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ن.دمامۆستای بابه ت فینك جعفر حسی 

ننمره  به  ژماره  نمره  به  نوسی 

هه ژده 18ئاریا اوات كمال1
بیست و شه ش26ئاریان یحیى کریم2
بیست 20ئاریز ساالر محمود3
بیست و یه ك21ئارین أزاد حیدر4
بیست20ئاشیى رجب طه5
بیست و حه وت27ئاشنا عزیز عبدهللا6
نۆزده 19ئاڤان هوکر حامد7
بیست و شه ش26ئاڤیستا رفیق سعید8
ن9 بیست20ئاالء رمضان حسیى

هه ژده 18ئاالن حامد عدو10
ن11 نۆزده 19ئەرکان هیمن حسیى
12

هه ژده 18ئەژین احمد مصطفن
ن كاوه مولود داود13 نۆزده 19ئەڤیى
پازده 15ئەوین جمعە عبداهللا14
هه ژده 18ئەوین ریاض خورشید15
بیست20ئەوین سلیمان عبدهللا16
و سلیم17 بیست و دوو22ابراهیم شیى
نۆزده 19ابراهیم عبدهللا سعید18
حه ڤده 17احمد حامد سلیم19
داود20 نۆزده 19احمد وریا بیى
بیست و شه ش26آرین اسماعیل یوسف21
بیست و چوار24أسامە عجیل رسول22
بیست و سێ23ارساء حکمت طاهر23
بیست و چوار24ارساء خلیل علي24
بیست20ارساء صدیق احمد25
بیست و سێ23اسماء علي طه26
بیست و یه ك21اسماء یوسف محمد27
نۆزده 19اسماعیل نوزاد رحمان28
بیست و سێ23اسیا علي عبدالرحمن29
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بیست و یه ك21اشنا محي الدين  محمد30
ن فیصل مجید محمد31 هه ژده 18اڤیى
بیست20أماندا زیاد کورکیس32
شازده 16امیى نوزاد نافع33
شازده 16إنعام اسماعیل کریم34
حه ڤده 17ایمان صالح حسن35
هه ژده 18ایوب سلیمان کژ36
ي37 بیست و یه ك21باران زریان کانی 
نۆزده 19بارین عل ابراهیم38
39

بیست و دوو22باال دلیى صالح مصطفن
هه ژده 18بزاف بشیى محمد40
بیست و سێ23بژوین فرحان کریم41
ى فاضل جالل42 حه ڤده 17بشر
شازده 16بلند ابراهیم مجید43
بیست و چوار24بوتان جمیل مارف44
پازده 15بیالل طه احمد45
بیست20بینەر عادل احمد46
ده 13بەرێز ادریس نامق47 ن ى

سیێ
ن هیمداد برایم48 ى

بیست و یه ك21بەلیێ
شازده 16بەهره جمعە عبدهللا49
س برزان عمر50 شازده 16پیى
بیست20ثابت حمد عثمان51
بیست و سێ23جوان فاتح خضن52
نۆزده 19جینان وریا محمد53
نۆزده 19چراخان خالد اومر54
خان55 دارڤان کامران میى
ن اومید عزیز56 بیست و یه ك21دلڤیى
بیست و پێنج25دیار صالح حسن57
نۆزده 19دیرین فاخر احمد58
بیست و سێ23دیالن أرام عبدهللا59
ي60

