنجالل عبدالكريم مجيدكركوك

جلنك غازياحمد جليل محمدكركوك

ليلى عاصيحسين مجيد عليكركوك

اسكه مجيدريبوار انور محمدكركوك

بستي سعدوناحمد عباس سمينكركوك

جيران حسوننصير مناع نايفكركوك

شوشه محمدعماد رمضان محمدكركوك

امل سمينعالء حسين عسكركركوك

مريم انصيفعمر اسود خلفكركوك

راجحه نوريمظفر انور خليلكركوك

فوزيه عمرنجاه ابراهيم محمدكركوك

سهام منديلزياد ولي حسنكركوك

وضحه محمداحمد حسين حمدكركوك

مجيد نسميهمحمود جمال ويسكركوك

طليعه حسنمناع جاسم محمدكركوك

شكريه زين العابدينوليد حميد مجيدكركوك

خوله اسماعيلقصي شالل عالويكركوك

وضحه عليناهل محمد حسينكركوك

سنيه احمدحسيب عاصي عباسكركوك

فاطمه كنومحمد جاسم صالحكركوك



مريم ابراهيمعبدهللا حسين صالحكركوك

رابعه زيدانغانم شكور محمودكركوك

عاليه عويدمناور عبدهللا كاطعكركوك

نعيمه امينفاضل محمد شريفكركوك

نجمه شكوراحمد عادل احمدكركوك

سعديه محمودشوان محمد محمدامينكركوك

عمشه رشيدعبد سالمه حمدكركوك

ايته ن عابدينطه ابراهيم سليمانكركوك

هديه احمدمهند هادي محمدكركوك

ظريف عمرتحسين ياسين احمدكركوك

كولباخ حسنخليل حميد غفوركركوك

فريده رمضانموجود مجيد امينكركوك

شنكل ساميمحمد اياد حقيكركوك

بلقيس صالحطارق سيود خضيركركوك

وضحه عوادغسان احمد عبدهللاكركوك

الماس عبدالقادرئاوات حسن عثمانكركوك

انتصار حسنمروان مدحت شوكتكركوك

جهان علياحمد محمدلطيف محمدكركوك

وضحه حمدبرزان زيدان خلفكركوك

هناء هاشمهاشم محمد غديركركوك

عدله حسينطه رجب حسنكركوك

وضحه عطيهاحمد جمعه طهكركوك

سميره موسىابراهيم زين العابدين غالبكركوك

كاله توفيقناصح محمد امينكركوك

مدينه يونسساالر عبيد عمركركوك

حسيبه حاتمبيستون يوسف عاصيكركوك

عزيمه كريمشيروان عبدهللا احمدكركوك

نهايت حسيننزام محمد كريمكركوك

انعام غازيلؤي داخل عبدالعاليكركوك

هويه مرعيناطق محمد حسنكركوك

صبحه عطيهعيدان سلمان عطيهكركوك



رحمه حسنيادكار مولود حمهرشيدكركوك

وحيده عليغازي زيد محمدكركوك

خميسه فليحمنتظر داود مطركركوك

سلوی محي الدينعباس فاضل ابراهيمكركوك

وضحه محمدحسن احمد محمودكركوك

خوله جيادعداي احمد محمدكركوك

يازي شاهينضرغام داود سليمكركوك

مريم صالحجابر محمد طهكركوك

فرحه محمدنواف محمد خلفكركوك

مجده محمدموفق محمد عبدالرحمنكركوك

سليمه ابراهيمماهر عبدهللا عليكركوك

رحمه حسينصالح حميد ابراهيمكركوك

سكنه رشكاياد مهاوي شناوهكركوك

كلبهار علىمريوان جالل قادركركوك

سكينه جنيدغسان علي باقركركوك

بدريه حسينالياس خضر عباسكركوك

كريمه جوادجعفر مروان احمدكركوك

سعاده سليماناحمد خليل مهديكركوك

ساهره عبدهللاوليد صالح احمدكركوك

صبيحه باباعليارسالن كل خورشيدكركوك

سعيده عادلعلي صالح عكلهكركوك

هديه صالحنافع حسين احمدكركوك

نجمه عبدهللاماهر حسين ابراهيمكركوك

مهديه احمدعالء احمد محمدكركوك

ساهره عبدالكريممراد ناطق عبدالقادركركوك

خديجه احمدعمر ياسين رمضانكركوك

سعاده علينبيل يوسف اسماعيلكركوك

ريواز جاللهريان جوامير نوريكركوك

ماهره شكورهاني عباس فاضلكركوك

عليه ثالجطه ابراهيم محمدكركوك

خشه حسنمهند حازم محمودكركوك



صبحه مندريسسالم ابراهيم حسينكركوك

وضحه كرديعبدهللا محمد خليفكركوك

شاهه جمهورحمد صباح جهادكركوك

نرمود ودحعلي دحام حسنكركوك

فريده صالححازم كريم خليلكركوك

ريمه احمدوليد محمد مجيدكركوك

غربيه قنبرعباس ابراهيم حسنكركوك

فاطمه طاهركاوه عباس محمدامينكركوك

عليه محمودعمر احمد محمودكركوك

زهره مجيدماهر جمعه احمدكركوك

فاطمه رسولتحسين احمد قادركركوك

غنمه حسيناحمد صالح محيميدكركوك

رجاحه عوجيعباس خشان حسينكركوك

خوله خلفمحمد يونس عوادكركوك

صبحه حسينمحمد حسن علوانكركوك

جواهر حمدادريس نايف محمدكركوك

ليلى جاسمحسين علي فهدكركوك

حمده محمدسليم ابراهيم محمدكركوك

نجيبه عطيهابراهيم ثامر حسنكركوك

صفيه محمدجاسم محمد خلفكركوك

بدويه عبدالجادروسام خلف عبدالكريمكركوك

خديجه ابراهيمخليل اسود زكرطكركوك

خميسه يونسثائر خلف حسينكركوك

نجود حسينعواد احمد عبدهللاكركوك

نوفه احمدرشيد جاسم محمدكركوك

نايله خلفصاحب احمد حسينكركوك

غنيه يونسعبدهللا عدوان حسنكركوك

فرحه احمداحمد عبدهللا حمدكركوك

غنمه حسينعطيه صالح محيميدكركوك

شكريه محمودعبدهللا محمد حسينكركوك

غزاله مصلحزكاع محمد احمدكركوك



زهيه مردانصالح حسن ذيابكركوك

وضحه احمدصالح خضر عبدهللاكركوك

صبحه محمودابراهيم سالم زغيركركوك

مريم عبدهللاعبدهللا صالح حمدكركوك

فرحه محمدبارق عبدهللا حسنكركوك

بخيته صالحماهر محمد صالحكركوك

اخالص رضاسامان سالم عارفكركوك

امل عليسيف الدين عبدهللا جاسمكركوك

مريم حميدماهر رحيم شريفكركوك

فهيمه احمدعلي عبدالقادر احمدكركوك

ربيعه عبيدمحمد عباس عليكركوك

ملكه محسنابراهيم غازي اسعدكركوك

نوفه عليماهر عبدهللا غربكركوك

زهره حمودفالح حسن صالحكركوك

حالو شريفمقداد شفيق توفيقكركوك

بحريه صالحصدام حسين الياسكركوك

خيريه احمدمثنى محمود ابراهيمكركوك

مريم جاسماحمد فندي عبدهللاكركوك

سعديه محمدعلي عادل محمودكركوك

ليلى زينالعابدينعلي فاضل جهانكيركركوك

صبيحه حمودينجم عبدهللا بنيانكركوك

خميسه سليمانمحمد وسمي احمدكركوك

رتيبه فهدنصير طالب ناظمكركوك

ناديه محمداورهان ناظم عليكركوك

جنان سعديسرمد نجدت ناصحكركوك

فتحيه حمدحميد محمد جادهللاكركوك

صبريه حسناحمد محمد وسميكركوك

انيسه خورشيدتورهان محمد مبارككركوك

كوردستان حسينشيروان رؤوف شفيقكركوك

طبيبه صديقسيف موفق عمركركوك

نعيمه سلمانقيس عبدالعزيز شالشكركوك



حسيبه محمدعليذوالفقار قاسم عليمردانكركوك

منيجه توفيقكاوه مردان عمركركوك

نجمه محمدصدام حسين عليكركوك

نايله حمدنصير عبدهللا حمدكركوك

سهام محمدارزين صالح محمدكركوك

مهديه صالحبشتيوان رسول حسنكركوك

زارا محمداودير زامن طاهركركوك

ساهيه محمددلشاد طه قادركركوك

صبريه رسولعماد حمه كريم رحيمكركوك

نزهت حمزهحسن هادي صالحكركوك

ردسه اسكندرسعد سالم حسينكركوك

ليلى خلفاحمد ياسين حبيبكركوك

زهيه علينعمه عطيه حسينكركوك

عيده عبدمزهر حسين مصلحكركوك

نوفه نرىعبدهللا زيدان خلفكركوك

هويه شاكرصالح محمد خلفكركوك

حسنه عبدهللاحسن خضر دليكركوك

جوريه احمدنصيف جاسم محمدكركوك

بدريه عبدالكريمسيروان عثمان قادركركوك

ثالثه مرعيحميد علي هواطهكركوك

بسيره خليلرزكار نوزاد صمدكركوك

حسناء جبارمحمد صديق عثمانكركوك

رعنا يونسدلشاد محمد عليكركوك

فوزيه عبدالرحمنطارق اسماعيل رجبكركوك

شكريه احمدعالء عبدهللا سلطانكركوك

بخشان رضاتوانا قادر رضاكركوك

ليلى عيدانطارق حسين خضيركركوك

ناهده اسماعيلهاوري ناصح عمركركوك

عفتاو عبدالرحمندارا عبدهللا حسنكركوك

وزيره امينكيالن برهان عليكركوك

ثوره فائقفريدون نورالدين عليكركوك



حسنيه غريبعادل احمد غفوركركوك

خوله قادراثير سلطان رحمنكركوك

نجود محمدخلف مديد احمدكركوك

نعمت مصطفىعلي صالحالدين وليكركوك

هنيه صالحمحمد ابراهيم عوادكركوك

امينه موسىابراهيم حسن محمدكركوك

ربيعه عليمحمد خلف جمعهكركوك

فاطمه محمدحسين طه حسونكركوك

اسبهان عريانمحمد خليل ابراهيمكركوك

بشرى حسناحمد عيسى احمدكركوك

فاطمه صديقنشاد خورشيد محمدكركوك

زينه حسينقصي محمد سليمانكركوك

رابعه سليممحمد فخرالدين محمدعليكركوك

حياه عبدهللاحسن سليم امينكركوك

حمديه ابراهيموالء محمد خطابكركوك

نفله عزيزخميس طامي محمدكركوك

حسيبه كريمسامان نصرالدين محمدكركوك

رمزيه محمدنجم الدين نقي باقيكركوك

هنديه كمالعباس كمال وليكركوك

وهبيه احمداحمد شهاب احمدكركوك

فوزيه سعدهللاازاد عباس محمدكركوك

حنيفه صالحرافع صالح محمودكركوك

هيله جاسميونس علي خلفكركوك

زهراء عليبكر لطيف عوادكركوك

مرضيه محمدمخلص عبدهللا حبيبكركوك

نجمه حميدبرهان كريم عباسكركوك

قيسيه حميدابراهيم مياصي محمدكركوك

مريم خضرغازي عبدالخالق خالدكركوك

جاسميه عطيهحسن شنان غافلكركوك

سعيده خلفرياض احمد ياسينكركوك

ملك احمدنجمالدين حسين عبدهللاكركوك



سلمى وليطارق محمد عليكركوك

صبحه محمودمجيد حماده جادهللاكركوك

شوشه اسماعيلعلي رشيد احمدكركوك

زكيه عباسمحمد حسين جهادكركوك

الماس محمدحسن فليح فاضلكركوك

وطفه ياسينعبدهللا نجم عبدهللاكركوك

سميره احمدعباس طلعت حمديكركوك

مطره عوادخالد محمد حسنكركوك

امنه نامقكامل احمد فتح هللاكركوك

كافيه فايقدلشاد عبيد فقيمحمدكركوك

زكيه احمدمحمد جاسم محمدكركوك

اسمر فقياحمد علي فتاحامينكركوك

بدريه عاشورسلطان حاجم سلطانكركوك

عازمه منذرمنصور احمد حميدكركوك

كميله عبدوسيم ابراهيم سعدهللاكركوك

صبحه عبدالرحمانعبدهللا محمد عليكركوك

خزنه عبدعمر ذياب عيسىكركوك

ناهده امينعصام بهاءالدين صديقكركوك

حربيه مجيدعلي تحسين حسنكركوك

مياس عبدالرحمنيعقوب سلمان سعيدكركوك

حريه خليلعلي عمر خطابكركوك

فرحه خلفصالح اسماعيل جاسمكركوك

يازي فرحانحسين علي عيسىكركوك

دنويه محمدهادي خلف عليكركوك

وفاء سالماياد ابراهيم عليكركوك

خديجه جيروداود شريعه فرحانكركوك

حمديه محسناحمد محمود صالحكركوك

عرقيه محمدابراهيم نعمت حميدكركوك

عمشه صالحعالء فارس رمضانكركوك

هدله حسنخلف حسين مدهللاكركوك

مكيه رحمانعبدالخالق عمر عليكركوك



وطفه حمادحسين علي عبدهللاكركوك

خوله حمدياسر يوسف حمدكركوك

هرميه عدايفالح عواد خلفكركوك

سعده عوادسعد علي حسنكركوك

نوريه محمدجمعه جاسم دولهكركوك

عيده احمدساجد هاشم وسميكركوك

ساميه خلفسفيان خالد احمدكركوك

بدريه عثمانمهدي صالح غبدالمجيدكركوك

فضيله حسنعباس احمد وليكركوك

صبيحه خلفعمر احمد عليكركوك

فضه عليبرجس مجول جدوعكركوك

وداد فتح هللااردال فاروق نامقكركوك

سهيله عباساحمد محمد عليكركوك

يسرى جليلمحمد نجدت قاسمكركوك

بهيه محمدعليخضر محمد شريفكركوك

زهره احمدانور محمد جمعهكركوك

حالوه حسنهيوا عادل عبدالرحمنكركوك

ليله احمدربيع عالوي خليفهكركوك

كواكب عبدهللافوزي ابراهيم محمدكركوك

عائشه احمدياسر نايف عبدالحليمكركوك

عزيزه محمودعلي عبدالرحمن محمودكركوك

ونسه مسلطمزهر عبدهللا مياحكركوك

وضحه جسامسالم محمد حميدكركوك

دورسن احمدعادل قادر حمهرشكركوك

شكريه مجيدسامان محمد امينكركوك

مصريه صمدسيزار جمال رحمهاهللكركوك

مياسه ذيابغزوان سليم عبدهللاكركوك

شاهه راشدابراهيم صالح عليكركوك

عيده حسنطارق حمادي عيسىكركوك

نجود حسينمحمد احمد عبدهللاكركوك

سميره عبدزياد خلف ابراهيمكركوك



حمديه اسماعبيلجرجيس هادي كارسولكركوك

امينه فتاحساالر احمد غفوركركوك

علياء محمدحمد صالح عبدهللاكركوك

هدى هدايتعثمان نوزاد عثمانكركوك

زهره محمدغانم محمود محمدكركوك

باكزه محمدايوب طيب محمدكركوك

شهله محمودعماد احمد عبودكركوك

عدويه حميدصدام حسين عليكركوك

مريم احمدحسين محمود محمدكركوك

سبته جاسمعلي حسين مطركركوك

فهيمه سعيدسليمان صابر عليكركوك

باكيزه عباسقاسم عبدالرحمن قادركركوك

صبيحه محمددلشاد فاتح حسنكركوك

فضه مطرعلي حمد محمدكركوك

فضه مطرصالح حمد محمدكركوك

بيروز عليمردانعمر رشيد سليمانكركوك

كافيه محمدفهمي حميد محمدكركوك

غوريه محمدعلي وحيد كمالكركوك

امينه محمددرويشنايف خيرهللا فتاحكركوك

ساجده عبداللطيفشفيق رفيق صديقكركوك

رمزيه عبدهللاارام شيرزاد محمدرحيمكركوك

نايله جبارعدنان عبدالقادر كاكه حمهكركوك

فرحه عبدالواحدصافي رضوان حمدكركوك

اميره ذياباحمد كامل نجمكركوك

نورتان عبدالكريماسامه موفق عبدالوهابكركوك

هدله ابراهيمبالل طه حمدكركوك

سميره قادراردان كمال رفيقكركوك

بكسي عليرجب عبدالرحمن فقي عزيزكركوك

خديجه عزيزعماد محمد فهادكركوك

خيري محمدحسن حمد مطركركوك

قسمت كريمعلي حسن عبدهللاكركوك



فاطمه رسولنجاه عبدهللا امينكركوك

يسرى ابراهيمقهرمان علي فارسكركوك

كمره ابراهيمياسين نوري فاضلكركوك

ذيبه فاضلفيصل ياسين حسونكركوك

خنجه نجمجالل عبدالرحمن شريفكركوك

عذره حمادوليد حماد طلبكركوك

مليحه خضرديالن كريم وهابكركوك

ردسه حمدعبدهللا خليل حسنكركوك

حيفاء محمدبختيار سردار مجيدكركوك

فرصه محمدحافظ ابراهيم عبيدكركوك

مينا حسينحمادي غفور احمدكركوك

نسرين نورالدينكيالن عزيز بكركركوك

نسرين عبوداحمد عبدالقادر عزتكركوك

صبريه واحدشاخوان ابوبكر محمدغريبكركوك

فهميه محمدعماد اسماعيل عبدلكركوك

خلود عبدالرزاقمحمد رعد مطشركركوك

سميره صالحقحطان جاسم محمدكركوك

امنه فتاحياسين عزالدين محمدكركوك

نوريه حسنهمام جاسم محمدكركوك

كل سر اسوارحمدان عثمان حمدانكركوك

نجمه عبدهللامنير جبار نجمكركوك

محبوبه شكوراحمد صالح صالحكركوك

فاطمه عيسىحسن عثمان ايراهيمكركوك

مشيره عباسمحمد مصطفى حسينكركوك

كرديه سلمانناصر صالح خماسكركوك

نجمه احمدهيمن احمد محمدكركوك

وضحه خلففرحان اسماعيل عبدهللاكركوك

ناسكه فارسرمضان ابراهيم محي الدينكركوك

صبريه ابراهيممروان محمود محمدكركوك

سعاد فريقارام ناصح فتاحكركوك

فرحه صالحضياء احمد عبوشكركوك



فطومه يعقوبطالل حسين عبدالوهابكركوك

سهاد نوريحسين محمد خماسكركوك

ناديه عبدالواحدعلي حسين خورشيدكركوك

فاطمه محمدشامليوسف وهبي كريمكركوك

ناهده يعقوبمحمد عمير خطابكركوك

باكزه وليعلي حسين مصطفىكركوك

سوزان طارققاسم محمد قاسمكركوك

هاجر سعيدوريا انور محمدكركوك

ضمياء محمدحجاب عبد دخيلكركوك

وضحه ياورصالح مطرود ياسينكركوك

فهيمه محمدعدنان حميد محمدكركوك

اويستا عبدهللامحمد محسن حسينكركوك

تركان احمدغزوان فيصل رشيدكركوك

فهميه ابراهيمفالح حسين شلشكركوك

فوزيه سليمعطيه محمود خضركركوك

نسرين حسينبريار عبدالكريم عبدهللاكركوك

ابنور غازيعلي ناصح صالحكركوك

نعيمه عليمعروف مجيد اومركركوك

اجه كل فائقهيمن جواد خالدكركوك

ماهره مرتضىقاسم شكر رفيقكركوك

حمده احمدمازن محمود رجبكركوك

بيجيه صالحمحمد عبود خلفكركوك

اصيله طاهرصالح حسين احمدكركوك

منيره امينعصام ناظم فاضلكركوك

نخشين مردانلطيف نوري احمدكركوك

سميره عبدهللاكارزان ايوب عبدهللاكركوك

زكيه فتحيمحمد مصطفى محمدكركوك

نازنين محمدسامان نجم الدين فخريكركوك

سميره شريفحسن محمود مطركركوك

امنه محمد سعيدايوب لطيف عبدالواحدكركوك

هدله احمداثير حسن خلفكركوك



وضحه محمدعلي يحيى سعيدكركوك

عزيزه حسنعلي محمد ناصركركوك

هاجر عمرظافر خلف صقركركوك

نسرين كريمعلي بهلول محمدكركوك

غربت عبدهللاجبار رشيد احمدكركوك

اختر كريمهو نه ر محمد حسنكركوك

شكريه عليمحمد عبدهللا احمدكركوك

ريحانه قادرعثمان محمد احمدكركوك

صبريه خضرجمعه محمد عليكركوك

ناهده مجيدابراهيم جمال اسماعيلكركوك

منيجه خليلريبين جمال نجيمكركوك

صبحه محمدقاسم خلف عيسىكركوك

ثلجه خلفجاسم محمد مظلومكركوك

شنه فضلحليم عباس غافلكركوك

ليلى قلندرحيدر محمد حمديكركوك

هدله حمدغسان جارهللا مظهوركركوك

جدعه عنترعبدالرحمن كوركه ربيعكركوك

سليمه محمودطه خضر عبدالرضاكركوك

رسميه احمدحامد جهاد محمودكركوك

امونه عبدالهعادل احمد عمركركوك

غزيله ساجتقاسم صبيح جابركركوك

قريبه حسنرافع عمر احمدكركوك

ناجحه فالحاياد ابراهيم حسينكركوك

زينب عبدهللاداود حيدر خورشيدكركوك

سوريه حميدظامر يونس صالحكركوك

زهيه عيسىعبدهللا حمد عليكركوك

رازيه صديقزياد اسعد اسماعيلكركوك

عليه حسينسعدون عبدهللا حسينكركوك

نبعه صالحازور قدوري علصكركوك

خاتون حميدجمعه صالح عيسىكركوك

سعديه حمدمؤيد نعمان حسينكركوك



عادله خليلحسين احمد ابراهيمكركوك

نظميه اسماعيلحازم شاكر شكركركوك

خنسه جمعهنامس محمد محمودكركوك

صبريه كريموهاب ولي خضركركوك

مريم عبدالكريماحمد محمد عارفكركوك

كلجين رمضانجليل ابراهيم سمينكركوك

زكيه صباحناصر حليم ابراهيمكركوك

نهيه كريمغازي حمه خورشيد كاكه مدكركوك

رابعه حسنخميس خلف حمدكركوك

مشريف دارفاهم شكور زائركركوك

فاطمه محمودحيدر زين العابدين اكبركركوك

خالده توفيقمحمد اورال عادلكركوك

كوثر حسينعبود طه احمدكركوك

عيده مطلكصدام ذياب حمودكركوك

فاطمه حموداحمد هزاع محمدكركوك

سلوى جوادعباس صايغن قاسمكركوك

فخريه عليخالد نجم كماشكركوك

عيده فطاسعبدالسالم احمد صالحكركوك

ورده محجوبفرحان صباح عليكركوك

قدريه حسينصدام عطاهللا رمضانكركوك

زهره محمدمحمد صالح محمودكركوك

سعديه محيالدينهيوا محمد شريفكركوك

نصره محمدابراهيم عبدهللا رشيدكركوك

فطومه سلطانبارق عدنان خلفكركوك

صبحه احمدصادق ضياء محسنكركوك

شوشه احمداحمد سراي مطركركوك

بشرى احمدزيدون اميد عباسكركوك

زويه جمعهياسر محمد نامزكركوك

هميله عباسصباح حسن جوادكركوك

خلفه حسنصالح جللو عباسكركوك

هالله حسيناثير فوزي حسينكركوك



مهيه عبدالرزاقياسر عبدهللا حسنكركوك

عبله مسلمحسين حميدان عجيلكركوك

معصومه اسماعيلبهاءالدين مصطفى تقيكركوك

بدريه صالحعماد خلف صالحكركوك

وزه محمدمظهر جاسم محمدكركوك

حمده خلفعبدالملك خليف مياحكركوك

فاطمه عبدهللاباسم سميط عويدكركوك

شاهه حسينعباس مرعي عنوكركوك

فرحه عليويعلي حسين نجمكركوك

مناهيل نامقمصطفى ملك محمدكركوك

درخشان رضااوميد محمد كريمكركوك

مديحه عبدالرحمنزياد محمد مرزاعليكركوك

صبيحه صالحعقيل عارف نوريكركوك

ثلجه عبدهللانوري مصلح سحابكركوك

ريمه حمديوسف اسعد محمدكركوك

فانوس خضرحسين محمود عبدهللاكركوك

مريم حنظلعادل خلف احمدكركوك

ليمو عبدهللائاكام صالح احمدكركوك

ارزي عليحيدر حسين حسنكركوك

صبريه عبدالواحدمحمد محمود جوادكركوك

عيده عيسىحسين كردي احمدكركوك

نجله عليعلي محمد حسنكركوك

بدريه صالحنوري لطيف خليلكركوك

فريد محمدقاسم اسعد محمدكركوك

اميره ابراهيمحسن عبو حمادكركوك

صبحه ابراهيمذياب يحيى حمادكركوك

فطيم محمدصالح محمود عباسكركوك

حمديه مجيدقاسم عبدالحسين كاظمكركوك

نظيره هرزانيهاوبش هدايت محمدكركوك

جماله مصطفىديار نظام محمدكركوك

نزيهه حبيبئاري سردار كاكلكركوك



ضويه جمعهفرحان صالح عثمانكركوك

وضحه خلفعبدهللا يونس عبدهللاكركوك

عصمت محمدصالحادريس عمر محمدصالحكركوك

فهيمه نجمعلي محمد سليمانكركوك

حياه محمدفرياد محمد خورشيدكركوك

غنيه زيدانمهدي صالح كميتكركوك

رفات حسنبسام نصرت حسينكركوك

فيروز سعدهللاحسين خضر خورشيدكركوك

كطنه حديدثامر زيدان محمودكركوك

وضحه خلفعالء حسين خليفهكركوك

عليه محمدعقيل محمد خلفكركوك

جاهده حسيننجدت جبار قادركركوك

ميلي دعيانمهران حسين سليمكركوك

بيخان احمدكاروان احمد خورشيدكركوك

اسبهان محمدشاهو محمود احمدكركوك

وضحه عليسلمان عالوي حسينكركوك

رابعه محمدفخرالدين عمر توفيقكركوك

صبريه ابراهيمسعدون علي محمودكركوك

شكريه رشيدسردار يونس نامقكركوك

نعيمه حسناسود صالح محمدكركوك

سلوى عبدالقادرحسين علي حسينكركوك

قيسيه حسينسفيان احمد اسودكركوك

سليمى محمودعماد سلمان ادبسكركوك

هدله حمدخطاب جارهللا مظهوركركوك

ليلى محمدماجد عمر عليكركوك

بدريه صابرفخرالدين علي فرجكركوك

ترفه محمدطارق احمد محسنكركوك

راضيه رسولفريدون محمد عليكركوك

سهيله محمدمحمد احمد محمدكركوك

سعديه حسيناشرف عثمان شاكركركوك

صالحه عليحسين سعيد خلفكركوك



وزيره صالحمحمد احمد سلمانكركوك

رابعه عبدمحمود عيسى عياشكركوك

نوال عباسزياد خلف احمدكركوك

منسيه حميدصباح عبيد احمدكركوك

صبريه امينساالر محمد سعيدكركوك

صبحه خالدعبدالسالم سعدون محمدكركوك

شوشه كجدوعمكي عبدهللا مطركركوك

سمن رفيقسعدهللا امين محمودكركوك

صبريه احمدخليل محمد عبدهللاكركوك

ورده صالحكامل صالح جاسمكركوك

فاطمه جمعهمحمد حسين صالحكركوك

مهيه احمدعواد حسن كرديكركوك

نجيبه بهجتاسماعيل احمد عليكركوك

فاطمه جبارفرهاد جبار قادركركوك

ملك صمدكنجه بايز فقي سعيدكركوك

سميره محمدعبدالهادي عدنان خليلكركوك

بسيره حسام الديناحمد خليل محي الدينكركوك

صفيه رحمه هللامحمد صباح وليكركوك

فوزيه محيالدينعدنان محمد نوريكركوك

فهيمه حسينعمار محمد عليكركوك

سهام عسكرحمزه حسين رشيدكركوك

فتحيه حسيننزهان سرحان حميدكركوك

صالحه رمضانمزهر خلف محمدكركوك

ريزاو عليفرمان عاصي عثمانكركوك

حسنه علوانمحمود خلف جمعهكركوك

ادريسه علينعيم محمود حسينكركوك

هويه ناصريعرب محمود عبدهللاكركوك

مريم عيسىحسين علم عاصيكركوك

نورهان جمعهقاسم تحسين حسينكركوك

رفعه عبدهللاحسين عباس رشيدكركوك

شكريه محمدفتاح عثمان عليكركوك



صباح خلفاحمد كمال محمدكركوك

بدره سعدونجاسم محمد صالحكركوك

حسيب حسينبالل محمد محمودكركوك

زكيه الطيفمهند عبود حريزكركوك

نزيره رسولدلوفان صالح موسىكركوك

فهيمه محمدفاضل عبدهللا فارسكركوك

حليمه خضريشار نجمالدين عليكركوك

زياده خلفحسين علي حسينكركوك

فطيم صالحابراهيم صالح عليكركوك

كميله هويشمحمد غازي جمعهكركوك

كلناز سليمانهيوا اسعد احمدكركوك

ساره محمدعيدان جاسم محمدكركوك

ثانيه رشيدناطق محمد رشيدكركوك

فطيم محمدمنذر حمد محمدكركوك

زينب زينلزيدان ناصح ناصحكركوك

وضحه خلفشاكر محمود رشيدكركوك

ختمه محمداحمد عبدهللا محمدكركوك

ناهى صالحسالم فهد عبدكركوك

بسيه محمدعماد طعمه عطيهكركوك

فرحه حمدطارق عزيز صباركركوك

خزنه سعيدمحسن محمود محمدكركوك

ليلی عليشاهين محمد جواميركركوك

خيريه حمدنمر علي مجيدكركوك

فخريه طالبطارق محمد عبدهللاكركوك

علياء ابراهيمصالح جادهللا صالحكركوك

كرحه احمدصالح حمد دخيلكركوك

امنه حمدسعدون خليل حمدكركوك

فطومه محمودعدنان طعان خضركركوك

بطه جنوونس كامل مظلومكركوك

جميله احمدسبتي جمعه محمدكركوك

كرديه سليمانحسين علي حنشكركوك



سوريه نوريلؤي عللو صالحكركوك

حكيمه هاللاحمد اسماعيل مرعيكركوك

حليمه سالماحمد عطاهللا احمدكركوك

كولشاه نامقعبدهللا نافع بهاء الدينكركوك

حمده خلفجاسم محمد احمدكركوك

سلوى كمالعصام فخرالدين سعيدكركوك

محبوبه فاضلمحمود سيفاهلل جمعهكركوك

امل عبدالستارقاسم محمد جاسمكركوك

كيزه محمدحسين رشيد احمدكركوك

اميره فؤادحسن سياح قادركركوك

ترفه سليمفندي اسماعيل حامضكركوك

نجود دخيلحسن سالم حمدكركوك

مجيده عليرجب محمد خلفكركوك

صبريه صالحعامر علي حمدكركوك

امينه سعيدمحمود نجم عبدهللاكركوك

سحر كمالايوب صدام احمدكركوك

صفيه خلفمحمد وكاع عليكركوك

سجر شحاذهضياء جرجيس حسنكركوك

ثريا ذنونمحمد عليوي صالحكركوك

فهميه خليفهكاروان عثمان محمودكركوك

وصف ابراهيمحسن سهيل اليذكركوك

ريزان حسنمنصور عثمان كريمكركوك

بهيه غفورفرمان رمضان احمدكركوك

حياه حسنعلي فليح رضاكركوك

ابتسام عليمحمد اياد سعدكركوك

عيده احمدكريم محمود خلفكركوك

ورده حسنمحمد رمضان مجيدكركوك

كويستان شكورسيف علي خواكرمكركوك

حياه عثمانسامان كريم شريفكركوك

خورشيده مجيدمحمد كريم درويشكركوك

حفصه عبدهللاباسم محمد عوادكركوك



مريم محمدجابر علي عبدهللاكركوك

اسماء صالحمحمد صالح محمدكركوك

افروس نجممصطفى رؤوف محمودكركوك

نجيبه نجمهاوكار فريق حميدكركوك

صدريه جبارصباح كريم محمدكركوك

مريم محمدمسعود عبد جميلكركوك

ريشه دخيلراضي حسن محمدكركوك

امنه شكورهيوا علي وهابكركوك

سلوى فاضلصادق فاروق صادقكركوك

بستي حاتمجنكيز علي حسينكركوك

بخشان نوريجواد سامان عبدهللاكركوك

زهره محسنغايب خليل ابراهيمكركوك

محبوبه قادرناظم خزعل اسماعيلكركوك

بدريه رشيدمريوان احمد قادركركوك

وضحه محمدعلي حمد محمدكركوك

سهيله حيدرمحمد ناصح عبدالرحمانكركوك

رحيمه سيدهابراهيم حسين محمدغريبكركوك

مريم محمدهيثم شهاب احمدكركوك

شوشه كجدوعحمد عبدهللا مطركركوك

صبيحه عبدهللاحمزه عباس زيدانكركوك

عزيزه محموداحمد عبدالرحمن محمودكركوك

سميعه احمدعماد ياسين حمه رشكركوك

فائزه حسنحميد مجيد صالحكركوك

رعنه عمريوسف رشيد حسنكركوك

نديمه كريمفاتح محمد رضاكركوك

مريم محمداكو محمد توفيقكركوك

كول سن نظام الديناحمد عبدالسالم حسنكركوك

امونه حسنسداد طارق عباسكركوك

زهره عواداحمد عطا محمدكركوك

خيريه غائبحسن دالف جمعهكركوك

زهره مهديمهند محمود داودكركوك



فلاير رضاخليل ابراهيم محمدكركوك

شاديه خطابفيصل امين معروفكركوك

عدله حمدياسر عبدهللا صالحكركوك

وزيره نجممحمد لقمان حسينكركوك

وصفيه غفورهيثم جبار جليلكركوك

نوفه احمدنذير جبار نجمكركوك

مهيه دخيلجمعه صبر سالمكركوك

هديه عبدلعلي عثمان كريمكركوك

عيده محمدثامر حسن عجلكركوك

رحمه ميرويسمخلص حسين امينكركوك

صبريه محمدفاروق رمضان عليكركوك

الماس عليداود عبدالكريم عزيزكركوك

نجيه حميدسيروان علي خورشيدكركوك

عائشه سالمناظم عنقود محمدكركوك

جهان عمراوميد صمد صديقكركوك

زمو رزاقرائد حمد هاللكركوك

نزيره نورالديناسو عبدهللا محمدكركوك

شمسه مصطفىزبير عبدالرحمن سعيدكركوك

فكريه رضاموفق حاتم رضاكركوك

حنيفه عودلافراسياو ناصح رحيمكركوك

بهيجه ثلجصالح حسن عالويكركوك

ليلى احمدياسر جاسم زين العابدينكركوك

ميثوره ضيدانحسن ذياب ترفكركوك

زارا مولودوريا بكر شريفكركوك

حبيبه عليسه ركه وت شكر صديقكركوك

ايسان صالحمحمد علي زورابكركوك

جيران كريموليد جميل حسنكركوك

سكينه عبدمحمد حسين عبدهللاكركوك

نعيمه جواميرصالح احمد حسنكركوك

وضحه سليمطيب سعيد مصطفىكركوك

فوزيه محمودمحمد سلطان اسودكركوك



سهيله شوكتعمر نصرت عبدهللاكركوك

حمده خلفخالد علي حسينكركوك

وضحه يوسفقصي عيسى محمدكركوك

حالوه عبدالرحمنسامان كاظم قهرمانكركوك

ماجده عبدمعد هاشم عبدالرزاقكركوك

مهديه عوادكيالن محمد خطابكركوك

اميره غائبسعد محمد حسينكركوك

نسيمه حسيناحمد حنش حسنكركوك

كافي جمعهسفيان احمد سهيلكركوك

بدريه عبدهللاقاسم محمد حمدكركوك

اميره شوكترعد عبداالمير احمدكركوك

مائده نورياحمد صالح عبدهللاكركوك

بروين بكربلين محمد عليكركوك

امنه كاكه ميرسردار نورالدين نصرتكركوك

صدريه خورشيدعدنان نجم الدين رشيدكركوك

شهالء مصطفىعماد امداد احمدكركوك

سفينه خالدكيالن ازاد صالحكركوك

انجوم كريمامانج جمعه نجم الدينكركوك

امنه حسينهيمن حسام الدين نصرالدينكركوك

وضحه صقرهشام جاسم حاجيكركوك

وزيره حميدغسان دوشان جمعهكركوك

فتحيه موسىمحمدالقاسم محمد عبدكركوك

محبوب كريمفرحان مجيد رضاكركوك

فطيم خلفمحمد فرحان عبدهللاكركوك

خميسه سلماننبهان صالح عكلهكركوك

حوت حمادمحمود حميد عبدهللاكركوك

حليوه محمدقيصر نايف احمدكركوك

وضحه محمدشعبان احمد خليفهكركوك

منيره حسنهزار رمضان خورشيدكركوك

جاسميه محمدمحمد طالب احمدكركوك

خوكه راشدطه صبار شحاذكركوك



حبسه صابرحسين بهاءالدين محمدكركوك

الماس فخر الدينمحمد تحسين جباركركوك

كرجيه فارسمنير جميل مطلقكركوك

كميله عبوداحمد تركي عكلهكركوك

صالحه حسينحاتم طه عبدكركوك

صبريه باللدلشاد لطيف محمدكركوك

صبحه خلففالح حسن عبدهللاكركوك

شوشه نصيفدليمي محمد حمادكركوك

سمن محمدامينرزكار رمضان محمدكركوك

فريده عصافشاخوان عباس عبدالرحمنكركوك

سعديه حمدمنذر نعمان حسينكركوك

زهيه عطيهعلي ياسين خلفكركوك

صبحه محمودعطاءهللا سالم زغيركركوك

فاطمه ابراهيمقصي زكي عيسيكركوك

لذه احمدحارث شبيب حمدكركوك

هديه احمدمثنى سعيد حمدكركوك

نورتني خليلكمال عباس خضركركوك

نسرين مصطفىاحمد سامي عبدهللاكركوك

عيده محمدمهند عبدهللا مناوركركوك

عويشه داودمصطفى علي شلخيكركوك

وضحه احمداحمد عبد صالحكركوك

قدريه محي الدينحسين عبدهللا رؤوفكركوك

وفيقه عبدهللاعالء عباس درويشكركوك

كولهباغ حكيمشفان صالح رشيدكركوك

هدله احمدصالح نايف عبدالحليمكركوك

سهيله خورشيدسالم ناظم خورشيدكركوك

زاره محمدعمار جعفر احمدكركوك

فوزيه خليلشهاب احمد شاكركركوك

كلدر يادكارهاني سمين نجفكركوك

فطيم طهوميض محمد صالحكركوك

رابعه عبدهللالؤي حمود حمدكركوك



صبحه احمدعامر احمد حميدكركوك

سالله خلفثائر سحاب حسنكركوك

صبحه خلفعلي محمود جاموسكركوك

بدريه صبحييونس خليل حسينكركوك

عمشه حسينمنذر نصيف جاسمكركوك

هكشه خلفموفق جاسم هاللكركوك

شيرين احمدنجاه محمد محمدكركوك

بللوره عليحسن اسعد محمدكركوك

نعمت حسنجمال عودل كريمكركوك

فرحه عوادسعدي صالح هزاعكركوك

شقراء صالحعلي احمد محمودكركوك

ترفه احمدسمير طعمه محمدكركوك

صنعه حمدفارس علي مرعيكركوك

نجود راشدعلي عيسى محمدكركوك

شاديه ملكدانر فرياد حميدكركوك

ثانيه عليازاد نجم نوريكركوك

نسرين محيالدينكاروان عمر عليكركوك

سعديه حميدفائق عبدالكريم مجيدكركوك

مامي صابرنه بز حامد رشيدكركوك

شكره وزيرمحمد جهاد محمدكركوك

عليه حسنمحمد فيصل شنونكركوك

فطيم محمداحمد حمد محمدكركوك

نجمه عبدهللاعمر عبدهللا ابراهيمكركوك

خيريه صالحعبدالفتاح محمد ياسينكركوك

ناهده محمدامجد شكور صالحكركوك

كولر اسماعيلاركان محمدجويد موسىكركوك

لمعه عليغزوان حسين عليكركوك

بدريه صابراحمد علي حمزهكركوك

عائشه عزيزسعد عبد محمدكركوك

يازي حسيناحمد محمد صالحكركوك

زركه هاللغايب ابراهيم حسينكركوك



امينه عبدهللافالح محمد احمدكركوك

خاتون قادرعزيز حسن احمدكركوك

ردسه عبدهللاعلي ياسين عبدهللاكركوك

حمديه علياسماعيل علي عبدالرحمنكركوك

شكريه محمودصالح حسن باللكركوك

اميره عبدلدانا بكر صالحكركوك

نائله محمدخضر احمد خطابكركوك

بدريه ذيابعالء كاظم فيصلكركوك

حسنيه حسينعماد رشيد حياويكركوك

خديجه حسن عبدهللااحمد حسن عبدالغفوركركوك

ريمه حمادعلي حسين محمدكركوك

صبحه جمعهعدنان علي حسينكركوك

بستي محمدعمر محمد نصرالدينكركوك

اعنزيه مهدينبيل مزهر اعبيدكركوك

كرحه ناصرياسر خلف محمدكركوك

قمره سلمانمحمود حسن فارسكركوك

شكيب حسيبحيدر علي احمدكركوك

صبحه خلفياسين دحام احمدكركوك

هويه جسامخميس حسين طلبكركوك

نوفه عبدهللارياض احمد اسماعيلكركوك

عائشه احمدطارق احمد حسينكركوك

نجده ابراهيموسام خليل صالحكركوك

سليمه محمدعليفريدون محمود محمدكركوك

غنمه ابراهيممحمد عطيه خلفكركوك

نعيمه ناصرصباح سامي عبدكركوك

