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عيل احمد حمد رسول1 نيوَيذةبيتوَين.ئنَير1986اسم َيم 20094301121451-2010مَيذووس

عيل رسول 2 نيوَيذةبَيتوات.ئنَير1986طهاسم َيم 20084411214455-2009مَيذووس

زارى كوِران(5).ئنَير1979لطيف مصطبيستون 3 نيوَيذةى ئ َيم 19984551214469-1999مَيذووس

ن 4 ر أد وسم ن ئَيواراننَير1974جب وةندى تَيكؤش نيوَيذةدوان َيم 20124411121462-2013مَيذووس

ن ئَيواراننَير1969جال ابراهي ثيرؤ5 وةندى تَيكؤش نيوَيذةدوان َيم 20144501214464-2015مَيذووس

وا نَير1979حسين سوارة عمر 6 جي دةي ح م نيوَيذةئ َيم 19994671214481-2000مَيذووس

عيل 7 ي اسم زادى ئَيواران نَير1979دلَير محمد ع دةي ئ م نيوَيذةئ َيم 20144921214506-2015مَيذووس

رس ع حمد8 نيوَيذةكؤدؤ.ئنَير1988ِرَيطر ف َيم 20094341121455-2010مَيذووس

ر حسن احمد9 نيوَيذةدةرةك نَير1988راب َيم 20144301121451-2015مَيذووس

كل10 لح ك شت ئَيواران.ئنَير1988رةنجدةر ص نيوَيذةئ َيم 20094611121482-2010مَيذووس

دا حسن محمد عزيز11 ن ئَيواران.دنَير1976س نيوَيذةتَيكؤش َيم 20134731214487-2014مَيذووس

ن سيف ه سا 12 م نيوَيذةدةرةك نَير1987س َيم 2007452217459-2008مَيذووس

وانَير1987سرتي مولود عوا مولود13 جي دةي ح م نيوَيذةئ َيم 20054851214499-2006مَيذووس

ر ابراهي 14 دةي نَير1984 ويسخضرشك م زارى كوِران(5)ئ نيوَيذةى ئ َيم 20024631121484-2003مَيذووس

اَونَير1973مصطعبده ف 15 ى تَيك دةي ضوارقورن م نيوَيذةئ َيم 1994464220464-1995مَيذووس

بكرمصطع 16 ن ئَيواراننَير1974 ب وةندى تَيكؤش نيوَيذةدوان َيم 20145241214538-2015مَيذووس

رف17 عيل م ن ئَيواران.ئنَير1981عمر اسم هيد محمد سولَت نيوَيذةش َيم 20124491121470-2013مَيذووس

لد حسين18 زى خ نيوَيذةدةرةك نَير1967غ َيم 2009476217483-2010مَيذووس

عيل عبده 19 زارى كوِران(5).ئنَير1976محمد اسم نيوَيذةى ئ َيم 19964781214492-1997مَيذووس

ن ئَيواران.ئنَير1970محمد حسين ابراهي20 نيوَيذةتَيكؤش َيم 20144501121471-2015مَيذووس

بكر 21 ن ئَيواراننَير1973مسعود حمد اب وةندى تَيكؤش نيوَيذةدوان َيم 20134611121482-2014مَيذووس

نديدان بؤ خوَيندن ئَيواران  رى ك و و زاني ش /ن لَ  (مَيذوو)ب ن بؤ س ك تي ي لَت زانست مرؤظ ك (2016-2015)ف



زادى ئَيواران.ئنَير1968مغديد ع رسول22 نيوَيذةئ َيم 2012460217467-2013مَيذووس

َل.ئنَير1979موف حسن أحمد 23 اَدزَي تَيك نيوَيذةق َيم 20005051214519-2001مَيذووس

نيوَيذةبَيتوات.ئنَير1979نصره حمد ع 24 َيم 2000473220473-2001مَيذووس

1990َنَيرطز عزيز عبده25 دةي كَيوةرةشم م نيوَيذةئ َيم 20074701214484-2008مَيذووس

وار 26 ى ئَيواران.ئنَير1985 نبطيه نيوَيذةراني َيم 2007474217481-2008مَيذووس

نج احمد حمد27 م اَونَير1981ئ ى تَيك دةي ضوارقورن م نيوَيذةئ َيم 2002471217478-2003مَيذووس

بكر ف 28 يوان ب نس 1980َعثم نم ى كض دةي راني م نيوَيذةئ َيم 2001472220472-2002مَيذووس

ل.ئنَير1987حمد ما احمد29 ولَيروَيذةب 2007458220458-2006مَيذووه

وارة جال حمد امين30 نيوَيذةبيتوين. ئنَير1988ئ َيم 2015465217472-2014مَيذووس

ن31 وزاد اد وسم زار5نَير1986ن نيوَيذةى ئ َيم 20124591121480-2011مَيذووس