ن
بیست و پێنج25دیلمان نریمان شاف

ده 13دهریا ئازاد محمد61 ن ى
سیێ



هه ژده 18روا ابراهیم حمد62
حه ڤده 17روندك کریم مامند63
رۆژهات فاخر قادر64
هه ژده 18رۆمان بهرام جالل65
پازده 15ریان عبدالرحمن خالص66
شازده 16ریان محمد حسن67
دوازده 12ریان محمد غائب68
پازده 15ریان هیمن محمد69
بیست20رێبەر فرمان احمد70
یازده 11ريدوان یوسف احمد71
ي72 بیست20رهیان عبدالرحمن نی 
بیست و پێنج25زکریا لڤند نارص73
بیست20زهره فرمان جوهر74
حه ڤده 17زیتون فتحي سعدي75
بیست و شه ش26زیالن نایف ففى برایم76
وان رحمن77 پازده 15زینب شیى
وان قادر78 بیست و شه ش26زینب شیى
بیست و یه ك21زینب فرهاد نجاة79
بیست و سێ23زینە فاخر رحمان80
شازده 16ژاکاو عبدالستار جالل81
بیست و سێ23ژیان حسن بکر82
بیست و یه ك21ژیر  ساالر حسن83
بیست20ژیال ابراهیم عوال84
نۆزده 19ساره مدحت نامق85
حه ڤده 17ساالر بارزان ففى ویل86
بیست و یه ك21ساالر مال یوسف 87
هه ژده 18سالم سوار شاکر 88
نۆزده 19ساناز کامران ظاهر89
بیست و حه وت27سحر رسدار حسن90
ش عبدالرحمن91 شازده 16رسوه هیى
یازده 11سفر محمود اسماعیل92
ن ساالر رحمن 93 بیست20سفیى



بیست20سلمان لقمان علي سلیمان 94
پازده 15سلوى شعبان رمضان95
چوارده 14سلیمان طارق حسن96
بیست و دوو22سندس صالح غفور97
نۆزده 19سندس محمد عثمان 98
شازده 16سهر دلشاد سلیمان99

نۆزده 19سوزان صالح انور100
ي101

ى
ن باف ن حمدامیى هه ژده 18سولیى

تةنها حةوت7سوما جبار عبدهللا102
هه ژده 18سۆما صادق عباس103
بیست20سیڤەر عل مجيد104
بیست و یه ك21سیما جعفر عبدهللا105
بیست و دوو22سيما حسيب محسن106
بیست20سینار حسکو خلیل 107
بیست و شه ش26سەوسەن مظفر اسماعیل108
نۆزده 19سەیوان فرحان طالب 109
ن اسماعیل 110 بیست و چوار24شکریه یاسیى
و111 زاد پیى ى شیى

بیست و یه ك21شلیێ
ته نها حه وت7شیالن هاشم کریم112
وان احسان113 ى

بیست و پێنج25شەنگە شیێ
نۆزده 19شەوبو ویلي محمد114
ته نها نۆ9صفا مهدي قهرمان115
116

بیست و یه ك21صفاء ساالر مصطفن
بیست20صهیب لقمان انور117
حه ڤده 17عبدالباري كاوه مصطفن 118
بیست و سێ23عبدالرحمن مهدی حمد119
هه ژده 18عبدهللا اومید محمد120
وان جمیل121 نۆزده 19عبدالمالك سیى
بیست و دوو22عدوان مهدی سیودین122
بیست و دوو22عزالدین محمد کمال 123
حه ڤده 17عسل نضت جورج 124
ن محمد125 پازده 15عل یاسیى



بیست20علي أمیى عمر 126
ن محمد127 بیست و یه ك21علي حسیى
علي خضن صابر 128
شازده 16علي عبدهللا احمد129
بیست و سێ23عماد سلمان حمد130
ن131 بیست و شه ش26عمر رقیب حسیى
بیست و یه ك21فردوس حسن خضن 132
شازده 16فرهاد أحمي عبدالکریم133
بیست و پێنج25فریشتە عثمان عبدهللا134
دوس هیمن محمد135 فیى
بیست20ڤانیا دیار طالب136
بیست20ڤیان طاهر صالح 137
بیست و دوو22كارێز سیامند رسول 138
ي شمال ناصح139