فخريه حسنعلي خليل ابراهيمكركوك

هديه محمدوسام كاظم عبدكركوك

فوزيه حسينمهند فخري عثمانكركوك

فاطمه احمدمثنى ابراهيم ميكرمكركوك

بتول ناصحكيالن غازي رشيدكركوك

قدريه عثمانابراهيم نورالدين محمدكركوك



نظيره محمدسامي فخرالدين طهكركوك

صبريه محمدبيستون اسعد خورشيدكركوك

اميره رحيمزياد طارق رحيمكركوك

شيحه عبطانعبدهللا ذياب بستانكركوك

سعديه شهابحسن معارج عطيهكركوك

سعاد محمدمحمد جبار ستاركركوك

سته احمدابراهيم جاسم محمدكركوك

ماهيه عبدهللارمضان احمد محمدامينكركوك

حسنه مطرعبدهللا خليل حمدكركوك

نسرين محمد عليهجران طالب عباسكركوك

صفيه احمدلقمان خلف محمدكركوك

امينه عزيزاكرم قادر احمدكركوك

عدويه عبدهللاسعيد مصطفى سيودكركوك

نوال عبدالرحمنقيس علي شكركركوك

نعمت وليمريوان رمضان ابراهيمكركوك

نازك امينيونس جوامير حميدكركوك

وضحه زيدانرامي لقمان عبدهللاكركوك

حمديه عبدالقادراحمد نعمان عزيزكركوك

فوزيه مصطفىمشتاق عطيه خلفكركوك

زهرو حميدشكر احمد جمعهكركوك

وضحه صالححسين جاسم خلفكركوك

ورده بشيرمحمد رافع محمدكركوك

سليمه عليسامي عمر احمدكركوك

قيسيه خطابوعد خضر هاديكركوك

نخشين عبدهللاهونهر ازاد سعيدكركوك

نذيره خليلنهاد عدنان قادركركوك

سعدى خلفبنيان خضر عبدهللاكركوك

كافيه حمدرعد عامر عكلهكركوك

عطيه عبدالنبيخليل قدوري محمدكركوك

عائشه عبدالكافياحمد مجيد عبدهللاكركوك

صبيحه منطيغهمحمد سلطان محمدكركوك



مريم جاسمحاتم عبدهللا محمدكركوك

جهان عباسفالح صالح الدين دولتكركوك

مليحه هاديشه مال عبدهللا عليكركوك

مطره حمدصالح دهام جمعهكركوك

صافيه بكرخليل كريم محمدكركوك

سعديه احمدحسام فاضل حسنكركوك

تافيه محمودمهند احمد غيدانكركوك

نزميه حبيبمطشر قادر احمدكركوك

خاتون احمدجمعه احمد محمدكركوك

فطيم حسنحسن فندي حسنكركوك

عمشه ياسينهندي محمد خلفكركوك

نجله مجيدريباز عباس شريفكركوك

هالكه بحرماهر احمد خزعلكركوك

نبيهه صالحانور عبدالرحمن محمدامينكركوك

عنبر رسولمحمد صالح محيالدينكركوك

جميله فتحاهللسوران فارس حميدكركوك

رابعه زيدانقاسم شكور محمودكركوك

بدريه كرديتاجر مهدي صالحكركوك

سوريه حسيناحمد محمود محمدكركوك

ضحيه رحمنكريم خطاب عميركركوك

بخشان محمداري محمد احمدكركوك

صبحه حمدسالم محمد نايفكركوك

غربت حسينعباس رضا حسنكركوك

فضيله علوانفالح حسن عليكركوك

نعيمه عالويمثنى فرحان عبدهللاكركوك

رابعه حسنناصر خلف حمدكركوك

مهيه سويسعماد عواد عبدهللاكركوك

سكينه رحمه هللامحمد خيرهللا سعدهللاكركوك

عجيبه محمدسيوان عيدان حمه زردكركوك

عزاره كريماسو صالح جاسمكركوك

ليلى ستارعادل خليل احمدكركوك



شمسه محمودفاروق عبدالحافظ حسنكركوك

سعاد فيض هللامصطفى مقدس محمدكركوك

فاطمه عبدهللازكريا عبدالكريم عبدهللاكركوك

بخشان عمراياد نجاه حسنكركوك

زليخه محمداميناحمد فاضل خليلكركوك

فطيم محمداسماعيل محمود ربيعكركوك

صبريه قادرعمر علي خضركركوك

عفيفه حسنسعدون صباح حسنكركوك

صبريه عباسحسين خالد مصطفىكركوك

حمديه محمدامجد عبدهللا كريمكركوك

حريه اكبرعمار خليل ابراهيمكركوك

صافيه طهثامر عبدهللا محمدكركوك

حليمه عبدهللاعبد احمد عبودكركوك

زريفه فرحانحسن محمد احمدكركوك

سعديه رمضانياسر محمد عزاويكركوك

غريبه كريمصباح محمود مجيدكركوك

حسنه علوعلي خرابه فرحانكركوك

عمشه حسينيونس حسن احمدكركوك

ريمه خليلسيف سعد محمدكركوك

ناعس عبدباسم مزعل حليلكركوك

مرين عثمانهريم مجيد محمدكركوك

ايمان زكياحمد تحسين عمركركوك

بهيجه رشيداياد صابر رحيمكركوك

عائشه عمرصباح حس عمركركوك

اسيا منيفماهر احسان ابراهيمكركوك

سهام شكرواثق موفق ابراهيمكركوك

صبحه حمدعبدهللا خلف محمدكركوك

نوفه فهدصالح حسين عليكركوك

زكيه عبدهللاكريم محمود شكوركركوك

جهاه محموديحيى محمد حمه عليكركوك

فاطمه محمدبشدر غريب احمدكركوك



زيان عبدالجبارمحمد سعيد كمالكركوك

افتاو محمدوريا ناصح ياسينكركوك

سكينه محمدنريمان طاهر ياسينكركوك

نجمه عبدهللاخالد علي حسينكركوك

صبحه خضرمحمد خلف محمدكركوك

نبات محمدمنظر حميد عبدهللاكركوك

شمسه محمدمحمد نجاح الدين رجبكركوك

سليمه اسوداسود حسن سعيدكركوك

حسناء مخلفتركي حمود صالحكركوك

خزنه محمديوسف محمد صالحكركوك

حفصه عبدهللاجمال محمد عوادكركوك

فرحه مجيدمشعان محمد صالحكركوك

حسنه عليياسر عبدهللا حسينكركوك

فطيم فارسحسين عدوان ابراهيمكركوك

لنجه بايزبشتيوان باقي مولودكركوك

غزاله احمدمحمد عبدالصمد محمدكركوك

طمشه ابراهيمحافظ ابراهيم محمدكركوك

ماجده سليمانقصي نوري عبدهللاكركوك

هيله طهمهند خليل ابراهيمكركوك

غزاله سليمانكوران رحمان ابوزيدكركوك

كافيه باباعليسالم رحمان عبدلكركوك

عائشه خلفعبدالنبي حسن معروفكركوك

خنجه قادرابوبكر محمدعلي عبدالرحمنكركوك

حمامه جوريسعد مهدي صالحكركوك

فرحه عبدهللاغالب سالم حسينكركوك

مامز عبدالحميدزانكو عبدي صابركركوك

رابعه حميددلشاد عمر نجمكركوك

فرحه محيميدمرهج علي محمودكركوك

وضحه حسينجبار عبد خضركركوك

سعديه عودلمحمد فاتح محمدكركوك

وداد محمودسعيد عثمان سرخوشكركوك



روناك محمداسو عاشور عمركركوك

فتحيه رشيداسو عبدهللا احمدكركوك

اجماله حسنمهدي فريق ابراهيمكركوك

فاتن عليمحمد حسين علي حمدكركوك

وهديه صابرقيص نجمالدين مجيدكركوك

منيره عباسريبوار توفيق مولودكركوك

ثمينه احمدمحمد كامل جوهركركوك

فطيم حمدجدوع عناد غضبكركوك

اسمر عبيدمحمد حاجي مجيدكركوك

فوزيه محمودادريس طالب محمدكركوك

نعيمه اسماعيلعبدهللا هادي صالحكركوك

عمشه ناصرمحمد نجم عبدهللاكركوك

فضيله حمدجاسم محمد عليكركوك

حمده احمدبشار محمود رجبكركوك

حمديه عليحسن احسان ابراهيمكركوك

عمشه حبيبمراد عبدهللا كاطعكركوك

زعالنه ابراهيمغسان خيرهللا ابراهيمكركوك

نجيبه عزيزاحمد حسين خميسكركوك

ريزان صديقريبوار كاظم وليكركوك

حسنه خلفعمر محي احمدكركوك

امينه كريمحمزه عبدهللا محمدكركوك

قيسيه حميدقحطان داود حسنكركوك

اميره حسنمصطفى خضر حسينكركوك

صبريه عبدهللاصالح جمعه فرحانكركوك

سميره قادراحسان كمال رفيقكركوك

حمديه شاكرشاهين محمد احمدكركوك

اختر عمرمصطفى نامق فائقكركوك

نجمه امينفرمان ناظم ياسينكركوك

فاطمه حويزفاتح حمه صديق سليمانكركوك

نوفه عبدغزوان ابراهيم صبهانكركوك

فاطمه احمدوهاب مشير محمدكركوك



فلحه حسنمظهر عبدهللا مزهركركوك

سعاده سعيدفؤاد احمد محمودكركوك

فخريه خليلاوزال صالح الدين حسينكركوك

لميعه حسينسيف طيب سعيدكركوك

سهيله جليلكرميان كامران رمضانكركوك

ربوعه ابراهيمصالح عبدالوهاب عوادكركوك

زينب فرجهه زار جبار محمدرشيدكركوك

كافي داودنزار ياسين عثمانكركوك

خالده حسنصباح نامق رضاكركوك

خديجه عليابراهيم نجم عرمانكركوك

سميره عزتسمير فاضل ابراهيمكركوك

سهام حميدبسام جمعه عبدالرحمانكركوك

خوله ابراهيماحمد شهاب احمدكركوك

فاطمه احمدسركوت جالل سعيدكركوك

صبيحه محمودزانا طارق كريمكركوك

ورده عباسعبدهللا طاهر جمعهكركوك

عاليه قادررائد محمد عبدالكريمكركوك

سكينه محمدنظام عثمان عزيزكركوك

وضحه محمدمحمد حسين عليكركوك

رابعه عبدمحمد عيسى عياشكركوك

زينب محي الدينعصام الدين محمد ر شيدكركوك

صنعه شهابمنذر بشير شهابكركوك

كميله زمانعدنان حسن علوكركوك

ماري خلفعبدالعزيز مطشر حسينكركوك

لميعه عاصيحسين عبدهللا نجمكركوك

نجيبه حكمترزكار يحيى غريبكركوك

جوانه باشااحمد هدايت بشارهكركوك

فاطمه انصيفعلي مظفر حسنكركوك

لمعه ابراهيمعماد هاشم عبدهللاكركوك

بروين حاتمهيوا خورشيد عبدلكركوك

امنه طهسعد محمود رزاقكركوك



خديجه وليبرهان محمود خليلكركوك

هدله حميدسلمان جالل اسودكركوك

نظيره حسنعامر صالح وليكركوك

وزيره حميدزيد دوشان جمعهكركوك

نوريه عليفرج احمد محمدكركوك

سته حسينعبدالنور ابراهيم احمدكركوك

رحمه قادرابراهيم محيالدين مكيائيلكركوك

نهايه علياحمد شهاب احمدكركوك

ورده عبدهللاحاتم محمد خليلكركوك

فطيم محمودعلي ناصر عبدكركوك

حالو لطيفدارا نوري صالحكركوك

فريده صالحخليل كريم خليلكركوك

هويه صالحمحمد محمود مطركركوك

كلستان عبدالرحمنفيصل فريق شفيقكركوك

كولي مصطفىجالل قادر محمدكركوك

رابعه حسينمكي يونس عبدكركوك

مريم زيدانسيف سعد عباسكركوك

سوسن رمضانجوهر محمد غريبكركوك

كلستان صابرحسن رشيد بكركركوك

نائله فيض هللااياد عبدالكريم مجيدكركوك

سنيه عدايحمود احمد حسينكركوك

شعاوه صالحاياد عيد ضعنكركوك

كميله خلفحسين خلف عليكركوك

سلوى احمدرافد محمد محمودكركوك

كمره عواداحمد علي محمدكركوك

هالله هريورعد كاطع شتويكركوك

فرحه عوادوعد صالح هزاعكركوك

بهيه صخرمرعي حسن عثمانكركوك

سعديه محمودانور احمد خلفكركوك

سيران خضرعبدهللا نجم عبدكركوك

مامز عبدالحميدهاوكار عبدي صابركركوك



فطيم احمدماهر حمد محمودكركوك

هديه رضاهشام عبدالعزيز خورشيدكركوك

ميسون خورشيدنورالدين حسن نوريكركوك

بشرى نورياحمد جهاد جباركركوك

فوزيه عمرساجد حسين يونسكركوك

حسنه عطيهسعدون عبدالخالق خالدكركوك

وضحه شاهينمحمد علي حاجيكركوك

انتصار عبودعمار فوزي احمدكركوك

عمشه غيثمناور حسن محمدكركوك

ليلي مصطفىمصطفى محمد علوانكركوك

نوره حسنمجيد ابراهيم متعبكركوك

نومه حسينعمار محمد حسينكركوك

باسمه تركيايمن حسن محمدكركوك

هدله محمداحمد عويد خلفكركوك

حسنه شطبعلي حسين ابراهيمكركوك

فهيمه عبدهللاصباح اسماعيل وليكركوك

مهيه حسنفالح حسن عبدهللاكركوك

فاطمه عبدهللاانور عمر وهابكركوك

نجمه حسنبختيار محمد قادركركوك

خالده مصطفىيشار جليل اسالمكركوك

كرحه زيدنعلي عباس مظلومكركوك

اديبه صالحالدينرسول جرجيس صالحكركوك

اميره خضرمحمد فاضل محمدكركوك

صبحه سلمانسطم فرحان عبدهللاكركوك

خديجه عزيزنشوان عطيه محمدكركوك

نهله جمعهليث حمزه عليكركوك

فضه عليخليل محمد عيسىكركوك

بدريه نجمحسام زيدان خلفكركوك

صبحه عبدهللاعلي حسين جوادكركوك

فريده محمداثير عبدالواحد حسينكركوك

سعديه محمدعباس فاضل ابراهيمكركوك



عمشه عبدهللاصالح حسن ياسينكركوك

زمو عبدالوهابمحمد احمد خضيركركوك

قمر عليمحسن محمد عباسكركوك

جميله مجيدعلي خضر محمودكركوك

بيشه حسنعيدان شريف عبدكركوك

مريم حماديمحمد علي محمدكركوك

نيكار انورسيامند لطيف سرتيبكركوك

نجمه شكرعيدان جرجيس محمدكركوك

حمده احمدمصطفى خليفه صالحكركوك

عوفه نزالفالح حسين محمدكركوك

زرين محمدحسين عبدالكريم سعيدكركوك

كوهره عزيزسالم برزو نصرالدينكركوك

فاطمه نورياكام محمد فرجكركوك

فوزيه سليمانجهاد عمر احمدكركوك

حالوه توفيقعباس نجم عودلكركوك

مجيده محمدعبدالخالق يحيى عمركركوك

كرحه صالحثائر غيدان احمدكركوك

فصيح عمرارام عباس عزيزكركوك

مزنه محمدثائر محمد مرهونكركوك

نجمه احمدعبدالمناف مجيد محمدكركوك

مرجان رحمانعرفان علي يوسفكركوك

فريد محمدلقمان اسعد محمدكركوك

عائشه عبدهللامطلك صالح حسنكركوك

فرحان ياسينعواد جاسم محمدكركوك

نجيبه عمرعادل عبدهللا عليكركوك

حليمه احمدعزت محمدامين احمدكركوك

عمشه حسينوسام طه ابراهيمكركوك

كافي محمودجامل اسود محمدكركوك

جلستان اصغرفاضل باقي تقيكركوك

ليلى عبدهللانبراس رحيم فدعمكركوك

نظيره انورره وه ند حمه زياد صالحكركوك



نومه محمدرميض خلف عللوكركوك

صيده محمودخالد عويد حومدكركوك

سكته كرمجمعه عبد سبتيكركوك

وعديه عبدهللانجدت خالد درويشكركوك

قتحيه شالشصباح محمد احمدكركوك

بهيه نادرعبدالرحمن ياسين عمركركوك

وضحه حمدونفوزي عبدهللا حمدكركوك

ربيعه صالحمهند محمد خلفكركوك

نديمه احمدخالد طالب صالحكركوك

عصمت حسينسركوت حسين صابركركوك

عمشه احمدحميد عبدهللا خلفكركوك

امو توماناظم الياس بطرسكركوك

حسنه فتح هللاريبوار نورالدين عليكركوك

كالويز محمدشاخه وان خالد سعيدكركوك

شكريه توفيقجاالك احمد محمدسليمكركوك

نوره شحاذهمحمود صالح جاكلكركوك

برزين محمدسليمشيروان جمال صابركركوك

شمسه مهديفرج شحاذه عليكركوك

فوزيه عبدقصي خطاب عمركركوك

سنيه يابهشاخوان نامق توفيقكركوك

منسيه حميدشعالن عبيد احمدكركوك

طمشه محمدرائد حسين صالحكركوك

طمشه ابراهيمستار ابراهيم محمدكركوك

نهيه خلفصالح حسين محمدكركوك

بدريه حمديعلي كريم شوليكركوك

طفله حسناحمد جميل محمدكركوك

حسنه محمودنزار داود محمدكركوك

قرنوكه شكورعدنان سكران خضيركركوك

فضه محمدفهد ساجد حميدكركوك

لطيفه عبدهللاسفيان عزالدين يونسكركوك

نايله صالحعباس صالح سعدهللاكركوك



ميم صالحخالد فهد عبدهللاكركوك

نزيره صديقعبدالصمد عيدان غيدانكركوك

نزيره زينلطارق جالل خليلكركوك

مليحه علييوسف احمد شريفكركوك

نجاه مرعيعلي حسين محمدكركوك

سيونجه محمدصايغن اسحاق محمدكركوك

هدله حسنمحمد فرحان اسودكركوك

صربه محمدخالد محمد شهابكركوك

ليلى رشيدصالح هاشم منصوركركوك

وضحه ذيابحازم يونس ابراهيمكركوك

صدريه بخشينوزاد فائق توفيقكركوك

رفعه احمدمعد فيصل خلفكركوك

امينه حسنعامر نزهان رحمنكركوك

مكيه محمودياسر هالل طاهركركوك

نهله عيسىمطر محمود حسينكركوك

ايسر سعدهللاحسين ميتي عبدهللاكركوك

امينه هاديحمود احمد خطابكركوك

بشری محمداورهان نجم الدين رؤوفكركوك

هديه ابراهيمحيدر صابر رضاكركوك

مسكيه خليلمحمد موفق عبدهللاكركوك

كافيه فرجطالب صابر حمه سعيدكركوك

صبيحه عزيزهاوبير هيمن اسماعيلكركوك

مراكش عبدفارس زيدان خلفكركوك

مهيره عبدحسن مجيد عبدهللاكركوك

زينب عباسمحمد جبار مرادكركوك

حياه نجيبسالم عبد جرجيسكركوك

زليخه عبدهللارعد نوري فتاحكركوك

شمسه خلفاسود محمد خلفكركوك

رابعه نشاتمحمد ثامر رديفكركوك

هيله ضاريروكان مهدي صالحكركوك

سلطانه جاللاحمد عارف جاللكركوك



فضيله محي الدينحمد رميض حمدكركوك

زيتونه احمدايوب سليمان سلمانكركوك

شكريه نجمعلي رؤوف محمدكركوك

نضال صباحجمعه نعمه احمدكركوك

نورهان حسينعدنان وليد يادكاركركوك

حدهن وثيجسيف حمزه عوادكركوك

سلطان محمدسامان قادر داودكركوك

حالوه رشيدهيمن نورالدين سعيدكركوك

فلاير عليمثنئ جاسم عبدهللاكركوك

حسنئ صابرطارق حسين نامقكركوك

عطيه محمدمعتصم كامل حميدكركوك

ازهار عليمحمد رياض محمدكركوك

عائشه خلفمدهللا عبدهللا حسنكركوك

نورهان عزيزموسى محمد سليمكركوك

ملكيه عليكمال علي صادقكركوك

هديه عمرصمد حسين حسنكركوك

نوفه خلفحسن محمود عبدهللاكركوك

صبحه جمعهطاهر حمود عبدهللاكركوك

قيسيه بنيانارشد اسماعيل خضركركوك

نبيه احمدقحطان طالب رشيدكركوك

صبريه محمدسوران لقمان جاللكركوك

كيجان احمدفرياد كاكهرش احمدكركوك

بروين عبدالقادرهه ريم عبدهللا مجيدكركوك

نذيره رفيقصالح صباح نصرالدينكركوك

حسيبه لطفيقادر رضا فرجكركوك

فتحيه عبدمساهر عواد محمودكركوك

غربت سعيدكنعان عبيد بابه شيخكركوك

مديحه احمدعصام اسماعيل محمدكركوك

بدريه عبدهللاسيروان زراري احمدكركوك

شكريه حمدشكيب جار محمودكركوك

كريديه جاسمعيدان صالح عليكركوك



عفيفه حبيبثامر فاضل عباسكركوك

كالويز عزيزعلي انور سرهتككركوك

رابعه مولودبكر عزالدين عبدهللاكركوك

زكيه محمدامينثامر عبدالعزيز احمدكركوك

مليحه احمدايوب سامي شوكتكركوك

رسميه عبدالرزاقسعد محمد صالحكركوك

خديجه فاتحعبدالصمد نجم الدين جاسمكركوك

نائله محمدعقيل حسن عبدهللاكركوك

ثريه احمدمصطفى عبدهللا حسنكركوك

وضحه احمدطارق سلطان حمدكركوك

ساميه يونسناطق عبدالكريم خلفكركوك

حالوه عليعدالت عمر عزيزكركوك

رحيمه محمدجمال جالل محمدكركوك

شكريه امينعبدالرحمن توفيق امينكركوك

قدريه عالويفرحان عايد عزيزكركوك

فهيمه جواميربرهان محمد رشيدكركوك

اسكه صالحصمد احمد ياسينكركوك

كميله هذالعالء جاسم محمدكركوك

كنوه احمدهيثم صالح جاسمكركوك

سلوى عليسوران عبدالكريم حسينكركوك

شكريه محمودعبدهللا سعدون حسينكركوك

نجاه ستاراحمد وهبي عارفكركوك

ريمه ابراهيمليث احمد ميدانكركوك

عيده حسنزامل حمادي عيسىكركوك

هدله عبدالحميديونس خليل يوسفكركوك

نجمه اسودمدحت كوان خلفكركوك

منتهى محمدقاسم شاهين مهديكركوك

خانم عزيزاميد محمد مجيدكركوك

ملكيه زين العابدينحسن علي مردان سليمانكركوك

فائزه عليمحمد نجاه عليكركوك

ناجيه قادرنجدت شهاب احمدكركوك



سعاده صابرنجاه عبدهللا محمدكركوك

هديه جاسمباسم محمد خلفكركوك

عليه فليحسبهان عبدهللا شبيبكركوك

يقدا محمدمحمود حمادي عبدهللاكركوك

رافده شاكرحمزه ناصر عليويكركوك

نائله كريموميض جهاد سعيدكركوك

سعاد محمدجالل جبار ستاركركوك

صبحه خلفمحمد علي احمدكركوك

نفله عمرداود سلمان سعودكركوك

معصومه احمدهيمن كريم عصافكركوك

هديه بكرصباح بايز حمزهكركوك

عمشه حسينخلف اسماعيل رشيدكركوك

زريفه خالدعلي ظاهر محمودكركوك

حصه جاسممحمد جاسم محمودكركوك

هديه هاللانور عماد داودكركوك

حليمه عطيهعبدهللا حميد خضيركركوك

سعديه مصطفىباسل عدنان عليكركوك

شذى عبدالقادرشيفان عبدالكريم حمزهكركوك

صديقه اسماعيلايوب احمد حيدركركوك

بدريه احمدحسيب عجيب فقي عزيزكركوك

مرجان احمديونس عبدهللا حمزهكركوك

نسرين عمرعدنان عبدهللا محمدامينكركوك

سيران رفيقهيمن سعدهللا عليكركوك

نجيبه شهابفالح سعدهللا عبدهللاكركوك

خاتونه محمدعدنان عثمان قاضيكركوك

ايمان نجم الدينعبدالقادر شوكت شفيقكركوك

وصف ابراهيماياد محمود اليذكركوك

عدله رجبحسين ابراهيم عطيهكركوك

دوايه حمديونس وشيح جبركركوك

فخريه جوهركارزان نورالدين نجم الدينكركوك

طلعت مجيدسامان ناصح محمدكركوك



كوجر عبدهللااسو محمد قادركركوك

امينه صالحكامل علي حسينكركوك

فيضه عبدهللارائد ابراهيم محمدكركوك

نجمه عبدهللامحمد جوامير جباركركوك

فلاير حسنعلي عادل حسينكركوك

خالده عليحميد مكي حسينكركوك

كليزار مجيدعلي حلمي نامقكركوك

شلير حسينريبين رحمان عزيزكركوك

صبريه سعيدهادي احمد امينكركوك

كالويز رفيقسه نكه ر عبدالقادر شريفكركوك

بديعه صابرعماد خورشيد محمدكركوك

ناهيه مجيداسماعيل عزالدين حسنكركوك

شهالء محمدمروان قاسم محمدكركوك

ليلى حسيناحمد سبع عليكركوك

عطيه كاكهاحمد محمد سعدونكركوك

كميله محمددلير فتح هللا عبدهللاكركوك

ثقيله ايوبجواد كاظم محمدكركوك

مريم احمدنزهان زيدان خلفكركوك

فاطمه غائبعمر خطاب احمدكركوك

اديبه عليعامر عرب طالبكركوك

هيبت سعيدعامر بشير مجيدكركوك

فوزيه حسنوليد حميد محي الدينكركوك

خرمه سليمجمعه مرعي حسنكركوك

روناك صابرعلي احمد حسينكركوك

حسنه محمدجمعه شعالن عبدكركوك

نزيره شريفاياد سامي مصطفىكركوك

الهام انورخليل واحد حميدكركوك

نعيمه احمدنوري عاصي يونسكركوك

اميره سبعصباح عواد حسينكركوك

هيبت رضااسماعيل عباس عليكركوك

ثلجه محمودمحمد محمود فرجكركوك



عروبه ابراهيممحمد عاصم حسينكركوك

اميره رسولاراز عزيز عثمانكركوك

هدله عبدجمال عيسى عليكركوك

فرحه شيخجمال محمد عليكركوك

قدريه عثمانخالد حميد عمركركوك

وزيره حميدحسين نزال حمدكركوك

حمديه احمدجعفر حسيب شكوركركوك

اميره عمرمحمود مجيد حميدكركوك

حسيبه محمدابراهيم احمد شهابكركوك

زينب عليمحمد ابوبكر محمودكركوك

حسناء عطيهغني عيسى حسنكركوك

مليحه حسينمسعود فؤاد كاكلكركوك

كرحه محمدخلف محمد احمدكركوك

ثمينه يونسجهانكير محمدشكر حمه صالحكركوك

كافيه عمراحمد حسن امينكركوك

اهرام حامياحمد صعب حسنكركوك

فاطمه اسماعيلحيدر محي مهديكركوك

مينا عبدهللاعبدالسالم مصطفى خضركركوك

روناك محمداميناكو سعدهللا عبدهللاكركوك

يسرى علييوسف صباح عبدهللاكركوك

هدى نصر هللاتيمور عالء الدين عبدهللاكركوك

زهيه احمدجبار محمود جاسمكركوك

نايله خضرفرحان حمد عبدكركوك

نوره داودمقداد جاسم محمدكركوك

نظيره محمدكارزان فاتح عليكركوك

مريم سعيدهاشم عثمان حسينكركوك

خديجه نجمسامي سعود اسماعيلكركوك

حليمه احمدفرهاد سعيد عليكركوك

واضحه جاللفهمي عادل محمد نجمكركوك

نسرين نريمانموسى ستار ابراهيمكركوك

خورشيده خوداكرمعمر حيدر محمودكركوك



عوفه صالحغانم عبد عبدالغنيكركوك

شكحه محمد امينفالح حسن عليكركوك

خديجه اميناحمد جبار احمدكركوك

نجمه عبدهللامحمد فاضل اسودكركوك

نظميه عباسمحمد كرم حميدكركوك

فرحه محمدمحمد سوري عليكركوك

حمديه خضركاكه مد عبيد محمدكركوك

نجود حميداسماعيل خلف فارسكركوك

عائشه سعيدعلي عبدول محمدكركوك

فخريه ذهبفندي حبيب خلفكركوك

اواز عبدالرحمنشمال حسامالدين محيالدينكركوك

كلجان عبدينسعد امجد بهجتكركوك

نظميه حسينشاالو نوزاد عبدالجباركركوك

فطيم هالليوسف محمد صالحكركوك

حربيه حسنعبد قحطان عبدكركوك

وزه حسناحمد محمد خورشيدكركوك

نوريه حبيبثائر ساهي جاسمكركوك

مره حسينطارق عبدهللا شهابكركوك

بخته عبدادريس فهد صالحكركوك

وزه حمادهصالح علي رجاءكركوك

افتخار حسنهاشم فارس يحيىكركوك

امل قادرعباس محسن تحسينكركوك

مقبوله عاشورجاسم عبدالستار جاسمكركوك

فاطمه عليعاشور نصيف حسنكركوك

حليمه حسينوعد ياسين حمدكركوك

فطيم عليهالل حمد حسنكركوك

نايله صالححامد قدوري عمركركوك

سلطانه شهابعبدالعزيز احمد حسنكركوك

فهيمه ساهيخالد عادي طهكركوك

سعديه مطرفيصل دخيل عليكركوك

الميه ابراهيموليد احمد اسودكركوك



حسيبه احمدعلي نجدت نوريكركوك

كرجيه احمدخليل مجيد كاظمكركوك

صبحه احمدخلف هالل صالحكركوك

ربيه محمدازهر صالح عليكركوك

ريمه حسينسالم صباح عيسىكركوك

خضره حمادمشعان محمود جوادكركوك

جميله جوادمحمد عبداالمير خلفكركوك

فتحيه عبدزياد هشام احمدكركوك

امونه عبدهللااحمد حسن محمدكركوك

اديبه احمدتركي خلف سليمانكركوك

ماهره احمدعلي مهدي فهميكركوك

نادره عبدالرحيمازاد عبدهللا عمركركوك

ندرت عبدهللاسرمد سيفالدين محمدكركوك

سهيله محمدرائد محمد عيسىكركوك

وزيره صالحمحمد عبد محمدكركوك

بسير عبدهللاصالح عمر محمدكركوك

عائشه نوريهيمداد هادي نوريكركوك

سمر عبدعلي حسين عليكركوك

هديه محمداميد علي عمركركوك

سوزا حسنجمعه مشير صالحكركوك

رحيمه يابهناظم كاكهمند سالمكركوك

بيروز احمدعبدهللا عمر عليكركوك

خضره سليمزياد فاضل جاجكركوك

رفعه خميسمحمد سالم جاسمكركوك

مريم عبدهللاماجد حسن محمدكركوك

عائشه ابراهيمفرحان شويش محمدكركوك

علميه خليلمازن شهاب احمدكركوك

ازهار قاسمقيس فريد حسنكركوك

شناي موسیابراهيم ايدن محمدغازيكركوك

كلشان محمدعدنان خيرهللا واحدكركوك

سلوى صبحيعمر اسعد حمزهكركوك



فطيم احمدعلي حسين مدهللاكركوك

كوكب محمودسعد وعد محمدكركوك

حسينه حسينمطشر رشيد حياويكركوك

ميسون عبدمؤمن خضر حسينكركوك

حسينه حسينفاضل رشيد حياويكركوك

كبله ابراهيمرياض محمد حمدكركوك

كورجيه جلعودعبدهللا خلف اسودكركوك

شكريه نجممصطفى ناظم احمدكركوك

فائزه هللا ويردينجم عبدهللا شهابكركوك

شمسه ياسينموفق جاسم محمدكركوك

صبحه عبداللطيفعلي حمد محمودكركوك

كطعيه حميدياسر حسين عكالويكركوك

حياه عبدهللانجاه سليم امينكركوك

اسيا حمدعلي احمد طهكركوك

حريه خليلمحمد عدنان خطابكركوك

هاشميه محمدمصطفى اياد احمدكركوك

كيدى فرحانيونس عطيه مخلفكركوك

دنيا جرجيسمصطفى علي محمدكركوك

هديله شحاذسعد خلف حمدكركوك

سكينه احمدعلي محمد مهديكركوك

سلوى احمدحسين محمد محمودكركوك

يازي علياحمد محمود صباحيكركوك

عمشه ابراهيمماهر احمد شاللكركوك

طليعه محسنيوسف محي مطركركوك

عائشه حمه سعيدكاكل حمد قادركركوك

شازمان محمديوسف علي عزيزكركوك

جميله احمداحمد رشيد قادركركوك

عمشه زيدانمحسن عبدهللا محمدكركوك

خديجه احمدابراهيم ذهب محمودكركوك

مهيه عبدهللابارق نجم عبدهللاكركوك

حسنيه محمدجمعه احمد درويشفرجكركوك



امينه احمدرشيد احمد امينكركوك

سميره محمودمقداد عبيد عليكركوك

امينه خورشيدغفران احمد محمودكركوك

نايله ياسينهريم شفيق توفيقكركوك

امنه سلمانمحمد جاسم محمدكركوك

بسته ابراهيموضاح صباح حربيكركوك

بسهيه حميداحمد حمود نصيفكركوك

صبحه طالبياسر زيدان خلفكركوك

شيرين محمدشفان عثمان محمدخانكركوك

كالويز عزيزاركان عاصي عليكركوك

ملكه جمعهتوفيق يونس عزيزكركوك

فرحه مسعودناجي سعيد دخيلكركوك

كافيه احمدامير عارف حسينكركوك

اخالص فاضلاحمد نبيل مهديكركوك

فريده حسينعادل حسيب عليكركوك

رعنه سعيدصباح مجيد احمدكركوك

اميره جاللعامر محمود محمدكركوك

جوزه حسينثامر صالح عليكركوك

فخريه مجيدجيا فيضي رفيقكركوك

قدريه نصرالدينزانا جمعه رفيقكركوك

عوفه جاسمرعد حسين عليويكركوك

امل احمدعمار حسين وسميكركوك

خديجه نامقجاسم محمد اللهويرديكركوك

مريم بكرعماد طه رحيمكركوك

سهام خيرهللاامير ارسالن امينكركوك

عساكر عبدهللاحسين عزيز عليكركوك

مجيده خلفجاسم محمد خلفكركوك

سهام احمدعبدهللا فؤاد محمدكركوك

فوزيه حسينمحمد فخري عثمانكركوك

كالويز احمدسامان جعفر احمدكركوك

وضحه محموداياد عبدهللا حمودكركوك



عمشه حسينفيصل مصطفى صالحكركوك

صبحه فرحاناحمد ابراهيم خضركركوك

ونسه مالكراشد احمد صالحكركوك

سيونج خليلعبدهللا زهير عزالدينكركوك

سميره عزيزابراهيم جمعه ناظمكركوك

فرحه محمودهاشم وسمي عبدهللاكركوك

صون كول وهاباوميد احسان شاكركركوك

تركيه احمدابراهيم عبدالواحد محمدكركوك

سعديه نورالدينبالل عبدين حسنكركوك

نعيمه محمودصالح جاسم خلفكركوك

ديمن اسعدسامان محمود صديقكركوك

اديبه ابراهيمعدنان حسين حسنكركوك

مريم احمدتركي احمد حسنكركوك

مياسه خلفعصام احمد حمدكركوك

فضيله ستارخالد حنش كاطعكركوك

سميره جليلعدي عزالدين جمعهكركوك

نفوذ فرجحامد احمد عميركركوك

نوفه محمدرباح حكيم عبدهللاكركوك

هدله مهيديوتيح داود حبيبكركوك

سمنكول صفررائد قاسم نجفكركوك

فرحه سليموندي اسماعيل حامضكركوك

ثلجه خلفجالل محمد مظلومكركوك

نوفه محمدصالح اسود حسينكركوك

عانه محمدفيصل عبد عبدهللاكركوك

خمكول محمدامينهيوا سعدهللا رحيمكركوك

نجود خلفشويش مهدي حبيبكركوك

نسرين حسينعلي مكرم غريبكركوك

زعله صالححامد خليل حماديكركوك

مهيه داودمهند خلف حسنكركوك

عزميه علينورالدين عباس احمدكركوك

سعدى خلفقيس خضر عبدهللاكركوك



خميسه محمدلؤي نعمه عطيهكركوك

حكيمه صبارمحمد حلو محمودكركوك

عطيه عليمريوان محمدغريب امينكركوك

كلبهار مصطفىرزكار عزالدين سعيدكركوك

عسكر عليباسم احمد حردانكركوك

صبحه عيسىاحمد حميش ذيابكركوك

سعديه عباسماهر جالل حمدكركوك

امل عطا هللاعبدهللا وسام عبدهللاكركوك

عزيزه عباسحسن ابراهيم خليلكركوك

صبحه عبدهللاراضي محمود احمدكركوك

رونك محمدجالل محمد حسنكركوك

نارنجه كريمعلي خواكرم احمدكركوك

عمشه محمودرغيد صالح محلكركوك

ثريه احمدمحمد عبدهللا حسنكركوك

مامى صابرجمال حامد رشيدكركوك

رقيه قادرحسين فاضل حميدكركوك

كوله محمدمنديل علي احمدكركوك

ليلى حسيناحمد خليل ابراهيمكركوك

ناسكه رحيمطارق رحيم قادركركوك

هويه ثابتمروان دلف صالحكركوك

امينه محمدامينعمر عبدهللا احمدكركوك

فاتن رجبمهند احمد ابراهيمكركوك

ناسك محيالدينصباح مصطفى عمركركوك

نسرين عبدهللااحمد سردار صابركركوك

منى محموداحمد عبدالسالم احمدكركوك

الماس اسماعيلحسين توفيق شفيقكركوك

خميسه حسينمحمد فرحان عوادكركوك

خديجه خلفعبدالسالم شعبان نايفكركوك

سعده احمدعبدهللا عاصي عبدهللاكركوك

جميله توفيقشوقي جوهر محمدكركوك

نوره حمدهيثم حسن محمدكركوك



عائشه محمدخالد محمد عمركركوك

صبحه جواداحمد اسود داودكركوك

محبوبه حسنعلي عباس فاضلكركوك

صافيه نزالهندي جهاد نزالكركوك

فاطمه حسنسالم سمين اسماعيلكركوك

عاليه عبدالواحدسلمان عادل جوادكركوك

عليه محمدجمعه علي مطركركوك

مديحه خلفرائد حسين ابراهيمكركوك

نايله علياياد حماده حمدكركوك

هدى عباسعلي حسين وليكركوك

هويه يحيىباسم عبدالحسين عالويكركوك

منهي عبدهللاثابت جبار محمدكركوك

وسميه حسنعثمان ابراهيم عليكركوك

كبرى كاكه عوالمحمد رحيم محمدكركوك

عمشه محمدصدام حسين صالحكركوك

ذابله محمدمحمد مشعل مظهوركركوك

اكبيله خلفحازم حسين عليكركوك

خديجه عبدهللاحازم محمد حميدكركوك

صبحه عبدهللاحمد حسان صالحكركوك

نجود خلفعزام احمد عليكركوك

صبريه فتح هللاابراهيم رشيد محمدكركوك

شمام كريماياد غالب رشيدكركوك

عليه خلفوسام محمد وسميكركوك

رنكين مصطفىمريوان جوامير فقي كريمكركوك

خاتون عليصباح صالح محمدامينكركوك

مديحه حسينعزام فرحان محمدكركوك

حسنه شطبحسن حسين ابراهيمكركوك

ليلى جليلاكرم علي صاحبكركوك

خوله عليازاد حبيب عليكركوك

سهام عليعمر جوهر عاشجكركوك

ليلى عاصيعباس مجيد عليكركوك



صبحه حسنياسر عبدهللا حسنكركوك

مريم راكانمحمود عثمان احمدكركوك

فطيم عيسىجاسم محمد حسينكركوك

ثجيله حميدوليد عبدهللا حليلكركوك

فضيله عباسفوزي علي داراكركوك

فاطمه احمدبشير طه حبيبكركوك

جميله كريماحمد محمد رضاكركوك

ورده عبدهللاعلي جاسم محمدكركوك

قريبه حسناياد عمر احمدكركوك

كلشان ابراهيمعمر احمد قادركركوك

سوريه خطابمحمد خطاب صالحكركوك

خالده اسماعيلمحمد ابوبكر عليكركوك

حليمه سعيدمصطفى حسن محمدكركوك

حبسه نوريفؤاد قادر عباسكركوك

يسرى كريممصطفى قحطان صادقكركوك

ايسر حميدامير عادل مهديكركوك

سعاد فاضلطارق لطيف جاسمكركوك

اراز عبدالقادرسامان محمد امينكركوك

حياه ياسينريبوار محمد امين عليكركوك

نارنج محمداحمد اسماعيل صالحكركوك

سكينه عيدانهمام محمد جهادكركوك

حليمه رضانعمان فتاح قادركركوك

عاليه حمدقصي محمد عبدهللاكركوك

فرحه محسنصباح احمد صالحكركوك

افتخار عباسسليمان هاشم توفيقكركوك

وزيره سمينسوران حمد امين حمه كريمكركوك

عائشه ابراهيمباسم محمود عباسكركوك

صايحه علياحمد عابدين وحيدكركوك

سحر قادرخبات ولي زينلكركوك

حبيبه زنكنهئاسو غريب غفوركركوك

غنيه زيدانمصطفى ابراهيم جهادكركوك



فطيم خلفبرع يوسف محمدكركوك

نوفه فهدصباح حسين عليكركوك

مديحه عباسسبهان محمد نايفكركوك

جميله ذيابعمار جمعه داودكركوك

كالويش عزيزهاوكار بهروز حويزكركوك

خديجه احمداحمد ياسين طهكركوك

