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نمره  به  نووسی  نمره  به  ژماره 

بيست و ضوار24ئاسو عبدالستار محمد 1
بيست وشةش26ئاوێز عمر حسن 2
شانزة16ئەوین توفیق احمد 3
هةذدة18ئەوین صفر كریم 4
شانزة16االء یوسف مولود 5
ن حسن 6 بيست وضوار24ابراهیم تحسی 
وان محمد7 ثانزة15ابراهیم سی 
نوزدة19ابو بكر عبدهللا عیل 8
نوزدة19احسان رضوان عبيد 9

بيست ويةك21احمد ابوبكر زینل 10
ثانزة15احمد خلیل محمد 11
ن 12 زاد یاسی  نوزدة19احمد شی 
ن13 شانزة16احمد ناصح محمدامی 
تةنها بيست20ارساء سعدهللا عمر 14
بيست وسي23َاسماء روستم محمد 15
بيست وضوار24اسماء عزالدین صدیق16
ن رحمن17 بيست وحةوت27اسماعیل تحسی 
تةنها بيست20افنان عبد الكریم حميد18
ثانزة15اصالە عیل صالح19
بيست وسي23َإلهام عبدهللا قادر 20
هةذدة18ایمان جمال خضن 21
بيست وشةش26ایمان سالم رمضان22
بيست وهةشت28ایمان عمر صالح 23
شانزة16ایمان محمد عثمان 24
بيست وحةوت27ایمان مناف عمر25
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بيست وشةش26أیمن کمال عثمان 26
ن 27 بيست وضوار24بژار یونس حسی 
بيست وسي23َبنار عیلي قادر28
ن29 شانزة16بهار اسعد احمد امی 
بيست ودوو22بوار ریبوار صالح الدین 30
 نه زیر عیلي سلیم31

ێ تةنها دة10ب 
ن شكر عبدهللا 32  

حةظدة17بەهیێ
حةظدة17پەیام عبدالخالق زرار 33
نوزدة19جمیل زیرو عییس 34
بيست وضوار24جوان كاوه صابر 35
بيست وسي23َجەیالن کیفن حمد 36
بيست وضوار24چیا طلعت طه37
ن عزیز 38 بيست وثينض25خدیجه تحسی 
ن 39 بيست وشةش26خۆراسان عیل کاکەمی 
بيست وحةوت27دانا رسدار عبدالحمید 40
ن بایز رحمان 41 نوزدة19دلڤی 
بيست وثينض25دڵنیا خضن كاكل42
بيست ودوو22دلی  نوري عیلي43
بيست وحةوت ونيو27.5دنیا صدیق ابراهیم44
نوزدة19دنیا محمد حاتم45
حةظدة17دیار امی  محمود 46
تةنها بيست20دهريا فارس حمە رشيد47
شانزة16رامان هەژار صالح 48
يانزة11راىم سامان احمد49
بيست ودوو22روداو ستار محمد50
بيست وضوار24روند رحمان سلیمان 51
نوزدة19ريان دهام كريم52



دوانزة12ريان كريم سليم 53
حةظدة17ریان محمد عبدهللا54
ن 55 بيست ويةك21ریان هەژار حسی 
تةنها سي30ریباز فائق توفیق 56
بيست ونؤ29رێژین رمضان محمد 57
بيست ودوو22ریواس زرار احمد 58
ن اکرم صابر 59 ثانزة15رهنگی 
وان کریم60 بيست وسي23َرهوهند شی 
بيست وسي23َرهیان رسول عمر 61
بيست ودوو22زانا زرار نارص 62
ن 63 تةنها سي30زبی  رشاد حسی 
تةنها ضوارفقط 4زكريا عبدالواحد مسعود64
تةنها بيست20زکریا صدام اسماعیل 65
بيست ودوو22زکریا کامران جالل66
ن محمود67 بيست وثينض25زهره حسی 
نيةنيةزیتون صالح عیلي 68
ضواردة14زید سلمان عزیز69
ثانزة15زهردهشت جرجیس عبدالکریم70
بيست وشةش26زهیتون زرار مغدید 71
بيست وشةش26زینب شهاب خلیل 72
نوزدة19زینب عمر طاهر 73
ن 74 تةنها بيست20زینب نوزاد محمدامی 
نوزدة19زینب نیازى مصطفن 75
بيست وشةش26زینه ارسالن احمد 76
بيست وشةش26زینه لطیف عمر 77
بيست وحةوت27ژیان موىس یوسف 78
بيست ودوو22ژیله  صدرالدین مولود 79