بیست و دوو22کانن
ن140 هه ژده 18کوثر عماد یاسیى
ن141 نۆزده 19کۆدۆ حامد حسیى
بیست و پێنج25کەنار جمعە خالد142
نۆزده 19کەنار فتاح احمد143
بیست و سێ23گوڤەند شاخوان کریم144
ن145 حه ڤده 17گیالن محمد حسیى
بیست و دوو22گەزهنگ غازي رشید146
بیست20الجان خالد ویلي147
دوازده 12الڤان نضالدین عبدالواحد148
ن149 ن محمدامیى حه ڤده 17النه حسیى
ده 13النە جواد جعفر150 ن ى

سیێ
الوان غازي فتاح151
ان انور عثمان152 ن بیست و پێنج25لیى
بیست20لینا یونس غالم153
مالك صباح خالد154
ن کریم مصطفن 155 متیى
هه ژده 18محمد اسماعیل کریم156
هه ژده 18محمد حمید حمد 157



بیست و دوو22محمد رستیب محمد158
بیست و یه ك21محمد عبدالرحمن عوال159
بیست20محمد عثمان جمال160
ده 13محمد كريم قادر 161 ن ى

سیێ
ن حسن162 نۆزده 19محمد یاسیى
ن طه163 بیست20محمد یاسیى
محمد یحیى ابراهیم164
ته نها ده 10محمود صدرالدین کریم165
 محمد علي166

هه ژده 18مرتضن
یازده 11مریم رسکوت ابراهیم167
نۆزده 19مصطفن هەژار عدنان168
بیست و دوو22منار فاضل عباس169
حه ڤده 17مهربان شاخەوان حمد170
مینا صالح عزیز171
حه ڤده 17نارین فیصل محمد172
ي توفیق173

ن عونن بیست و هه شت28نرمیى
شازده 16نسیم رسبست احمد174
نۆزده 19نور نجم الدین عبدهللا175
بیست و دوو22نیان حسیب کریم176
شازده 16نیان نوزاد عبدهللا177
ن178 ن یاسیى بیست و دوو22نیدى شاهیى
ن عزیز179 ام نافیى ن حه ڤده 17نیى
نەزهت محمد سلیم180
وان مصطفن عدي181 دوازده 12نەوشیى
ده 13هادى طاهر خالد182 ن ى

سیێ
نۆزده 19هیا عمار زهیى183
بیست20هێدی بوتان محمد184
بیست و یه ك21هێفی کامران طاهر185
ن سمیع رحمان186 بیست و پێنج25هيلیى
187

ن محمد مصطفن پازده 15هێلیى
بیست20هيمن اسماعیل عمر188
بیست و سێ23هەردي مهدي عمر189



بیست20هەڤال صالح محمود190
شازده 16هەلوێست کریم احمد191
ن192 نۆزده 19هەنار ازاد حمدامیى
بیست20هەورامان ابوبکر عل193
بیست و دوو22وسیلە عبدالکریم صابر194
بیست20یارا برهان عبدالمجید 195
ن196 حه ڤده 17یارا فارس حسیى
پازده 15یشى علي جمال197
بیست و یه ك21یوسف سەرهنگ کاکل198
پازده 15يوسف صابر کریم199
دوازده 12یوسف محمد خضن200
حه ڤده 17یوسف منذر كاكە 201
نۆزده 19یوسف نجاة عثمان 202

ابراهیم عبدالغفار عوال203

احمد معاذ مجید 204

تابلۆ کرمانج صابر 205

وان خالد206 رێزان شیى

207 
ن
مشور صادق صوف

ن208 مهند رسدار حسیى

ن عل فیض هللا209 نازه نیى

یارس عمار عصمت 210

ه  عل یونس211 امیى

زید سلمان عزیز212

زهردهشت جرجیس عبدالکریم213

سارا عبدالخالق اسماعیل 214

فردوس اسماعیل خورشید215

لوقمان فرهاد صدیق216

محمد رسهنگ مشیى 217

هشیار ایدار عزیز 218

هیوا عثمان قادر219