علياء عباسمحمد ماجد حميدكركوك

نهايه وليطالب خورشيد صفركركوك

سكينه سعيدبرهان مصطفى احمدكركوك

وفاء عليوليد مؤيد محمدكركوك

محبوبه طاهرفتاح رؤوف قاضيكركوك

فطومه محمدياسين مصطفى عليكركوك

روناك عبدهللاايوب عمر محمدامينكركوك

قيسيه محمداستبرق عثمان خليلكركوك

عمشه جهادوليد عواد سبعكركوك

عائشه توفيقسلمان عاصي حمه عليكركوك

نذيره عثمانفرياد احمد رشيدكركوك

معصومه عليفالح حسن خالدكركوك

خوله اسماعيلدريد شالل عالويكركوك

نرمين جاللسمير علي ابراهيمكركوك

بلقيس جاسمعلي عبدهللا عمركركوك

ناسك عثمانارام عادل نامقكركوك

حالوه عبدالرحمنوريا كاظم قهرمانكركوك

حالوه محي الدينكاظم قهرمان امينكركوك

ناديه عمر عادلاحمد اوسامه كمالكركوك

شوكت رحيمناظم محمد خورشيدكركوك

حمديه خلفرافد خلف غثيثكركوك

امنه محمدعارف عبدهللا قادركركوك

مهيه سلطانعواد احمد عمركركوك

هديه حاجمحمد حسن ابراهيمكركوك

نجيبه ابراهيمهيمن دارا محمدكركوك



عزيزه شليلسعد حميد عارفكركوك

نازيف احمدسرجل رزكار نوريكركوك

عائشه محي الدينعلي نادر محمدكركوك

مكيه شالشفراس عبد جعلوطكركوك

عزيمه قادرفريدون اسماعيل عبدالرحمنكركوك

نازنين جاللهلكوت سه ركوت محمدكركوك

نسرين امينامانج نظام عليكركوك

سميره عمرليث نجم الدين رشيدكركوك

فاطمه عزاويسعود جادهللا حمدكركوك

قدريه محمدهه لكو حسين عليكركوك

شيليران جمعهاري محمد صديقكركوك

جميله عالويقصي ساالر ابراهيمكركوك

روناك محمدشورش سعدهللا احمدكركوك

كافيه حميدارام رحيم عليكركوك

هديه خليلمحمد شكر امينكركوك

صبيحه عبدهللانياز علي جباركركوك

سعديه عليعبدالرحيم محمود اليذكركوك

صبيحه صابرسيروان عبدالجليل فتاحكركوك

صفيه احمدحسن عبدالرحمن حسنكركوك

فرحه محمودعبد محمد جاسمكركوك

بروين صالحاياد احمد محمودكركوك

وحيده عباسمحمود عزيز عطيهكركوك

فوزيه طهبختيار ياسين محمدكركوك

سيران نامقرزكار شمال نجمكركوك

عطيه بابيرهاوار عبدالواحد فرجكركوك

بيان مدحتمحمد احمد حسنكركوك

حبسه انورمريوان جمعه عبدهللاكركوك

ورده عباسمحمد رمضان حسنكركوك

حسنه علينبهان علي محمدكركوك

نعيمه سميناحمد علي حموديكركوك

حليمه جاسمعبدالسالم احمد عبدكركوك



عائشه عمرصالح خلف صالحكركوك

سعده محمدعبدهللا حسين عبدهللاكركوك

نايله حمودعلي حمد عليكركوك

وضحه حسينمحمد خلف حسينكركوك

شذى محمدحسين علي حسينكركوك

نجيبه عمرهاشم عبدهللا عليكركوك

عويشه حمداحمد حسن حمزهكركوك

شبعاد كريممحمد سالم عبدالكريمكركوك

شمسه نادرعلي خماس رهيفكركوك

لميعه عبودتيموجين احمد اكبركركوك

هكشه عليرشيد عبدهللا يونسكركوك

نوريه محمدوسام جاسم دولهكركوك

عوفه زيدانحميد عواد خلفكركوك

سميره فخرالدينمراد محمد حسينكركوك

وحيده يونسوسام حسين احمدكركوك

عائشه محمدكامل احمد نجمكركوك

كريمه خلفعزالدين مجيد خلفكركوك

ثريا خلفسامي حواس حميدكركوك

نايله محمودعالء حسين خلفكركوك

عائشه عليعبدهللا صالح عيسىكركوك

صبحه عبداللطيفعبدهللا حمود عطيهكركوك

كريمه حنوناحمد عبيد عبدالهاديكركوك

وطفه صالحمحمد مضهور حبيبكركوك

كرجه حسناحمد عبدهللا ظاهركركوك

زينب كريمجميل كمال محمدكركوك

فرحه عليويمحمد حسين نجمكركوك

سعده جاسممحمد رشيد حسنكركوك

ريزاو حسنكريم ابراهيم سلمانكركوك

بشرى اشرفمصطفى عدنان ابراهيمكركوك

عليه عمرتيمور عاصي عمركركوك

فطيم احمدمحمد خلف ابراهيمكركوك



رفعه عويدمحمد سوري محمدكركوك

حتلوفه احمدصالح محمد محمودكركوك

جوزه عبداللطيفمحمد طلب محمدكركوك

ليلى عبدالرحمنوسام علي احمدكركوك

هيفاء سعيدمحمد يشار صابركركوك

سعاد عبدالرحمناراز محمد فريقكركوك

فوزيه امينرشيد عبدالغني جاسمكركوك

زبيده محمدولي احمد ياخيكركوك

كلسر نورالديناحمد الهام برهانكركوك

زهره مصطافخالد محمد كصبكركوك

مارب حسنمروان احمد اسماعيلكركوك

فرحه هاللسعد عامر حميدكركوك

ثريه عثمانجهاد عباس شمرانكركوك

ايتان محمدحسين محمد صالحكركوك

غنيه خضراحمد خلف مجذابكركوك

ليلى عليسعدون صبري حماديكركوك

ريشه خلفباسم عطاهللا جمعهكركوك

مطره حسنعمار علي زيدانكركوك

خديجه حسينزلفقار بكر صديقكركوك

بهيه كريمفؤاد احمد محمدامينكركوك

تركان فهميارشد صباح نامقكركوك

طلبه خليلظاهر محمد صمعوكركوك

فتحيه عبداللطيفصدام حسين عليكركوك

زهره علوعماد غزاي اسماعيلكركوك

صبريه خالداحمد حسين صالحكركوك

بدريه محمدقيس ابراهيم حسينكركوك

عفره راشدابراهيم عبدهللا خليلكركوك

وحيده جمعهخضر صباح جهادكركوك

صبحه جاسمبراء محمد وكاعكركوك

خيريه ابراهيمجالل حمهتوفيق درويشخالدكركوك

حبيبه عبدهللاسيروان احمد كريمكركوك



يازي عبدهللاثابت عبدهللا عيسىكركوك

جاهده نوريانعام رحمه هللا غنيكركوك

امينه عبدهللانصر محمد احمدكركوك

ترفه عليشهاب احمد عليكركوك

حمده عوادشالل ذياب حسينكركوك

نعيمه بكرنوزاد اسماعيل حامدكركوك

جواهر عادلسامان حسيب انوركركوك

قدريه عثمانديالن نور الدين محمدكركوك

مهيه محمدهاشم نجم عبدهللاكركوك

قيسيه حسنخالد عبدالرزاق احمدكركوك

نشميه مجدلعلي عوده سويدكركوك

هدله جدوعنجم محمود جموكركوك

ميشه فرحانخوام خليل ابراهيمكركوك

هناء يوسفبارق عدنان ذيابكركوك

عبيده شمهمعتز علي حسينكركوك

بدريه شكوراسعد حسين عليكركوك

مروه خضرفاضل احمد اسماعيلكركوك

نصره حميدجليل عبدهللا رشيدكركوك

احالم قادرمحمد علي حسينكركوك

مليحه حسيناسماعيل رشيد صالحكركوك

ناهده يعقوبعباس عمير خطابكركوك

نوريه كمالفردي خليل ابراهيمكركوك

شكريه جاللصباح محمد عمركركوك

كرحه عطاهللابراهيم عطيه حسينكركوك

هيبت رشيدسيروان محمد محمودكركوك

كولر اسماعيلعلي محمد جويدكركوك

كنك فقي محمدسردار رشيد مولودكركوك

صافيه عبدهللايونس عزيز احمدكركوك

جميله رؤوفعرفان صديق محمدكركوك

شكريه محمدامينقاسم محمد ابراهيمكركوك

عيده ابراهيممهدي حسين عليكركوك



ليلى طلبعبدهللا حسن حمدكركوك

عائشه خلفصالح ابراهيم حسينكركوك

بدريه مهديكرم شامل واحدكركوك

ملكه محمدهزبر عبد عزاويكركوك

زكيه امينعبدالرحمن مصطفى عليكركوك

بدريه شكورنظام اشابور رحمانكركوك

سوزه عبدهللااسو عبدالعزيز حميدكركوك

اعنزيه مهديهشام مزهر اعبيدكركوك

هدله محمدعطيه مرعي حسنكركوك

رحيمه ولينوفل محمد ياسينكركوك

جاهده اكبرسيفان سفين محمدكركوك

نوفه حسينمحمد مصطفى احمدكركوك

صبريه عبدهللافارس بهاءالدين فريقكركوك

فكريه سميناحمد فرهاد قادركركوك

سعديه عبدضياء سعيد عليويكركوك

امنه عليبختيار نجيب رشيدكركوك

حمديه محمدقصي حسين عالويكركوك

صفيه عثمانسعد عدنان محمودكركوك

نعيمه جهادغانم حسين عليكركوك

ثوره حكيمماهر مجيد كريمكركوك

نهله حسيناحمد خليل محمدكركوك

ضحيه رميضايمن خالد احمدكركوك

رابعه احمدواثق نايف ابراهيمكركوك

عمشه فارسحسين عبدهللا صالحكركوك

زهيه هجولعامر عبدهللا عليكركوك

زينه قوربانياكرم محمدامين ميرزاكركوك

منهيه عبدهللامحمد محمود صبحيكركوك

مطره حسينسامي حسين دخيلكركوك

صبحه احمدرعد عطيه احمدكركوك

ورده عبدوسام فرهود جاسمكركوك

صبيحه سعيدسالم نورالدين محي الدينكركوك



لطيفه هاديوسام احمد متعبكركوك

سلوى تقيقاسم يحيى غالبكركوك

نوال عليعلي محمد عليكركوك

نزميه فاضلحسن عبدالرزاق جاللكركوك

رمزيه حسنزين العابدين نورالدين احمدكركوك

ضحيه عبدهللامهدي صالح تمركركوك

زماو حميدعبدهللا عيدان عبدهللاكركوك

بتله نايفشكر محمود جروكركوك

امونه صالحسامي جمعه عباسكركوك

نجود ابراهيممحمد عللو صيهودكركوك

مريم حسينسعد احمد غديركركوك

امينه هاديمقداد احمد خطابكركوك

صبحه عبدالرحمنشهاب علي صالحكركوك

يلدز علينهاد محمد احمدكركوك

رهوب ياسينمحمد علي خضركركوك

مامز نصرالدينكارزان جبار جاللكركوك

رفعه جاسمادهم ابراهيم احمدكركوك

اعتماد شاكرمراد صالح سعيدكركوك

بسهي عليحسين نافع حسينكركوك

كتبه عليسالم جاسم حسنكركوك

كورجيه حسنجاسم عبدهللا وليكركوك

صبحه صالحعبدالحكيم نعمه محمدكركوك

سعديه عباسنعمت عزيز عبدهللاكركوك

تاضي ابراهيملؤي علي احمدكركوك

زليخا احمدفريدون بابكر عبدهللاكركوك

عائشه عمررحمان عمر محمودكركوك

صبحه عبدهللاصادق نجيب صالحكركوك

فضيله حميدصدام جمعه احمدكركوك

سكينه عبدالحميدنوري ضامن حسنكركوك

سكينه عبدالحميدغازي ضامن حسنكركوك

غبشه خالدحسن نجم عليكركوك



حسنه صالحعبدهللا صاحب احمدكركوك

مالحت حمزهشكر محمود محمدكركوك

فاطمه سعيدقانع صديق عيسىكركوك

بهيه كريمهيمن احمد محمدامينكركوك

حكيمه جاسمعلي عبدهللا حمدكركوك

فاطمه احمدعماد خلف صعبكركوك

نوفه عيسىراجح محمد مديتكركوك

صبحه ياسخليل ابراهيم حسينكركوك

مهروبه خلفادريس عباس سعيدكركوك

سعديه محمدعاصم محمدصالح رشيدكركوك

ابتسام ناصرراغب عبد حمدكركوك

هرميه عدايرائد عواد خلفكركوك

نجمه عطشانباسم محمود نعمانكركوك

هكشه خلفمحمد احمد ناصركركوك

خوله محموددحام يوسف حمدكركوك

هديه طهسفين حسين احمدكركوك

فطيم حسنمحمود حمد دخيلكركوك

فتنه فرحانعلي بلط محيسنكركوك

سناء كريمعبدالسالم عبد حمدكركوك

زاهده عبدهللاهالل فاضل صالحكركوك

زهيه مهديادريس جاسم محمدكركوك

غنيمه عمرجودت فائق مردانكركوك

هويه عوفيرائد صالح مهديكركوك

كلعزار عمربيشتوان عاصي احمدكركوك

نجمه محمودسردار محمدعلي نادركركوك

زليخا حميداحمد عبداالمير كريمكركوك

وضحه مطلكنواف جمعه فيصلكركوك

سوده احمدسعد جاسم محمدكركوك

رجاء يونسمضر مؤيد سبهانكركوك

سوسن خلفخليل ابراهيم خليلكركوك

سعديه عليضياء جمال حميدكركوك



منيف اسماعيلعباس غازي عليكركوك

ليمو فريقزكريا كودرس محمدكركوك

فريده احمدئاري حسن بهرامكركوك

اديبه خالدمحمد عباس احمدكركوك

ساميه فاضلجاسم محمد حسينكركوك

خويله محمدوليد جليل كريمكركوك

هدله عبدهللارياض عبدهللا جاسمكركوك

كتانه عثمانرحيم رحمان مجيدكركوك

ملك سعيدنهبز حويز امينكركوك

فهيمه اسماعيلحسن بكر حمدكركوك

سيوه حمهعزيزسالم محمد كريمكركوك

فاطمه محمدجاسم صبحي سمينكركوك

ريمه محسنعبدهللا صالح محمدكركوك

ليلى نوريحسين عباس رشيدكركوك

نوريه ابراهيماركان علي محمودكركوك

نبيهه عبدالرحمنجاالك جوهر محمدكركوك

سمره جاسمحمد مصطفى صالحكركوك

ورده جادهللاشجاع ياس خضركركوك

عدله عبدهللاطايس حمد حسنكركوك

صبحه احمدصابر محسن عليكركوك

بطه احمدفالح حسن عليكركوك

لنجه بايزره وه ند باقي مولودكركوك

بيروز كريميونس مجيد حمهكركوك

غزال حسينعلي رشيد رسولكركوك

ريمه حربيروكان كريم محمدكركوك

عمشه حسينسالم ناظم متعبكركوك

هناء احمدباسم طالل محمدكركوك

نوريه عبدعليمحمد طه احمدكركوك

اصليه عبدالكريمشفان طه محمدكركوك

وحيده اسماعيلمهند محمد رحيمكركوك

صبيحه حموداحمد جميل رشيدكركوك



عالهن محمدعماد هاشم نوريكركوك

سميره توفيقوسام طه رشيدكركوك

يقدا محمدعبدهللا حمادي عبدهللاكركوك

كلناس ابراهيمقاسم علي قادركركوك

كله قادرهيمن حمه شيخ حسينكركوك

بهيجه عزيزارام علي سعيدكركوك

رسميه شكوررائد حسين اسعدكركوك

صبريه حسينيوسف كرم حسينكركوك

ريحانه حيدرهلمت حميد فرجكركوك

نظيره صابرشوان نجم الدين فقي صالحكركوك

فوزيه فليحاكرم محسن غزايكركوك

كرحه جدوعيوسف طه بزونكركوك

رابعه عليمحمد علي حسينكركوك

شكيبه جابرمنذر نعمان جسابكركوك

فضيله كاظمحسين علي فرجكركوك

فردوسه شهابعماد علي مصطفىكركوك

انتصار محمودمحمود جمعه غربيكركوك

جهانه عزيزجالل عبدهللا توفيقكركوك

شاها محمدزاهر ابراهيم مجيدكركوك

خديجه نصيفوليد علي بندركركوك

هناء هاشمعلي محمد غديركركوك

حالو احمددانا جميل رشيدكركوك

مرجانه جاللتحسين كمال جاللكركوك

حليمه حمه خانعماد هادي عبديكركوك

افتاو محمدامينمروان فريق محمد شريفكركوك

ترفه رشيدروكان عدنان نجمكركوك

فطومه حموديصالح ناصر عمركركوك

امال جرجيساحمد علي جودت نورالدينكركوك

بدريه عمريونس خالد بكركركوك

دالرام سالمعاصي علي احمدكركوك

نوره داودعبدهللا احمد محمدكركوك



امل عثماناحمد امير حسنكركوك

زهيه عبدهللامشتاق نومان صالحكركوك

كريات حسام الدينعمر مصطفى اسماعيلكركوك

فطيم عيسىعماد محمد غربيكركوك

ناديه رشيداحمد عباس حميدكركوك

جوهر جاللرزكار صابر عبدالرحيمكركوك

طريفه جاسمحميد نجيب عالويكركوك

نوره شحاذهعبد صالح جاكلكركوك

حبسه علياحمد محمد باهر سالمكركوك

حليمه محمدمصطفى حميد غائبكركوك

خلفه مصطفىعبدالسالم خليفه حسينكركوك

رابعه احمدمحمود صالح تمركركوك

ضويه سعيدمحمد عطيه محمدكركوك

شوكته محمدكمال شوكت محمدكركوك

ارقيه حسينعباس ناظم علوانكركوك

خميسه صالحرعد خليل ابراهيمكركوك

جناره محمدشيفان جعفر رشيدكركوك

ناهده جبارمهند داود احمدكركوك

حليمه حمادههاتف محمد حماديكركوك

ززيره حسنسعود جبار محمدكركوك

نزيره نورالدينموفق عبدهللا محمدكركوك

حمديه خضرصفاء يحيى حموديكركوك

صبحه حمدماجد احمد عبدهللاكركوك

فانوس عمرجاالك عبدالكريم جباركركوك

شكريه زين العابديناميد حميد مجيدكركوك

نعيمه رسولصباح عزالدين نورالدينكركوك

عائشان علياالن محمد قادركركوك

نجود صالحواثق صالح جادهللاكركوك

بشرى مدحترضا جواد كاظمكركوك

فكريه رؤوفصباح عبدالقادر اسماعيلكركوك

خديجه فرضعدنان محمود كريمكركوك



ايهان نامقعمر علي عمركركوك

بدريه خلفمهند جمعه حمادهكركوك

شكريه مهديمتين بهجت مصطفىكركوك

واضحه مرشدنهاد رحيم احمدكركوك

سالله احمدامير جواد محمدكركوك

علياء ياسينحسين علي خلفكركوك

مونه محمودخلف عزالدين شكركركوك

زليخ زاهرسيروان عثمان ابراهيمكركوك

جيران حمه رشمظهر شفيق رشيدكركوك

فاطمه جميلمروان ناظم جمعهكركوك

فائزه جمعهمحمد نجاه محمدكركوك

حمده سلطاناياد حسين فرجكركوك

ليلى جهادذوالفقار عبدالستار مجيدكركوك

خديجه محمدثائر صالح عبدكركوك

خديجه خضيرعباس شحاذه خصيركركوك

شكريه مجيدعادل شهاب احمدكركوك

بشرى عبدهللامنذر محمد حمدكركوك

شكريه عمرعدنان جمال حويزكركوك

فريده احمدابراهيم كريم خضركركوك

هواكل خورشيدرزكار كريم شريفكركوك

صبيحه امينبايز عمر عليكركوك

سهام صالحرعد علي حسينكركوك

كالويش فقي عزيزهادي صالح امينكركوك

حالوه مصطفىحميد محمود خضركركوك

هرميه مرعيفؤاد دلف زيدانكركوك

صوزه محمديادكار يوسف خورشيدكركوك

زكيه عليمحمد محسن احمدكركوك

بهيجه احمدسعد محمد عليكركوك

زينه صديقزريان غسان محمدكركوك

نهايات حميدمصطفى محمد حسينكركوك

فوزيه هللا ويردييوسف ياسين محمودكركوك



خديجه محمدعبدالحكيم محمد عبدهللاكركوك

زينب محمدسيف فريدون عاصيكركوك

زغدافه عبدالرحمناحمد محمد عليكركوك

رسميه كاظمشاهين فائق رفيقكركوك

سعيده ابراهيمزهير رمضان حسنكركوك

مريم عثمانعماد صمد محمدكركوك

سعيده سليمانحاتم محمد رشيدكركوك

ناهده حميدخيرهللا كنعان قادركركوك

هدله حمودجار داود حسنكركوك

زينب حسانييوسف محمد عزيزكركوك

وفيه احمدانور صباح عبدالستاركركوك

فهيمه قادركرمصالح رشيد محمدكركوك

حمديه حسنسعد محمود حمادكركوك

عائشه احمدمحمد علي احمدكركوك

حسنه علوانجمعه خلف جمعهكركوك

فرحه حمدواسم عيدان خلفكركوك

صبيحه رضاعبدهللا محمد عثمانكركوك

خديجه عزتيونس عصام مجيدكركوك

زم زم عبدهللاكاروان رشيد مجيدكركوك

سربه سليماناحمد موفق محمدكركوك

كاضميه معيدعيسى عزاوي دخيلكركوك

سنيه احمدخالد صالح محيالدينكركوك

زاره محمدجبار جعفر احمدكركوك

باكيزه احمدقصي فاضل عباسكركوك

بصيره مهدياسعد فاضل اسدهللاكركوك

باسمه احمدمازن رمزي محمدكركوك

كلوستان حميدرعد محمد طهكركوك

فاطمه حسينعلي عمران عباسكركوك

نهله ناهيمروان تركي كنهشكركوك

وضحه محمودزياد ابراهيم غيدانكركوك

سته عطيهفاضل خزعل مخلفكركوك



مطره حسنصدام علي زيدانكركوك

حليمه نوافخميس خلف صالحكركوك

نظيره احمديوسف محمد عليكركوك

يسرى عيدانعواد حسن جاسمكركوك

صبحه ابراهيمصالح احمد خلفكركوك

عمشه حسينسالم سلطان احمدكركوك

نزير ابراهيمارام جهاد محمدكركوك

شفيق حسنحاتم عمر محمدكركوك

فضيله ابراهيمفرج عبد برديكركوك

حسنه عبدهللاعبدهللا خضر دليكركوك

هاجر عليصالح عدوان ابراهيمكركوك

حمده حسناحمد عالوي يوسفكركوك

خضره عدواناحمد محمد عبدهللاكركوك

اوات جبارعباس نورالدين يوسفكركوك

نايله محمودصفاء حسين خلفكركوك

كرحه حسينمحمد ابراهيم محمدكركوك

حسيبه مغيرعدنان صباحالدين رجبكركوك

كاظميه فدعمعدنان جاسم دحامكركوك

زهيه مهدياحمد جاسم محمدكركوك

ثالثه صالحنوري ابراهيم عليكركوك

عدوله عليخضر عبد خلفكركوك

فاطمه عيسىمحمد عثمان ابراهيمكركوك

صبحه حسينشهاب احمد كاظمكركوك

سعديه محمدجاسم كريم احمدكركوك

رابعه ضعنحاجم عجمي خليلكركوك

سنيه سعديمحمد احمد عمركركوك

نزير عليبشيوان محمد كاكهكركوك

زهيه جمعهرباح حسن مديدكركوك

سوده عوادعبد ابراهيم عبدكركوك

صبحه سلمانياسر حمادي مطلككركوك

صبيحه حسينحسين ناظم وليكركوك



حده خلفمحمد جاسم محمدكركوك

حسنه احمدحسين علي صالحكركوك

صبحه مندريسقيس ابراهيم حسينكركوك

امونه كلوتعبدالرحمن عبدهللا حمدويكركوك

شيرين صدرالديننجم الدين لطيف عبدهللاكركوك

خديجه عزيزوطبان عطيه محمدكركوك

خديجه كريممحمد مطشر حمدانكركوك

صبحه محمدصابر حمود حسينكركوك

عزيزه احمدفاضل محمد عبدهللاكركوك

اميره صالحمصعب خلف هاللكركوك

ثريا عبدهللاحسن صالح محمدكركوك

وجيهه عبدهللايشار محمد خورشيدكركوك

حواء اسعدسعد حمزه عليكركوك

كرماشه حسينخلف علي حمزهكركوك

سكينه خليلزيد اكرم محمودكركوك

صدريه عزيزدانا مصطفى مجيدكركوك

حريه عبدالخالقارشد جمهور حميدكركوك

هويه ثابتاحسان دلف صالحكركوك

اختر سعيدعزيز عبدهللا عزيزكركوك

ضحيه عبدهللاوسام ايوب شعبانكركوك

جميله شهبازعباس محمد عليكركوك

هديه احمدصالح سعيد حمدكركوك

حسيبه نادرشوان طالب محمدامينكركوك

نوفه نصيفعبدالباسط هالل احمدكركوك

شكريه صالحشيرزاد صفر فتاحكركوك

نوفه عيسىرابح محمد مديتكركوك

كروه صديقعلي حاتم شكوركركوك

كرحه عليحربي خليل احمدكركوك

صبريه كريمعامر شكور محمدكركوك

صبريه حسينامين محمد امينكركوك

عمشه عليغيث محمد حسينكركوك



حسيبه محمدارام رمضان ابراهيمكركوك

نجود ياسينصباح نوري عليكركوك

ملكه جمعهوسام يونس عزيزكركوك

نعيمه جهادحازم حسين عليكركوك

افتاو محمدامينشيروان فريق محمدشريفكركوك

دره نفيشجاسم خلف جاسمكركوك

ثالثه عبدهللامحمد علي شهابكركوك

شاديه كاكه مدئاالن عادل عاصيكركوك

وزيره امينبرهم برهان عليكركوك

ليلى عبدالوهابرياض جاسم محمدكركوك

فطيم خلفسامي حسين محمدكركوك

عدويه عليعدنان راوي احمدكركوك

منسيه احمدعبدالجبار جبر سالمكركوك

روشان ابراهيمنوزاد جالل رسولكركوك

صباح حسينوسام رمضان حسينكركوك

فكريه حسنعادل صابر امينكركوك

صفيه ابراهيمحسين عبدهللا ابراهيمكركوك

نشميه خلفاحمد عدنان احمدكركوك

جوميه خلفصباح احمد حميدكركوك

فرحه سليمانزهير حمد عبدهللاكركوك

جيران عليهللا ويردي عمر محمدكركوك

صبحه صالحاحمد نعمه محمدكركوك

خيريه حسنمحمد سليمان عبودكركوك

نعيمه احمدوصفي مصدق صديقكركوك

فرحه شالشمحمد نجيب شنداخكركوك

فطيم عبدهللاعبد عمر حبيبكركوك

خيريه احمدغريب شريف محمدكركوك

فاطمه فليحصدام نزهان فؤادكركوك

مالخه جاسممحمد جاسم محمدكركوك

هزعه يونسياسين سهيل عباسكركوك

نوفه صالحعبدهللا صالح عبيدكركوك



زينب مولودسامان عبدالرحمان فقيمحمدكركوك

ليلى حسينمحمد طلب حمدكركوك

فاطمه سلمانخيرهللا علي خضركركوك

عانه محمدمثنى ياسين مجولكركوك

خميسه فليحعلي داود مطركركوك

خالديه حسينكاظم حسين مزعلكركوك

نجيبه صالحابوبكر شاكر امينكركوك

عطيه داودحسين علي عبدكركوك

ربيعه بخشنشات تقي حمهكركوك

صبحه هدشمحمد حنيد محلكركوك

حسنه عطيهوعدهللا طعمه عرانكركوك

نسرين حسينمحسن تحسين عباسكركوك

كرجيه عبدحسين محمود كريمكركوك

حليمه عبدالواحدناظم عمر احمدكركوك

رفعه حسينمحمد حبيب شهابكركوك

زيتون حسنعبدالرحمن مصطفی شريفكركوك

يازي عدايقاسم محمد عبدهللاكركوك

خيريه حسيناسعد منيف اسعدكركوك

عليه خليلامانج عبدالرحمن يحيىكركوك

كلشاه ابراهيمسجاد محمود شوكتكركوك

اميره يونسحسين موفق سمينكركوك

الماس فائقانمار عبداالمير شكوركركوك

وزه حسنمثنى محمد خورشيدكركوك

خضره حميدحسين ابراهيم عبدكركوك

عمشه حسينصالح حسن احمدكركوك

اميره نجماحمد اكرم خليلكركوك

دلبر عزيزاكرم جاسم كريمكركوك

لعلي احمدارام فاتح عبيدكركوك

سونكول عابدتيمور فالح محمدكركوك

برشنك صالحزانا ابوبكر احمدكركوك

سعديه رمضانبرهان بشاره شوكتكركوك



خاتون صابربيستون صالح احمدكركوك

خوله خلفمهدي صالح ادريسكركوك

فطومه محمودسالم طعان خضركركوك

وداد محسنعلي احسان بكركركوك

خالصه محمدالفاروق اسماعيل عبدهللاكركوك

قدريه حسينحسين عطاهللا رمضانكركوك

سميره جاللحسين شكر محمودكركوك

نجود صقرفالح علي عبدكركوك

هويه رجبحسين يعقوب عليكركوك

كيشخانه سعدونشهاب صالح كاكهكركوك

خديجه ابراهيمفارس جدوع عيشهكركوك

غبشه جمعهحميد سرهيد عبدكركوك

خيريه جمعهخضير صباح حميدكركوك

جميله جوهرريباز علي جاللكركوك

عنبر عليسالم سعيد رشيدكركوك

ليلى اسعيديقحطان علي محمدكركوك

خلفه صالححسين احمد محسنكركوك

يشار صديقمؤيد نوزت خليلكركوك

التون محمدرضابهيوهند رشيد عليكركوك

ناجيه مجيددلشاد شكور عبدهللاكركوك

سعديه احمدارجومان صديق رؤوفكركوك

ايهان نامقارجان علي عمركركوك

رابعه مصطفىسامان صديق محمدكركوك

سعده فؤادمصطفى عصام جاللكركوك

عائشه عمراكو احمد سعيدكركوك

اميره اكبرشيركو رمضان ستاركركوك

رابعه احمدقحطان محمود كاظمكركوك

خانم احمدصباح سعيد حمه صالحكركوك

وضحه خلفمحمد يونس عبدهللاكركوك

عائشه حسينميسر صالح عبدهللاكركوك

غربت محمدبرهان حمه صالح محمدكركوك



فريده فاضلمنير بشير شالشكركوك

تاضي احمدعبدهللا صالح عبدهللاكركوك

لميعه رديفحمزه شريف احمدكركوك

رحمه حمادربيع حماد ابراهيمكركوك

حمده صالحاحمد ابراهيم محمدكركوك

اخالص محمدباقرتيموجين علمدار فاضلكركوك

كلستان حمه غريببشكو غفور حسينكركوك

جميله وهابرعد سعدهللا خيرهللاكركوك

عمشه احمدعبدهللا عبد حبيبكركوك

سليمه داودسعد هالل خلفكركوك

وضحه حسينعدنان خلف حسينكركوك

عيشه شكرمروان محمد عبدهللاكركوك

رابعه عبدالرحمنلؤي ابراهيم صالحكركوك

فهيمه عمركوران برهان نوريكركوك

عاصمه صديقرابر سعيد توفيقكركوك

رابعه داودهيمن نجمالدين محمدامينكركوك

امينه محمداميننوري اسعد محمدكركوك

جوري جاسمتركي حمود نزالكركوك

خديجه حسنحميد ابراهيم عبدكركوك

مستانه رمضانقحطان جمعه حيدركركوك

بدريه احمدفؤاد عثمان عمركركوك

خيريه حسنطه خالد مساهركركوك

روناك حمه خانزانا ظاهر عثمانكركوك

شمسه حمودخليل عطيه خلفكركوك

مطره سالممسعود ناصر صالحكركوك

زينه احمدابراهيم مديد محمدكركوك

ماجده احمدخالد مزاحم احمدكركوك

حمديه يوسفوليد قاسم عطيهكركوك

زهره عبدهللااسعد عبد محمودكركوك

رابعه جاسمبرهان شهاب حميدكركوك

رعنه فقي عزيزحاتم كاكه امين عليكركوك



ناهده خورشيدحيدر محمد نورالدينكركوك

عاجله اسماعيلصالح حسين احمدكركوك

بروين كمالدزوار فرهاد اسماعيلكركوك

ندوه مصطفىحسين يوسف عبدكركوك

بهبه احمدبارق عيدان خليلكركوك

خديجه خلفعدنان خضر حسنكركوك

بروين وليشهاب احمد صمدكركوك

فطومه حمدصباح مصطفى عليكركوك

صبريه حويزكوران خالد فيض هللاكركوك

احالم بهجتبيرول صالح قادركركوك

شكيبه غائبشوقي فاروق محمدكركوك

جواهير عبدولسيروان صوارا محمدرشكركوك

عليه عبدثامر يوسف سمينكركوك

نوفه محمدهشام اسماعيل مديدكركوك

صباح عبدهللاعلي كريم حسينكركوك

بصيره جوهرعمر فاتح شكركركوك

فوزيه نظاماحمد انور توفيقكركوك

نوره عوادمحمد محمود حسينكركوك

عليه مهديمحمد ايوب خورشيدكركوك

حمديه محمدعواد ياسين رؤوفكركوك

نشميه ابراهيمراضي صبري محمدكركوك

كمره احمدعادل عبد احمدكركوك

سندس غازييوسف محمد قاسمكركوك

نسرين حمه نوريماجد صباح احمدكركوك

وزيره رفيقاحمد هاشم مجيدكركوك

فريده محمديوسف محي الدين فارسكركوك

ساميه جبراسماعيل حسين اسماعيلكركوك

بصيره اكبراحمد عادل طالبكركوك

نجيبه مالنصرالدينريكوت نعمت نجمكركوك

سهيله شكرابراهيم عبدالجبار ابراهيمكركوك

االء علي مرداناحمد محمد متعبكركوك



جميله عمرحمزه نورالدين رمضانكركوك

نورجان عبدهللاخطاب عمر عليكركوك

يسرى عليعلي صباح عبدهللاكركوك

اخالص حسينمحمد كمال جاللكركوك

قدريه حمه امينسوران مجيد محمدكركوك

دهلل جوادمازن ناجي قاسمكركوك

وضحه عبدهللاعبدالهادي عيسى سلطانكركوك

ايمان عبدهللاعبدالرحمن ابراهيم احمدكركوك

سو سه ن شكرسامي كامل خليلكركوك

رابعه صالحعبدالرحمن عبدهللا همزهكركوك

صبحه محمدعبدهللا اخرس جفالكركوك

روناك محمدهلو حميد احمدكركوك

خديجه بكربنيامين عمر عليكركوك

اجه كل فائقهيكر جواد خالدكركوك

حربيه سلطانيحيى احمد حسينكركوك

عيده ياسعامر محمد عبدالرحمنكركوك

زينب رشيدحسين رسول محمدكركوك

رفعه حسينمهند ناجي حميدكركوك

عائشه احمدحسين روستم رشيدكركوك

نجمه حيدرابراهيم محمد عليكركوك

راضيه محمدصالح نوري احمدكركوك

غزيم احمدمحمد صفر صالحكركوك

زمو رزاقخالد حمد هاللكركوك

عينه كريمسالم علي احمديكركوك

ماجده خليلحازم ضياء حسينكركوك

فخريه شكورصالح خليل حسنكركوك

حسنه عبدالغنيادهام محمد مصطفىكركوك

قدريه سليمانعباس مدحت عبدهللاكركوك

فرحه خضرباسم عبدالفتاح عبداللطيفكركوك

وضحه محمداياد محمود عبدهللاكركوك

نظيمه حسناركان فريق حمه جانكركوك



شكره قادرعماد حسن محمدكريمكركوك

نا رنج احمدرامان صباح شريفكركوك

سعاد شفيقتوانا حميد عبدهللاكركوك

مليحه مصطفىمفيد عثمان عبدهللاكركوك

فيروز عثمانيوسف قاسم بياتكركوك

طليعه مجيدهشام خالد وهابكركوك

وفاء مظلومعلي صاحب اسودكركوك

فوزيه محمدصالحثائر عبدالمحسن محمدامينكركوك

فاطمه احمدخضر صالح محمدكركوك

ناديه احمدرامي ستار شمانكركوك

واضح عادلسردار فتاح كريمكركوك

سهله خماسلؤي حميد عليكركوك

خوفه عليحسان فارس عطيهكركوك

رفعه علياحمد عيسى خلفكركوك

فهيمه حمدحميد دالو سلمانكركوك

اميره نجمسالم عامر رشيدكركوك

كافيه صابرعادل قابل كاملكركوك

ردسه عنكودصالح خلف احمدكركوك

حمده محمدعيدان مخلف حسينكركوك

اميره قادروريا سعيد وليكركوك

حالوه اسماعيلرحمان حسن عزيزكركوك

عزيمه عليرفعت ابراهيم عبدالرحمنكركوك

شمام حسنجعفر علي محمدكركوك

سوزه عبدالقادرجبار محمدامين محمدرحيمكركوك

حصيله عنونعماد زيدان حسنكركوك

فاطمه ياسينمحمد عطا محمدكركوك

صبحه خلفوسام مزهر شويشكركوك

سعديه مطرفراس دخيل عليكركوك

بديعه صديقعلي محمد عليكركوك

حمديه قادراحمد عارف جاسمكركوك

هدله محمدقيس محمد خلفكركوك



ادريسه عليشاكر محمود حسينكركوك

فاطمه عبدهللاصالح عمر وهابكركوك

سوسن عليعلي احسان ابراهيمكركوك

نصيبه ثامرعلي محمد جليلكركوك

ضما نورياسماعيل خليل اسماعيلكركوك

سعديه طهسيف اسماعيل محمدكركوك

فائزه حسينزيد خلف محمدكركوك

عائشه جاسمقيس ياسين عبدهللاكركوك

كرحه نجمماضي حسن هاللكركوك

زهره شاللحسين خلف مطركركوك

هيه محمودعبدالرحيم احمد عبدهللاكركوك

هضميه احمدمحمد اسماعيل احمدكركوك

سمر علوانرائد ابراهيم عبدكركوك

هويه رجبعدنان يعقوب عليكركوك

بدريه رجبصبار احمد جوادكركوك

صبحه ياسينخالد رمضان محمدكركوك

سناء جمعهحاتم عبدالكريم ياسينكركوك

بدريه عمرغانم صالح عبدهللاكركوك

شاه زمان فاضلوريا عبيد عثمانكركوك

قيسيه عبدهللاعزيز نايف صالحكركوك

فضيله عبدالهاديسعد رشيد كاظمكركوك

اختر مجيداركان صبحي طيبكركوك

وداد حسينوائل حسين يعقوبكركوك

خنشه هاللصالح احمد عبدهللاكركوك

نايله محمدثابت زيد هاللكركوك

نوال محمودمحمد سالم عبدالرزاقكركوك

لميعه فتاحهيرش محمد وفيق سعيدكركوك

شاهه راشدخليل صالح عليكركوك

كافيه خورشيددلير ابراهيم رشيدكركوك

شكريه احمدمحمد سعيد محمدكركوك

ثريه حسينعامر شكر محمودكركوك



ماجده عليعلي عبدهللا احمدكركوك

فضه محمدابراهيم خليل محمدكركوك

فضه محمدضياء خليل محمدكركوك

ابتسام زمانمهدي صالح مهديكركوك

ميسون محمدباقرحسن علي رفيقكركوك

انيس محمدعقيل محمد ساقيكركوك

خالديه حسينجمال عبدهللا حمدكركوك

سوسن اسماعيلمصطفى نجدت جليلكركوك

نوره محمدمحمد احمد حميدكركوك

كواكب تركيعامر فائق حسينكركوك

ميناء عاصيقه نديل فاتح ناصركركوك

بدريه شاللرعد غائب كرديكركوك

ضحيه اسودعلي هايس مشوحكركوك

هنيه احمدرقيب محمود محجوبكركوك

صبحه ابراهيمعلي احمد خلفكركوك

نوره عوادنبهان احمد ياسينكركوك

فرحه ظاهرعلي دلي حماشيكركوك

شكريه مجيدحمدي بهاءالدين رفيقكركوك

عمشه حسينعلي حسن احمدكركوك

زهره حسينمحمد جواد يوسفكركوك

سهيله غالبعباس علي قرهكركوك

وضحه وسميمالك طه عبدكركوك

رفعه حميدايوب عباس قادركركوك

كلستان رشيدعباس محمد نجمكركوك

رحمه معروففائق فريق زينلكركوك

بهاره رمضاندلير محسن حسنكركوك

صبحه ابراهيممحمد حمد عطيهكركوك

عدله عليساجد نجم عبدهللاكركوك

كرجيه عليباهر حيدر احمدكركوك

محبوبه احمدمحمد عبدالصمد ابراهيمكركوك

نجيبه رضافرحان رمضان عباسكركوك



صبحه خلفمقداد محمد حسنكركوك

امنه عوادعلي حسن صالحكركوك

صباحه دخيلرعد محمد حمزهكركوك

هويه عبدهللاعبدالحكيم مهوس عبدهللاكركوك

خزنه عبدبشير ذياب عيسىكركوك

غليه نغماشغسان عبدهللا زيدانكركوك

بدريه شاللمحمد غائب كرديكركوك

حمديه عباسطه ياسين فؤادكركوك

قيسيه جمعهاحمد حمد خلفكركوك

امينه حسونمعد شاحوز جللوكركوك

هدله محمدعبدهللا جارهللا مظهوركركوك

نوره حميدجمعه صالح عباسكركوك

سكينه شكورنبيل ذاكر صادقكركوك

جواهير شريفنورالدين عبدهللا كريمكركوك

حسنه نجميحيى نجم خلفكركوك

نوروز غفورستار رضا احمدكركوك

فاطمه عباساسو رشيد حسينكركوك

مريم حسينناضم علي عبدهللاكركوك