ن80 نيةنيةسارا ابراهیم حسی 
نيةنيةسارا أميد مسعود 81
ن 82 بيست ودوو22سارا برهان یاسی 
بيست وهةشت28سارا رسمد احمد 83
بيست وهةشت ونيو28.5سارا صمد عیلي 84
بيست ويةك21سارا عبدالخالق اسماعیل 85
حةظدة17ساریه خالد مصطفن 86
صفرصفرسازگار فرهاد حسن 87
بيست وثينض25سبأ نوري عیلي 88
بيست وحةوت27رساب سلیم معروف 89
بيست وضوار24سفر عیلي خالد90
بيست وضوار24سكاال مغدید حامد 91
تةنها بيست20سکاال شاخەوان عیلي 92
نيةنيةسمیە رؤوف عزيز93
بيست ونؤ29سورت هشيار كمال 94
ن طارق فتح هللا 95 بيست وضوار24سولی 
نوزدة19سوما سعدهللا رحمان 96
بيست وشةش26سوما محمد احمد 97
ن کوسە98 ان حسی  بيست وشةش26سی 
بيست ويةك21سیما عبدالخالق كریم 99

بيست وحةوت27سیما عیلي صابر 100
بيست ويةك21سەرمەد جمعە خضن101
ن حکیم 102 بيست وحةوت27سەیما حسی 
حةظدة17شازاد ئازاد محمد103
شانزة16شاناز مجید عمر104
بيست وحةوت27شایان شوان نادر 105
بيست وشةش26شمال جالل طه 106



صفرصفرشهباز سلیمان ملو107
بيست وضوار24شهوان سلیمان ملو108
ن 109 بيست وحةوت27شهیان اسماعیل چاوشی 
بيست وشةش ونيو26.5شیماء مطلب مولود 110
بيست وشةش26شەیدا احمد محمد 111
ن112 بيست ودوو22صبا احمد امی 
یە عبدی احمد113 بيست وحةوت27صی 
بيست ودوو22عبدالباسط انور شیخ محمد114
حةظدة17عبدالستار جميل سعيد115
بيست ويةك21عبدهللا بژار عبدهللا 116
ضواردة14عبدهللا شوان قادر117
نوزدة19عبدهللا طاهر عیلي118
ن119 بيست ونؤ29عبدالمؤمن عبدالخالق محمدامی 
بيست ونؤ29عبدالوهاب وریا صالح 120
ن يزدين121 بيست ودوو22عثمان حسی 
بيست وهةشت28عماد اسماعیل ابراهیم 122
وان نادر 123 بيست وضوار24عمر شی 
بيست ونؤ ونيو29.5فاطمه سالم كریم 124
بيست وشةش26فردوس ابراهیم توفیق 125
ضواردة14فردوس اسماعیل خورشید126
بيست وثينض25فردوس موفق عبدالرزاق 127
بيست وحةوت27فؤاد جمال قاسم128
بيست وهةشت28فوزیه صباح برایم 129
بيست وهةش28فينك جمال رسول130
بيست وثينض25كانیاو كاوه طه 131
بيست وثينض25کاظم ناظم کریم خان 132
بيست وضوار24کنی  محمد عدي 133