هويه علينصير داود احمدكركوك

خوله عوادرياض علي احمدكركوك

نافيس عبدهللاعلي حسين وهابكركوك

هاشميه ياسينحاتم خيرهللا محمدكركوك

كاظميه معيدعدي عزاوي عيسىكركوك

ريمه احمدمحمد سليمان ابراهيمكركوك

تركيه عطيهعيسى ابراهيم عيسىكركوك

شكريه محمودخلف محمد حسينكركوك

حنيفه خورشيدمحمد مجيد حمهرهشكركوك

نقشينه سعيدئاكو محمد خضركركوك

سعديه ابراهيمفتحي باقي عبدهللاكركوك

هاجره قاسمسامان رمضان كريمكركوك

فطيم محمدمنيف احمد اسماعيلكركوك



هاجر كماليشار عباس ابراهيمكركوك

افروزه محمدامينعباس رشيد محمدكركوك

امينه عبدهللاكمال عبدالخالق صديقكركوك

بحريه سعدوناحمد فاضل شكوركركوك

امل زين العابدينسالم فتحي عباسكركوك

زليخا محمدسيفي احمد عبدهللاكركوك

منيره حسنديراو رمضان خورشيدكركوك

امنه سلمانمنير جاسم محمدكركوك

نائله حماديسلمان حسين عبدهللاكركوك

عدله احمدصباح ياسين حمدكركوك

غنمه ناصرعبدهللا حمد ظاهركركوك

عمشه حسينمحمود سلطان احمدكركوك

كلدران خليلحسن هللا ويردي عمركركوك

بيخان امينسامان واحد حسينكركوك

زهيه اسوداحمد محمد خلفكركوك

زهيه اسودشاكر محمد خلفكركوك

هناء وليعلي موسى عليكركوك

شوشه عليغفار محمد ستاركركوك

وصف مطرخلف حمد حسنكركوك

خديجه رضاشمسالدين نجمالدين محمدامينكركوك

بيروز عمرحمه زياد نوري توفيقكركوك

الهام عبدعلي حسين حواسكركوك

سناء جمعهمحمد زيدان نجمكركوك

نبيه ميرزاكاظم محمد عبدالكريمكركوك

مسيره ذيابجمعه احمد مطركركوك

اكرامه رحيمازاد سعيد صالحكركوك

نازهنين حسينفريد محمدزياد امينكركوك

كلشان بكتاشاياد سامي محمدعليكركوك

هدله وكاعاياد صالح حمدكركوك

فاطمه سلمانسعد علي خضركركوك

شكريه اكبرفيصل غازي عليكركوك



صونكول حميداحمد نجمالدين عزالدينكركوك

امين طاهريوسف بكر عزيزكركوك

نظيره اسماعيلعامر حمهغريب نوريكركوك

سميره ناظموليد عادل محمدكركوك

لطيفه حسينمهند صالح ابراهيمكركوك

زماو حميداحمد عيدان عبدهللاكركوك

زينب امينعثمان جاسم احمدكركوك

زهره وليهيثم زين العابدين عاشوركركوك

صبريه اسماعيلنبيل مصطفى قادركركوك

نهايه ابراهيمخميس حماد قديركركوك

سعديه محمدعبدهللا حسين زيدانكركوك

عجيه جبرشعبان محمود هاديكركوك

ضحيه جاسمجمال حميد صالحكركوك

نزيهه جسامواثق خلف كريمكركوك

سعديه جهادمحمد محمود محمدكركوك

حسنه حسيناحمد عمر ناصركركوك

فضيله محي الديناحمد رميض حمدكركوك

شكيبه عبدالمجيدسالم صباح محمدكركوك

صبيحه محمدمحمد ياسين خليفهكركوك

عفيفه صالحارشد فالح احمدكركوك

وضحه وساقغسان صالح عبدهللاكركوك

نوريه عبدهللاحردان ولي هاشمكركوك

ردسه يوسفعبدالحميد احمد حمزهكركوك

صبحه عبدمصطفى احمد جاسمكركوك

مطره محمدعبداالله كاكي حمدكركوك

حكيمه دحاممحمد طه محسنكركوك

فطومه محمودحسن بيبي عليكركوك

سنيه عليمحمود نجم سلمانكركوك

صبحه مهديمحسن فاضل ابراهيمكركوك

عمشه حسينمحمد نصيف جاسمكركوك

امونه هاشمابراهيم مهدي صالحكركوك



وضحه محمدمحمد عثمان محمدكركوك

ناهده ياسينحسين عبدالواحد عمركركوك

بدريه صغيرموفق هالل حسينكركوك

ايشه عليعلي رضا حسينكركوك

ايسل محمدعلياحمد غانم صابركركوك

شمسه محمدهالل حمد نجمكركوك

ذابله محمدخالد عطيه عبدكركوك

عيده ياسينخميس عبدهللا حسنكركوك

سلوى فاضليونس فاروق صادقكركوك

مريمه نجمرضوان رضا عليكركوك

خاتوزين رسولرزكار نادر محمدكركوك

حسناء مزهرمحمد مصطفى عبدكركوك

حالو نصرالديناكرم عبدالكريم قادركركوك

صبريه مصطفىسيروان صباح عليكركوك

شهربان محموداميد صالح الدين يابهكركوك

امل يحيرائد عباس صالحكركوك

شاهه محمدصمود عطيه صالحكركوك

ليلى حسينسعد شعبان محمدكركوك

صبيحه رضافرحان محمد عثمانكركوك

متريفه امينكارزان حسيب محمدامينكركوك

مهابات عباسمحمد اركان احمدكركوك

كلبهار احمدشوان كاكه حمه كرمكركوك

سعديه عبدهللامروان احمد كرونكركوك

وداد احمدعلي يوسف عليكركوك

صبحه عبدهللاجمال عطاهللا خلفكركوك

نوال جاسمياس خضير احمدكركوك

جميله قادراميد عدنان احمدكركوك

نركز عبدالستارمحمد جوده خليلكركوك

فائزه عليعباس سعيد حسنكركوك

عيده احمدنجم عبدهللا خلفكركوك

ساره حمادهمنذر ابراهيم محمدكركوك



حفصه عليلطيف عبدالخالق كريمكركوك

عمشه خلفاحمد محمد حسنكركوك

غزره عباسوسام ناصر حاضركركوك

خلفه خطابثائر عواد محيميدكركوك

امينه نامقفالح وهاب صديقكركوك

فاطمه عمردارا وريا ناصحكركوك

حليمه حمه خاناراس هادي عبديكركوك

سلوى علياحمد مصطفى صالحكركوك

عائشه دعسقاسم حنش عبدهللاكركوك

هنديه عاديمقدام محمد حميدكركوك

كرحه حمدجمعه احمد حسنكركوك

ميعاد خضرقحطان عدنان حسنكركوك

صبحه محمدنيسان حمد دخيلكركوك

بدريه صابرجابر علي حمزهكركوك

نعيمه محينجم عبدهللا دخانكركوك

واضحه محمدجيا اراز هدايتكركوك

قيماز ستارعادل حسين عليكركوك

خديجه حسنرعد فندي طهكركوك

سحر نجمعدنان احمد محمدكركوك

خلفه خطابمحسن عواد محيميدكركوك

فوزيه فاضلاحمد جليل درويشكركوك

صبحه حمدعدنان محمود اسودكركوك

ضحى حسينمجد ابراهيم حسنكركوك

اميره ابراهيممحمد محسن محمدكركوك

جوري نايفرائد خالد ندافكركوك

خميسه احمدظاهر ياسين عبدكركوك

جاهده عبدهللادريا بروسك محمدكركوك

حمده محمدعلي محمد حسينكركوك

نوره عيسىانور سعيد فرحانكركوك

شمسه عليصالح علي عبدهللاكركوك

حبيبه رحمانمجيد كريم ميرزارشيدكركوك



ترفه زوبعاحمد محمود خلفكركوك

صبيحه كاطععلي ساجت جابركركوك

زكيه صديقناظم نورالدين ساقيكركوك

شانلي عبدالواحدعباس حسين عليكركوك

منوه عبطانسعود معيوف غبنكركوك

سعديه عليعماد نعمت امينكركوك

عيده حسينصالح وكاع خلفكركوك

وداد سليمانمازن ابراهيم اسماعيلكركوك

عليه جمعهعدي عبدالواحد فليحكركوك

ناهده صادقعلي نامق شفيقكركوك

روناك رحيممحمد عادل عبدالغفوركركوك

ناهده صالحعادل طه محمدكركوك

كالويز صابرمحمد صالح محمدكركوك

بشرى ابراهيمحمد عبدالغفور نايفكركوك

فتحيه طهعلي حسين ياسينكركوك

سميره صالحرعد جاسم محمدكركوك

فرحه عويدحارث عبدهللا حمدكركوك

زيان حسينشه بول صالح حميدكركوك

نجيبه صالحجبار جمعه حميدكركوك

لطيفه محمدعبدالرحمن احمد عبدالرحمنكركوك

ملك رشيدفؤاد احمد محمدشريفكركوك

اميره عليعصام عبدالجبار ابراهيمكركوك

سهيله قاسممفيد خليل محمدكركوك

روناك عبدهللاابراهيم عمر محمد امينكركوك

حكيمه احمدحسين محمد عبوشكركوك

حسنه علوكريم خرابه فرحانكركوك

خديجه ياسينوسام فيصل حميدكركوك

اميره احمدمحمد فاضل محمودكركوك

رسميه عبدالكريمفراس جاسم محمدكركوك

سليمه بدرعماد يوسف حسينكركوك

سوده ابراهيمفالح هالل محمودكركوك



خديجه علي بكراركان قحطان محمدكركوك

حلوه صالحليث احمد عزيزكركوك

صبريه كريممحمد حسين مطركركوك

بدريه احمداحمد حقي حسين احمدكركوك

نزميه رشيدحارس قادر شريفكركوك

خرمان رحمانحميد مجيد عبدالعزيزكركوك

نشميه محمدرائد خيرالدين سلطانكركوك

حمديه محمد امينمحمد ترفيق محمدكركوك

كله قادرصمد حمه شيخ حسنكركوك

رشادت عبدهللاكامران محمدسعيد احمدكركوك

عمشه خلفاشرف مربد عبدالمجيدكركوك

سعده احمدامجد ياس خضيركركوك

فوزيه جمعهعمر صالح محمدكركوك

نجود جاسممهند مصطفى اسماعيلكركوك

رقيه مجيدابراهيم احمد حسينكركوك

خميسه منصوربارق طه محمودكركوك

امل عبدهللاوليد محمد حبيبكركوك

بدريه قادرمصطفى نامق قادركركوك

بهيجه سليمانخالد عبدالصمد محمودكركوك

نخشين اسعدعزالدين مصطفى عزيزكركوك

حسيبه عثمانكاظم مصطفى محمد امينكركوك

شكريه غالممهند كاظم غالمكركوك

نركس نصرالديندلشاد ستار محمدكركوك

ناجيه رسولدلشاد ابوبكر محمدكركوك

فوزيه عبدادريس خطاب عمركركوك

نجمه عبدهللاسعدون ابراهيم كلشكركوك

ورده عبدهللاصالح جاسم محمدكركوك

سميعه سليمانكوران نامق جليلكركوك

زكيه خلفعطاهللا سيود خضيركركوك

وزيره حيدرشاخوان اكبر جمعهكركوك

صبحه عبدياسين احمد جاسمكركوك



فطيم محمداحمد حميد عبوشكركوك

عليه خلفعلي خلف ثابتكركوك

نوفه رضاقحطان عدنان حسينكركوك

كرمه محمدحمد رشيد ربيعكركوك

حسيبه حاتمهفال يوسف عاصيكركوك

صبيحه رشيدهارون صالح محسنكركوك

امل خلفخالد ناجي محمودكركوك

نظيفه محمدعبدالرحمن جليل جواميركركوك

نخشينه عمرمصطفى رؤوف عارفكركوك

زكيه محمدقصي محمد عوادكركوك

حمره صالحناجي مصلح هزاعكركوك

هظميه اسماعيلشهاب احمد عماشكركوك

اهو كريمبهاءالدين حسن رحمانكركوك

نايله صالححمزه صالح سعدهللاكركوك

مطره محمداحمد شويش حبيبكركوك

هالله خلفعطيه مرزوك صالحكركوك

رافده احمدمحمد رضوان سكرانكركوك

رابعه محمدعامر علي رمضانكركوك

يازي حمدشيت علي محمدكركوك

صبحه حمدخليل محمد رمضانكركوك

صبحه خلفطاهر محمود جاموسكركوك

خديجه خضيرفارس شحاذه خضيركركوك

زينب محمداري فتح هللا محمدكركوك

عديله مخيلفسرمد صعب درعكركوك

وضحه خضرعماد احمد محمدكركوك

مريم عبدهللاشاكر محمود محمدكركوك

نوفه وردعطيه عالوي خلفكركوك

هليله طهرعد جمعه عزيزكركوك

زمهو خورشيدنجاح فاتح قادركركوك

غثوه كورياسين عبدهللا جمعهكركوك

سميره نجمالدينمروان جمعه رحمانكركوك



كركوش وحيدحسين محمد رشيدكركوك

كافيه درويشفرجمحمد مجيد عبدالعزيزكركوك

كولسر عبدهللاميثم يونس عزالدينكركوك

فاطمه احمداسو مدحت خليفهكركوك

نهله خلفمحمد حسين حميدكركوك

هديه نومانحسين حسن علوانكركوك

فطيم ياسينصالح عبدالكريم حسنكركوك

فاطمه احمدرائد محسن محمدكركوك

ترفه محمدخالد اسود حسينكركوك

بدريه بكرشكران وحيد اسماعيلكركوك

عيده حسنعمر عيدان محمدكركوك

فاطمه كريمباسم هادي عباسكركوك

وحيده محلمحمد جابر حسنكركوك

عمشه حسينناصر سلطان احمدكركوك

حكيمه خلفهيثم خليل ابراهيمكركوك

بدريه شاللعلي غائب كرديكركوك

ساميه سلمانرياض عبدالمنعم عثمانكركوك

خيريه باشامحمد حسين طاهركركوك

زهره محمدماجد محمود محمدكركوك

نزيره احمدمحمد جمال عبدالقادركركوك

صبيحه احمدكامران امين محيالدينكركوك

ثلجه خلفاحمد محمد مظلومكركوك

صبحه حنيفعدنان احمد عبدهللاكركوك

سوزه قهرمانسيروان علي نادركركوك

كيله عبودمحمود تركي عكلهكركوك

عمشه حسينوسام خلف احمدكركوك

عائشه دعسباسم حنش عبدهللاكركوك

نزهه طهصدام حسين صالحكركوك

بدريه محمودارجان هجران ابراهيمكركوك

وفيه فرحانمصطفى عبدهللا روضانكركوك

صبحه خلفماهر شيخ دخيلكركوك



نزيفه محمدنافيز شفيق محمودكركوك

كافيه ابراهيمعدنان كامل محمدكركوك

نجيبه رحيمسلمان عادل قادركركوك

كرجيه نجممحمد عبدهللا عمركركوك

يوكسل قاسمحسن كامل جوادكركوك

فهيمه جبارنوزاد عبدالرحمن محي الدينكركوك

فريده محمدامير عبدالواحد حسينكركوك

سوده زيدانمحمود حسن محمدكركوك

صبيحه سيفاهللصباح ناظم شكوركركوك

نوفه محلصالح خالد محمدكركوك

خضره حسينخميس طه عبدالرزاقكركوك

ايمان سعيدعبدهللا نجم رشيدكركوك

سوزه صديقفرحان ناصر احمدكركوك

جيران خورشيدحسين حميد فتاحكركوك

فطومه احمداحمد سليمان رضاكركوك

فضه محمدمازن حسين محمدكركوك

خميسه عبدهللاعدنان عطيه حسونكركوك

زكيه حسيناثير حمدان خلفكركوك

فوزيه يوسفعباس حسين عبدكركوك

مالحت كمالاحمد مصطفى كمالكركوك

كرحه عبدهللااركان اسود عبدهللاكركوك

كرحه جميلطارق حمد خلفكركوك

نفله سلمانهيثم يونس ابراهيمكركوك

قدريه مرادشوانه خورشيد امينكركوك

كميه جاسمعلي صالح ربيعكركوك

وجيهه برهاناحمد زينالعابدين عبدهللاكركوك

اميره نورالدينبرهان علي شوكتكركوك

حلوه صالحبرهان علي حميدكركوك

فاطمه ابراهيمقحطان محمود جروكركوك

خديجه مرعيمحمد عبدهللا كاكيكركوك

بخشان رحمانمحمد حسن محمدكركوك



اميره عزالدينيحيى جليل خليلكركوك

زينب محسنعباس ابراهيم غالبكركوك

حمديه حمادهمثنى شجاع ياسكركوك

نهله قادروليد خالد محمدكركوك

بشرات اكرمايدن حازم وليكركوك

سلوئ احمدعلي محمد محمودكركوك

سلطانه عبدقحطان فريح محمودكركوك

سميره جهادعصام كنعان بهجتكركوك

مكيه سعيدعباس سعيد حسنكركوك

منيجه جبارنظام حسين فتاحكركوك

هناء بهاءالديناشرف صبحي محمدكركوك

كرجي قاسميوسف حبيب محمدكركوك

رمان يونسعمار صبحي عمايانكركوك

زليخه سلطانمروان برهان حمزهكركوك

صبريه محمدرسولطه حسن احمدكركوك

عمشه مالحنصير عبدهللا حوريكركوك

بدريه حامداميد واي صابركركوك

ميله حسينسمير نجم عبدهللاكركوك

الماس نور الدينرشاد شاكر بكركركوك

باسمه هاديرواد سامي محمودكركوك

عذيه عطيهمحمدعلي ياسين دردكركوك

مدينه طاهرريباز عزيز نجمكركوك

نوفه صالحمسير صالح عبيدكركوك

فاطمه محمودمحمد جمعه عبدهللاكركوك

نوفه خلفجاسم حربي اسمركركوك

ليلى رحيمريبوار نوري يونسكركوك

نازدار نصرتمصطفى محمد محيالدينكركوك

كيثران احمدساالر نادر عارفكركوك

سلطانه حاتمرزكار حيدر قادركركوك

نعيم عبدهللااحمد محمد عليكركوك

ريزان امينهه ردي شوقي خيرهللاكركوك



كرحه عطاهللاعلي عطيه حسينكركوك

كنوه احمدضياء ناهض حمدكركوك

فضيله عليكوران شهاب احمدكركوك

فرحه حسينعماد عواد ابراهيمكركوك

بكي خان حسنجبار احمد محمدكركوك

حنيفه محمدصبحي احمد عليكركوك

سعده ابراهيماحمد بكر فارسكركوك

منهيه عبدمحمود داود عليكركوك

رسمي رحيماميد قربان ابراهيمكركوك

عمشه عالويسليمان خضر سليمانكركوك

سروه شلومحمد عبد حموديكركوك

فاطمه مصطفىخالد حالول وسميكركوك

وضحه عبدهللايحيى احمد حسينكركوك

التون مشيرهيمن عزالدين محمدكركوك

نضال عبداللطيفوعد خالد عبدهللاكركوك

كابان ياخياكو صابر سعيدكركوك

عائشه رمضانمنير حسن محمدكركوك

علياء مهيديروضان جالل احمدكركوك

مهابات نصرالدينبابان شيرزاد فاتحكركوك

فضيله خليلعلي اسماعيل ابراهيمكركوك

بدريه سلمانسعد احمد عليكركوك

سلطانه حمداحمد سيف الدين رسولكركوك

ثريه عبدهللاقيس نايف محمدكركوك

حبيبه طعمهاحمد ضاري سليمانكركوك

خديجه رحيمسعد محمد خلفكركوك

كزول ضزوصباح صابر محمدكركوك

سعاد خالندكيالني عباس عبدكركوك

رسميه احمدفيصل اسماعيل صالحكركوك

فصيله زيدانصهيب محمود خضيركركوك

فخريه اسماعيلسهركهوت نعمان محمدامينكركوك

مديحه محمدجنكيز حسن عثمانكركوك



نوفه عليحسين جاسم محمدكركوك

هدى عطشانخيري جبار راضيكركوك

خانم احمدعباس فتح هللا عبدهللاكركوك

جميله حسناشتي محمد عليكركوك

مريم جيادالفي جواد ابراهيمكركوك

صبحه محمدسيف محمد حسنكركوك

وطفه عطاءهللاابراهيم محمد سليمكركوك

عزيزه حسننوماس محمد ناصركركوك

هدله حمودرياض داود حسنكركوك

سعده خلفعلي خضر عبدهللاكركوك

فتحيه ابراهيمغزوان عبدالحليم محمودكركوك

هدله احمدمراد محمد محمودكركوك

كل عزاز توفيقدلشاد محمد رفيقكركوك

سلطانه حسينبكتاش احمد عاشوركركوك

نجيبه احمدعمر علي حسينكركوك

شكريه زينالعابدينمصطفى هاني تقيكركوك

تونس دلفكريم رميض صبحكركوك

مهديه صالحعبدهللا خالد عبدهللاكركوك

منهيه عبدالرحمنفيصل حسين ابراهيمكركوك

عصمت احمداحمد جمعه حمدامينكركوك

ساهره كريمعثمان عادل عثمانكركوك

نادره عزالدينقحطان يوسف عباسكركوك

فرحه عوادمهدي صالح هزاعكركوك

وضحه محمدصالح احمد سعيدكركوك

نهله محمدسالم احمد عليكركوك

الماز محمدمحمد ايوب طيبكركوك

قيسيه عليغسان عبدهللا وهبكركوك

روباك نوريرزكار نجم الدين عبدالرحمنكركوك

وحيده عليعبدهللا زيد محمدكركوك

حافظه حمه كريمبسام سعد حسينكركوك

وضحه محمودنهاد ابراهيم غيدانكركوك



افتان صالحهه لو عبدهللا عارفكركوك

حمديه صالحمحمد زيدان خلفكركوك

فاطمه حسينشهاب صالح احمدكركوك

صبحه صالحسبتي جمعه عليكركوك

زهيه خلفاحمد عيسى عليكركوك

منور عزيزحسين صالح محمدكركوك

صباح احمدعلي صالح عليكركوك

نجود نصيففواز جاسم نصيفكركوك

انتصار هاشممثنى عمر حسنكركوك

مريم صالحاسماعيل حاضر بياتكركوك

نجمه عبدهللااحمد عبدهللا خلفكركوك

تركيه ضامنمحمد عبدهللا مصطفىكركوك

عليه ابراهيمعبدالفتاح ابراهيم صالحكركوك

مريم داودابراهيم طه محمدكركوك

سويه خلفياسين عبدهللا جاسمكركوك

نهله محمدكامل شاكر احمدكركوك

صبحه عيسىحسن حمد صالحكركوك

صبحه غزايعامر جمعه محمدكركوك

كرحه فرحانعلي حسن شوانكركوك

فتحيه ابراهيمناظم محمد حسنكركوك

ساره يوسفادريس فاضل محمودكركوك

سعده مصطفىابراهيم عبدهللا عبدكركوك

صبحه حسنحمد محمد حمدكركوك

فاطمه نجيبصالح محمد صالحكركوك

صيته فرجمناضل صالح مطركركوك

خوفه صالحثامر صالح خلفكركوك

سميه علياحمد عمر جاسمكركوك

فوزيه احمدايهم ظاهر نصيفكركوك

فطيم عزيزراكان راشد عجيلكركوك

صبحه خلفطارق عبدهللا حسنكركوك

بهيه غريبمحمد رشيد صديقكركوك



حليمه عبدهللاعلي منصور غفوركركوك

حسيبه حمديايفر ابراهيم شيخهكركوك

مريم محمدسرباز عبدهللا مجيدكركوك

بدريه مولودسالم علي صالحكركوك

ليمو فريقدانيال كودس محمدكركوك

شكريه توفيقعمر محمود محمدكركوك

زيان حسيندهريا صالح حميدكركوك

خمسه محمدماجد نعمه عطيهكركوك

ايهان شاكرعباس جمال احمدكركوك

نجمه عبدهللاعلي حسين ابراهيمكركوك

عيده احمدعبدالرحمن فارس عبدهللاكركوك

صانيه فتاحناصح انور يونسكركوك

هويه ثابتنزهان دلف صالحكركوك

عزيمه عزتمراد ممتاز احمدكركوك

وداد عزيزسرمد غازي حسينكركوك

عجيمه محمدعبدالحميد علي خلفكركوك

امنه اسعدناصح عبدي صابركركوك

هنديه عليقصي حسن احمدكركوك

ليلى حسنواثق حادي احمدكركوك

فتحيه صالحمنتصر حميد داودكركوك

كالويز صدرالدينئه نجام طارق غفوركركوك

خلفه خطابعلي عواد محيميدكركوك

صليحه عبدهللامصطفى صباح سعدكركوك

سعاد فيضيسامي صالح الدين جاسمكركوك

نعمه سعيدمحمود احمد محمدكركوك

نجيبه حاجياركان حسين عليكركوك

سعديه عبدهللاكاوه محمد افنديكركوك

خوله شهابهشام عدنان حسنكركوك

شكره رشيدمحمد احمد محمدكركوك

انجوم رشيدطارق نامق رضاكركوك

نهله خضرمحمد علي اسودكركوك



كنوه خلفياسين احمد طهكركوك

نشميله محمدعلي سعد مصطفىكركوك

صبحه مجيدمراد عبدهللا حميدكركوك

فطيم صالحجاسم محمد عبدهللاكركوك

فاطمه انوربشتيوان علي محمدكركوك

كافيه حسنعمار حسن عليكركوك

نجمه نزالحسن خليل اسماعيلكركوك

عمشه علياياد حمد خلفكركوك

كطنه صالحزكري محمد ابراهيمكركوك

فليحه حسانيمحمد طعمه عليكركوك

سميره احمدامجد محمدباهر سالمكركوك

حمديه عبدهللامحمد رمضان جفالكركوك

خديجه عليمحمد عبدالواحد شهابكركوك

فاطمه عزيزكريم جمعه قادركركوك

شكريه صديقمحمد حسن حسينكركوك

زكيه حسيناركان ياسين خضركركوك

بديعه مجيدعماد عباس محمدكركوك

رساله احمدمحمد جابر ناظمكركوك

نظيره فائقحسين غريب عزهكركوك

خوله ابراهيماحمد عادل عبدكركوك

عليه نامسخليل محمود محمدكركوك

سميعه شريفجاالك اكرم حمهكركوك

شكريه جادهللامهند كامل احمدكركوك

ريمه خلفمهند اسماعيل عبدهللاكركوك

اديبه ثامردانا كردي محمدكركوك

رسميه محمدمحمد طلب حسينكركوك

شمسه محمدطلعت شكر محمدكركوك

امينه صالحجليل امين لطف هللاكركوك

خيريه خورشيدهادي احمد ابراهيمكركوك

سهيله محمدماهر جمعه ابراهيمكركوك

فطومه جفالعيدان فاضل محجوبكركوك



خميسه حاتمحسين شاحوذ احمدكركوك

بدريه صالحصالح محمد احمدكركوك

شيرين اسعدوشيار يونس مجيدكركوك

فاطمه توفيقهيرش ولي عليكركوك

صبيحه نصرالدينعادل فاضل خضركركوك

جميله خدهمحمد ابوبكر عبدهللاكركوك

فاطمه كنوعباس جاسم صالحكركوك

نعيم محمدنجاه نامق فريقكركوك

نوريه عليعالء ابراهيم ابراهيمكركوك

شاهه عيسىسالم محسن خلفكركوك

صباح عزهعلي بكر شكركركوك

فاطمه مجيدفرمان محمد قادركركوك

نجيبه كاكه رشمريوان شاكر جاللكركوك

مهيه محمدمحمد حسن صالحكركوك

هدله محمدخليل مرعي حسنكركوك

ثريه ابراهيم حبيبعادل محمود مرعيكركوك

وضحه احمدخلف عبدالحميد سالمهكركوك

خوله ابراهيمضياء فتح هللا محمدكركوك

نسرين اسعدوهاب صبحي محمدكركوك

امينه فرجسيامن محمد عثمانكركوك

زهره عبدهللااسماعيل عبد محمودكركوك

زكيه مجيدعادل محمد احمدكركوك

عاليه سعيدامانج صباح الدين نجم الدينكركوك

سهيله محمدعالء مصطفى عمركركوك

كلبهار كريمدابان انور واحدكركوك

بيان عبدهللاهاوكار ازاد عزيزكركوك

هديه شحاذهعلي جبر طبجكركوك

ناسك محمدسوران رشيد احمدكركوك

فاطمه عليوسام عاكوب بكركركوك

بشرى علياحمد سليمان محمدكركوك

كميل مظلوماحمد مولود عاصيكركوك



لطيفه قادرمظفر كريم جداعكركوك

خديجه حميدشاخه وان جالل امينكركوك

ريحانه كاكه امينمولود رشيد نادركركوك

فخريه امينسردشت طه عليكركوك

اميره ابراهيمصفاء عمر ستاركركوك

سوده عطيهطارق ابراهيم صالحكركوك

سكينه خليلصاحب بهاءالدين حسنكركوك

اميره مرعيجاسم محمد حمادكركوك

وحيده غائبعباس تاجر مهديكركوك

نازدار توفيقعرفان خليفه عزيزكركوك

صبريه حسينحكيم مجيد محمدنوريكركوك

فهيمه عمرمحمد محمود صالحكركوك

زهره مجيدرعد شهاب احمدكركوك

خديجه احمدرمضان ياسين رمضانكركوك

سبته جاسممحمد حسين مطركركوك

قيه عزيزتحسين بكر حمدكركوك

كافيه محمدامينفاروق صالح احمدكركوك

هيله خلفعامر عبدهللا ثابتكركوك

ريشه محمودوليد خليل ابراهيمكركوك

امنه توفيقوضاح عبد خلفكركوك

رحمه عارفسفيان جبار كريمكركوك

عكاب ثالثهاحمد بكر محمدكركوك

خميسه هادياحمد سمير جاسمكركوك

زهره عوادعبدهللا عطا محمدكركوك

ريمه احمدخطاب مصلح جاكلكركوك

امينه حسنقادر عثمان حسينكركوك

ليلى صالحمحمد طه صالحكركوك

فريده رشيدفهمي حبيب محمدكركوك

مصيره كاظمحيدر فيصل مذخوركركوك

رابعه صالحسلطان احمد رحيمكركوك

هيله جاسمفالح صالح عودهكركوك



اميمه شوكتفيصل غازي محمدكركوك

سكينه محمدحسين جاسم عزيزكركوك

ليلى صالحصباح حسن عليكركوك

كرحه عوادعدنان وزير محمودكركوك

كولسر نوريمصطفى محمد صالحكركوك

عليه زوبعمحمود رزاق زكرطكركوك

وجيهه شكرشاهدان محمد مصطفىكركوك

خلود سواديحسين صباح اكبركركوك

عيده كعيطهليل خلف طعيشكركوك

عيده ابراهيمتركي سبهان خلفكركوك

دليره ستارموحان محمود محمدكركوك

قدريه فتحاهللسعد قادر سعدهللاكركوك

غيداء راشدعمار عبدالخالق احمدكركوك

نجيه صباحفواز عبدالواحد ساهيكركوك

خيريه حسنوليد خالد مساهركركوك

مهيه سعيدمحمد ابراهيم سعيدكركوك

زهيه خلفصالح عيسى عليكركوك

سعديه محمدمحمد عباس حمديكركوك

حسيبه كمرنعمه نايف نجمكركوك

رسميه صالحعباس توفيق نامقكركوك

خاور امينبيستون حبيب محمدكركوك

كرحه جميلعبدالواحد حمد خلفكركوك

حنان محمداحمد محمد بكرصدقيكركوك

هاجر عليخليل ابراهيم محمدكركوك

ترفه عبدهللااثير مجيد بحركركوك

فرحه خليفهابراهيم احمد سليمكركوك

نضال جاللبارق رعد احمدكركوك

فطومه اسماعيلمحمد علوان فياضكركوك

حسنه عليعكاب فاضل ميدانكركوك

وحيده عليحازم زيد محمدكركوك

سعديه حسينجهاد محمدعلي بيروكركوك



نظيره محمدمحمد عدنان فاتحكركوك

عروبه عبدهللاجابر كريم صالحكركوك

شيالنه حسينسرحان عزيز منصوركركوك

الهام شكورمصطفى نجاه محمودكركوك

نجمه جاسممويد حسن عكلهكركوك

رابعه عليدخيل ابراهيم دخيلكركوك

بشرى عبدمنير محمد حميدكركوك

شتله جهاداحمد عجاج محمدكركوك

سعاد كريمسالم علي شوكتكركوك

فرحه حمدغسان مزهر عليكركوك

عيده محمداحسان عبدهللا مناوركركوك

كلر يوسفعلي احمد هرزانكركوك

تاضي ابراهيماحمد علي احمدكركوك

خديجه عبدهللااحمد حسين سلطانكركوك

وضحه عليقيس محمد حسينكركوك

كاظميه نويهضحسين عبدالحسين عليكركوك

ليلى خلفمثنى حمود خلفكركوك

بشری عجميعصام حسين حيدركركوك

فضيله محمدمصطفی كمال مصطفیكركوك

فتحيه محمودمسعود سلمان محلكركوك

وزيره سعيدمحمد نوري حميدكركوك

وضحه حسيناحمد غرب حزامكركوك

شيحه محمدجاسم عبدهللا عبدكركوك

عمشه خضرمجيد محمد حمودكركوك

رازيه صديقشوان اسعد اسماعيلكركوك

شلوه مسيرهفارس اسود عليكركوك

ضحيه حسنعدنان ابراهيم حفيشكركوك

نوفه تركيعلي هادي عبدكركوك

كرحه حسنانور سالم حسينكركوك

شريفه بهاءالدينعمار وجدي انوركركوك

كلستان عبدالرحمنابوبكر فريق شفيقكركوك



سلوى عثمانماهر كامل خليفهكركوك

اسوان يونسفهد قحطان عبدكركوك

ضحيه احمدفاضل حميد عباسكركوك

بفراو احمدعماد احمد محمدكركوك

نجيه درويشقاسم ستار ثلجكركوك

سليمه حسينضياء نوري محمدكركوك

صبحه عمرنهيل شاكر صابركركوك

الماس احمدرعد هاشم محمدكركوك

مهديه علياياد سلطان حسينكركوك

عنبر رسولطالل صالح محيالدينكركوك

صبحه عبدهللاهيمن طيب محمدكركوك

بيان بايززريان ناصح محمدفاتحكركوك

لعلي محمدطاهر محمد صالحكركوك

طوعه عبدالعزيزمصطفى جمعه محمدكركوك

مهيه احمديونس احمد عمركركوك

وضحه خلفاحمد حمادي صالحكركوك

عيده سليمانسعد حمد حسينكركوك

خريده امينكمر معروف خليلكركوك

سليمه صبارابراهيم جاسم ابراهيمكركوك

بلسيم فاتحاحمد صبحي محي الدينكركوك

هاجر عويدحازم ربيع عبدهللاكركوك

وضحه عليحسين محمد حسينكركوك

ساجده شكورجتين نجمالدين علياصغركركوك

فطومه حمدمطر محمد طلبكركوك

سعديه محمدوعد وسمي فتحيكركوك

نائله شكورعلي بدر حسنكركوك

جميله حسينشاخه وان بهجت محمدكركوك

رحمه عبدهللاسركوت خضر حمهرضاكركوك

تاضي عبدالهاديمازن مولود محمدكركوك

غريب محمدكاظم حميد كريمكركوك

هديه شهابمنذر صالح عوادكركوك



صباحه عبدهللاهادي محمد عليكركوك

علياء ياسينعبدالعزيز علي خلفكركوك

اهو عبدهللاحميد محمد احمدكركوك

محبوبه رضابكر نوري محمدامينكركوك

وضحه مصطفىخلف عيسى حمدكركوك

ماجده ياسيناحمد عادل محمدكركوك

جوانه رشيدشاهو شيركو كريمكركوك

قادريه كريممحمد ابراهيم جباركركوك

فاطمه احمدايوب سواره عزيزكركوك

زيتون محمدشاالو تحسين محمدكركوك

نخشين رحمنشوان طاهر رفيقكركوك

عائشه حسينماهر صالح عبدهللاكركوك

بدريه حسنياسر عبدهللا حسنكركوك

سعديه هاديفهمي عبدالرحمن عبدهللاكركوك

التفات سعيدماجد عبداللطيف عبدالرحمنكركوك

هدله حمداياد جارهللا مظهوركركوك

عيده معروفليث صالح عبدهللاكركوك

كدريه شحاذهفارس حمود عبدهللاكركوك

فاطمه رضاادريس اصغر خورشيدكركوك

رفعه محمدياسر عبد محمودكركوك

رقيه محمدعزيزنوزاد محمد سمايلكركوك

رحمه عليجهاد جوامير فتح هللاكركوك

نجمه عبدهللافايز علي عبدهللاكركوك

فرحه رضوانعيدان عبدهللا خلفكركوك

فطيم حسينابراهيم محمد دودحكركوك

انجوم فتاحئاري عبدالرحمن محمدكركوك

قدريه محمديحيى محمد عبدالرحمنكركوك

حلوه محمودمهند عدنان رحمنكركوك

بشرى محي الدينمساهر عيسى عليكركوك

حبسه سلطانمطلك خلف ابراهيمكركوك

ناهده عثمانزياد طارق محمودكركوك



كرجيه خورشيدصمد حارس توفيقكركوك

خديجه ذبياناياد عيسى مالحكركوك

نازدار عبدالصمدريبوار نجاه حسينكركوك

شاهه صالحابراهيم خليل شفلحكركوك

سهيله عزيزشاالو شكر محمدكركوك

فاطمه حسنسعيد حامد رضاكركوك

باسمه هاديمحمود سامي محمودكركوك

صانيه صادقعلي سمين احمدكركوك

نهايتذ خليلدلير فارس صبحيكركوك

جاهده شاكرحسين حمدي نقيكركوك

جوريه عليياسين حسن محمدكركوك

كدريه حسنمؤيد كمال عبدكركوك

سوسن حميدنجم احمد عزيزكركوك

حليمه عبدهللاامير احمد دليكركوك

شكيبه رشيدصابر مهدي محمدكركوك

عمشه فارساحمد عبدهللا صالحكركوك

سمره خضرعمر كامل محمدكركوك

جميله توفيقعدنان جوهر محمدكركوك

صبريه كاملخميس محمود عمركركوك

ساره نوريوعد يوسف جاسمكركوك

بصيره عباساياد عبود عليكركوك

امونه دخيلمحمد ناصر حسنكركوك

وعديه عليهيرش احمد محمدكركوك

وعديه عثمانبختيار صالح الدين طهكركوك

زكيه عويدحاتم عبدهللا جاسمكركوك

بشرى شعبانخالد حمدي احمدكركوك

ايهان محمدايمن عامر ابراهيمكركوك

كافيه رحمانهردي عبدهللا احمدكركوك

صبحه يونسواثق صالح عبدالرزاقكركوك

نسرين محمدمهند فهد عبدالكريمكركوك

عمشه عبدهللاعباس يونس صالحكركوك



وطفه فاضلمحمد حسين حسنكركوك

خيريه عباسرنس احمد وحيدكركوك

علياء حسينمخلص مهاوش شالشكركوك

سعديه عبدالقادرناطق كامل مدحتكركوك

اشواق جمعهكرميان طارق عزيزكركوك

نركز نجم الدينشوريش عزيز قادركركوك

نهيه شريفسيروان مصطفى كريمكركوك

فخريه محمدسردار احمد فتاحكركوك

نجود عبدالرحمنعامر حسن صالحكركوك

شكريه عطيهجمال احمد داودكركوك

خوله مجيدمجيد حميد خورشيدكركوك

شمسه محمدسعد هاشم نايفكركوك

حسنه عليفارس عبدهللا حسينكركوك

خديجه خشولهادي محمد صالحكركوك

مريم فريقنبيل كامل محمدكركوك

عمشه صالحنظير عبدهللا حوريكركوك

ورده عليمثنى ابراهيم حمدكركوك

وهبيه حسنسيف محمد شهابكركوك

كرعوشه عبدهللامضحي مرهج عالويكركوك

مريم صالحمحمد جمعه عبدكركوك

زاره ياسينفائق علي محمدصالحكركوك

سعديه سعدونحميد محسن عويدكركوك

عايده مصطفىمصطفی زين العابدين عليكركوك

نوريه احمدسعد صالح حمزهكركوك

بلقيس حسنصالح سالم رستمكركوك

ناهده زين العابدينعلي ذوالفقار توفيقكركوك

فوزيه عبدرائد زيدان خلفكركوك

فوزيه عبدخالد زيدان خلفكركوك

زهره مريرمحمد خليل ابراهيمكركوك

بشكه جالجكريم عبدهللا محمودكركوك

ملكه غازيسعدي موفق احمدكركوك



ساره عمراحمد رزوقي عليكركوك

عويشه محمدخالد عمير محالوكركوك

نوفه حميدحميد وسمي طهكركوك

ميسلون صبحيمهند وليد عليكركوك

يازي محمدفيصل احمد محمدكركوك

ريمه محمدحميد بكر حمديكركوك

بصيره حامدعالءالدين نورالدين عزالدينكركوك

فرحه عبيدسمير محمد وسميكركوك

منيره عليشامل كمال شيخ محمدكركوك

حمديه هاديعباس شايع شهابكركوك

نوفه ابراهيمجاسم محمد خضركركوك

صبريه فقيمجيد عبد محمدكركوك

كلبهار عليشالل جالل قادركركوك

زهيه احمدمزاحم محمود جاسمكركوك

سامعه لطيفمراد خميس عليكركوك

خالده حميدعلي سعدون احمدكركوك

فهاو لطيفغفور نوري عزيزكركوك

رعبه اسعدمحمود صديق عبدالرحمنكركوك

ابتسام محجوبعالء بشير شالشكركوك

بدريه احمدمحمد عثمان عمركركوك

نريمان توفيقخلدون ولي عسكركركوك

وضحه ذيابذمزاحم يونس ابراهيمكركوك

روناك عمرهيمن احمد حسيبكركوك

طيبه سليمانوليد ياسين خضيركركوك

طاخي عليابراهيم عبدهللا خضيركركوك

فضيله حسيبعامر جمعه حسينكركوك

صدريه احمددلشاد فاضل عبدهللاكركوك

كبيره كاكه برىازاد عزالدين مصطفىكركوك

صبحه محمدمحمد صالح عبدهللاكركوك

صبيحه حسننه به ز محمدشكر محمدامينكركوك

خديجه اميناحمد فرحان احمدكركوك



سعدت خورشيدمحمد فرهاد رشيدكركوك

كولباغ شكرارام حسن فتح هللاكركوك

نازك محمدعماد شفيق توفيقكركوك

حسنه محمدابراهيم احمد عليكركوك

خديجه حمد كريماحمد عبدالرحمن سيدهكركوك

زينب خورشيداسماعيل بيوش امينكركوك

نجاه خضرتاجر علي محمدكركوك

هيفاء ابراهيمعلي عبدالرحمن خليلكركوك

فطيم عبدهللاابراهيم عبدهللا عليكركوك

مريم احمدصالح محمد احمدكركوك

امنه رحيمفاروق فاتح امينكركوك

اخالص فاضلايوب عادل حسيبكركوك

صبريه محمدامينمحمد خضر صالحكركوك

جميله شكورمهدي قاسم حيدركركوك

عطيه رشيدخالد علي عبدالقادركركوك

صبيحه سلمانحاتم علي حسينكركوك

شهله فاضليوسف علي محمدربيعكركوك

زكيه احمدقادر عمر رشيدكركوك

عليا ياسينمحمود مزاحم حسينكركوك

عديله حسينحمد ابراهيم محمدكركوك

طاووس حيدرعبدهللا حمه امين احمدكركوك

هدله عبدهللاطلب محجوب خلفكركوك

فاطمه حسنايدن فاضل مردانكركوك

صدريه محمدسالم صالح شكوركركوك

بدريه محمدحسن عزالدين فخرالدينكركوك

عفيفه عليعماد محمد نايفكركوك

وضحه عبدهللاوسام حسين عباسكركوك

كولزار عاصيمكرم فائق شكركركوك

كيفيه كنوسعد حميد عبدكركوك

خميسه حميدسالم حميد عبدكركوك

سوسن حميدمازن احمد عبدهللاكركوك



زهيه كاملمراد كامل عبدهللاكركوك

هدى شهابمصطفى نجدت مظلومكركوك

زهره سليمانصابر زوبع ابراهيمكركوك

لطيفه نورالدينحسين كمال جمعهكركوك

غنيه حمدايمن محمد عبدهللاكركوك

حبيبه خورشيددلشاد مدحت حسنكركوك

اق كون اسماعيلعرفان حسين رضاكركوك

دلسوز كاكليربيوار لطيف حسنكركوك

حسيبه قادريحيى احمد مالقادركركوك

خديجه ابراهيمشاخوان عاصي حسينكركوك

محبوب سعدعدنان علي عبدهللاكركوك

عائشه سعيدارام مصطفى اسماعيلكركوك

مريم حسنكنعان احمد جمعهكركوك

نزيره كريمديار ابراهيم سيدهكركوك

حسنه زعالابراهيم محمود نزالكركوك

تقيه حميدرضا احمد صالحكركوك

كرحه داودعبدالرحمن حميد مرعيكركوك

مروت صالحجبار رشيد محمدكركوك

اميره رضارزكار حسن محمدكركوك

غنيمه عباسخضر عباس خضركركوك

ونسه احمدبرع عواد محمدكركوك

نجمه عبدهللااحمد خطاب احمدكركوك

مريم سعيدعاصي احمد محمدكركوك

اميره عثمانهاوكار رزكار حسينكركوك

شمسه عمربرزان عطيه مذودكركوك

مهيه حسنعزيز عطيه عالويكركوك

كلبهار حسينجهاد نوري عبدهللاكركوك

كويستان احمداراس حسيب رشيدكركوك

ليلى شيرهديرين شكور عليكركوك

زليخا محمدسالم خليل جباركركوك

نزيره محمدشكر كريم رشيدكركوك



جيران مجيدشامل عزيز محي الدينكركوك

فهيمه صالحطاهر توفيق امينكركوك

خاتونه يادكارمحمد عبدالكريم قتح هللاكركوك

صبحه احمدسلمان احمود عبدهللاكركوك

فتحيه عبدهللاداود كريم حسينكركوك

بلوه خليلاحمد حسن خلفكركوك

يسري عليسالم محمود جاسمكركوك

مكيه عبدهللامحمد عيسى حديدكركوك

فرحه عبدمحمد خلف صالحكركوك

هويه حسينسامي سوادي سحابكركوك

فطيم مخلفعبد عزيز ياسينكركوك

صبحه عبدهللاسامال عيدان دهشكركوك

رثمه عبدهللاهيثم مطلك مظهوركركوك

رفعه عليمحمود عيسى خلفكركوك

سحر محمدبالل بدران كورديكركوك

نضيره احمدخالد مصطفي خلفكركوك

فرحه حسينمحمود عطيه مهديكركوك

حياه خيرهللاسلطان عماره حمزهكركوك

حليمه عوالعبدالجليل هادي عبدهللاكركوك

شكحه احمدطاهر جللو حميدكركوك

غربت محمدمؤيد صالح خورشيدكركوك

عبله محمدجاسم مخلف عليويكركوك

جميله عليارام حمزه محي الدينكركوك

بهيه حسنعادل حسن عباسكركوك

صبحه محمودخليل سالم زغيركركوك

منيره محمدعرفان احمد روبتيانكركوك

بلوه خليلمحمد حسن خلفكركوك

شلير محمدشوان سعيد يوسفكركوك

سعديه خورشيدريبوار علي عزيزكركوك

جاسميه محمدابراهيم طالب احمدكركوك

كمره ابراهيمرعد محمد دودحكركوك



خديجه لطيفعلي عبدهللا محمدامينكركوك

حمديه هاشمصالح مهدي صالحكركوك

وضحه اسماعيلادهم داود سليمانكركوك

زليخه رشيدعماد عزت عباسكركوك

بروين جاللمحمد احمد محمدكركوك

برنو محلحقي اسماعيل مبارككركوك

زينت فتح هللاايوب حمه كريم يادكاركركوك

ثالثه خلفعبدالرزاق طه عبدالرزاقكركوك

حربيه نورالدينخليل ابراهيم فهدكركوك

جوميه خلفصالح احمد حميدكركوك

خلفه عبدهللاعمار حمود ابراهيمكركوك

حمديه حميدميعاد وهب احمدكركوك

الهام صدرالدينمحمد حبيب مصطفىكركوك

شكحه احمدعدنان جللو حميدكركوك

عليه حسنمحمود فيصل شنونكركوك

هالله هريومحمد كاطع شتويكركوك

مريم زيدانوسام سعد عباسكركوك

سفين حسنرستم عمر محمدكركوك

ضحيه زيدانصالح خلف محمدكركوك

فطيم رجبهدايت عبدالقادر احمدكركوك

حصيله عنونمحمد زيدان حسنكركوك

وزيره فخرالدينهزار نصرالدين احمدكركوك

بجيس احمدباقي خضر كريمكركوك

فرحه محموداحمد محمد جاسمكركوك

ترويحه جمعهضياء حمد خلفكركوك

فهيمه عبديلعماد علي احمدكركوك

نوفه خلفعمار محسن ابراهيمكركوك

امل حمديعلي حسين جمعهكركوك

بدريه محمدذنون محمد عليكركوك

روناك عبدالكريماسماعيل فاروق عبدالرحمنكركوك

نجيبه مردانابراهيم رفيق صالحكركوك



ناهده حميدكاروان رحمن مجيدكركوك

عيثان حمدخالد محمدعلي مولودكركوك

حالوه ياسينسالم مصطفى خضركركوك

باكزه وليعلي سمين خليلكركوك

يان كول رجبولي علي سعدونكركوك

حمامه حسينمجحم محمد احمدكركوك

سكينه قنبراحمد عبداالمير رضاكركوك

نجمه عبدهللاطه ابراهيم حفيشكركوك

سعديه رضاشاخوان رشيد مجيدكركوك

سانيه شريفبيشهوا ستار سعيدكركوك

صالحه حسينسالم عبد محمودكركوك

وضحه عبيدرعد حبيب خلفكركوك

نديمه حسينعدنان رؤوف شريفكركوك

سعيده محمدعامر مطر داودكركوك

لطيفه ابراهيمخميس خلف صالحكركوك

اخالص هاشمادهم خماس حمدكركوك

وضحه محمدناظم صالح نجرسكركوك

صالحه خضريونس مهدي حميدكركوك

ساره عبدهللازياد عبدهللا حمدكركوك

مهيه احمدفاتح محمدفريق احمدكركوك

طمشه محمدحاتم دايح حمدكركوك

خنجه علياكو غفور محمدكركوك

وضحه محمدخلدون صالح جاسمكركوك

شمسه عبدهللاعبدالرحمن محمد حسنكركوك

زهيه محمودمحمد ابراهيم حمدكركوك

شمسه عبدالعاليمنذر ابراهيم احمدكركوك

سهيله قاسمعلي نوزاد مهديكركوك

سوده عوادساري ابراهيم عبدكركوك

مدينه يوسفيالجين ايشان نصرتكركوك

يازي خلفموسى احمد عبدهللاكركوك

افتاب حسينانور عزيز صالحكركوك



ملك خالدوريا علي صالحكركوك

نجمه عليخالد عواد شهابكركوك

عليه حسنوسام سليمان وكاعكركوك

ثالثه حفيشيونس احمد هاللكركوك

بختيار مصطفىرسول حسين خيالكركوك

حسنه عليمهدي صالح حمودكركوك

ليلى خضروطبان ابراهيم صالحكركوك

هنديه عاديمهران محمد حميدكركوك

رحمه محمدستار حسين عليكركوك

نايله محمدمحمد عبدهللا سالمكركوك

عائشه خلفحسين شحاذه حسينكركوك

عليه حسينمهند محسن سلمانكركوك

سحر هتلرعلي عطاهللا عليكركوك

نجيه حسينفيصل محمد حسينكركوك

وضحه صالححسن جاسم خلفكركوك

يسرى عبدالرزاقطه شكور عيدانكركوك

زهره مصطفىمحمد حسن قادركركوك

وضحه خلفعزيز سلمان اسماعيلكركوك

نرمين خيرهللااحمد عدنان عادلكركوك

فرحه ناصرفراس فاضل حسنكركوك

تيلي حمهخانكاوه مولود حويزكركوك

وحيده فاضلفريدون نجاه نادركركوك

نعيمه عبدهللاسردار قادر يونسكركوك

شكحه مهرفهد حسن حمدكركوك

فطيم يوسفماهر محمود صبحيكركوك

كرحه مياحشرحبيل خلف جمعهكركوك

صبحه عليماهر محمد جمعهكركوك

خديجه محمدحسام اسماعيل حميدكركوك

فتحيه ناصراحمد مناور خليفهكركوك

فاطمه حسينصباح نوري ابراهيمكركوك

نجمه وسميحسين عبد مصطفىكركوك



عنيده حسينابراهيم خلف محمودكركوك

نعيمه فتاحياسر يقظان محمدعليكركوك

هلوه محمودماهر عبدهللا محمودكركوك

حليمه صالحسمير حسان عبدكركوك

ليلى حسننعمه احمد صالحكركوك

غنمه ناصرصبحي حمد ظاهركركوك

كافيه ابراهيمتوانا تيفور احمدكركوك

رسميه عارفخالد سعيد محي الدينكركوك

عدله علياسماعيل نجم عبدهللاكركوك

فضيله علياياد خليل اسماعيلكركوك

لذه زيدعباس حسون جسامكركوك

فوزيه نوريايوب عالءالدين نجمالدينكركوك

سهيله محمدعبدالباري احمد محمدكركوك

زهره عبيداسود نادر عبدالرحمنكركوك

بهيه محمدرضاعلي رضا عبدهللاكركوك

بفراو عثمانعبدالستار جمعه احمدكركوك

زينت مولودسه رهه د عبدالرحمان فقي محمدكركوك

عليه احمدخالد طلب عليكركوك

عيده عباسسامي سعد صالحكركوك

مدينه طاهرهاوري عزيز نجمكركوك

نوال عليمحمد كريم عليكركوك

كرحه محمدجمعه محمد صالحكركوك

حالوه قادرابراهيم مولود محمدكركوك

خاتون جبارصالح حسيب شريفكركوك

نهله رمضانعبدالستار عامر محمودكركوك

سميره توفيقكاروان رحمان حسنكركوك

كافيه جواميرفؤاد كاكل كريمكركوك

وضحه محمدهشام علي عبدهللاكركوك

شكريه محموداحمد حسين زوبعكركوك

كلولر مرتضىحسين عباس خضركركوك

بختيار مصطفىنجدت حسين خيالكركوك



سليمه شكرلطيف عدنان لطيفكركوك

ساره بكروليد محمد احمدكركوك

وضحه خلفحسين محمد خلفكركوك

بدريه صادقمحمد نوزاد جاللكركوك

صبحه حسينعماد احمد كاظمكركوك

ظهيره كاظماحمد صبح جدوعكركوك

زهيه محمدفواز طه احمدكركوك

ملوك خضرمحمد احمد عليكركوك

مهيه داودناهد خلف حسنكركوك

فتحيه ابراهيمعمر عبدالحليم محمودكركوك

حده محسنصالح ابراهيم خلفكركوك

ريمه احمدصدام علي حسنكركوك

رجاء حجابمحمد عبد خضركركوك

اديبه احمدرياض علي محمدكركوك

بيداء محمدعلي صباح جاسمكركوك

همينه خضرازاد عبدهللا امينكركوك

كاظميه معيدقصي اسماعيل عيسىكركوك

خالده محمدفالح حسن عبدالخالقكركوك

باكيزه عباسمكي عبدالرحمن قادركركوك

مطره حسنحسين علي زيدانكركوك

سميعه محسنعبدهللا حسين محمدباقركركوك

عدالت زكيعلي صمد عبدهللاكركوك

صبريه جوهراري محمود عزيزكركوك

نوفه عبدتركي حمودي مطركركوك

شيرين خليفهجمال جالل عبدهللاكركوك

كلدرن محمدحسين علي نورالدينكركوك

االء عبدااللهعباس محمود جاسمكركوك

نازيف حمهستار محمد حسنكركوك

مطره عيفانفالح حسن نجمكركوك

ايدن حسينعدنان محمد فتح هللاكركوك

سعديه رحيمهحسين سالم صدامكركوك



مهيه حمدنجيب ابراهيم محمدكركوك

سميعه حسنمريوان جميل جليلكركوك

صدريه حمه عليارام كريم محمودكركوك

عليه داوداحمد عبد محمدكركوك

شكيبه عثمانرباح خورشيد حميدكركوك

فاطمه احمدياسر حميد فرحانكركوك

شقراء محمدصالح حسين صالحكركوك

سهام جاسماحمد فاضل محمدكركوك

نائله حسينعمر جوهر صادقكركوك

عصمت عبدالرحمنسرور فخرالدين محيالدينكركوك

حانمه سعيددلشاد ابوبكر سعيدكركوك

بستي قوربانيفاروق محمد صادقكركوك

ساره عليفرحان عواد خلفكركوك

نجيه رحيماحمد عباس شيخوكركوك

ضهيده عباسحميد هاشم محمدكركوك

كوكب محمودميعاد وعد محمدكركوك

نجود محمودوضاح مطر احمدكركوك

افتخار فياضمحمد فرحان عليكركوك

وطفه ابراهيممهند احمد عليكركوك

سكوت حميدحسن خفيف جاكهكركوك

ناهده بهاءالدينحسين لطيف حسينكركوك

امنه رحيمكوران فاتح امينكركوك

خديجه محمودامير غالب دحامكركوك

رحيه محمدعبدالواحد محمد كنومكركوك

شاهه شيخخالد عثمان عمركركوك

عائشه صالححردان طه عبدهللاكركوك

شوشه عبدهللارعد ثائر محمودكركوك

عطيه جاسمصالح حسن احمدكركوك

فخريه جاللسردار جبار جاللكركوك

نسرين احمدهاوار ستار احمدكركوك

شمسه رشيدخالد شكور محمدكركوك



صبحه طهناصر علي ابراهيمكركوك

حمديه جاسماحمد نجم عبدهللاكركوك

صبحه حسنعالء عبدالواحد احمدكركوك

زهره قاسمحيدر جمال جاسمكركوك

صدريه فاضلعزالدين عاصي قاسمكركوك

كزيده صادقعلي بشار عليكركوك

اسمر احمدهاوبه ش صباح خورشيدكركوك

صبيحه لطيفسليمان عمر كاكهحمهكركوك

ورده امينادريس مجيد كريمكركوك

شوكت احمدزركار حسين محمدكركوك

مديحه خلففؤاد حسين ابراهيمكركوك

رقيه ابراهيمهادي حسين زينلكركوك

فرحه احمدرافع شاكر محمودكركوك

وزيره محي الدينكوران رحيم كريمكركوك

فضه حسينمحارب موسى سليمانكركوك

طاوس رضاهيشار عبدهللا احمدكركوك

غنمه ابراهيمفالح عطيه خلفكركوك

رسميه عارفمراد سعيد محي الدينكركوك

سهام شكرمحمد موفق ابراهيمكركوك

رمزيه زكينجاه جودت كريمكركوك

ليلی رشيدارام صابر حمه رحيمكركوك

وسميه صالححارث شحاذه فتحيكركوك

زهره داودعيسى يونس جارهللاكركوك

نظيمه محمدهيمن محمد عليكركوك

حمديه عزيزمثنى شكور صالحكركوك

عيده محمدسيف خيرو حسنكركوك

رابعه عبدعياش عيسى عياشكركوك

كافيه محمودهيثم احمد غيدانكركوك

فخريه خلفزهير كامل طعمهكركوك

فاطمه وادياسماعيل جوهر حسنكركوك

قدريه رشيدحسن علي حسينكركوك



سفين عبدهللاريبوار جبار حمه عليكركوك

بلقيس محمدامينهيمن انور محمودكركوك

فطيم عيسىضياء محمد غربيكركوك

نجود عبدالوهابمحمد احمد عبدهللاكركوك

سميره علي كوبهاركان يشار وليكركوك

ليله محمداحمد صالح خلفكركوك

سهام رحمانايوب احسان نعمانكركوك

حالو شريفاوميد شفيق توفيقكركوك

ناديه محجوبرداد سالم حسينكركوك

ايمان محمدمؤيد صالح الدين عبدالمقصودكركوك

فيروز رشيداحمد فؤاد جهادكركوك

ليلى رحيمكاروان نوري يونسكركوك

رمزيه فؤادداود سلمان زيدانكركوك

حسنه عجاجشاكر محمود مديدكركوك

بناز صالحابراهيم خيرهللا صالحكركوك

حمديه احمدمحمد عباس محمدكركوك

بيان عبدالرحمنبرهم خليل اسماعيلكركوك

زاهده رضاهاوري رحمان محمدكركوك

حمامه صالحاحمد محمود محمدكركوك

حميده ساهراحمد سامي حسنكركوك

فطيم غضيبمحمود خلف عبدكركوك

سعده حسنرافد عبد محسنكركوك

صبيحه محمداحمد طه حسينكركوك

خنجه ابراهيمهاوري صديق سيروانكركوك

نوفه حمدنوري حكيم عبدهللاكركوك

نظره مطرعالء سليمان عكلهكركوك

اسمر خضراحمد عبدالجبار عليكركوك

زكيه احمداحمد علي وهابكركوك

غريبه هدايتاحمد مصطفى حسينكركوك

فخريه ياسينفرهاد عمر قادركركوك

بيان اسماعيلكاروان جمعه حسنكركوك



عمشه خلفعبدهللا صالح محمدكركوك

نائله احمدعبدالجبار ناصر حسينكركوك

فطيم جادهللاوسمي سليمان محمدكركوك

حلوه رشيدمحمد سعدهللا صالحكركوك

زكيه خلفاحمد سيود خضيركركوك

زينب اكرماحمد غائب محمودكركوك

عمشه عبدهللافرحان حسين ناصركركوك

نارين نورياحمد عارف ابو بكركركوك

نجيبه هاديبشدار انور محمدكركوك

كورجي حمه شريفشورش معروف حيدركركوك

جواهر محمدناصح ياسين محمدكركوك

فاطمه محمدعلي عزاوي عيسىكركوك

ليلى دحامطالل نادر محمدكركوك

حليمه اسعدوليد خالد يونسكركوك

هويه كريمبرهان سلمان احمدكركوك

نوال عماشمحمد ياسين جارهللاكركوك

خاتون حسينحسين عبدهللا ظاهركركوك

حوريه عبدالقادرمحمد عباس جويدكركوك

بدريه مجيداري نجاه فتح هللاكركوك

رابعه خضيرعمر محمد محمودكركوك

سعديه حسيندانا تحسين حسينكركوك

نسرين مجيدنبه ز احمد عثمانكركوك

بهيه حسينمحسن جمعه حسنكركوك

فاطمه محمددارا عبدالوهاب عليكركوك

مريم خليلمصطفى زينل عبدهللاكركوك

بديعه حميددريا صالح عزيزكركوك

نسرين نجماحمد جمعه عزيزكركوك

نمام محمدفاروق فائق شوكتكركوك

ثلجه محمودعبدالستار محمود فرجكركوك

اميره محمودحاتم محمود احمدكركوك

بسهيه شاكرليث نواف سالمكركوك



فطيم احمدجرجيس سعيد ابراهيمكركوك

صبحه زيدانناظم احمد درويشكركوك

كيالس عزيزعلي لطيف حسنكركوك

جميله درويشنوزاد محمود محمدكركوك

ليلى نجمسنان جمال عبدهللاكركوك

نعيمه غضنفرعلي محمد جادركركوك

صبيحه محمدبوال عدنان محمودكركوك

نجود ثالجخيرهللا حمد خلفكركوك

وحيده غائبعبدهللا تاجر مهديكركوك

حسنه محمودسليمان داود محمدكركوك

ماهيه عمرعباس محمد رضاكركوك

امينه محمددلشاد خالد حمهسعيدكركوك

هه ناره خورشيدكوران محمد رحيمكركوك

عمشه حسينشحاذه محمود حميدكركوك

غزاله حردانابراهيم دحطوح مطركركوك

قيسيه حسنمحمد حسين عليكركوك

سليمه عليزياد خلف عليكركوك

فاطمه عزيزحسن عالءالدين احمدكركوك

بدريه رجبرياض احمد جوادكركوك

نشميه مولوديعرب سلمان عطيهكركوك

عيده محمدصالح حسن محمدكركوك

سعديه عليشاكر محمود اليذكركوك

ثالثه رمضانعبدالكريم عدنان عيدانكركوك

نوفه عليحسن علي عبدكركوك

عباسيه حسنعلي شجاع رفعتكركوك

فخريه عيفانطليع حماد حسينكركوك

روشن عزيزبهاءالدين محمد عليكركوك

هدله دخيلحماد عبد حسنكركوك

ريمه احمداحمد عبد عوضكركوك

وضحه خلفصابر خلف سعيدكركوك

مريم مهدياحسان زومان حميدكركوك



امل جيادمصعب ثامر محمودكركوك

كورجيه ابراهيمعلي محمد مهديكركوك

حسنه ابراهيمصباح احمد حمدكركوك

طرفه احمدحسين علي محمدكركوك

حنيفه محمدعزالدين صالح خضركركوك

حمديه محمدعدنان محمد كريمكركوك

عمشه خلفصالح حامد عبدكركوك

صبريه حمدسالم صباح وهابكركوك

عليويه محسنعلي شناوه عامركركوك

فاطمه نوريهردي باهر طاهركركوك

نورهان اسودعابدين مكرم سكرانكركوك

مريم خليلمحمد يوسف عبدهللاكركوك

زليخا علي رضاابراهيم محمود ساقيكركوك

مريم محمدعلي عبدالرحمن محمدكركوك

نوره جاسمرافد جاسم حسينكركوك

مطره حمدعبدهللا روضان دخيلكركوك

ضحيه زيدانبهجت خلف محمدكركوك

ثالثه محمدوالء صالح نجرسكركوك

وضحه محمدمحمد علي محمدكركوك

كولسر يونسارجان محمد حسينكركوك

حيده رشيدطه علي حسينكركوك

ماجده سليماناحمد نوري عبدهللاكركوك

ماهره فتح هللاسامان فخرالدين عبدالرحمنكركوك

فرحه ابراهيممحمد خليفه عبدهللاكركوك

عليه حميدخالد جاسم عليكركوك

سعديه حمدرائد نعمان حسينكركوك

شمسه محمودمشرق عبدالجبار كنهشكركوك

امونه عبدهللاعمر احمد عمركركوك

تركيه صالحيونس عبدهللا جمعهكركوك

ناعسه خضرعبدالغني عبدالغفور طهكركوك

ابال بهجتاحمد موفق صالحكركوك



عمشه تمرعامر فرحان حسينكركوك

سلطانه اسماعيلعبدالمجيد محمد هراويكركوك

صبريه سيرواناحمد خورشيد محمودكركوك

عائشه محيميدحمد محمد عبدهللاكركوك

عائشه محيميدابراهيم محمد عبدهللاكركوك

هديه حمداناحمد حسن ياسينكركوك

وضحه شحاذهاحمد عليوي محمدكركوك

كورجيه زين العابدينبهاءالدين احمد محمدكركوك

ثوره حسيبنصير خليل ابراهيمكركوك

عيده شالشمحمود جاموس عليكركوك

نشميه جوادعلي محمود عبدهللاكركوك

حسنه عليمحمد خلف حسينكركوك

راضيه توفيقشيرزاد مصطفى حسنكركوك

نجاه اسماعيلضافر عمر عبدهللاكركوك

عدله احمدفوزي خلف عيسىكركوك

زمزم خضرمحسن حسين محمدامينكركوك

خيريه خلفرياض عبد صالحكركوك

فطومه عزاويخميس علي خلفكركوك

فرحه صالحعبدالغالب رشيد محمدكركوك

هديله حسينمحمد جمعه صالحكركوك

صنعه حسنعبدالفتاح احمد عليكركوك

رحمه وليجالل حسين عليكركوك

امينه اميننجم الدين محمد عبدالرحمانكركوك

نومه خلفحسن حزي اسمركركوك

رابعه وسميعبدهللا عبدالقادر محمودكركوك

سنيه سعديامين احمد عمركركوك

نازك معروففتح هللا صالح احمدكركوك

وزيره وهاببرزان يشار محمدكركوك

حليمه جليلصافي كمال حميدكركوك

حسيبه فخرالديناراس كريم حسنكركوك

رفقه احمديوسف حسن سميركركوك



نعيمه محمدرعد ايوب خلفكركوك

سوده صالحالزم حسن محمدكركوك

صبحه عليرجب سليمان شيخكركوك

هاجر عمرياسر خلف صقركركوك

هديه سبعفائز خطاب عبدهللاكركوك

نجمه عبدهللاخيرهللا جاسم محمدكركوك

خزنه محمدلويس خلف نصيفكركوك

وزيره حسينابراهيم خليل عليكركوك

جميله خلفمحمد محمود رضوانكركوك

منى قاسمعناد عبد محمودكركوك

بطه احمدعارف حسن عليكركوك

صفيه احمدعدنان خلف محمدكركوك

حسيبه مجيداحمد محمد خورشيدكركوك

نجمه سعيديوسف محمد سليمانكركوك

حسناء جباراوات صديق عثمانكركوك

عاجله عاديمحمد ابراهيم حسينكركوك

نايله حسينحسين جاسم محيميدكركوك

نوال عبدهللاميعاد صباح عثمانكركوك

حبيبه صالحطارق حمه وزير رشيدكركوك

زهره فهدابراهيم حسين سمينكركوك

فخريه سلمانعوام حسن عليكركوك

زهيه جمعهصالح حسن مديدكركوك

طليعه كاظمعمران سرحان عيدانكركوك

هاجر رشيدعبدهللا احمد محمدكركوك

مريم احمدصاحب دخيل عبدكركوك

جماله جاسمعدنان محمد خلفكركوك

بيان احمدبيستون سعيد محمدامينكركوك

نظيفه عثمانرزكار نوري ياسينكركوك

اميره مرزااحمد ابراهيم عباسكركوك

بدريه كريمعبدهللا حسن محمدكركوك

وضحه يونسراضي رمضان عبدهللاكركوك



نوفه احمدبرهان داود حسينكركوك

نجيبه بهاء الدينعلي عبدالخالق عليكركوك

سليمه عاصماحمد خميس ندهكركوك

صبحه عبدهللازيد محمد حسينكركوك

رابعه احمدحسن صالح تمركركوك

رفعه ابراهيمعلي مخلف سليمكركوك

سهيله قنبراسامه قاسم رجبكركوك

سعديه عبدهللاعرفان عباس قادركركوك

ليلی ساقیحسين جالل كمالكركوك

مهروب توفيقدلشاد عبدالقادر محمدكركوك

صونكول شفيقمصطفى اسامه جرجيسكركوك

اميره سلمانعباس لطيف خدادوستكركوك

بشرى كاظمعلي عمران جمعهكركوك

مدينه حسنمؤيد علي حسينكركوك

رفعه رضاعلي محمد ابراهيمكركوك

انيسه نورييحيى سمين محمدكركوك

خميسه جمعهمروان احمد عبدكركوك

سمعه نجمعبدهللا سعد حسينكركوك

فطيم عيسیقاسم محمد حسينكركوك

نعيمه اسودمروان فالح حسينكركوك

ثريا خلفماهر حواس حميدكركوك

خاصي كانبيكامل نامق صالحكركوك

نعيمه عبدهللاصدام حسين ابراهيمكركوك

هاجر شريفهيمن جالل فتح هللاكركوك

عيده عيسىابراهيم كردي احمدكركوك

عنود ندیطه ياسين صبحكركوك

شمسه وكاعاحمد علي سالمكركوك

بهيجه كاظممحمد علي خليلكركوك

شمسه سعدونزين العابدين اصغر اكبركركوك

اخالص خلفعبدالرزاق خلف عبدكركوك

خالديه عبدالحسينجعفر طالب زغيركركوك



رفعت حميدحمد خلف محمدكركوك

كلدرن غائباميد نجم الدين قنبركركوك

سهيله عبدحمزه منصور محمودكركوك

قسمت عليعمر عباس حميدكركوك

خاتون احمدجاسر صالح عليكركوك

صبيحه محمدامينرزكار احمد رشيدكركوك

فتحيه عبدنزار عواد محمودكركوك

مهيه ياسينصالح مصطفى ابراهيمكركوك

امل حاتممحمد عبدالخالق خلفكركوك

خلف نداءانمار علي خلفكركوك

كله فتاحعثمان كمر معروفكركوك

سوزان كريممحمد جمال مصطفۍكركوك

امينه احمدمهند هالل عبدهللاكركوك

هدله موسىعلي صباح حسنكركوك

زينه ياسينسليمان عزالدين حسينكركوك

صالحه حسينمحمود عبد محمودكركوك

وضحه محمدعبدالخالق علي حسينكركوك

بهيه عبداحمد عثمان عليكركوك

بهيه سامياحمد حسين احمدكركوك

رفعه محمدبرهان علي محمدكركوك

عاصمه رسولشفيق توفيق قره نيكركوك

نزيهه جسامبارق خلف كريمكركوك

عليه ذهباحمد فيصل عليويكركوك

حسنه صاللحاتم خليل حنطوكركوك

قفله محمدصالح خلف جوادكركوك

يازي شريفمحمد ياسين عليكركوك

حمزيه كاظمعبدالجبار حازم عليكركوك

كافي حسانفراس سعد شباطكركوك

عمشه مصطفىمحمد احمد ذيابكركوك

سعديه مصطفىمحمد هادي عليكركوك

بهيه محمدعليياسين محمد شريفكركوك



عايده حلومحرف حسن عبدهللاكركوك

صبحه خلفاحمد جمعه نجمكركوك

قادريه محمودطارق كمال عبدهللاكركوك

جميله حميدفالح جمعه مهديكركوك

جوريه حسينزيدان خلف حسنكركوك

مريم جاسمزياد محمد ابراهيمكركوك

سميره جاسممهند خماس احمدكركوك

هناء احمدميسر طالل محمدكركوك

ماهره طاهرعلي صباح الدين زين العابدينكركوك

سعديه حسنجرناس محمد جمعهكركوك

عمشه احمدحسين عبد حبيبكركوك

وسميه صقرليث عبدهللا محمدكركوك

فطومه خليلمحمد صاحب جدوعكركوك

هاجر حمدجمعه خلف سالمهكركوك

هديه محمدنوري حسن علوانكركوك

زليخه درويشاكو كريم حميدكركوك

رعنه كريمصالح قادر حمدكركوك

نرجس سليمانسركوت محمد احمدكركوك

فرحه عبيدناظم محمد وسميكركوك

فرحه عبيدحسين محمد وسميكركوك

حسني امينعمر عبدهللا طاهركركوك

قدريه هدايتفؤاد عثمان حسنكركوك

عمشه حسينحديد اسماعيل رشيدكركوك

نعيمه احمدبشتوان عثمان رضاكركوك

روناك احمدمحمد كمال فتح هللاكركوك

ساهره احمدنوفر رفيق حمهصالحكركوك

مزنه عوادجاسم محمد صاحبكركوك

علياء ياسينمقداد علي خلفكركوك

بدريه صالحرعد شالش خلفكركوك

وضحه عبداحمد عبود ياسكركوك

حليمه محمدزانا عبدالخالق خورشيدكركوك



كريمه محمديونس عدنان جاسمكركوك

بشرى قادركيالن عبدالستار ابراهيمكركوك

شهرزاد عليمحمد عزيز احمدكركوك

خانم صمدهاوكار رشيد حسنكركوك

شمسه حمدحمد صبر طهكركوك

عزيمه صابرمحمد حسن عمركركوك

فطيم عطيهبارق خلف صكركركوك

فاطمه سلمانمحمد احمد مصطفىكركوك

مائده غلبعمر علي طلبكركوك

عذبه جرومحمد جاجان جروكركوك

صفيه نورالدينعباس فاضل عليكركوك

نزهان اسكندرمحمد صدرالدين فخرالدينكركوك

زيان نوريشيفان عادل رحمه هللاكركوك

نازك صالحخالد حبيب عليكركوك

هويه اسماعيلمحمد جمعه عزيزكركوك

هاجر ياسينقيس قاسم محمدكركوك

سهيله ابراهيمكيالن عبدالقادر خليلكركوك

رقيه جعفرمحمد عاصي عليكركوك

لميعه كمالاورهان محسن انوركركوك

شكيببه رشيدعلي محمد بكركركوك

فطومه بدرفاضل نهاب رحيمكركوك

بكيه صديقمحمد سلمان عزيزكركوك

حربيه اسماعيلاحمد رجب جاسمكركوك

حربيه اسماعيلمؤيد رجب جاسمكركوك

زينب خورشيدطارق خليل وليكركوك

سعديه ساقيسامي اسماعيل ابراهيمكركوك

محبوبه قادرسعد خزعل اسماعيلكركوك

نوريه مصطفىابراهيم سالم احمدكركوك

سوريه محمدقحطان خليل ابراهيمكركوك

خماسه حمادهعادل نجم خليلكركوك

جميله محمدسيف صالح عبيدكركوك



تسواهن نزالمحمد ابراهيم جنوكركوك

نجمه عبدهللااركان خليل ابراهيمكركوك

ناديه رديفعلي جمعه حسينكركوك

ناهده نوريهوكر خضر رحمانكركوك

منيجه محمدهلكوت صابر محمدكركوك

نجمه غريبهونر حمه امين رشيدكركوك

شيليران جمعهارام محمد صديقكركوك

افتاو كاكه برامؤيد مولود يونسكركوك

منيجه حسناياد رشيد خورشيدكركوك

فهيمه معيوفمجيد محمد هومانكركوك

نارنجه كريممريوان خواكرم احمدكركوك

روى جهادحسن يوسف محمدكركوك

غزال رضاانور عبدالرحمن محمدكركوك

عيده حسينعواد محجوب صالحكركوك

دله بزينيوليان سحل حاربكركوك

بصيره خالدنريمان علي ابراهيمكركوك

اواز احمدحسن كمال زين العابدينكركوك

اق كون اسماعيلعلي حسين رضاكركوك

سيوه احمدفيض هللا جوهر كاكه خانكركوك

فضه مطراحمد حمد محمدكركوك

صبحه عليعبدالرزاق خرابه فرحانكركوك

وطقه خلفطالب خلف كاطعكركوك

مريم سعيدراضي صقر محمودكركوك

نوفه عبدرعد حميد محمدكركوك

نوفه عبدعلي حميد محمدكركوك

عفاف فاضلاسامه رشيد نورالدينكركوك

وسميه حمداسماعيل حسن اسماعيلكركوك

صبريه عليكمال حسين احمدكركوك

اميره صالحاحمد ايدن محمدكركوك

دياري جاللرشاد واحد محمدامينكركوك

بدور نعمهاوس اسماعيل ابراهيمكركوك



رفيعه طهبرزان حسن حميدكركوك

ريحانه كمالجابك رشيد نادركركوك

خوله عبدالواحدعدي عبدالرحمن ظاهركركوك

نزيره حميددالور ناصح مشيركركوك

عائشه مكائيلمحمد حسن مصطفىكركوك

عمشه حسينحمزه حسين عليكركوك

شاهه طاميمزاحم نايف محمدكركوك

بلقيس محمداميننظامالدين انور محمودكركوك

وضحه حموديصدام خلف عوادكركوك

فاطمه نريمانشيركو سعيد محمدكركوك

سعديه زويدثاير خورشيد حميديكركوك

صبحه محمدمزاحم خليل ابراهيمكركوك

مياسه جمعهمنذر حسن محمدكركوك

عائشه عبدالمجيدصبر صالح عثمانكركوك

ميديه جاسمعمر احمد مظهوركركوك

عائشه غزالفاتح مولود محمدكركوك

شكريه احمدمحمد ابراهيم عبدكركوك

عابده معيوفريان محمود حسنكركوك

زينب مولودفرمان عبدالرحمان فقي محمدكركوك

هديه نجمعمار جالل دحامكركوك

كلهباغ عليابراهيم عبدالخالق نافعكركوك

مكيه عبدهللاعماد عيسى حديدكركوك

عائشه محمدرضوان احمد نجمكركوك

ترفه عليحسين علي خلفكركوك

كولدرن مرتضىاسماعيل احمد اسماعيلكركوك

زهيه ابراهيمعالء قحطان احمدكركوك

نايله حسنخالد ابراهيم عبدهللاكركوك

مياسه محمدكريم احمد داودكركوك

شمسه عبدالعاليعامر ابراهيم احمدكركوك

ملكه سلمانعائد احمد طهكركوك

فخريه عبدالرحمنسيروان مجيد عليكركوك



جسومه محمدصالح محمد منصوركركوك

كافيه ظاهرروكان وسمي محمدكركوك

صبحه احمدسعيد عطيه احمدكركوك

نزيره عزيزنظام الدين انور صديقكركوك

اهو وليمحمد غازي عليكركوك

وضحه اسماعيلمحمود دايح احمدكركوك

قيسيه ابراهيمعباس فاضل عليكركوك

جهان عليعمر فتاح خليلكركوك

حيده رشيدياسين علي حسينكركوك

خوله مجيدرعد حمد حسنكركوك

صون كول محمدحكمت ايوب فتح هللاكركوك

هيبت محمدنعمت هادي محمدكركوك

حليمه حميدعلي مولود احمدكركوك

شمسه جمشيرحاتم شمه جيرانكركوك

انتصار احمداوميد عبدهللا خضركركوك

حسنه ثالجمحمد احمد عوادكركوك

سميره خلفوسام حسين محمدكركوك

اميره ياسياسر احمد صالحكركوك

صبريه عوادعيسى حمد سعيدكركوك

فردوس عادلاحمد قحطان عدنانكركوك

صبيحه طيبصبحي احمد محسنكركوك

زهيه حسينعدنان غربي عبدهللاكركوك

نعيمه داودعبداللطيف عبدالرحمن عبدالكريمكركوك

نازدار محمدهيرش سعدون قادركركوك

فاتن حسنفالح حسن جوادكركوك

ثالثه صالحصباح يوسف صالحكركوك

ونسه خلفرداد سعدي شويشكركوك

ساره ابراهيمعامر احميدي صالحكركوك

مريم خليلنسيم يوسف عبدهللاكركوك

نائله نجمحمد ناصر محمدكركوك

حليمه كاظمطاهر ياسين جباركركوك



عمشه حسينحسين حسن احمدكركوك

ليلى عبدينمراد نوري اسماعيلكركوك

صباح بهاءالدينفالح نامق مردانكركوك

عذبه حمدجميل حمد احمدكركوك

حسنه مرعيعبدالمعين فالح محمدكركوك

وفيه احمدحيدر صباح عبدالستاركركوك

وسميه حبيبجالل عطيه سيدكركوك

نزيره عبدالرحمنشاخوان سعيد عبدالقادركركوك

كولر عبدهللاعثمان صباح كريمكركوك

عليه طهعثمان ابراهيم جهدهللاكركوك

حسنه حمدسعد بشر ابراهيمكركوك

هدله يحيىاحمد محمد شنداخكركوك

امينه نصرالديناسماعيل علي عمركركوك

عطيه محمودابراهيم ثلج هزاعكركوك

تركيه عبدهللارعد حماده عليكركوك

ريشه حسينسمير خلف شاهركركوك

نوال ظاهرحسن محمد احمدكركوك

شفيه جالبنعيم عبدالهادي صكبانكركوك

جميله عليعمار ابراهيم حمدكركوك

بدريه عبدهللاعلي عبدهللا خلفكركوك

نجود احمدعبدهللا سالم حبوشكركوك

نجيبه درويشمحمد حماده اسودكركوك

وضحه صالحابراهيم احمد مشعانكركوك

عائشه اسعدرزكار سليمان محمدكركوك

وداد محمداحمد علي شكوركركوك

فاطمه يوسفعلي محمود احمدكركوك

زينب فتحاهللعقيل صادق جعفركركوك

سعديه محمدعليحقي اسماعيل ياسينكركوك

دالل حميدعمر خضير احمدكركوك

فوزيه ساقيكمال حمدي كوثركركوك

شريفه عثماناركان فخرالدين وهابكركوك



بهيجه حسنيوسف عزالدين يوسفكركوك

زليخه فتاحصباح نوري فتاحكركوك

صبحه احمداحمد صبار سليمانكركوك

وزه محمدمحمد طالب حمدكركوك

عيده شالشاحمد جاموس عليكركوك

زبيده محيالدينخورشيد رشيد محمدكركوك

اميره حسنحازم عبد صالحكركوك