بيست ويةك21کەنار ابو بکر محمد134
بيست وهةشت28گەزهنگ اسعد مطلب 135
هةذدة18گەزهنگ شعبان رسول136
ن كمال عبدالرحمن 137 بيست ودوو22گەشبی 
بيست ونؤ29لوزان ساىمي فاضل138
حةظدة17لوقمان فرهاد صدیق139
بيست ونؤ ونيو29.5لەنیا ساالر محمود 140
نيةنيةلەیاد اسماعیل حمد141
بيست ويةك21ماردين رحمن مصطفن 142
بيست ويةك21محبە فائز عما نوئیل143
بيست وسي23َمحمد ابراهیم عبدهللا 144
هةذدة18محمد برهان جمیل 145
ثانزة15محمد جعفر انور 146
بيست وشةش26محمد خالد باباشیخ 147
بيست وشةش26محمد رزكار احمد 148
بيست ونؤ29محمد زکریا عزیز 149
بيست ونؤ29محمد شوان عبدهللا150
حةظدة17محمد طلعت صالح 151
ثانزة15محمد عبدالكريم محمود152
بيست ودوو ونيو22.5محمد عیلي کریم 153
بيست ويةك21محمد كمال حسن154
تةنها بيست20محمد كمال عمر 155
هةذدة18محمد لطيف عمر156
حةظدة17محمد مراد حسن157
ثانزة15محمد همداد عبدهللا 158
بيست وسي23َمحمد همداد مقداد 159
ن 160 شانزة16محمد واحد حمدامی 



بيست وثينض25محمد یشار اکرام161
شانزة17محمود صالح محمود 162
بيست وضوار24مروه حیدر عبدهللا 163
بيست وضوار24مروه بدران بحري164
بيست ويةك21مروه كرمانج رحمن 165
حةظدة17مریم جعفر بابکە 166
بيست ودوو22مریم دین دار نعمان167
بيست وثينض25مریم محسن عیلي168
بيست وحةوت27مرسور مظفر اسماعیل 169
ن 170 بيست وهةشت28مسلم لطیف حسی 
بيست وثينض25مصطفن فاخر عبابكر 171
بيست وثينض25ناسكه  بابكر عبدهللا172
بيست وسي23َنایل صفا ءالدین نورالدین 173
بيست ونؤ29نور خالد عزیز 174
بيست وشةش26نورا نزار صابر 175
بيست وشةش و نيو26.5نوروز معروف محمد 176
بيست وهةشت28نەهات صالح قادر 177
بيست وضوار و نيو24.5هاله سالم حسن 178
هةذدة18هدی نجاة عساف 179
بيست وشةش26هدیە صابر محمد180
ثانزة15هونەر صباح ویلي 181
هةذدة18هێدی محمد رسول 182
بيست وحةوت27هیفاء صمد عبدهللا 183
ن ابو بکر عمر 184 بيست وحةوت27هێلی 
ن سعدهللا مصطفن 185 بيست ويةك21هێلی 
زاد ابوبكر 186 ن شی  بيست وثينض25هیلی 
ن 187 وان حسی  ن شی  بيست وثينض25هیلی 



ن یوسف عارب188 بيست وسي23َهیلی 
نوزدة19هێما هوشیار دهروێش نامق189
نيةنيةهیوا عثمان قادر190
بيست وشةش26هيوا عزيز توفيق191
بيست ويةك21هەلکەوت کمال عوال192
بيست ونؤ ونيو29.5یادي چتو كاکەحمه 193
ن برایم 194 نوزدة19یەنار حمدامی 
نيةنيةئاکام اردالن محمد195
سيانزة13امی  خليل جاسم196
ة عیلي يونس197 نيةنيةامی 
نيةنيةديالن كامران محمد198
نيةنيةره سه ن برهان رسول199
نيةنيةزينب احمد سيدو ربیط200
نيةنيةعدنان رشاد نورى201
نيةنيةمحمد خليل نجم الدين202
نيةنيةمحمد سيف الدين حسن203
نيةنيةئاکار طە رسول204
وان احمد205 نيةنيةايمان شی 
نيةنيةدلوڤان کمال کریم206
نيةنيةديالن فیض هللا احمد207
نيةنيةژوان كاوه  كاكه  برا208
ن ریاض احمد209 نيةنيةريبی 
ن210 نيةنيةرێناس محمد حسی 
نيةنيةرسدار صالح عمر211
نيةنيةسميان جسام مشی 212
نيةنيةسيف سعدى خليل213
نيةنيةنهله  كامران عمر214