فاطمه عبدهللاجبار خليل ابراهيمكركوك

عمشه حسينياسين محمود حميدكركوك

عاجله عاديحسين ابراهيم حسينكركوك

خوله جيادخالد احمد محمدكركوك

طمشه حسيناحمد نجم عبدهللاكركوك

ريمه مجولاسعد عجمي اسعدكركوك

شمام رمضانرزكار نجاه عليكركوك

نجالء حميداوات عبدالخالق صالحكركوك

حميده حجيعواد احمد خلفكركوك

سعده درببالسم ياسين جاسمكركوك

بدريه محمدسيروان صالح امينكركوك

لميعه عبدالواحدحسين حسن محمدكركوك

كرجي محمدمعتصم محمد سعيدكركوك

جوميه خلففالح احمد حميدكركوك

خرمه سليمانرافع حمد عبدهللاكركوك

غربت احمدكانبي ولي سعيدكركوك

زينب عليطه سالم احمدكركوك

خديجه ابراهيمابراهيم عالوي ابراهيمكركوك

هاجره محمدجمعه ستار جباركركوك

منيجه جباربهجت حسين فتاحكركوك

جماله محمدطارق جليل ابراهيمكركوك

فرحه عبيدخلف محمد وسميكركوك

امينه مجيدعمر عثمان عليكركوك

حبيبه حواسابراهيم خالد مجولكركوك



فرحه محمودخيرهللا وسمي عبدهللاكركوك

ثريا خلفميسر داود حسنكركوك

خديجه صالحمحمد علي صالحكركوك

ابتسام عزرهمحمد عوفي محمدكركوك

فاطمه جبارعباس كريم احمدكركوك

زهيه محمدقيس محمد وسميكركوك

فتحه حسنغازي محمد كريمكركوك

رحمه عبدالقادرسيروان صالح اميينكركوك

زيان عليشيفان شعبان عبدالرحمنكركوك

خوسن جمعهسعيد احمد خلفكركوك

مياس غفورمحمد عبدالرحمان وهابكركوك

صبريه فتحاهللعبدهللا رشيد محمدكركوك

سوزا محمدنوزاد هدايت محمدكركوك

فتحيه ولياياد هادي امينكركوك

بخيته حسيناحمد محمد صالحكركوك

شكريه عبدهللافرهاد كريم حمهرحيمكركوك

مكيه شفيقنجاه حسين ناصحكركوك

ميريه جاسمموسى كاظم سعدونكركوك

اسمر محمدغريبارام لقمان حسنكركوك

هدله محمداحمد محمد خلفكركوك

ملكه جاسموسام ابراهيم عبدهللاكركوك

عزيمه ياسينكاروان حميد محمدكركوك

رسميه درويشاميد حسين عبدهللاكركوك

نوريه علياحمد خضير عزيزكركوك

جيران توفيقابراهيم ولي عليكركوك

خديجه سعداحمد محمد خلفكركوك

فطيم رشيدحازم محمود عبدهللاكركوك

ثريا خلفطه حواس حميدكركوك

زكيه مولودشكر رشيد عليكركوك

بيان نجم الدينيوسف رشيد عبدالرحمنكركوك

دله خليلوطبان بنيان محمدكركوك



نجيبه خليلعبدالباسط احسان عليكركوك

شكحه احمدحسام جللو حميدكركوك

حلوه عبدهللااياد نجم عبدهللاكركوك

صبريه حسينسعد داود عبدكركوك

نجمه نعمانعباس شاكر مجيدكركوك

فضه رميضاياد جاسم محمدكركوك

صائمه عبداداروان محمد عليكركوك

ماجده خليلغسان ضياء حسينكركوك

ناسك حميدهادي رشيد نامقكركوك

بدريه مظلومعماد احمد رشيدكركوك

رعنه احمدفاتح محمد شريفكركوك

هوشه محمدرمضان علي سعيدكركوك

وفيقه توفيقصباح نوري عليكركوك

مكيه خضيرعواد عسكر عوادكركوك

عليه مجيدمحمود شهاب احمدكركوك

فخريه خليلمراد صالحالدين حسينكركوك

زهره مرعيابراهيم علي عمركركوك

حصه حميدعمر احمد تحسينكركوك

حسيبه عمرايوب عبدالرحمن ابراهيمكركوك

فاطمه حمه كلهيمن محمد رشيدكركوك

سوريه راكانحسين علي صالحكركوك

عليه حسينجارهللا عطاهللا اسكندركركوك

زينب صالحمحمد شعبان جفالكركوك

كريمه كاملمروان راجي عباسكركوك

نجومه عبدالمهيمنمحمد باسم محمدكركوك

فطيم مصطفیعدي طالب احمدكركوك

كرحه جملصالح عبدهللا ياسينكركوك

ضحيه حسنخالد تميم حافظكركوك

عمشه عليمحمد حسين جوادكركوك

خاتون حمه صالحهمزه عمر شكوركركوك

خانم رشيدعدنان كاكه محمدكركوك



مطره غائبعهد محمد عبدهللاكركوك

نجمه عبدهللاحسين خلف حسينكركوك

جيران سعيدهيوا شريف صالحكركوك

مروه حمودمحمود حسين خضركركوك

صبحه درويشطارق سهيل عبدهللاكركوك

ضحيه ابراهيمعبدهللا كريم فرحانكركوك

صبحه عبدهللاصالح عبدالرزاق محمدكركوك

امريكا ابراهيمطارق حمد حبيبكركوك

نهله شاكراياد ايوب سليمانكركوك

وداد محسنعمر احسان بكركركوك

خزنه حمدحسين ابراهيم جوادكركوك

بشرى عزيزمحمود عبدالخالق جميلكركوك

هديه نجرسحسين حميد محمدكركوك

روناك حسنوليد توفيق شفيقكركوك

شكريه محمودقصي ناصر عليكركوك

احالم محمودصفاء حسن صالحكركوك

نوفه صالحخالد محمود فدعوسكركوك

رفعه محمدحسين ثلج حميدكركوك

هواكل نوريجوتيار سواره محمدكركوك

مكيه ياسيناياد حبيب فتحيكركوك

لعلي عبدالرحمنهونر حكمت طاهركركوك

سعده محمدحازم عبدهللا محمدكركوك

اهو محمدسلطان حميد محمدكركوك

زينب عباسعلي اسدهللا فيضاهللكركوك

خاور محمدعماد كريم طاهركركوك

وضحه عويدقحطان جمعه محمدكركوك

امينه احمدعمار قاسم عوادكركوك

نوره صالحاحمد حسين عبدكركوك

بدريه زينلخليل جمعه صابركركوك

عائشه حسنسعد عبود ياسكركوك

صبحه حسنسبهان نايف جمعهكركوك



عيده محمدعلي محمد حميدكركوك

مريم حميدعمر ذكرهللا حسنكركوك

برشنك كريمعماد نوري حمه الوكركوك

فوزيه حسينصباح محمد ابراهيمكركوك

هيبت عبدهللافارس محمد محمدامينكركوك

مريم جاسمخالد محمد ابراهيمكركوك

فرحه عبيدعبدهللا محمد وسميكركوك

حالو محمدفاخر شهاب احمدكركوك

كولباغ عباسسواره طه محمدكركوك

سعديه عبدهللاياسر فيصل محمدكركوك

كزال حميددرون محمد ستاركركوك

ردسه خلفطارق عبد سلمانكركوك

سمعه حسنطيب صبحي حميدكركوك

خديجه ابراهيمرزكار برزان احمدكركوك

بدريه حامدره وه ند ولي صابركركوك

فرحه صالحمحمد عبدهللا ذيابكركوك

يسرى عبدالرزاقيشار سعيد سبعكركوك

وزه بدراحمد ذياب سليمانكركوك

رابعه عمراحمد سليم عبدهللاكركوك

حمده خلفعمر علي حسينكركوك

فاطمه ياسينبيش رو احمد محمدكركوك

رفعه حمدعلي احمد خلفكركوك

كافيه محمدبهمن حسين عبدالكريمكركوك

سعاد صديقاورهان احمد عبدهللاكركوك

عيده حسنعلي صالح سلطانكركوك

مريم عليحسين حسن محمدكركوك

جواهير عبدولكارزان صوارا محمدرشكركوك

ابتسام هاديانمار جبار شكركركوك

صوفيه اسعدبدرالدين لطيف احمدكركوك

نوال حميديونس محمود حسينكركوك

جيران محمد غريبعبدالرحمن لطيف عزيزكركوك



بيان احمدارام عمر رمضانكركوك

جيمن رمضانفه راموش فخرالدين غريبكركوك

نعيمه ابراهيمشاكر محمود احمدكركوك

سكينه سليمانسيروان مجيد سعيدكركوك

جمعيه خلفحسن علي طعمهكركوك

عليه حسينجاسم علي عبدهللاكركوك

امينه محمدبسام نوري عالويكركوك

صبريه احمدسعيد حسن سعيدكركوك

نعيمه امينحميد محمد صالحكركوك

زهيه قادرئاسو محمود امينكركوك

غزال احمددلير محمدشريف عليكركوك

سعديه عليهيمن عبدهللا عزيزكركوك

سحر رحيمعمر فتاح محمودكركوك

فكريه عليسيدكول علي امينكركوك

امنه محمداراز علي احمدكركوك

لميعه توفيقامير هاشم محمدامينكركوك

ريزان محمدعلي عبدهللا محمد عليكركوك

صبيحه حويزاسو بهجه محمدكركوك

ليلى عليابراهيم جمعه قادركركوك

نوريه فالمرزرزكار سليمان حسنكركوك

فخريه امينفؤاد نورالدين نجمكركوك

فضيله احمدنزار محمد علوكركوك

حمديه فتح هللاعدنان اسماعيل محمدكركوك

التون قادرازاد خضر محمدكركوك

معزز شاكرعبداالله حسن عليكركوك

هيفاء جهاداورهان صباح نوريكركوك

مهديه صالحهيثم جمعه جاسمكركوك

كهيه محمودكاروان احمد محمدكركوك

جميله حسيناحمد خالد احمدكركوك

نوفه خلفمحيميد سليمان رميضكركوك

بيان محمدعبدهللا مجيد محمدكركوك



كلثوم محمدعباس احمد سلومكركوك

يسرى حسيبعلي حسين جعفركركوك

شمسه احمدشهاب احمد وليكركوك

قماش حسنابوبكر صابر حسنكركوك

فهيمه شريفعدنان خيرهللا احمدكركوك

قدريه اسماعيلعدنان محمد عباسكركوك

نشتيمان محمودرائد جاسم حمدكركوك

خميسه صالحعبدهللا فياض عبدهللاكركوك

صغيره احمدمحمد سعدون مصطفىكركوك

نسرين غريبرزكار محمد صالح حسينكركوك

كافيه محمدنشاه محمد حسينكركوك

وهيبه قادرمحمد عزالدين شكوركركوك

فاطمه فتاحظاهر شاسوار احمدكركوك

فضيله خلفسعد لطيف احمدكركوك

جميله رحمانعيسى يوسف شكوركركوك

رفعه عميرمعد هالل جدوعكركوك

عائشه محمداحمد عزالدين عبدهللاكركوك

نعيمه غضنفرمهند محمد جادركركوك

عمشه حسينعيد شالل محلكركوك

صبحه طلبحسام شويش حبيبكركوك

نوريه صالحعبدالرحمن محمد عمركركوك

سنجان سيروانرمضان رشيد عبدهللاكركوك

زهيه ابراهيملواء قحطان احمدكركوك

مريم حمدكامل خلف احمدكركوك

لطيفه محمدبرهان صالحالدين نصرهكركوك

بدريه رزاقشعالن رمضان حميدكركوك

مياسه جمعهاياد حسن محمدكركوك

سنيه سليمانعلي عبدهللا حسنكركوك

اسيا احمدقيس محمد هزاعكركوك

حمديه ابراهيمناصر مزهر حميدكركوك

طليعه جهادحازم قاسم محمدكركوك



بدريه شكوريشار لطيف عباسكركوك

صبيحه عثمانعلي عمر خضركركوك

فتحيه امينحسن احمد محمدعليكركوك

امونه دخيلحسن ناصر حسينكركوك

نازدار توفيقفرحان خليفه عزيزكركوك

ماهره حسيننشات اياد خسروكركوك

سعاد بايزاحمد عثمان احمدكركوك

زهيه ابراهيمثائر شالل عوادكركوك

نقشين عليكامران خالد حامدكركوك

بسهي وهبعدنان شاهين حسنكركوك

هنديه عليمنهل حسن احمدكركوك

رفعه خلفحسن حجي عبدهللاكركوك

خضيره محمودوسام طالب عبودكركوك

ابتسام عمرمروان خالد سلطانكركوك

حسنه فارسفارس ناجي احمدكركوك

ناسك عثمانبختيار عادل نامقكركوك

نجيبه حسنهاشم جعفر خورشيدكركوك

صبريه خالدعالء حسين صالحكركوك

حمديه محمدشجاع ابراهيم محمدكركوك

عطيه جاللنوزاد شفيق صديقكركوك

مهديه عوادعباس محمد خطابكركوك

غنيه نعمانمهند كامل عطيهكركوك

عمشه سليمانعلي ابراهيم احمدكركوك

اقبال توفيقحسن علي حنشكركوك

فطيم شحاذهطارق مزعل سفاحكركوك

اسره قوربانيجبار عبدهللا زورابكركوك

ناسك مصطفىعمادالدين قادر سعيدكركوك

نسرين كمالريباز هيوا خيرهللاكركوك

سلوى خالديوسف سامي حسينكركوك

سعده حمودصالح حمد حسينكركوك

نقشينه سعيدصبحي محمد خضركركوك



شكريه عبدهللاغانم جاسم عبدهللاكركوك

بشرى شاكرصباح نجيب عبدهللاكركوك

صبريه عليسيفالدين عزيز عبدالكريمكركوك

عائشه خليفهفتحاهلل محمد امينكركوك

سحر امينرزكار محمد مرادكركوك

امل صالحصالح حسين عليكركوك

سحر غازيوسام قحطان سرحانكركوك

نوفه محمدالزم شحاذ احمدكركوك

عذبه احمدنظام خالد عليكركوك

فرحه خلفسبهان يونس خلفكركوك

عدله عبدهللاعيسى حمد حسنكركوك

حسنه محمدابراهيم عبد احمدكركوك

خطميه محمدغسان نعمه محمودكركوك

نجمه عبدهللاجالل ابراهيم محمدكركوك

امنه غيدانهشام فتح هللا حكمتكركوك

عليه كاظمعلي رعد عبيدكركوك

هدله محمدجمعه عويد خلفكركوك

نديمه رحمه هللانهاد اكبر عليكركوك

نجيبه نجمالدينهاوكار معروف محمدكركوك

صبريه شريفبختيار مجيد عبدالكريمكركوك

افتخار احمدمحمد رباح حسنكركوك

تركيه يونسقصي حمد وساككركوك

بيان محمدجومان عمر محمدامينكركوك

عفاف قاسمعمر صبار سبعكركوك

نظميه محمدغسان شريف حسنكركوك

ضحيه حسنمحمود نايف صالحكركوك

باسمه تركياحمد حسن محمدكركوك

فرحه احمدشجاع صالح جاللكركوك

سعده مجيدعاصم عبدهللا محمدكركوك

احالم صالحالدينعمر علي خلفكركوك

حبيبه مصطىرافع مجيد رشيدكركوك



ضحيه فيصلصفوك احمد صالحكركوك

ماري احمدوسام موسى خلفكركوك

نجمه ابراهيممازن عبدهللا محمدكركوك

حالوه احمدسامان جوهر عليكركوك

سميعه حسينديار صالح قادركركوك

فاطمه محمدنههرو محيالدين احمدكركوك

مريم احمدصباح معين صباحكركوك

ثريه عبدهللاحسين علي احمدكركوك

مريم خلفاوس ابراهيم جاركركوك

بهيه اسودمحمد عبود فياضكركوك

كجان خورشيدحسن حسين مولودكركوك

مريم احمدنظام حسين احمدكركوك

الماس هاديئارام محمد بشارهكركوك

نجمه هزاععلي خلف مطرودكركوك

بدريه كريمشاالو مجيد محمدكركوك

فهده نورالدينعبدالوهاب عبدالقادر يحيىكركوك

زينه عباسعمر محسن حسنكركوك

كافيه حسينجمعه مصطفى محمودكركوك

سعديه نجمهيثم احمد خلفكركوك

طاووس احمدعمر علوان حسينكركوك

بتله حميدثائر حمد حميدكركوك

حليمه حمزهجاسم حسن جاسمكركوك

حمده محمددحام ابراهيم محمدكركوك

خميسه حميدخلف محمد حسينكركوك

شكريه كوثرحسين صفر مجيدكركوك

عيده ابراهيمصالح حسين عليكركوك

هيفاء خلفعمران رزاق محمدكركوك

شكريه رشيدحسين علي عصفوركركوك

نعيمه مجيدبشتيوان جليل رشيدكركوك

رسميه كاظممحمد فائق رفيقكركوك

وضحه سلطانعبيد نجم عبدهللاكركوك



جبره حسينماهر عبد دخيلكركوك

لمعه عبدالرزاقاحمد عبدالمالك محمدكركوك

عمشه جاسمجاسم محمد عبدهللاكركوك

قنيه حميداحمد محمود حمدكركوك

وصف ابراهيمعماد محمود اليذكركوك

سالمه سليمانمصطفى محمد نايفكركوك

سكنه جاللمحمد عطاهلل نوريكركوك

هدله حسنجبر بدر ابراهيمكركوك

خوله محمودواثق ابراهيم خلفكركوك

سميره حسينعزيز عبدهللا حميدكركوك

افروز سعيدانور شريف رشيدكركوك

نجود فرحانصباح محمد احمدكركوك

مليحه محمداميد محمد حسينكركوك

بدريه زيدانحاتم خليف عيسىكركوك

حليمه طهعلي هالل عبدكركوك

صفيه احمدغسان خلف محمدكركوك

خلفه محمدمحمد حسين محمودكركوك

يمن نامقعز الدين نصر الدين محي الدينكركوك

زغدافه عبدالرحمنرائد محمد عليكركوك

حليمه عوالمكي هادي عبدهللاكركوك

سلوى سلمانارسن حاتم وليكركوك

نوريه ابراهيمنوفل هاشم عبدهللاكركوك

لمياء قرهكيالن علي عمركركوك

خديجه شاكرقيس جليل اسماعيلكركوك

كرجي محمدجرجيس محمد سعيدكركوك

سهيله عليسجاد محمد شكوركركوك

رفعه خلفماني علي وهبكركوك

ههناره خورشيدشيفان محمد رحيمكركوك

فطيم ابراهيممهند نعمه جارهللاكركوك

كاظميه فدعممحمد جاسم دحامكركوك

ليلى محمدمحمد صباح محمدكركوك



حسيبه عبدهللاياوز يشار شكوركركوك

حبسه حسينسعد محمود عبدهللاكركوك

سعديه عبدهللائاواره احمد عارفكركوك

مليحه محمدبيشوا فخرالدين عزالدينكركوك

صفيه جساماحمد كاظم درويشكركوك

سندس عزالدينامداد عبدالمجيد نامقكركوك

زمو سعيدجاسم نجرس عليكركوك

مريم ابراهيمعلي يوسف احمدكركوك

خديجه محمدمدهللا خليل مدهللاكركوك

مهيه حسينعدنان حسن عبدهللاكركوك

صدكل عودلريبوار ستار نامقكركوك

سلوى احمدهاشم محمد محمودكركوك

عائشه سلمانعبدهللا محمد حمدكركوك

حسنه حمدقيصر علي حسنكركوك

فوزيه جميلمثنى عزاوي مظهوركركوك

منتهى جعفرامير محمد شاكركركوك

عاصمه عبدالرحيميادكار عبدالوهاب خواكرمكركوك

بفراو محمدسامان كريم عزيزكركوك

وضحه خلفحمد محمود رشيدكركوك

وجيهه خورشيدحسين شكور محمدكركوك

حسيبه طهمحمد جودت عبدالرزاقكركوك

سعديه شوكتاثيله صالح شكوركركوك

تفيده محمدمحمد قحطان عليكركوك

نوره عبدهللاغسان هاشم غديركركوك

قدمه رشيدعلي عبداالمير ابراهيمكركوك

احالم ادهممراد زكريا محمودكركوك

شمسه يوسفخالد شيخه احمدكركوك

امل عليمصطفى عبدهللا خلفكركوك

نجاه محمدخضر علي حسينكركوك

فرحه عبدهللامحمود حميد تمركركوك

زكيه محمدامينعامر عبدالعزيز احمدكركوك



كافيه طهعبد حسن احمدكركوك

صدريه حسينبرهان عبدهللا حسنكركوك

صبريه عليعزالدين علي محمدكركوك

عطيه حمهصباح محيالدين محمدكركوك

نبات محمدعباس حميد عبدهللاكركوك

شاهريه صالحياسر عبدهللا حمدكركوك

يازي ليليعدنان ظاهر عبدكركوك

غريبه صالحده شتي جبار رحمانكركوك

صبيحه احمدسامان عبدهللا محمدكركوك

زيتونه محمدصالحجيكر فؤاد نورالدينكركوك

سالله عليكريم حاجم سلطانكركوك

صبيحه احمدنه به ز عبدالكريم احمدكركوك

نفله سلطاناياد عماد محسنكركوك

شمسه كريمرحمان رحيم عبدالباقيكركوك

حبسه دبسعلي صاحب حسينكركوك

كلسر عمرحسين عادل حميدكركوك

فائزه محموداورهان ابراهيم حسينكركوك

وزيره عليقنبر اصغر نوريكركوك

جميله خضيراحسان طارق عليكركوك

امل عبدالستارباسم محمد جاسمكركوك

تركيه جمالفكرت كمال محمدكركوك

باني ابراهيمصباح احمد عليكركوك

فوزيه غفورمراد حمدي احمدكركوك

هديله شحاذحميد خلف حمدكركوك

سهليه خضرقحطان خالد رشيدكركوك

شيرين محمدفؤاد جمال قاسمكركوك

سناء محمداياد علي حميدكركوك

ناهده عربعباس محمد عثمانكركوك

عزيمه عزتمصطفى ممتاز احمدكركوك

عدله عبدهللابرزان حمد حسنكركوك

حسنه ابراهيمعبداالمير محمد مهديكركوك



صالحه جادهللامحمد حسن عبدكركوك

قدريه جباراياد احمد حمهكركوك

ملكه احمدشهاب احمد ياسينكركوك

ليلى عباسعمر ناظم حاضركركوك

صبريه كاكلمحمد صالحالدين عليكركوك

عطيه صالحاحمد عبدهللا عمشكركوك

شيرين احمدفرمان محمد محمدكركوك

كلي مصطفىسامان عبدهللا رمضانكركوك

حرمت محمدمحمد اسكندر رمضانكركوك

سعده حمدانجميل حمد خلفكركوك

صبريه سعدهللاحسين صابر فتاحكركوك

امنه محمودسردار عمر عبدهللاكركوك

فردوس محمودمراد موفق جاسمكركوك

طيبه محمدعطيه عبدالكافي حبيبكركوك

سعديه عليخليل محمود امينكركوك

نشميه سالمحامد سعدون احمدكركوك

حسنه طهجاسم محمد زيدانكركوك

جيران حسونعباس مناع نايفكركوك

عطيه محي الديننهاد عدنان عزيزكركوك

جمهوريه فاضلاحمد نوري عبدهللاكركوك

نسرين عمربرهان عبدهللا محمدامينكركوك

هيمن رسولرشيد شريف عمركركوك

كله حسينسلمان رحمان جواميركركوك

بايزه محمدرنجبر حسام محمدكركوك

نزهه صالححسين علي حمدكركوك

سوسن محمودديالن جمال حسينكركوك

شكريه احمدهاوري عزيز حسينكركوك

فاطمه عطاهللاعبدالسالم خلف صمدكركوك

ثريا حسينعلي اسعد شكركركوك

كل بهار رشيدعبدهللا كريم قادركركوك

امنيهي جاجانمحمد مصلح محمدكركوك



حسنه علوعلي عبد حميدكركوك

رحيله فرحاناحمد عواد ابراهيمكركوك

عصمت مصطفىحسن احمد حسنكركوك

وضحه احمدحمد حسين عوادكركوك

سهيله محمد صالحشاناو عرفان احمدكركوك

بفراو مجيدمحمد حسين عباسكركوك

ناهده بهاء الدينادريس لطيف حسينكركوك

رسميه محمدخالد محمد رمضانكركوك

افتخار انورمؤيد هادي محمدكركوك

مريم جاسمرعد حمد حموديكركوك

قدريه شريفناصح محمد جواميركركوك

صبيحه جبارهزار صالح سيدهكركوك

نعيمه جواميرقبيش احمد حسنكركوك

صبحه محمودعمر صالح ابراهيمكركوك

امل شكرجاسم محمد احمدكركوك

سعديه جاللمحمد فاضل شكوركركوك

رشادت محمدسوران اسماعيل احمدكركوك

قادريه ابراهيممزاحم سعد فرحانكركوك

سنيه محمدياسين عثمان محمدامينكركوك

صبيحه عسكراحمد امين صالحكركوك

نجمه عبدهللاحماده عبدهللا حمدكركوك

نصيره ياسينلؤي محمد احمدكركوك

طورسون حسينمبين خليل صابركركوك

خديجه ركادسعد شاكر مطركركوك

فطيم عزيزصالح احمد حسينكركوك

مريم احمدفاتح محمد احمدكركوك

عليه محمدعلي جالل حميدكركوك

مكيه حميدبرهان اسماعيل ياسينكركوك

فهيمه سعدهللاصديق سواره شاسواركركوك

حسنيه امينعاصي قادر سعيدكركوك

نازنين عبدالرحمنتوانا معين غريبكركوك



بيان موسىمحمد نجم الدين اسماعيلكركوك

ناهده رحمنثامر حساني عليكركوك

ناهيه مجيديوسف عزالدين حسنكركوك

فاطمه موسىعالء ولي محمودكركوك

كرجيه سلمانخلف هالل خماسكركوك

كولدرن حميديشار محمد عمركركوك

صبحه نجمعلي محمد فرحانكركوك

موني كريميوسف عبدهللا شيخانكركوك

فرحه عبدالمجيدفؤاد سالم حسينكركوك

نجود محمدعثمان صالح ابراهيمكركوك

اوزنور اسوداحمد صفاه محمدكركوك

وضحه عبدهللااحمد عيسى سلطانكركوك

كدريه شحاذهعبد حمود عبدهللاكركوك

جميله حمه اميناحمد محمددرويش قادركركوك

فاطمه محمد صالحعبدالرحمن احمد عبدالرحمنكركوك

فرحه عبدهللاقصي سالم حسينكركوك

زهره اصغرتورهان شامل كاملكركوك

امينه حمدغانم محمد سكرانكركوك

فتحيه سعيدمحمد عبدالرحمن عبدهللاكركوك

زينب توفيقاحمد عبدهللا صديقكركوك

فوزيه عثمانعباس جادر قنبركركوك

نديمه صالحجليل ابراهيم عودلكركوك

بيان عبدهللاجوتيار ازاد عزيزكركوك

نعيمه احمدسه نكر مصدق صديقكركوك

حريه مسعودمحمد ياسين صالحكركوك

به خشان غالمديلون ساالر حسينكركوك

فكريه محمودصابر مجيد عبدالرحمنكركوك

عصليه عبدهللاباسم محمد محمودكركوك

رابعه عبدعلي عيسى عياشكركوك

نايله جبارسامي عبدالقادر كاكه حمهكركوك

وضحه خلفصابر عبدهللا صالحكركوك



رقيه محمدفاضل صالح احمدكركوك

رحمه عبيدهاوكار مجيد محمدكركوك

اسمره ابراهيمسالم عبدهللا حمه امينكركوك

امونه صالحطامي جمعه عباسكركوك

امينه خلفعمر عبدالرزاق حسينكركوك

زينه عبدالوهابعمر عادل عبدهللاكركوك

سعيده ابراهيمربيع رمضان حسنكركوك

ازهار جبارسهمي حرجان احمدكركوك

عائشه طهفرحان خلف موسىكركوك

امل حقيعلي حسين ساقيكركوك

صبحه محمودحسين محمد خطابكركوك

صبحه حميدبسام عادل محمدكركوك

خلفه حسينصباح احمد حمادكركوك

اسمره قوربانينجمالدين عبدهللا زورابكركوك

سميره احمدخلدون طه عوادكركوك

قدريه مردانمحمد جودت لطيفكركوك

غزاله مهدينزهان علي جاسمكركوك

نعيمه عليابراهيم عدنان عثمانكركوك

رابعه حسينثامر محمد حسينكركوك

مامز سليمابراهيم نافع رؤوفكركوك

ايمان نجمالدينمحمد صديق شكركركوك

مريم حسينعماد صالح خلفكركوك

اميره محسناحمد هشام نورالدينكركوك

نجيبه اسماعيلسيف محمد مجيدكركوك

اميره رفيقرائد مراد طاهركركوك

نجود خضرنعمان حبيبب رشيدكركوك

شكريه صادقزين العابدين محسن محمدكركوك

فطيم نجمقصي عبدالفتاح احمدكركوك

خديجه عليخالد خليل رحيمكركوك

حتلوفه احمدعلي محمد محمودكركوك

نسرين نجم الديناسوس عباس رمضانكركوك



عمشه سليماناحمد ابراهيم احمدكركوك

ندوه برهانعلي زيد عثمانكركوك

ونسه جويرميثاق فرحان لطيفكركوك

صبحه محمدادهم صالح عبدهللاكركوك

حمده محمدراسم محمد احمدكركوك

نسرين فاضلنهاد حمدي اسماعيلكركوك

قدريه ظاهرجاسم محمد مهديكركوك

حريفه خلفيعقوب يوسف محمدكركوك

فيروز مجيدحسين لطيف فتاحكركوك

فضيله محمدخالد ابراهيم اسماعيلكركوك

هاجر حويشماهر عبدالمجيد جاسمكركوك

زينب علييوركان جاسم عبدكركوك

بخشان عليسمير شالل رفعتكركوك

سعديه حميدناجي صباح صالحكركوك

نايله سعيدسامان احمد فتاحكركوك

خديجه اسماعيلابراهيم بكر ابراهيمكركوك

هالله صباحعالء شهاب احمدكركوك

جيره خلفغزوان محمد عياشكركوك

زينب حسنبشتيوان طاهر رشيدكركوك

خديجه خضركاروان عثمان غربكركوك

زاري حسنعلي سعدي عليكركوك

ثالثه محمدعالء صالح نجرسكركوك

عوفه صالحعمر حمدان عليكركوك

بروين محمدعليلؤي عبدالوهاب احمدكركوك

بصيره عكالعباس علي حمدكركوك

صبريه احمدكاكمند ايوزيد سليمكركوك

فاطمه مزهرعدنان سبهان خلفكركوك

قدريه ظاهرطيب محمد مهديكركوك

مريم جوهرمهند محمد عبدالجباركركوك

نجمه خلفسمير محمد حجيكركوك

مريم جوهرعبدهللا محمد عبدالجباركركوك



فطيم محمودطالل مشعان محمدكركوك

بدريه حسينمحمد احمد ابراهيمكركوك

ساجده حمداحمد فوزي صويلحكركوك

بدريه اسماعيلوليد حسن جويدكركوك

ثريا حسينمنذر عبدهللا قديركركوك

عدويه حمدحسن فالح حسنكركوك

سندس انورحسين حافظ ستاركركوك

سميره غفورسالم ربيع عجمكركوك

شاهه محمدمطيع عطيه صالحكركوك

عذبه حسينحميد صالح عوادكركوك

ساجده مظلومرؤوف خضير احمدكركوك

شوشه محمدمحمد محمود خلفكركوك

عجمه محمدحسين كردي صالحكركوك

كلباغ محمدمصطفى احمد حمهكركوك

كالويش عزيزجمعه محمدامين ويسكركوك

راضيه توفيقحمزه مصطفى حسنكركوك

بيان حبيبمهند عمر عباسكركوك

مريم محمدثامر رجب ذيابكركوك

كميله فرجمحمد علي حسينكركوك

حربيه رشيدرافع احمد سليمانكركوك

جمانه فاضلصفاء حسين مصطفىكركوك

نهيده زيدانعلي فاضل جاسمكركوك

ساجده عمرمحمد احمد يوسفكركوك

شاديه حسينمحمد نهاد محمدكركوك

شاميه احمدساري عبدهللا شهابكركوك

عزيزه عليصالح علي حسنكركوك

سكينه محمدشاهين عمران رشيدكركوك

عطيه حسينعمار حمودي صالحكركوك

ريمه خضيررضوان ناصر غثيثكركوك

هدله صالحطامي خلف احمدكركوك

خديجه عبدهللاحمود سعيد عبطانكركوك



شكره دحيلخالد ابراهيم حمدكركوك

جاهده نوريعصام رحمهاهلل غنيكركوك

نظميه فاضلفاروق محمد عليكركوك

صبيحه فيصلسعد كماش جواميركركوك

كرحه خلفاياد عبود رحيمكركوك

امنه اسماعيلحسين كمال محمودكركوك

شاهه محمدمحمد كامل محمودكركوك

شروق ابراهيمسواره رشيد حميدكركوك

فطيم حسينعلي حسن صالحكركوك

عائشه خزعلعمر فهد سبعكركوك

نهال محمودداود نبيل داودكركوك

ناهده ابراهيمعامر قاسم محمدكركوك

وضحه خلفجرجيس حسن عليكركوك

حكيمه عزيزعلي صالح عليباباكركوك

صائقه احمداحمد صالح عليويكركوك

نارينجه صادقطاهر غفور محمدكركوك

كولسر غالباشرف كاظم بهجتكركوك

بتله صالحعبدالسالم وسمي احمدكركوك

امينه احمدعلي رشيد امينكركوك

غنيه يوسفمحمد حميد يونسكركوك

حسنه موالناصباح هيجل حمودكركوك

نوريه فاضلسعد احمد عمشكركوك

نوفه ابراهيمخميس سليمان صالحكركوك

زهيه محمدغريب احمد مولودكركوك

ورده صالحمحمد عبدهللا سلطانكركوك

فضه محمدوعد ساجد حميدكركوك

فهيمه محمدفرحان اسعد حمهشريفكركوك

بروين محمداميننوشيروان علي محمدكركوك

محبوبه صالحنصرالدين محمد عليكركوك

كرحه محمدياسين طه عبدالرحمنكركوك

مهديه احمدنبيل صالح عبيدكركوك



سهام عبدالكريممحمد عبدهللا ابراهيمكركوك

جاهده عبدالكريمريبين حسن احمدكركوك

شمسه خواكرمجمعه قادر كريمكركوك

نسرين جبارئاالن صالحالدين فتاحكركوك

جاهده قادراركان نجم الدين محمدكركوك

نوره محمدصالحنذير سنجار وهبكركوك

نوفه جمعهعلي عبدهللا ابراهيمكركوك

كتان ستاربه لين فرهاد مجيدكركوك

فطيم شنياررباح احمد محمدكركوك

صوره حسينعلي محمد سليمكركوك

مسعوده ناصرعلي اسماعيل ناصركركوك

نجيله كريمغانم كريم حميدكركوك

رازيه وليرجب حسن حسينكركوك

نجود حمدانعبدالحميد خلف محمودكركوك

حياه حمادياحمد عبدالستار راضيكركوك

سلطانه خلفمحمد حسين عبدهللاكركوك

جيهان محمدبكر عبدالكريم بابايوسفكركوك

حمره مخلفعلي ابراهيم خماسكركوك

عائشه محمدمريوان رمضان عليكركوك

نديمه ممندىهيمن نورالدين نجمالدينكركوك

غربت فتاحعادل علي عزيزكركوك

صديقه عزتخطاب عمر غريبكركوك

سعديه حسناحمد يونس حسنكركوك

امونه محمودعاصي احمد حاضركركوك

زهيه احمدطالب طه محمدكركوك

فاتن حميدمحمد سامي سلمانكركوك

حسنه احمدعبدالمنعم يوسف جارهللاكركوك

هديه ابراهيمقحطان حسين عبدكركوك

نشميه خلفاثير محمد احمدكركوك

عصمه محمدصالح عزيز اسماعيلكركوك

فيزيه مدوفارس حازم صالحكركوك



عمشه عبدهللامراد يونس صالحكركوك

هويه عوفيخالد صالح مهديكركوك

نرمين عبدالرحمنمحمد احمد سلمانكركوك

عمشه محمدنصير حسين صالحكركوك

عزيزه جاسممساهر ثابت نجمكركوك

زينه حسينلؤي محمد سليمانكركوك

رحمه احمدمحمد ياسين خضركركوك

حربيه فائقمحمود عبدالواحد سعيدكركوك

زكيه شكزرهيمن حميد مجيدكركوك

نجيبه حميداسعد صالح محمدكركوك

واضحه قادرنوزاد طاهر محمدكركوك

ماجده محمدمحمد جمال جاللكركوك

زهيه محمدحافظ نايف نزالكركوك

فطيم حميدمنير جاسم حمدكركوك

بهيه اسودامير عبود فياضكركوك

زليخه حسنمدهللا رمضان رسولكركوك

رفعه محمدصالح احمد محمدكركوك

اديبه رفيقنبيل مجيد نامقكركوك

صيده شالشبرهان جاسم حمودكركوك

حميده رشيدمحمد لطيف شيتكركوك

خاتونه حمه ره شبايز فاتح صالحكركوك

هويه نافعثائر ابراهيم سليمكركوك

خديجه يابهموفق بهجت رؤوفكركوك

فاطمه علياسماعيل شاكر شكركركوك

خديجه حسينغسان محمد ياسينكركوك

وطفه طهاسعد غازي عبدهللاكركوك

هيله شبيبيوسف عبدالكريم حبيبكركوك

عاليه سعيدكرمانج صباحالدين نجمالدينكركوك

سلطانه محمدصبحي عبود جمعهكركوك

سعديه صالحابراهيم احمد راكانكركوك

فاطمه ابراهيمصباح عزيز كريمكركوك



شروه هومانمنصور معيوف احمدكركوك

نجود مطرودباسم مهدي جميلكركوك

عليا مهيديوليد جالل احمدكركوك

وزيره محمدعبدهللا صابر عثمانكركوك

عوفه حمدكريم غالب دحامكركوك

فاطمه محمدنضال جمعه نعمهكركوك

شكره محمدجاسم محمد خلفكركوك

نشميه مولودتركي سلمان عطيهكركوك

سعيده احمدحازم محمد صالحكركوك

بيروز محمدطه حيدر سيروانكركوك

سميره سعيدطارق بهجت محمدكركوك

صبيحه عزيزكاروان خليل محمدكركوك

نعيمه قنبرهاشم فاضل عليكركوك

صبريه جوهرديار محمود عزيزكركوك

رابعه حسينوسام ياسين عبدهللاكركوك

جميله عمرمحمد نورالدين رمضانكركوك

صبريه رسولمحمد جالل سعيدكركوك

زهره احمدمروان جاسم محمدكركوك

صبريه رحيمغازي عاصي احمدكركوك

نجيه مطرخالد شباط منسيكركوك

امل عوادمحمد عماد عوادكركوك

بهيه حمهشريفهيمن ستار احمدكركوك

صديقه رشيدنجاح فائق محمدكركوك

فاطمه حسينمهدي فخرالدين محمودكركوك

حسناء صالحصالح تريج عبدكركوك

يمن نامقاحمد محمد خورشيدكركوك

محبوبه عبدالسالماحمد عبدالخالق محمدكركوك

خاتون محمدامينبريار فيض هللا خورشيدكركوك

كلي خان حمهعبدهللا صباح عمركركوك

فرحه محمودوجيه وسمي عبدهللاكركوك

نجمه محمدكريم احمد موسىكركوك



عاليه سعيدره نج صباح الدين نجم الدينكركوك

سعديه كريمسامح ولي رؤوفكركوك

زهيه حميدمحمود حسين عبطانكركوك

فضيله علواناركان سعيد حسنكركوك

نائله جمعهرضا علي جمعهكركوك

زهره جاسمسعد علي كتابكركوك

زهره جاسمعمر علي كتابكركوك

فائزه احمدمهند مجيد حمدكركوك

علياء سلطانمحمد حمد رشيدكركوك

نسرين كريمعبدالسالم صباح محمدكركوك

شكريه جادهللاعدنان كامل احمدكركوك

نعمه محمدمحمد خلف صالحكركوك

كطنه صالححماد محمد ابراهيمكركوك

سندس مصطفى كمالعمر محمد فاتحكركوك

قدريه جبارفيصل كامل محي الدينكركوك

بدريه محمودفالح نعمان سرخوشكركوك

ديمه عليايمن ثامر فاضلكركوك

نقشيه خورشيدناظم جاسم احمدكركوك

عوفه مصطفىاياد جاسم محمدكركوك

فاطمه حسينفتاح احمد بايزكركوك

رحمه صديقعدنان عبدالرحمن توفيقكركوك

وضحه صالحمروان ابراهيم عبدالرحمنكركوك

صبحه محمدابراهيم صالح عبدهللاكركوك

زيره مجيدديار هادي احمدكركوك

سهله مردانسالم عرب صابركركوك

سعديه عليعبدالرحيم محمود اليتكركوك

لعلي احمدهاوري نصرت حمه صديقكركوك

كرحه حميدعبدالرزاق نايف سلطانكركوك

كرحه حميدضياء نايف سلطانكركوك

سميره مصطفىيوسف جمعه جاسمكركوك

فخريه محمدصباح سليمان رحمانكركوك



نداء احمدمحمد ابراهيم عبدكركوك

نشميه عليمحمد نوري خلفكركوك

صديقه بهاء الدينحسين علي خلفكركوك

مدينه جمعهحازم بهجت احمدكركوك

بنكول عبدهللاسيف محمود هاللكركوك

شوشه احمدعامر عبدهللا فاضلكركوك

فهميه سليماناحمد حكيم رحيمكركوك

غزال حسنخليل عبدالرحمن محمدكركوك

سميره محمدسعدون رعد كريمكركوك

خيريه رشيدازاد نوري فالمرزكركوك

اخالص حكمتمروان موسى حسنكركوك

حصه حميدمزهر عباس عبدكركوك

عمشه محمدميسر حمد محمدكركوك

عيده احمدحماد مسلط حمدكركوك

صوناي صالح الدينيوسف معتصم نامقكركوك

سهام اكرمهيمن سردار حكيمكركوك

هنديه محمدغسان تركي صالحكركوك

مريم جمعهايمن خلف عليكركوك

خديجه خضربحر يونس حسنكركوك

زيتون قادرحسن محمود خضركركوك

خيريه حميدعمار صباح فتح هللاكركوك

غزال احمداسماعيل محمد شريفكركوك

رابعه احمدسامان ابراهيم عليكركوك

ماجده احمدسفيان ياس خضركركوك

حسيبه عارفحسان سعران حسنكركوك

قيسيه حمدضياء اسماعيل حامضكركوك

صدريه خسروجبار جالل حميدكركوك

نسرين نوريهوامند نورالدين محمدكركوك

فرحه مزهرعمر راوي احمدكركوك

صبحه فيصلفالح حسن احمدكركوك

مهيه حسنخالد عطيه عالويكركوك



خديجه طهنيسان شيروان حاجيكركوك

سندس جمعهعلي ناظم سليمانكركوك

كول ايدن جاللضياء محمد حماديكركوك

بخشان نورينجاه سامان عبدهللاكركوك

غزاله محمدرعد صمد توفيقكركوك

وزيره شكورزيريفان عدنان عوادكركوك

حالوه محمدسامي شكور عباسكركوك

زينه قوربانياسماعيل محمدامين ميرزاكركوك

شكريه محمودطه محمد حسينكركوك

حمده صالحعبدهللا محمود ابراهيمكركوك

نهايه عليحميد شهاب احمدكركوك

فتحيه حمدحماده محمد جادهللاكركوك

حواء جاسمصالح مهدي صالحكركوك

فتحيه مهديعبدالسالم صالح احمدكركوك

مهيه جاسممصطفى عزيز محمودكركوك

بسيه كريمغازي محمد عمركركوك

حريه برهانخالد جمال رشيدكركوك

رسميه بهاءالدينطالب جالل احمدكركوك

يمن توفيقاسو کريم نجمكركوك

عيده وسميخيرو عبدهللا محمدكركوك

اميره عوادعماد عبدالرزاق كريمكركوك

غنجه محي الدينخليل محمود خضركركوك

نجمه حمدهالل شهاب احمدكركوك

ثريا عباسمروان محمود سلومكركوك

هويه جاسمعدنان حسين عيدانكركوك

صبريه عارفابراهيم سلمان محمدكركوك

حليمه صالحمعتز حسان عبدكركوك

عائشه محمدمحمد مجذاب محمدكركوك

فرحه خلفصباح خلف خضركركوك

بشرى حلميمصطفى عامر سليمكركوك

نوريه جاسمفائق عيدان نوفانكركوك



حالوه محمدمحمد طه محمدكركوك

وزيره زينلنهاد محمد خورشيدكركوك

ساره احمدصكر درباز عليكركوك

كلسر قنبرحيدر حسين زينالعابدينكركوك

شمسه طاهرغانم عواد عبدهللاكركوك

كافيه شكورامانج عبدهللا احمدكركوك

شكحه عبدهللاعايد طعمه ابراهيمكركوك

شته فضلنعيم عباس غافلكركوك

نجيبه عبدهشام عبدهللا عنتركركوك

صده عليخماس علي حميدكركوك

فطومه ابراهيممحمد ابراهيم عباسكركوك

شكريه وليحسن محمود محمدكركوك

سليمه يعقوبعلي كاظم سلمانكركوك

عيده عداياحمد خزعل محجوبكركوك

وزه عيسىعلي نجرس زيدانكركوك

شمسه طاهرتحرير عواد عبدهللاكركوك

وضحه موسىصالح عطيه جنوبكركوك

كوهر نامقهه ريم توفيق عثمانكركوك

صالحه سليمانمحمد جمال احمدكركوك

سعده صالحضياء صالح روضانكركوك

خميسه احمدعلي احمد حسنكركوك

حجيه عبدابراهيم احمد دخيلكركوك

شكحه خلفاحمد عباس محمدكركوك

عليه حسينصالح عباس حسينكركوك

شاهه عبدهللامحمد سليمان عليكركوك

ايمان كاظمامير عبدهللا برزوكركوك

عاليه صابرمحمد كمال توفيقكركوك

رفعه عبدهللاضاحي عباس رشيدكركوك

هالله خلفضياء محمد عبدكركوك

زهره نصيفسفيان وحيد فرحانكركوك

جبير عليمحمود عبد محمدكركوك



فطومه احمداسماعيل ابراهيم حفيشكركوك

اضحيه عليعدنان جاسم محمودكركوك

كرحه خاطرياسين محمد عبدكركوك

قيسيه حجابعامر خليل ابراهيمكركوك

رابعه خلفباغوز خضر عبدهللاكركوك

عدله محمودعبد حسن محمدكركوك

نورهان نجاهامجد فيصل محمودكركوك

شكيبه نوريقحطان تركي معروفكركوك

خلفه صالحعلي ابراهيم عليكركوك

حنان طهسفين علي حسينكركوك

نعيمه احمدهاوكار جبار مولودكركوك

مهيه حسينياسين محمد ابراهيمكركوك

دامه زيدانناظم علي فياضكركوك

صبيح محمدصالح حسن محمودكركوك

رابعه احمدنجاح اكرم حمدكركوك

يلدز حميدنوزاد محمد يوسفكركوك

ترفه عوادعباس علي احمدكركوك

نرمين خالدسنكر حسن عليكركوك

فطيم محمدنهاد ابراهيم جاسمكركوك

ليلی محمدعمر رحمان سعيدكركوك

صفه احمدعبدالواحد توفيق سعيدكركوك

مهروب كريمصدرالدين صالح رمضانكركوك

عذبه احمدحسام خالد عليكركوك

زينب عليصالح جاسم عبدكركوك

عنوه عليجابر احمد زيدانكركوك

ناديه غزالزاهي محمود حسنكركوك

رابعه عبدهللاطه عبدالرزاق احمدكركوك

سعده احمدسطم محسن خلفكركوك

نيكار انورايمن لطيف سرتيبكركوك

حسنه عليحسن هادي دحامكركوك

ضحيه احمدخالد احمد حسينكركوك



ازهار خضرديالن مجيد حميدكركوك

فضيله عليكاروان شهاب احمدكركوك

امينه محمدسعيدسه روه ر لطيف عبدالواحدكركوك

سعديه علياحمد عطيه خضيركركوك

نوفه جاسممنذر سليمان مبارككركوك

شيرن حمدسامان ناصح عبدالواحدكركوك

نجود عداياحميد جادهللا صالحكركوك

فختايه خليلهادي منديل عبيدكركوك

تعبه جاسماسماعيل ياسين عمركركوك

فاطمه عبدالغنيمسلم رعد محمدكركوك

كرجيه عبدمنذر راشد مبارككركوك

كله ياسينعزالدين محمد توفيقكركوك

يسرى خضرمؤيد محمود عليكركوك

كافيه حسينسعد صايل حمدكركوك

فطيم عزيزاحمد سلمان عليكركوك

صبريه فرجحمد عبدالرحمان محمدكركوك

خالده محمدسامان احمد فتاحكركوك

وضحه عبدهللامثنى احمد حسينكركوك

نورهان مصطفیمراد موفق اسماعيلكركوك

نائله اسوداركان قاسم محمدكركوك

شكريه محمدغريباراز عمر حسنكركوك

شكريه يونسفوزي احمد عربكركوك

ليلی خليفهماهر طلب حسينكركوك

مليحه احمدابراهيم سامي شوكتكركوك

صبيحه سعدهللامحمد علي صابركركوك

ليلى احمدكيالن عصام شرفكركوك

صبريه عليعدنان جالل رشيدكركوك

كرمه عليعمار احمد محمدكركوك

نجيبه محمودكمال قادر احمدكركوك

هديه رحيمهيمن نامق صالحكركوك

فوزيه محمدحسن محمد احمدكركوك



قدري معروفبشتيوان فيزهللا سعيدكركوك

ميثه جاسماديب حاضر مساهركركوك

ملكه سلمانرائد احمد طهكركوك

حمده سلطانناصر ياسين جاسمكركوك

بدريه حميدفراس عواد شهابكركوك

كافيه حمدثائر عامر عكلهكركوك

وضحه مصطفىابراهيم جياد عبدهللاكركوك

سوريه حسينرائد عبدالحكيم عطيهكركوك

شكريه محمدعلي حسين حسنكركوك

وصال محمودمروان برهان صالحكركوك

بتول علياحمد شهاب احمدكركوك

هظميه محمدفاهم ربيع ابراهيمكركوك

نجمه عبدهللاصالح ابراهيم محمدكركوك

زليخا احمدفرياد بابكر عبدهللاكركوك

صافيه خدرفخرالدين خليل محمدكركوك

امونه محمودماهر ابراهيم علوكركوك

ترفه احمدحسين طعمه محمدكركوك

سهيله طاهرعلي محمد عبدالجباركركوك

ثريه عبدهللاحسين صالح محمدكركوك

كاظميه عبدالرضااياد عبدالمنعم محمدكركوك

كافي نصيفعليوي محمود عليويكركوك

بهيه عباسجميل يونس خليلكركوك

سهيله مجيدعمر عثمان صالحكركوك

عائشه رضاجمال حميد مجيدكركوك

نزيره احمدهزار جليل محمدكركوك

صبحه علي صالحضاري خرابه فرحانكركوك

زينب مجيدطه فاضل رشيدكركوك

بدريه نجممهند زيدان خلفكركوك

بهيجه مجيدمحمد نجاه عبدهللاكركوك

ميسون سعدونمتعب عامر متعبكركوك

سهام محمدمحمد احسان خليلكركوك



بيجيه حسينعمار عبد خلفكركوك

فطومه سلمانغسان داود خلفكركوك

رابعه عبدنايف علي حسينكركوك

حزمه سلمانصالح محمد صبحكركوك

خاور محمدامينابوبكر عمر احمدكركوك

حسيبه صوفي عليصمد احمد حسنكركوك

نسيمه طهمصطفى احسان صديقكركوك

نارنج غفورادريس باباعلي مصطفىكركوك

مريم احمدنوري غريب صالحكركوك

نافعه عبدهللاناجح نجاه عليكركوك

دندن محمودعامر ابراهيم ربيعكركوك

نجود دخيلصباح سالم حمدكركوك

نشميه مولودوسام سلمان عطيهكركوك

نزيره محمدفرمان رمضان احمدكركوك

برجيه ياسينوسام عبد جاسمكركوك

نوريه حسنيشار حسين غفوركركوك

امنه محمدمحمد علي صالحكركوك

بسهيه فرحانساير احمد حمودكركوك

بيان محمدكريم هادي كريمكركوك

هنيه علينجاه جهاد صمدكركوك

خميسه محمدقصي نعمه عطيهكركوك

فاطمه محجوبراضي نصيف مظلومكركوك

نشميه صالحوضاح صويلح ابراهيمكركوك

افتاو امينهلكوت ياسين محمدكركوك

شكريه سعيدقاسم تقي فتاحكركوك

بتول مجيدعلي حسين عليكركوك

هناء حسيبمصطفى نجيب تاج الدينكركوك

لعلي عبدالرحمندلير حكمت طاهركركوك

حسيبه عبدهللايوسف رمضان حسنكركوك

حليمه حسينسالم روكان بكركركوك

نريمان صادقفهمي حسين واحدكركوك



عمشه عبدهللاعبدالرزاق احمد حسينكركوك

وطفه محمدمالك عبدهللا خليلكركوك

حليوه نمرشصالح ناجي صالحكركوك

امينه عزيزحويز اسعد كريمكركوك

شيرين شريفصباح علي خضركركوك

شكوريه حميدحسيب نوري لطفاهللكركوك

نجاه جميلجمال توفيق نامقكركوك

شكريه محمداميندارا احمد جواميركركوك

يسرى رميضعبدالواحد حسون محمدكركوك

رجوحه حسنعيسى كريم علي احمدكركوك

لطيفه كايماحمد عبد حمديكركوك

صبريه ابراهيمفؤاد محمد عليكركوك

جهانه عزيزفتح هللا عبدهللا توفيقكركوك

بهيجه احمدعمر حسين عثمانكركوك

عيشانه كاكهرشهوشنك عبدالرحمن قادركركوك

وزه صالححسن خلف محمدكركوك

شاديه نجمسيروان محمد احمدكركوك

حبيبه عليوسام غايب دحامكركوك

زيان محمدامينهاوري محمد هدايتكركوك

نازلين عثمانطارق رشيد رضاكركوك

عيده مطلكخالد صالح احمدكركوك

صبحه احمدارشد هالل صالحكركوك

امنيهي جاجاناحمد مصلح محمدكركوك

حكيمه ابراهيمسمير مدهللا عبدهللاكركوك

سوده احمدايوب جاسم محمدكركوك

سعديه عليهه لمه ت كامران جوهركركوك

زهره عمرطه حمه صوفيكركوك

بدريه عبدالرزاققيس سليمان محمدكركوك

شكريه صابرهيمن حميد كريمكركوك

كرديه سليماناحمد علي حنشكركوك

عدويه جاسمعبدهللا خالد مجيدكركوك



سيوا طهحسن هياس عبدهللاكركوك

سهيله خليلاورهان عبدهللا شاكركركوك

خاور صالحفاضل محمد غفوركركوك

مريم عثمانسفين ستار عليكركوك

سعاد سعيداورهان غازي حسنكركوك

رابعه عزيزجاالك ولي نادركركوك

عونيه قاسماحمد خلف ابراهيمكركوك

امونه عبدالرحمنطاهر حسين رضوانكركوك

حليمه زينلجنكيز علي مردان محسنكركوك

قدريه محمدسيروان فاتح رشيدكركوك

هيفاء محمدمحمد نهاد سعداوكركوك

عوفه عليمهند صالح عبدهللاكركوك

وفيده عبدهللافرهاد محمد حبيبكركوك

جميله رضاده رباز رشيد محمدعزيزكركوك

نوريه مصطفىفخرالدين سالم احمدكركوك

زهره عليمحمد جبار حميدكركوك

وضحه عيسىابراهيم بدوي ابراهيمكركوك

ردسه حسينعبد عبدهللا حسينكركوك

وضحه محمدضياء علي مصطفىكركوك

زاهده محمدمهند حسن احمدكركوك

نجيبه حميدمظفر صالح محمدكركوك

جميله بكردريا محمد شكوركركوك

ليلى صادقارام موسى كيانيكركوك

عمشه موسىصفاء عباس حسينكركوك

مريم عاصياورهان عبدالسالم حميدكركوك

شلير طاهرداروان فائق عليكركوك

منيجه عبدالكريمحسيب شكور عليكركوك

غزاله رشيدصالح عثمان عمركركوك

فوزيه وليسه يوان عبدهللا عليكركوك

سوره ناصرارام عبدهللا عليكركوك

ياسمين محمودفراس صباح محمدكركوك



خلفه هاديابراهيم تمر مصطفىكركوك

محبوبه قادرموفق طاهر خورشيدكركوك

فوزيه حسنعادل رضا عبدهللاكركوك

ناهده حسينجميل نصرالدين محمدكركوك

ساره عبدهللاادهم لويس فتح هللاكركوك

سعديه حسنصباح سعدي مصلحكركوك

خوله عبدهللاهاوري قرباني صديقكركوك

اهو محمدحسين محمد فتاحكركوك

هيفاء عليمحمود حسن محمودكركوك

فريده محمدصالحفالح لطيف عبدالرحمنكركوك

ماهره بابكربيستون حسيب محمدكركوك

نه سرين عبدالستارميران سامان سعيدكركوك

صدريه عبدولرزكار صالح ابراهيمكركوك

زهيه نجمحازم احمد نجمكركوك

ليلى نوريفراس مهدي صالحكركوك

افراح نجممحمد سعد شاكركركوك

كوناي فائقاحمد خالص جمعهكركوك

رحمه عزيزكاروان لطيف امينكركوك

زينب رستماحمد ياسين خورشيدكركوك

شمامه عباسفهمي محمد حسينكركوك

زينب فتح هللااسو حمه كريم يادكاركركوك

سعديه سعيدظاهر رشيد محمدكركوك

نهيه سعيدبختيار عمر حسينكركوك

شكريه عايدخميس علوان ابراهيمكركوك

الهام قادرجالل صالح جاللكركوك

حسنه حمدمحمد بشر ابراهيمكركوك

كولي ابراهيمجليل فتاح سعيدكركوك

وعديه عليمحمد احمد محمدكركوك

نازنين حسينوليد محمد زيادامينكركوك

سميره توفيقكارزان رحمان حسنكركوك

صبحه احمدعلي محمود عبدهللاكركوك



احالم رشيدعزت قيس محمدكركوك

كرحه صالحضياء محمد حمدكركوك

سليمه محمودحسن خضر عبدالرضاكركوك

تاضى عبدالهاديوائل مولود محمدكركوك

عائشه احمدعبدهللا علي احمدكركوك

نجود رمضانعالء شالش خلفكركوك

كرحه ابراهيمغازي هارون عثمانكركوك

ليلى احمداكرم شجاع احمدكركوك

حمره صالحمهند محمود ابراهيمكركوك

فطومه عليعبدهللا شجاع عبدهللاكركوك

سعديه بهجتعصام مجيد قادركركوك

وضحه عيسىاحمد عبدالكريم احمدكركوك

دله محمدنجاه مشيوح عبدهللاكركوك

رفعه عبدهللاعبدهللا شهاب احمدكركوك

هديه احمداثير ابراهيم عليكركوك

فضه حسنعواد شكر عوادكركوك

فاضله رحيممحمد ستار عبدكركوك

عليه خلفعلي داود مهديكركوك

مريم ابراهيمعامر خضر محمدكركوك

صالحه حمدونسامي صعب دخيلكركوك

صبيحه زيدانمعروف عبدهللا نجم الدينكركوك

حمده فاضلخليل صالح حميدكركوك

نورهان احمداركان محمد جمالكركوك

صبيحه شمهمنصور محمود احمدكركوك

صبريه مصطفىسليمان حمه صالح مكائيلكركوك

زكيه خلفعليوي حسين خضركركوك

نجوى خورشيدمحمد يشار جمعهكركوك

حذامي عبدالوهابحسين خلف حسينكركوك

هيفاء حسينسعد نواف محمدكركوك

زريفه حسنداود خضير سليمانكركوك

انتصار محيالدينعباس سعيد يوسفكركوك



جيران توفيقلطيف محمود رضاكركوك

نوره داودسعدون عباس اسماعيلكركوك

مريم احمدقيصر احمد حسنكركوك

نوفه عطيهعبدهللا احمد عبدهللاكركوك

مكيه محمدعبد نجم عبدهللاكركوك

فطومه شبيبعامر كريم ابراهيمكركوك

نهله عليماهر مدحت مطركركوك

نوريه ساميعباس جمعه جهادكركوك

اميره اسماعيلعلي صواش كمالكركوك

فرحه حسينعبدالقادر علي محمدكركوك

امونه يوسفحمد عبدالجادر حمدكركوك

فرحه صالحعادل علي احمدكركوك

رحمه رشيدصالح محمد عليكركوك

صبحه عليمحمد حميد عبدهللاكركوك

نظيمه منشدصالح نجرس محمدكركوك

فخريه ابراهيمقيس صباح خضركركوك

طليعه حسنحسام خلف محمدكركوك

ناديه حميدعمر ثاني مهديكركوك

صبحه نجمحسن عبد صالحكركوك

ميسون عدالتعلي ناظم هللا ويرديكركوك

فريده خورشيدعدنان محيالدين قادركركوك

حسنه محمدحسين عبدالستار محمدكركوك

خميسه حميدماهر محمد حسينكركوك

رعنه خليفصديق كاكهحمه احمدكركوك

نعيمه حسنفارس شحاذه مطلككركوك

نائله محمودرشيد ابراهيم محمدكركوك

سفينه حسينكارزان حسن عزيزكركوك

سفينه طاهرفرهاد لطيف عبدالرحمنكركوك

التون محمدسردار عبدالقادر حمهشريفكركوك

ابتسام محمدطه سامي حمزهكركوك

حليمه اسماعيلفخرالدين عبيد حسنكركوك



فهيم عبدلسوراه كامل عبدلكركوك

كورجيه ستاردانا احمد محمدنوريكركوك

خديجه محمدعدنان رسول عمركركوك

محبوبه عبدالقادرزانا لطيف رحيمكركوك

ثريا خلفخالد داود حسنكركوك

صبحه خلفوعد محمود عيدانكركوك

نجيبه نوريدلشاد عثمان شكوركركوك

رويده فاضلابراهيم مطر سليمانكركوك

اسمر ابراهيممحمد ناصح احمدكركوك

رحمه محمددلشاد نجمالدين محمدكركوك

صبحه حسينشحاذه عبدهللا خلفكركوك

فاطمه محمدمجيد دخيل حسينكركوك

زبيده عبدالرحمنشامل ضامن محمدكركوك

بدريه حمدكامل احمد محمدكركوك

نوره احمدجمعه خلف محمدكركوك

نشميل امينمحمد علي قادركركوك

نجيبه محمدداود سليمان صديقكركوك

ساره عبدالغفوروضاح ابراهيم غربكركوك

خلفه حسينجمعه جاسم محمدكركوك

حنان عبدالوهاباثير غافل حسنكركوك

شوكه قادرجمعه محمد عمركركوك

طاوس رضارزكار عبدهللا احمدكركوك

نعيمه عباسصباح حاجم حسينكركوك

مكيه عوادنافع محمود احمدكركوك

عائشه رمضانعبدهللا حسن محمدكركوك

ردسه حمدفؤاد طلب عبدكركوك

ناهده غريبموفق انور مصطفىكركوك

خديجه تيكغني غدير محمودكركوك

دليره عمرطه شامل طهكركوك

رابعه عبدهللاسعد حمود حمدكركوك

فاطمه زين العابدينهيثم مشير جاللكركوك



صبيحه احمداياد محمد حسينكركوك

ميسون سلمانجايماز يلماز عبدهللاكركوك

يابه قره محمدسفر توفيق محمدكركوك

صبريه محمداري عبدهللا بايزكركوك

شكريه ابوبكردانا عزيز عمركركوك

فاطمه كاظممرتضى هاشم حسينكركوك

صبريه ابراهيماحمد علي محمودكركوك

خاتونزين خشمانفاتح نامق محمدكركوك

راضيه توفيقزانا مصطفى حسنكركوك

رحيمه احمدقادر نصرالدين توفيقكركوك

نوريه عبدالغنيسلطان سامي صالحكركوك

بدريه رشيدمطر حكيم حسنكركوك

غائله كاكه عواللطيف بكر شاه سواركركوك

خلفه سليمانكفاح ابراهيم عبودكركوك

وضحه محمداثير احمد عبدهللاكركوك

فتحيه امينصالح بهلول عليكركوك

وزير عليحسين ابراهيم قاسمكركوك

بلوه حمدابراهيم صالح مديدكركوك

فرحه محمدياسين عبدهللا حسينكركوك

شهله عبدهللامحمد كمال نجمالدينكركوك

خديجه فاضلزين العابدين حيدر اسماعيلكركوك

فتحيه خميسعالء ابراهيم عبدكركوك

عويشه احمدغازي احمد طهكركوك

ساهره محمدحسين محمد احمدكركوك

شكريه ابراهيمزكي نجيب صابركركوك

رعنه طهسامي محمدامين احمدكركوك

شوشه ابراهيممزاحم عبدالستار ريكانكركوك

افتاو عبدهللانهاد جوهر عليكركوك

نوريه ابراهيمفيصل هاشم عبدهللاكركوك

واضحه علييوسف صابر احمدكركوك

مريم شهابعبدالكريم صبح محمدكركوك



غنيمه عمرعزالدين فاءق مردانكركوك

فاطمه ابراهيمفاروق فريق مجيدكركوك

كولتان عزالدينمراد جالل شاكركركوك

فضيله محمدابراهيم خلف رميضكركوك

سلطانه محمدكارزان قادر داودكركوك

نزيره عبدالقادرمروان علي احمدكركوك

بدريه شكرسنان صالحالدين صديقكركوك

نظميه محمدهه فال محمد عليكركوك

حسيبه خورشيدزانكو حمه زياد احمدكركوك

عمشه فارسعلي عبدهللا صالحكركوك

ماهره جبارصادق صالحالدين شكركركوك

بدريه توفيقسردار محمد صالحكركوك

مطره احمدخلف صالح حسينكركوك

رشده جيجاناركان عادي سالمكركوك

فخريه رضاحميد محمد كاظمكركوك

فاطمه عودهسالم عبدهللا محمدكركوك

رفعه احمدسعد حسن سميركركوك

صبيحه محمودرستم محمد عبدهللاكركوك

قمره شهابمامون غضب برغوثكركوك

جميله حمدعبدهللا حسين عبدهللاكركوك

هالله احمدمروان عبدهللا زيدانكركوك

فخريه غفورشيرزاد فاتح احمدكركوك

صدريه احمدنوزاد فاضل عبدهللاكركوك

عمشه حبيبعالء احمد عبدهللاكركوك

كله محمدياسين احمد محمدكركوك

فخريه كريممحمد فاتح حمديكركوك

نديمه محمد نجمكارزان علي عثمانكركوك

خديجه معروففرج كاكه برا فتاحكركوك

امل محيالدينعلي نجمالدين محمدكركوك

صبريه حمد اميننعمان كريم عبدهللاكركوك

احالم ظاهراحمد ذياب محمدكركوك



سهام فاضلعلي خضر شحاذهكركوك

انتصار حسينمرتضى بكر محمدكركوك

اسماء محمدالغوث احمد حسينكركوك

نهله زينالعابديناحمد مصطفى عزيزكركوك

امينه عثماننوزاد رسول مصطفىكركوك

سعاد كريممنذر علي شوكتكركوك

فاطمه عزيزعلي محمد حمه شريفكركوك

عويزه احمدوسام ماالهلل حمدكركوك

عبله خلفمروان نوري املحكركوك

شوقيه حميدكاروان طارق شوكتكركوك

ساميه رفيقجنكيز نجاه عبدالقادركركوك

حليمه محمدسعد صالح سلمانكركوك

خديجه يوسفاوميد عبدهللا وليكركوك

زليخه رشيدموفق عزت عباسكركوك

حسنه فارسنعمه حماد روميكركوك

زينب عباسقاسم اصغر شوكتكركوك

عايده مصطفیمشتاق زين العابدين عليكركوك

زكيه حسنحكيم محمد رضاكركوك

فاطمه كريمرضا محمدطه نورالدينكركوك

سوري عمرفاضل مجيد امينكركوك

حليمه حسيناياد روكان بكركركوك

خونجه حمدامينعلي احمد ابراهيمكركوك

نجاه حسانيعامر عبدهللا حمدكركوك

حكيمه حسينغانم صالح محمدكركوك

كريمه كاظمعلي خضر مهديكركوك

نسرين شكورجوتيار عادل جاسمكركوك

ترفه شهابمهند احمد عليكركوك

فرجه دخيلنزار سامي محمودكركوك

طرفه جوادصالح حمدي حمدكركوك

سعديه مصطفىوائل عدنان عليكركوك

نجمه عبدهللامحمود حسن محمدكركوك



ناهده فتحاهللعلي غيب هللا كاملكركوك

ناهده مجنونقحطان كريم مطركركوك

صبريه جاللمجيد توفيق نامقكركوك

فضه حسينطارق موسى سليمانكركوك

هناء بانيحسين ياسين عزيزكركوك

صبريه فريقاحمد حميد مجيدكركوك

وزيره شهابمحمد جمعه احمدكركوك

ساره ابراهيممحمد بدر عبدهللاكركوك

خاتون حسنشاكر فرحان صالحكركوك

عليه حماداحمد مدلول حسينكركوك

ميه عزالدينمحمد نهاد جرجيسكركوك

ربيعه كاكه منهفال دارا جباركركوك

نسرين صديقاحمد فاتح حسينكركوك

حسنه مهيديصالح شهاب احمدكركوك

عائشه احمدهشام خلف احمدكركوك

اسمر بايزكاروان محي الدين عليكركوك

خلفه حسنعبدالرحمن عبدهللا حسنكركوك

سميره عبادهللااياد عرفان مكرمكركوك

نشميه عبيدرعد فخري عبدكركوك

عائشه رسولمصطفى شكور محمدصالحكركوك

فائزه احمدهفال مهابات ناصركركوك

عصريه محمدنهرو جعفر حمدكركوك

كليخان خالدهارون عمر جاللكركوك

شمسه صالحفؤاد ابراهيم صبريكركوك

غزاله طاهرجهاد كريم محيالدينكركوك

سعديه ولينجاه عبدهللا قادركركوك

نهيه محمدسامان عمر حسينكركوك

دوايه حمدمهند وشيح جبركركوك

خديجه عباسعلي محمد محي الدينكركوك

امينه خضرمحمد ابوبكر عزيزكركوك

صبيحه محمدصديق محمد حسنكركوك



سميره مدحتبهجت عبدالرحيم ابراهيمكركوك

عليه خلفعواد طه محمدكركوك

شكريه عطيهمحمد حسن خلفكركوك

فوزيه محمودصباح سلطان اسودكركوك

فتحيه عبدالقادرمحمد خالد عليكركوك

سعديه مهديرامي سلمان داودكركوك

زمو داودنايف عليوي احمدكركوك

اديبه عليمحمد عرب طالبكركوك

تمه احمدهادي حسين قادركركوك

نسرين خورشيدارام عدنان مجيدكركوك

دوخه محمداحمد جاسم محمدكركوك

ترفه زيدانسامي محمود محمدكركوك

فخريه غضبانضياء حسن احمدكركوك

تيليه مجيدشوان كاكه مد عبيدكركوك

شكريه صالحمؤيد اكرم كريمكركوك

زهره صالحابراهيم بشو حسينكركوك

ليلى محمدمحمد شحاذه عزيزكركوك

ميسلون خضرفيصل فالح شكوركركوك

خرفي اسماعيلشكر اسماعيل محمودكركوك

وصفيه اسواراركان عمران عيسىكركوك

صافيه عليعلي محمود عيدانكركوك

فضيله عبدهللاساجد حسين عبدالرحمنكركوك

امنه امينانجام رشيد مصطفىكركوك

حليمه محمدياسر محمد عليكركوك

ناديه حسيناحمد ابراهيم صالحكركوك

جميله زينلغازي توفيق حمزهكركوك

بهيه كاكه ويسساري عبدهللا صالحكركوك

زينب رشيدادريس حسين رشيدكركوك

نائله محمدقادر محمد نريمانكركوك

ليمو عليكاوه علي امينكركوك

رجاء علياثير طه محمودكركوك



نبعه مجيدباخوان كامران محمدكركوك

كلثوم زين العابديننجاح حسين عيسىكركوك

كرجيه حسينيشار جمال كاظمكركوك

فرحه خلفامير حسين عباسكركوك

حليمه خليلمحمد احمد عبدهللاكركوك

شهزاد سليمخضر عمر عثمانكركوك

فضيله عليعباس عطيه خضيركركوك

ابتسام محمدعمر سيف الدين محسنكركوك

سعديه محي الدينحبيب نجم الدين عليكركوك

فوزيه فتح هللاعدنان اسماعيل اسعدكركوك

حوريه عبدالقادرصالح عباس جويدكركوك

انتصار صالحمحمد عبد محمدكركوك

هدله صالحجهاد عبدهللا عبدكركوك

رقيه فقي احمدعدنان عبدالغفور خضركركوك

رسميه نادرزهير عزالدين مصطفىكركوك

عزميه عباسعمر محمد قاسمكركوك

خالده اسماعيلمخمد انور عارفكركوك

سوزه عبدهللااكو شهاب احمدكركوك

نعيمه جميلبالل رباح جاسمكركوك

الماس محمدنشات ايوب جباركركوك

فائزه حسينرائد احمد عبدهللاكركوك

ناهده رشيداوات جبار جاللكركوك

رشده عايدمحمد مطر غريبكركوك

بتله سليمانعبدهللا علي حافظكركوك

زينب فرجسيروان غازي عبدهللاكركوك

عمشه محمدطارق سالم نجمكركوك

نسار نوريسيدكول اسماعيل رضاكركوك

فاطمه محمدرشاد غريب احمدكركوك

ليلى ضمانخالد طامي ضمانكركوك

بكي عليازاد عبدالرحمن فقي عزيزكركوك

اميره حسنخليل احمد عبدالغنيكركوك



سميره امينمحمد كنعان احمدكركوك

نجيبه خورشيدكمال صادق جعفركركوك

جيشيه جواداحمد ترف خلفكركوك

غربت محمدلطيف وهاب انجهكركوك

حمديه محمدعباس شيره مهديكركوك

رضيه حسونيسرمد نجم الدين خورشيدكركوك

بدريه خضرسيوان رمضان عليكركوك

سعديه محمدمريوان عبدل عليكركوك

مياله خليلبسام فاضل قنشكركوك

فهيمه ذنونمؤيد محسن مصطفىكركوك

شاهه طاميحاتم نايف محمدكركوك

نسرين عبدالرحمناحمد جليل ابراهيمكركوك

نعيمه عليمحمد عدنان عثمانكركوك

حريه سهرياسر محمد يوسفكركوك

قيسيه مطرذاكر مجبل جاسمكركوك

هدله حميدحرجان جالل اسودكركوك

ويزي معروفنجرس رزاق زكرطكركوك

جمله وسميمحمد هاشم مجبلكركوك

فراحه عويدعبد شالل حمدكركوك

فرحه حمدمؤيد محمد احمدكركوك

بسهي وهبغسان شاهين حسنكركوك

صفيه حمودعلى عبدهللا حايفكركوك

بصيره خورشيديونس عواد خضركركوك

نجمه ابراهيمخالد جعفر عيسىكركوك

شميه غافلحسن حنون صكبانكركوك

مياسه حسينسعود ياسين وهبكركوك

جاهده رفيقجيماز جبار عمركركوك

زينب محمدطارق عثمان نادركركوك

غبنه احمدحسين شرف جاسمكركوك

نجمه عبدهللامحمد ابراهيم محمدكركوك

جويده محمدعارف حسين رجبكركوك



صبحه حميدعدنان احمد حمودكركوك

جميله عمرصباح سعيد احمدكركوك

حمده حديدجاسم محمد خلفكركوك

بديعه فؤادعلي قادر جمعهكركوك

كميله دخانصالح مهدي محي الدينكركوك

ترفه محمدمحمد خلف محمدكركوك

رابعه عبدالحكيمعبدهللا ظاهر عبدالغفوركركوك

اديبه جمعهسامي سليمان رضاكركوك

طلبه هاللسعد قاسم محمدكركوك

بدريه حامدئه ركان ولي صابركركوك

سلمى اصغرمحمد عدنان جمعهكركوك

عمشه حسينطيب ابراهيم خليلكركوك

فرحه حاجاسامه علي محمدكركوك

شكريه محمدسمير عثمان حسينكركوك

صحيبه حجيمحمود صالح مشوحكركوك

عيده محمدمحمد حسن محمدكركوك

فضيله غازيسمير خضير احمدكركوك

هديه عبدهللاعامر احمد محمدكركوك

امنه زينالعابدينبيرام حسين بيرامكركوك

كاظميه محمدمازن سعد فريدكركوك

خديجه احمدسيف الدين عايد احمدكركوك

هويه رجبيوسف يعقوب عليكركوك

عليه حسنجابر خليل ابراهيمكركوك

فاطمه جاسمخلف حسين كرديكركوك

ليلى عبدفؤاد خلف خليلكركوك

صبحه محمدثامر حمود حسينكركوك

حمديه همزهعزيز احمد عزيزكركوك

عيده فطاسحسام الدين احمد صالحكركوك

خيريه سعدونرشيد سلمان محمدكركوك

عذبه جاسمعواد عبدهللا سعيدكركوك

فضه خلفصباح عيسى عليكركوك



امينه خسروفاروق محمد احمدكركوك

يسرى محمدعليحبيب عدنان حسيبكركوك

هاجر جاسممكي ياسين محمدكركوك

اميره حسينارجمان حسين محمدكركوك

قمره صبحيمساهر جمعه نجمكركوك

كلتان انورمحمد اكرم عليكركوك

عذبه احمداسامه رباح محسنكركوك

صبحه حميدكمال عبدالكريم خلفكركوك

فطومه مهدياحمد نوري ظاهركركوك

حيده رشيدحايد علي حسينكركوك

زهره عزاويعبدهللا صالح جمعهكركوك

قيسيه شهابايمن خالد محمدكركوك

فاطمه محمدعبدهللا جاسم ياسينكركوك

سهيله احمدليث حسين محمدكركوك

مدينه يوسفعلي ايشام نصرتكركوك

نازدار احمدكارزان غازي صالحكركوك

طليعه خلفادهام صالح عبدكركوك

بدريه موسىاعتصام حسين عسكركركوك

ليلى عليسمير شاكر شكوركركوك

سعديه خالداحمد شهاب حمدكركوك

عيده عليعلي ابراهيم نايفكركوك

حمده علينزهان عبدهللا صباحكركوك

فرحه خليلعبدالخالق عويد حسينكركوك

خيريه محمودحازم رمضان شهابكركوك

ذهبه علينبهان سندس عاشوركركوك

دنيا عباسيوسف طه عوادكركوك

يازيه حميدابراهيم عدنان جدعانكركوك

زينه نورالدينصالح احمد قاسمكركوك

بدريه محمودمحمد هجران ابراهيمكركوك

مجيده مهديسعد ابراهيم نايفكركوك

خوله زيدمهدي صالح عليكركوك



نعيمه خضيرصدام حسين عليكركوك

زينب عليوضاح عواد جليلكركوك

شوشه ابراهيمخضر هادي حمدكركوك

هدله محمدابراهيم فتاح محميدكركوك

فخريه طالبطه محمد عبدهللاكركوك

نجود عبدالوهابرمضان احمد عبدهللاكركوك

فخريه سلماننامس حسن عليكركوك

حمديه شفيقسعد فاضل عباسكركوك

زهره حسنبهجت عويد مديدكركوك

انيسه خورشيدعلي محمد مبارككركوك

صافيه محمدامينسعدي علي محمدكركوك

نوفه ابراهيمعبدهللا سليمان صالحكركوك

سهام صالحفرمان فاروق يوسفكركوك

صبريه احمدفالح نوري اسماعيلكركوك

نزيره فريقناطق رفيق توفيقكركوك

شكريه احمدامانج عزيز احمدكركوك

شمسه كرمصباح ستار محمدكركوك

طرفه جوادناظم حمدي حمدكركوك

صبحه جاسمجاسم محمد غريبكركوك

رابعه محمودفراس طعمه محمدكركوك

سعده احمدروضان محسن خلفكركوك

عمشه احمدعبدالسالم حمد خضيركركوك

صالحه خلفوطبان خليل حدوكركوك

ناهده عمرعماد رحيم كريمكركوك

رشده مندريسوعد صبار احمدكركوك

صبريه خالدثامر حسين صالحكركوك

بهيه وهابريبوار فائق فريقكركوك

زمزم خضرشمال حسين محمدامينكركوك

حسيبه رحمنشادي ياسين صابركركوك

نوريه عسكرباسم حيدر جاسمكركوك

ورده محمدمحمد سلطان جمعهكركوك



عصمت محمدانور احمد عبدهللاكركوك

عنبر فقي محمدصباح امين مردانكركوك

هالله عبيداحمد حسين عليكركوك

سكينه محمدناظم طاهر ياسينكركوك

سيونج نوريمروان مؤيد ساميكركوك

ناهده مصطفىقحطان خالد جمعهكركوك

سميره عمرمحمد غازي عليكركوك

نوره صعباحمد حسن محمدكركوك

صبيحه سليمانجنكيز اسماعيل سمينكركوك

قيسيه مظلوماحمد حسين حميدكركوك

خيريه محمدصالح اسعد امينكركوك

شرمين عبدالقادراراز عمر محمدكركوك

هديه عبدهللاقيس خلف ابراهيمكركوك

شهربان احمدمحمد اسماعيل حسنكركوك

بدريه كوثرجعفر شكر زين العابدينكركوك

فطومه عوادطوفان عبدالوهاب حميدكركوك

بهيه امينصباح سعيد حسينكركوك

جاهده عبدالوهابعبدالرقيب جنكيز اسماعيلكركوك

خالده عبدهللامحمد طارق فائقكركوك

حمديه عطيهحسين محمد حسينكركوك

كولباغ رشيدفهمي غفور رضاكركوك

صبحه احمدسعد عطيه احمدكركوك

جيران خضراحمد غيدان خلفكركوك

عمشه صالحخلف مهدي صالحكركوك

لبيبه عليحمزه حسين عبدهللاكركوك

نجيبه محمودهاوكار قادر احمدكركوك

شكريه مجيدمنعم محمد مصطفىكركوك

عصمت محمدصالحسركوت عمر حمهصالحكركوك

صدريه طهرزكار عزالدين محمدكركوك

صبحه ابراهيملويس جمعه خلفكركوك

هدله حمدعمر احمد طعمهكركوك



سعاد حبيبيلماز محمد عليكركوك

ايشان جاللعلي هاشم محمدكمالكركوك

اميره محمدمالك فرحان خلفكركوك

كرمه خاطرطه محمد عبدكركوك

فاطمه عليهاشم نصيف حسنكركوك

بهيه اسماعيلعبد محمود حبيبكركوك

عجيبه امينزانا عباس زينلكركوك

عانه محمدسهند ياسين مجولكركوك

كلعزار خليلعمر عباس غفوركركوك

صبيحه صالحيوسف محمد عزيزكركوك

قسمت محموداسعد خطاب نايفكركوك

مهيه سلطانحردان احمد عمركركوك

نعمت حمدمحسن حسن محي الدينكركوك

شكحه عبدهللاحازم فيصل رمضانكركوك

زينب خليلابراهيم فالح حسنكركوك

سعديه حميداحمد حميد كريمكركوك

خلفه عليحاتم خلف عبدكركوك

هويه محمدخالد حسيب رميضكركوك

صبريه حمه عليصمد حسن احمدرشكركوك

ناسك عبدهللااسو محمد مجيدكركوك

اختر كريممريوان احمد قادركركوك

فطيم عبيدمحمد عواد محمدكركوك

حسيبه عليمصطفى علي حسينكركوك

عقيده ياسينايهاب محمود ابراهيمكركوك

عليه حميدطارق غانم محمدكركوك

سليمه محمدادريس علي حسينكركوك

صبحه محمدناصر ضاري احمدكركوك

صبحه مصطفىعكاب احمد باللكركوك

بفراو احمدحكمت حمادي حميدكركوك

جميله شريفكارزان عمر شريفكركوك

ناهده زين العابديناحمد عباس ساقيكركوك



جميله محمدربيع صالح عبيدكركوك

هويه ابراهيمحسن عليوي حسينكركوك

فطيم حميدحسين جاسم حمدكركوك

نوره نجممحمد بالل محلكركوك

فطيم حميدعبدهللا جاسم حمدكركوك

صبيحه سلطانمصطفى محمود عبدهللاكركوك

كلندام رجبمحمد احمد رضاكركوك

سعاد كريمحسين صالح محي الدينكركوك

نجيبه روستمسامان عثمان فقيكركوك

سوده صالحعادل شحاذه عليكركوك

حده عثمانعبدهللا رشيد احمدكركوك

ليلى محمودعامر سعد محمدكركوك

جدعه محمدحاتم ربيع رمضانكركوك

فرحه احمدمحمد مطلك صالحكركوك

هديه سميناحمد محمد جعفركركوك

خنجه حسنسالم عبدهللا صوفي عليكركوك

انتصار خلفعبدالعزيز حمد عزيزكركوك

قدريه جواميرصباح رضا محمدكركوك

هكشه حسينوسام علي مندريسكركوك

نباته مسلمنجاح ستار زغيركركوك

ماهره جاسماحمد عالء مسلمكركوك

مراكش عبدحسين زيدان خلفكركوك

فاطمه احمداسماعيل لطيف خليفكركوك

ابتسام نامقعبدالمجيد نجات احمدكركوك

شكحه جارهللامحمد نايف جمعهكركوك

نسرين مولودقاسم حسين حمدكركوك

بهيه محمدعليعبدهللا محمد شريفكركوك

سعديه جاللاحمد فاضل شكوركركوك

عجميه حسينضياء نجم عبدهللاكركوك

حليمه حبيبزهير رمضان حسنكركوك

صبحه نجماحمد فاضل بياتكركوك



عيده محمدحسن علي حسنكركوك

صبيحه عليجبار رضا امينكركوك

خويله محمدعماد جليل كريمكركوك

فضيله محمدصالح ايوب صديقكركوك

سليمه داودرعد هالل خلفكركوك

قدريه جبارمؤيد احمد حمهكركوك

تركيه حميدمحمد قاسم مظلومكركوك

غزاله احمدعلي جمعه ابراهيمكركوك

فريده شهابمحمد علي عبدهللاكركوك

سعاد صدامصادق علي صكركركوك

امونه محموداحسان احمد سليمانكركوك

جيران محمدغريباسعد لطيف عزيزكركوك

وزه عليعبدالستار محمود سالمكركوك

صافيه سليمانعدي صاحب حسنكركوك

ضحيه عبدجرجيس عاكوب بستانكركوك

شكره صالحساالر سواري محمدكركوك

عيش حسينحمه رشيد كوخه حويز عصافكركوك

مريم عبدهللاسيف حسن محمدكركوك

بهار عمراوميد نجاه حمدامينكركوك

نخشين عليدلير محي الدين حميدكركوك

عليه اسماعيلاحمد محمد اسماعيلكركوك

هدله عمرنظام زياد نجمكركوك

جوري طهعامر محمد مطركركوك

نجود عبدهللاعلي احمد عبيدكركوك

نجيبه محمودخسرو هاشم شاكركركوك

عليه حسينحسين حمد عليكركوك

صبحه ابراهيمسعد مطلك صالحكركوك

وضحه جسامعلي محمد حميدكركوك

فاطمه حمهعلي قادر جادركركوك

سلطانه محمدرائد محمد عبدهللاكركوك

صبحه عباسمحمود جمعه خطابكركوك



بديعه صادقطالب رحمان رشيدكركوك

زاهيه عبدهللارعد احمد خلفكركوك

محبوب حويزيوسف حامد صالحكركوك

خيريه سلطانعادل محسن احمدكركوك

حليمه محمدمناع محمود محمدكركوك

بدريه احمدهه زار عجيب فقي عزيزكركوك

تافي احمدعمار زوبع حميدكركوك

مريم حسنرياض عبدهللا حسينكركوك

اسيا عليرشيد جاسم محمدكركوك

مره محمدحكيم دراهم ابراهيمكركوك

ته واو حمدئارمان فؤاد كريمكركوك

مهديه حمدمحمد ابراهيم احمدكركوك

شكريه محمودرعد داود محمودكركوك

حيه حسينسعدون علي عبدكركوك

عمشه حسينحميد مصطفى صالحكركوك

بدريه مطرطه دلف جربوعكركوك

فتحيه عبدهللاابراهيم جمال حمدكركوك

زهيه داودنبيل ابراهيم محمدكركوك

جوريه طهابراهيم محمد مطركركوك

فاطمه مصطفىعلي صالح الدين طهكركوك

نمام مظهرشاهين شهاب عمركركوك

طيبه فرجفالح حسن ياسينكركوك

خانم صمدجعفر رشيد حسنكركوك

خالده محمدعرفان ناظم عليكركوك

فضليه حسينرائد محمد نوري داراكركوك

فاطمه احمددحام محمد جمعهكركوك

وضحه ذيابقاسم يونس ابراهيمكركوك

صبيحه شاديبالل محمد نصرالدينكركوك

اسكه حسينارام برهان رشيدكركوك

فخريه رحيمتحسين رحمان عبدهللاكركوك

بهيه نادركمال محمد رسولكركوك



ناسك عبدهللاارام محمد مجيدكركوك

قدريه جبارهابل كامل محي الدينكركوك

يلدز عادلبالل سيف الدين عصامكركوك

نايله حسنداود احمد محمودكركوك

ندم عاشوربكر سعيد زيدانكركوك

رحمه عبدهللاحسين رضا صالحكركوك

زهره بالشسعد جاسم محمدكركوك

مطره عبوشاسماعيل ابراهيم حسنكركوك

عائشه عليشوان رحمان كريمكركوك

كلي محمدنورالدين عثمان حمه صالحكركوك

صبريه موسىحسام حميد شلشكركوك

كريمه امينوسام سامي رشيدكركوك

كالويز عباسلؤي بهاء الدين ياسينكركوك

ايسر معروففردي حلمي توفيقكركوك

سحر ظاهرعباس عماد وحيدكركوك

حليمه خليلمزهر احمد عبدهللاكركوك

نعيمه ابراهيمهذال ابراهيم حسينكركوك

عزيزه حسنمهند محمد ناصركركوك

جميله حسينياسين صالح حسينكركوك

خديجه خضيرمحمد شحاذه خضيركركوك

حبسه فرجامانج بهرام سعيدكركوك

بستي محمدشوان محمد نصرالدينكركوك

حنيفه محمدحسين فخرالدين نوريكركوك

نشميل غفورامانج عبدالكريم نريمانكركوك

صدريه فتاحشوانه عبدهللا محمدكركوك

صبحه محمدهاشم مهدي احمدكركوك

صبيحه احمدارام مجيد رفيقكركوك

رضيه ابراهيمعمار ياسر ابراهيمكركوك

صبحه عليعلي حمد خلفكركوك

وصفيه شاكرعباس محسن عليكركوك

خديجه صالحاسود حسن اسعدكركوك



اديبه ياسينهيوا عمر رشيدكركوك

خالده نجماالن ابراهيم كريمكركوك

نوال حسيبمحمد صباح حسينكركوك

حسنه شنشلعبدهللا صكر طريحكركوك

دله سعدونفؤاد محمود شهابكركوك

مطره طهرياض انور عليكركوك

عطيه عبدالرحمنفتحاهلل عبدهللا احمدكركوك

ناهده مجيدمحمد جمال اسماعيلكركوك

فيان انورمحمد كامران لطيفكركوك

حميسه شهابياسر ثابت صالحكركوك

منيز قادراحمد عباس قادركركوك

فوزيه محمدصالحماهر عبدالمحسن محمدامينكركوك

امنه حسينعزيز رشيد حسنكركوك

بريهان قادرعلي عادي ابراهيمكركوك

هدله مطرباسم يونس جمعهكركوك

خديجه صادقطه محمد نامقكركوك

وريده وليابراهيم جهاد قادركركوك

غزاله محمودثامر حسين شبيبكركوك

سهيله امينهونر علي حسينكركوك

شميله مجيدكاروان جبار سعيدكركوك

زهيه شهابعفان فهد محيسنكركوك

قرنه حمدعباس نجم عبدهللاكركوك

هاجر محمدحمزه علي احمدكركوك

نهله احمدمحمد عدنان صالحكركوك

شرافت عبدهللاكامران غريب شيخوكركوك

ميثه محمدقصي احمد عزيزكركوك

ليلى جاسمراجي ثابت صالحكركوك

هالله دلفرعد احمد مطركركوك

سنيه سعيدفاخر عبدهللا مولودكركوك

مديحه حسيناحمد محمد كريمكركوك

فاطمه محمدنوزاد كريم صادقكركوك



بيان وليديدار ابراهيم اسماعيلكركوك

امينه نصرالدينابراهيم علي عمركركوك

عدويه عبدخليل كاظم ربيعكركوك

هاديه سليمانابراهيم محمد صالحكركوك

سعديه نجمالدينحامد شهاب حميدكركوك

فهيمه ساهيعماد عادي طهكركوك

كولر عبدهللاجتين صباح كريمكركوك

بلقيس عبدالرحمنتحرير جمال حميدكركوك

نائله عزيزستار رحيم محمدكركوك

سعديه عزيزنبيل محمود امينكركوك

ثالثه عيسىشاكر محمود عطيهكركوك

مجيده مهديوعد ابراهيم نايفكركوك

لميعه حمديعباس جبار عليكركوك

دوله شجاعمحمد نافع عليكركوك

حسيبه عليخالد ادريس ندهكركوك

خاتوزين مجيدعمار انور رفيقكركوك

حمده نعمانمحمود ابراهيم عزيزكركوك

عمشه اسماعيلرياض محمود احمدكركوك

لطيفه مهديهاشم مطر ذيبانكركوك

رفوف محمدسعد ثاني رحمانكركوك

طوعه عبدالعزيزمؤيد جمعه محمدكركوك

سهيله فتاححسين عباس صادقكركوك

ماجده احمدعباس واجد محمدكركوك

صبحه درويشرباح سهيل عبدهللاكركوك

جواهر حمدمبارك نايف محمدكركوك

صبحه حسينخليل ابراهيم ثلجكركوك

فضه محمدصباح محمد رمضانكركوك

زهره عمراثير احمد خليلكركوك

وضحه احمدمحمد حسين عليكركوك

رابعه عطيهنجم عبدهللا حسنكركوك

سليمه كريمسعد علي شهابكركوك



فريد محمدجاسم اسعد محمدكركوك

وضحه جاسممانع حمد محمودكركوك

عجميه ابراهيمايمن اياد صالحكركوك

نوريه جاسمعجيب عيدان نوفانكركوك

حسنه احمدرضوان انور وسميكركوك

خلفه حسنعمار كريم هايسكركوك

نهاد فاضلمحسن مهدي عبدالحسنكركوك

وضحه محمدمحمد عزيز حمدكركوك

حمده محمودمحمد طه احمدكركوك

فوزيه عبديلسعد محمد احمدكركوك

ايسره احمدمؤيد سعيد عبدهللاكركوك

عمشه حسينعالء حسين عليكركوك

حليمه غضبانكمال حميد مجيدكركوك

ناعسه خضرعقيل عبدالغفور طهكركوك

صبحه احمدهاشم صالح حسنكركوك

عصريه حنينليث محمد بدركركوك

مريم خورشيدرياض رزوقي فاضلكركوك

جوزه حنظلمقداد اهتيمي صليبيكركوك

صبيحه عمرمراد سعاد احمدكركوك

شيخه محمدمحمود عبدهللا عبدكركوك

بهيه عبدسالم عثمان عليكركوك

فريده محمدئامانج احمد عبدهللاكركوك

كلشان ابراهيمعلي عدنان قاسمكركوك

فزيه عمرغفار الياس خضركركوك

وضحه حسينعاصم حميد احمدكركوك

لميعه رشيدوسام احمد عباسكركوك

عطره صالحسلوان سعود وسميكركوك

الهام جمالعبدالقادر صفاء خيرالدينكركوك

نجود صقرمظفر علي عبدكركوك

نعيمه عواداحمد خلف حسينكركوك

هديه سمينمحمود محمد جعفركركوك



شكريه عليثائر عبدالعزيز حمدكركوك

بهيه محمدامينهه لمه ت نريمان قهرمانكركوك

خديجه احمدنجم الدين نوري خورشيدكركوك

خالده علياحمد يوسف احمدكركوك

امنه عمرسالم حسين عزيزكركوك

صاره محمدسالم محمود جوبانكركوك

شكحه عبدهللاامير محمود جوبانكركوك

عوفه نزالعارف حسين محمدكركوك

رحمه جدوعنسيم حميد مرهجكركوك

نسيمه احمدايوب خلف ابراهيمكركوك

شمسه طهطه علي محمودكركوك

امين جهادعثمان حسين احمدكركوك

بيان محمدامينفرحان انور رضاكركوك

امونه خليلباسم كريم شهابكركوك

زاري زينديننبيل كامل حسينكركوك

توبا علياحمد عبدهللا محمدكركوك

حرمت زورابمحمد فاروق احمدكركوك

نائله محمودتحسين ابراهيم محمدكركوك

كماله سعيدفاضل عزه شمعونكركوك

شكر مدحتكارزان ياسين محمدكركوك

وضحه محمدوسام خلف عليكركوك

نجيبه عزيزسعد نجمالدين سليمكركوك

خوله نجمالدينمحمد ناظم بكركركوك

سميره محموداياد عبيد عليكركوك

جاهده احمداميناوميد سعيد عبدهللاكركوك

صوره حسينياسين خلف شهابكركوك

وضحه غربياحمد عكالوي كوادكركوك

سليمه ابراهيمعلي حسين ابراهيمكركوك

فطيم عليعبدهللا جمعه عطيهكركوك

عيده دخيلوجدان محمد ناصركركوك

فاطمه احمدبشتيوان داود مظهركركوك



نائله يونسبشير غانم اسودكركوك

شرمين شاكرهيوا شهاب شكركركوك

كول خاص ابوبكرعلي اكرم محمدكركوك

سعديه نجم الدينحماد شهاب حميدكركوك

خزنه حمدمحسن ابراهيم جوادكركوك

سهيله ابراهيممحمد جاسم عليكركوك

فاطمه جمعهضياء حسين صالحكركوك

يسرى فرحانعمار احمد محمدكركوك

زينه زيدانسالم احمد حسينكركوك

امين ابراهيمحسين قادر محمدامينكركوك

امينه محمدمحمد رعد جمعهكركوك

نجمه عمرقادر نوري قادركركوك

فوزيه احمدحسين ياسين محمدكركوك

كافيه عثمانلقمان عبدالصمد شاهماركركوك

مهديه رشيداسو نجم رشيدكركوك

نجمه اميندلشاد ناظم ياسينكركوك

زريفه خضرابراهيم عبدالرزاق احمدكركوك

رابعه عبداحمد عيسى عياشكركوك

عاليه عمراحمد عثمان عمركركوك

نعيمه عليابراهيم خالد ابراهيمكركوك

هنوف حسنامير حسين جاسمكركوك

حميده هلوبعيدان عبدهللا نجرسكركوك

مهيه داودرافدين خلف حسنكركوك

اميره خليلعبدالرحمن سليمان حمدكركوك

رحمه محمدصباح سعيد عبدلكركوك

وضحه جاسمسليمان عيسى حنطوكركوك

ضحيه صالحنجم عبدهللا حسينكركوك

نشتيمان فراح الدينزانا ناصح عبدالرحمنكركوك

مديحه حسيننصير محمد كريمكركوك

فخريه توفيقهزار عبدالرحمان احمدكركوك

نوفه عبدهللاايهاب احمد ابراهيمكركوك



يسرى رميضعبدالمالك حسون محمدكركوك

سوره كريمعبدالرزاق مصطفى كريمكركوك

كرحه عيدانيونس داود عليكركوك

نجيبه محمودصمد قادر احمدكركوك

فوزيه قاسمريبوار عمر زينلكركوك

هاجر غفوريادكار يوسف عزيزكركوك

فاطمه جبارسواره جبار قادركركوك

صبريه محمدعليكمال انور احمدكركوك

هيله خلفمثنى عبدهللا ثابتكركوك

صدريه عبدهللامحمد سلمان حسنكركوك

شكيبه محمدباقرصاحب قلندر خضركركوك

شنكول كاظمميسر عبدهللا جاسمكركوك

كرحه ياسينمحمد حسين سليمانكركوك

نوريه حميدمهدي احمد عزيزكركوك

عليه طاهرناصر احمد ناصركركوك

فتحيه مهديرائد صالح احمدكركوك

امل عارفمحمد عمر عثمانكركوك

فخريه نوريسامي سلمان سليمانكركوك

ثالثه عليقتيبه حامد عويدكركوك

رفعه حمدخالد احمد خلفكركوك

عليه عبدهللاسمير جمال عطيهكركوك

قدريه شريفعبدالجبار صابر صالحكركوك

ايهان محمديوسف ياسين شاكركركوك

سكينه جمعهعبدالوهاب احمد صابركركوك

مهربان حيدرمراد علي اكبركركوك

كافيه توفيقازاد غريب امينكركوك

بدريه مطرعمر صالح وهبكركوك

اديبه ابراهيمعلي حسين حسنكركوك

امينه عبدالحميدكاهين حسن رحمنكركوك

فكريه جبارهيمن عاصي محمدكركوك

زهيه حبيبجاسم محمد سليمكركوك



وداد خضيرعبدهللا صالح محمدكركوك

نزاهت خورشيدفاروق علي ذهبكركوك

هديه صالحصاحب عبدهللا عالويكركوك

نبيهه محمدهيمن مجيد عبدهللاكركوك

فهيمه عليازاد حسين محمدامينكركوك

فاطمه عبدالرحمنمحمد توفيق صديقكركوك

انيسه شكررائد محمود رضاكركوك

عمشه ابراهيمعماد ايزن حميدكركوك

شكره نورينجاه محمد كريمكركوك

صبريه كاظماحمد فاضل موسىكركوك

سعده ضامنعبدالحكيم محمود مصطفىكركوك

لطيفه كايمدفاع عبد حمديكركوك

عنبر صالحبدرخان انور حمد امينكركوك

جيران سردارئاوات نوزاد عبدالقادركركوك

محبوبه محمدامينناظم حمه نوري حسينكركوك

فرحه محمودنشوان سلطان عليكركوك

صليحه عليحيدر غالب خلفكركوك

بهيه جاللريبوار محمد نوريكركوك

رسميه عزيزارسالن احسان احمدكركوك

حسيبه مرداننجاه كريم زينالعابدينكركوك

حمده عبوشمحمد مطلك صالحكركوك

فضه مطرجاسم حمد محمدكركوك

شاهه عيسىاحمد محسن خلفكركوك

ضحيه نجمرائد تركي حسنكركوك

فرحه دهرجاسم خضير مياحكركوك

مريم عميرصالح ابراهيم نايفكركوك

كلشان رفيقمجدي مهدي حسنكركوك

ماجده صالحسرمد سعيد شكركركوك

نرمين رمضانسمير محمد احمدكركوك

فرحه حسنشاكر محمود صالح يوسفكركوك

اواز احمدهوكر برهان عمركركوك



فاطمه عزالدينمؤيد ابراهيم حسنكركوك

بدريه صالحهيثم محمد احمدكركوك

شمسه وسميمصطفى عبيد صبحكركوك

سوريه هارونوضاح حسين احمدكركوك

ناهده عيدانمحمد عدنان محمدكركوك

مسيره عدايخلف عواد خلفكركوك

نارنج عبدالرحمنكامران صابر صديقكركوك

لميعه محموددلشاد مجيد حميدكركوك

رفعه محمدعلي عبد محمودكركوك

نعيمه محمداحمد ولي صالحكركوك

ضاحيه عبدهللاحسن اسماعيل محمودكركوك

مطره حمداصيل تحسين حسينكركوك

فرحه حمدانصالح مطر ظاهركركوك

كافيه عليخليل رفيق قادركركوك

نزيره محمدتحسين كمال عبدهللاكركوك

نوفه احمدرعد طالل فرحانكركوك

كيزه محمددارا رشيد احمدكركوك

غريبه محمداوميد محمود احمدكركوك

صبريه عباسشاخوان انور خورشيدكركوك

مطره حسيناحمد ابراهيم وهبكركوك

غبشه كنوممحمد حسن محمدكركوك

نظيره رمضانصباح حمه صالح عزيزكركوك

ضحيه خلفعالء عبدهللا دخيلكركوك

وضحه ابراهيمناجي ابراهيم احمدكركوك

حنيفه عليمصطفى محمدامين سليمانكركوك

امينه نامقهادي محمد رضاكركوك

درخشان رضاسوران محمد كريمكركوك

ليلى مهديجودت عباس سيدهكركوك

خديجه رضاعلي اصغر زين العابدينكركوك

مديحه محمدكيالن عمر احمدكركوك

صبيحه محمدهيوا محمد حسنكركوك



خديجه جمعهمازن محمد ناهيكركوك

خانم كريمابراهيم اسماعيل امينكركوك

سناء محمدزياد علي حميدكركوك

سناء محمدفؤاد علي حميدكركوك

اسراء محمدايهاب حمد سليمانكركوك

نوفه عاديالزم احمد ناصركركوك

فرحه عباسعبد شاهر عبدالعزيزكركوك

رسميه احمدسيوان عبدالكريم محمدكركوك

فخريه غضبانعمار حسن احمدكركوك

خديجه نجمجاسم محمد زيدانكركوك

فتحيه شانداويمشعان محمود صالحكركوك

شوشه شاهينمقداد احمد جاسمكركوك

زهره عبدسعد سرحان خلفكركوك

خديجه رضاكاروان عبداللطيف محمدكركوك

صدريه وهابعبدالسالم نامق رفيقكركوك

زكيه سعيدعثمان سرخوش عثمانكركوك

اخالص جبارمحمد باهر طاهركركوك

صبيحه هاديساطع فاتح شيخهكركوك

كافيه اسعدكامل محمد نادركركوك

سلوى جمالمراد فاروق عليكركوك

سعاد بهجتصباح عبداالمير محمودكركوك

رحمه علييعقوب سعيد حتالويكركوك

زيان حميدمحمد اميد كريمكركوك

كلشن محمد نوريايدن صالح عبدهللاكركوك

جيران محمدامينكاوه كامل محي الدينكركوك

سعديه ياسينفرحان حسين مصطفىكركوك

ريحان شريفوعد هللا جمعه ابراهيمكركوك

سنيه يونسمحمد ابراهيم عليكركوك

شكريه سعيدسيروان برهان صديقكركوك

خاتون جبارفارس حسيب شريفكركوك

صبحه صالحنبيل ابراهيم حسينكركوك



يلدز فتح هللااحمد رفيق عليكركوك

سنجان نريمانحسين عبدالرحمان كريمكركوك

امينه زينلشوقي خيرهللا صالحكركوك

سعاده نجمفرحان حاتم ابراهيمكركوك

وداد عليمصطفى غانم عليكركوك

زينب سمينعلي حسين علوانكركوك

نصريه حمدامجد محمود ابراهيمكركوك

الله ابراهيمسمير علي نوريكركوك

تاضي حسينموسى خليل شهابكركوك

زهره عليشوقي جبار حميدكركوك

زكيه عبدهللاعرفان محمود شكوركركوك

كرجيه احمدعباس فاضل عبدالرحمنكركوك

شاه زمان محمدزانا علي عزيزكركوك

جوري روضانرباح حسن كرديكركوك

الماس عليعبدالخالق عبدالكريم عزيزكركوك

نجيبه توفيقاحمد غازي شاكركركوك

نوريه رشيدخليل هدايت مصطفىكركوك

حنيفه محمودعباس غالم حسينكركوك

كلبهار عبدالرحمناحمد غائب احمدكركوك

مهيه عجمياسين محمد حسينكركوك

سكينه احمدعباس حسن حمديكركوك

عيده محمودمزاحم محمد حسينكركوك

فدعه عزيزصافي مجيد عليكركوك

شجيعه جمعهنجاه ولي عسكركركوك

نرمين شاكرمحمد جواد محمدكركوك

جميله برغشهه لكوت فالح رحيمكركوك

يلدز بهجتعماد طعمه محمدكركوك

وضحه حمداحمد حسن عباسكركوك

صبريه احمدغالب قادر حمزهكركوك

جيران حسننوزاد ستار محمدكركوك

فطومه بدرمحمود نهاب رحيمكركوك



وضحه عباسغسان يوسف كنوشكركوك

نجاح احمداكرم فخرالدين عبيدكركوك

لميعه كمالعباس محسن انوركركوك

عزت شاكررحيم كريم عليكركوك

فردوس اسماعيلعلي قاسم عبدهللاكركوك

رابعه نجمبسام ياسين خليلكركوك

سميره نوريجيا نجم خضركركوك

فخريه محمدكوران نجاه ابراهيمكركوك

فرحه صالحوليد سلطان حمدكركوك

الماز ابراهيممحمد مجيد زيدانكركوك

مريم حسنعدنان احمد جمعهكركوك

نجيبه كاملعباس عمر محمودكركوك

خديجه عثمانهردي محمد احمدكركوك

دلبر حسنبشتيوان جبار عليكركوك

امينه خورشيددرباس ابراهيم محمدكركوك

هند شوقيليث ابراهيم رشيدكركوك

خوله عبدالواحدنوري عبدالرحمن ظاهركركوك

نوال عباسمحمد جاسم يوسفكركوك

ناهيه كريمحسن محمد عليكركوك

مريم محمدسياح جبار مطاركركوك

فوزيه احمدنهاد عمر سليمانكركوك

عائشه محموداحمد امين شريفكركوك

سناء احمدجمال محمود نجمكركوك

خميسه احمداثير محمد جاسمكركوك

سبا قاسمخليل حميد خليلكركوك

بفراو غريبحسين عمر محمدكركوك

صبيحه سيدهعباس ظاهر طاهركركوك

ملحه ساقيحازم يوسف حواسكركوك

فضيله خلفعالء صالح مزهركركوك

فكريه جمعهمحمد غفور خليفكركوك

ليلى حسينفرات خليل ابراهيمكركوك



صالحه خلفعماد خليل حدوكركوك

هالله حسناحمد حسين يوسفكركوك

سداد محمدعباس عثمان محمدكركوك

كمره احمدعمر شكر محمودكركوك

فوزيه احمدعقيل حسين محمدكركوك

ملوك خضرسمير احمد عليكركوك

فائزه جمعهمحمد محسن حميدكركوك

حمده احمداحمد خليفه صالحكركوك

نوره صالحكامل ابراهيم حميدكركوك

عيده فارسمحمود ياسين مرعيكركوك

ليله محمدرافع طلب احمدكركوك

نجيه نجيبعلي لفته داخلكركوك

رسميه عارفحسن سعيد محيالدينكركوك

شمسه حمدعارف غايب عوادكركوك

نوريه محلطالع حمد عوادكركوك

سيونج جمالاشرف صبحي نورالدينكركوك

كافي سطامسمير مشعان صباركركوك

نبيهه كوثراشرف زين العابدين قنبركركوك

جمهوريه عبدهللاوسام هجول خلفكركوك

بدريه احمدمنيف دليان سليمانكركوك

ثمينه اسعدعاصي تيعوز غفوركركوك

بدريه حمدمصطفى كامل محمودكركوك

شوشه محمدحسين علي حسينكركوك

نبعه صالحعلي حسين جهادكركوك

فاطمه خضرعبدهللا احمد عبدهللاكركوك

جواهر حمداسماعيل نايف محمدكركوك

زهره جاسمنذير علي حسينكركوك

عجيبه جاسمسيف نعمان عليكركوك

هدله محمداحمد علي محمدكركوك

عيده حسنمحمد جادهللا حسينكركوك

سليمه كريمشهاب علي شهابكركوك



خالده صالحرعد حسين محمدكركوك

سعاد مهاوشاركان محمد ساريكركوك

فطيم خلفقحطان عبد حسنكركوك

ليلى حسينفاضل فيصل محمدكركوك

فرحه محمدناجي صالح جاسمكركوك

ريمه احمدشاكر محمود عطيهكركوك

عويشه وكاعتيسير خليل ابراهيمكركوك

نجمه عبدهللاياسر احمد علوانكركوك

نزيره صالحفردي عمر عثمانكركوك

سعاد كاكلاميد عبدالواحد محمدكركوك

اسمر عبدلهيوا مجيد محمدكركوك

عفته جاسمسامر محمد حسينكركوك

نجمه عبدهللانوري عبدهللا ابراهيمكركوك

سعيده جاسمفيصل شالل عليكركوك

سعيد عبدهللاصالح حسين عليكركوك

نجوى محيالدينعلي عبدالحميد محمدعليكركوك

هدله جمعهحسين خضر محمدكركوك

كرجيه حسنعباس فاضل يحيىكركوك

حمده حسنخضر عالوي يوسفكركوك

خديجه احمدخليل رشيد عبدهللاكركوك

نجود ميسرابراهيم خلف خضركركوك

فرحه جاسمتميم صالح مريركركوك

رعبه اسعدجوامير صديق عبدالرحمنكركوك

فوزيه محمداحمد محمدامين شريفكركوك

حوريه محمديالجين حمزه سليمانكركوك

عصمت عبدهللاحسين اسماعيل رسولكركوك

وزيره احمدضياء حسين عليكركوك

فرحه دخيلزياد سامي محمودكركوك

نزيره عزيززهدي انور صديقكركوك

كثرى حسنصابر كاكهشين صادقكركوك

صبريه مصطفىسردار حمهصالح ميكائيلكركوك



عيده مخلفوليد عكله خلفكركوك

نجوده مسيرعلي خلف خضركركوك

فوزيه محمدعادل محمود حسنكركوك

صباحه عبدهللاعواد حسين عليكركوك

مزيونه احمدحازم محمود عارفكركوك

نزهه محمدابراهيم جواد صالحكركوك

فطيم عبدهللاعامر اسكندر توفيقكركوك

بهيجه عباسصالح عبدالصمد ابراهيمكركوك

راجحه كريمسمير كاظم نوريكركوك

عائشه جاسماحمد ياسين عبدهللاكركوك

نشميه صالحمصطفى حسن محمدصالحكركوك

عائشه ميكائيلمحمود حسن مصطفىكركوك

كولر سيودعبدهللا عزيز جمعهكركوك

وحيده محمداشرف حسين مصطفىكركوك

صباح خضروليد حبيب شاكركركوك

شكريه محمدعليوليد علي حسينكركوك

زكيه رمضاناحمد كريم محمدكركوك

غنيه خضرعبداللطيف فليح حسنكركوك

خميسه سليماناحمد وسمي احمدكركوك

سعاد كريممحمد صالح محيالدينكركوك

بطه احمدصالح حسن عليكركوك

غازيه ظاهرعبدالجبار محمد ابراهيمكركوك

هدله سليمانسمير عباس سعيدكركوك

وضحه عاصيعدنان خضر سليمكركوك

صبحه صالحابراهيم علي صالحكركوك

عطيه محيالديننجاه عدنان عزيزكركوك

حبيبه امينحسين يوسف حمهخانكركوك

ملكيه بايزشهاب وهاب كريمكركوك

وضحه صالحياسر عبد محمدكركوك

خاتون حسناسماعيل احمد صالحكركوك

منهيه عبدهللااحسان رفيق عبدهللاكركوك



حالو حسنخيرهللا عبدهللا احمدكركوك

افتخار صمدنبيل رفيق عليكركوك

صبحه يونسمحسن محمد يونسكركوك

ردسه مظهورمهند خلف نجرسكركوك

قدريه شكرينجدت محمد صالحكركوك

نايله سلطانعبدالغني حسين احمدكركوك

حبيبه امينسيامان رشيد محمدكركوك

هيبه رشيدعلي مصطفى قوجهكركوك

صبريه جوهرريبوار محمود عزيزكركوك

امنه محمدسيف سليمان محمدكركوك

سعديه ابراهيمخليل ابراهيم احمدكركوك

منى قاسمرعد عبد محمودكركوك

فطيم صالحاياد حسين احمدكركوك

سونماز نجمالدينعلي احسان حميدكركوك

وعديه نوريزيرك طاهر محمدكركوك

فضيله علوانصالح حسن عليكركوك

ضحيه ابراهيمشحاذه عبدهللا خليفهكركوك

كريمه شاللداود سلمان حمدكركوك

صبحه محمدنعمان حسين حماشكركوك

ثالثه رمضانعبدالرحمن عدنان عيدانكركوك

اديبه ابراهيمفريق حسين حسنكركوك

بهيجه حمديحسن اصغر عزيزكركوك

عائده جاللطه محمود ابراهيمكركوك

بخشان عليرزكار بهرام نصرالدينكركوك

كافي عليفاضل عواد حمودكركوك

كنوه احمدسكران صالح جاسمكركوك

زكيه فتحاهللكاروان عادل جمعهكركوك

ابتسام رشيدحسين يوسف جاسمكركوك

فوزيه رضااكو عبدالقادر رستمكركوك

جميله عليياسر ابراهيم حمدكركوك

نسرين رضامطشر جدي سليمكركوك



عزيزه جاسمماهر ثابت نجمكركوك

كافيه عطيهعبدهللا ياسين محمودكركوك

هنوف عليخضير عباس ذيابكركوك

سعده عبدهللاعبدهللا احمد سعيدكركوك

بكره مصطفىشاهين كمال احمدكركوك

نسرين قاسماحمد شهاب احمدكركوك

صونكول قاسمعدي وحيد عليكركوك

سوزه عارفمجيد كريم عودلكركوك

فضه محمدسعد ساجد حميدكركوك

نسرين عزالدينجودت ابراهيم مجيدكركوك

فطيم صالحمهدي صالح عليكركوك

فهيمه محمدفالح حسن عليكركوك

نايفه حمهبورصالحالدين قادر مولودكركوك

محصومه كريماسو ناصح محمدكركوك

خانم عبدالرحماندلشاد محمدزياد توفيقكركوك

فاطمه محمدمحمد صالح عطيهكركوك

اسن اكبرتونجار يشار زين العابدينكركوك

حفصه فتاحاراز عدنان نجمكركوك

شكيبه محمدباقريونس قلندر خضركركوك

ساهره سليمانفراس حسين داودكركوك

كفايه عمرعمرالمختار عباس عبدهللاكركوك

بدريه عسكرجاسم محمد نفاتكركوك

عمشه عزيزشالل هالل طهكركوك

نجود مرزوكزيد خلف عليكركوك

فطيم احمدموسى محمد خلفكركوك

فطومه عويدبرزان حسن صالحكركوك

اسمر حمزهسامي صابر انوركركوك

ثالثه ديجعيسى اسماعيل عليكركوك

حسيبه توفيقموفق صديق احمدكركوك

شكريه عليعبدهللا طه ناصركركوك

سعيده محمدربيع مطر داودكركوك



وضحه محمدسيف اخرس حمدكركوك

فضيله قادرمؤيد شكر محمودكركوك

ملك سعيدكاوه حويز امينكركوك

زهيه حسنجاالك كاكهرش ميكائيلكركوك

نزميه كريمسوران كريم محمدامينكركوك

هديه صالحجاسم محمد محمودكركوك

نوريه محمدادريس عزيز احمدكركوك

شكريه محيالدينصالح جبار ابراهيمكركوك

عديله جاسمعلي جاسم محمدكركوك

زهره صالحمحمد خلف محمدكركوك

بريهان شكورجنيد عبدالباسط محمدكمالكركوك

زهيه جمعهعلي هادي عالويكركوك

فخريه محمدسعيد واحد احمدكركوك

صبحه ابراهيمصالح حسن مياحيكركوك

مريم مردانيعقوب جواد محمودكركوك

مريم احمدوليد خالد جمعهكركوك

كوثر ابراهيمفراس احمد عيسىكركوك

خديجه ابراهيمرافع حسين وهبكركوك

وزيره خليلاياد خليل عثمانكركوك

خالده حسنلؤي وحيد محمدكركوك

صبيحه حميدوليد خالد حسينكركوك

سعديه هايسعلي مخلف حسنكركوك

نبيهه ابراهيمصمد غيباهلل اسماعيلكركوك

امل حمديرفعت حسين جمعهكركوك

خرامان نصرالدينهيمن حيدر محي الدينكركوك

طامي صالحابراهيم طامي مخلفكركوك

نعيمه عليانور جاسم محلكركوك

نشميه خلفخالد محمد احمدكركوك

حبيبه خورشيدهه وراز مدحت حسنكركوك

خيريه صالحمحمد صالح عباويكركوك

زينب عبدهللاعدنان حمه صالح كاكه خانكركوك



نجيبه شيرهمقداد احمد عباسكركوك

صبحه محمدجابر خلف احمدكركوك

عمشه محمودمنصور صبح يوسفكركوك

حسنه فارسسليمان حماد روميكركوك

خاتون عويداحمد خلف عليكركوك

خيريه احمدعزيز احمد عليكركوك

نايله حسنعالء احسان دهربكركوك

عجيبه احمدمثنى محمود حماديكركوك

رعنا قادرشهاب احمد محمدكركوك

بيان سعدهللاشاهو احمد نريمانكركوك

التون مجيدعثمان فاتح ستاركركوك

عائشه امينرحيم حسيب قادركركوك

وزيره محمدعرفان محمد صادقكركوك

سعديه محمدعارف عبدالقادر محمدكركوك

حنيفه حسينمسعود مولود قادركركوك

خالده مجيدابراهيم نورالدين قادركركوك

هديه محمدسفيان سبهان مطلككركوك

حكيمه حسنضياف تركي عبدكركوك

صاره احمدريان حافظ علوانكركوك

عائشه محمدمحمد سلمان نجمكركوك

حمديه محمدعماد سعيد محمدكركوك

ريحانه بابهمحمد جمشير فقيكركوك

رابعه جبارهيوا صمد محمدكركوك

حرمت محمدسالم عادل عبدهللاكركوك

مياس رشيدقحطان قادر سعيدكركوك

زهره ثالجانس حمد سليمانكركوك

رمزيه رمضانمحمد صالح الدين محمدكركوك

نازنين عثمانسالم رشيد رضاكركوك

سميره لطيفكوكب ريكوت عليكركوك

سعديه حسينعباس حسن صالحكركوك

صبحه حسينحازم كاظم عوادكركوك



ماجده خليلماهر ضياء حسينكركوك

رابعه فتاحساالر حميد عبدالقادركركوك

جوريه سحابقاسم محمد جاسمكركوك

جليله شعالنجمال محمد ابراهيمكركوك

صبيحه شهاباسعد كامل جنوكركوك

مليح اسماعيلرابه ر نشاه حسينكركوك

ثانيه حسيناميد كمال فائقكركوك

فهيمه معيوفهومان محمد هومانكركوك

سعاد محمدمحمد عباس عليكركوك

حمديه عليستار عثمان محمدكركوك

بدريه رشيدمحمد سعيد عمركركوك

كمرناز رحماننوزاد هاوار محمدكركوك

وداد عبدالقادرارام سعدهللا سعدهللا عبدهللاكركوك

رفعه علويصالح ابراهيم عبيدكركوك

وحيده خضيرماهر عبدالسالم غازيكركوك

بدريه مطراحمد دلف جربوعكركوك

غزاله صالححاتم علي حمدكركوك

خديجه محمدشيرزاد صالح محمودكركوك

بريهان قادرابراهيم عادي ابراهيمكركوك

زهره يوسفعلي حسين جمعهكركوك

ناعسه خضرابراهيم عبدالغفور طهكركوك

عائشه علينوزاد محمد احمدكركوك

بيان عبدهللاهاوري سه ركوت حسينكركوك

منيره عباساحمد توفيق مولودكركوك

نوفه حسونحسن فوزي ابراهيمكركوك

عيده حسنادريس صالح سلطانكركوك

وضحه محمداحمد علي حسينكركوك

ساميه فخرالديناورال فؤاد عثمانكركوك

نوره خلفانور جارهللا صالحكركوك

نجيبه عمردريا عمر صديقكركوك

نزعه تورهحسين احمد دهركركوك



عائشه صابرجليل جبار قادركركوك

حياه صالحيابه رحمان محمدامينكركوك

سعاد جمعهكنعان فرحان سعيدكركوك

راضيه محمدفالح نوري احمدكركوك

زليخه شكراياد ناجي فيض هللاكركوك

ورده عبدهللاخلف جاسم محمدكركوك

عيده محمدجمعه امساهر سعيدكركوك

نفله حسينعمر فاضل حسينكركوك

حبيبه عمرعبدهللا كريم معينكركوك

عليه محمدفراس حواس سبعكركوك

ريمه خلفحقي اسماعيل عبدهللاكركوك

نسرين عمرارام عبدهللا محمدامينكركوك

سعديه خلفحسن فاضل جهادكركوك

مريم شاللمقداد اسماعيل عبدكركوك

سيالن محمدشاهين عماد جباركركوك

حنيفه عليسليم صادق احمدكركوك

حمامه صالحشاكر محمود محمدكركوك

محبوبه محمداحمد شكور وليكركوك

عليه خضروليد خالد شاحوذكركوك

سميره احمدريبوار محمد حسنكركوك

هديه محمودسيف محمود صالحكركوك

ريمه محمودكريم فاضل عليكركوك

بدريه مجيدصمد قادر كريمكركوك

فاطم حمه صالحجعفر صادق حسينكركوك

ليمو محمدعليخضر عبدهللا امينكركوك

خميسه شهابميسر ثابت صالحكركوك

نزيره محمدازاد عبدالسالم سليمانكركوك

كرحه خلفعبداللطيف صالح احمدكركوك

زمو محمودمحمد درويش سليمانكركوك

عائشه محمودفرمان امين شريفكركوك

ساهره محمدمحمد علي عنقودكركوك



خانم صدرالديننظام عثمان انوركركوك

كوهر محمدسليم محمد عليكركوك

منى فتاحابراهيم سعود حسنكركوك

حسيبه حاتمزيره ك يوسف عاصيكركوك


