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ئاست

1

شاتوو حممد كريم خدر

باالَ

2

شاطولَ محيد حسن رشيد

باالَ

3

روَزى حسني على حسن

باالَ

4

هانة دلَسوَز حممد حممود

باالَ

5

نيان سامان جبار مسني

زؤر باش

6

هاذة على حممد امحد

زؤر باش

7

وةنةوشة كاوة عبداللة على

زؤر باش

8

ديية شوَرش خضر توَفيق

زؤر باش

9

شانوَ عمر عبدالرمحن سعيد

زؤر باش

 10باوان مجعة حممد على مستةفا

زؤر باش

 11ديدار امحد غفور بايز

زؤر باش

 12دانيالَ بهروَز تاهري مستةفا

زؤر باش

 13ئةظني حممد عبداللة رمحان

زؤر باش

 14دانية خلف فتاح عبداللة

زؤر باش

 15شاروَ بهاالدين ممند مستةفا

زؤر باش

 16شةميا كمال مجال رشيد

زؤر باش

 17ئةريظان رووف حسني حممد

زؤر باش

 18بروا ريَبوار جميد حسن

باش

 19الظة مجال امحد كريم

باش

 20راز هوَشيار على حممد

باش

 21امحد حكيم كريم على

باش

 22ساظا كمال حممود امحد

باش

 23شةنار مجال رحيم امحد

باش

 24باوةر صابر عومسان رشيد

باش

 25سوَزيار حممد تةها قادر

باش

 26خةندة مجيل رسول امحد

باش

 27كةوسةر قادر امحد عزيز

باش

 28شاطولَ عبداللة جميد قادر

باش

 29كوَسارى امساعيل توَفيق عزيز

باش

 30دية حممد نورى عارف

باش

 31لوَنا امحد ابوبكر عومسان

باش

 32كامشة مجال امحد حسن

باش

 33نيسان عةتا حممد فرج

باش

 34سوَزان غفور على كريم

باش

 35تارا عمر امحد حسن

باش

 36نارين ريَبوار حممود كريم

باش

 37ئاالن غفور على ابراهيم

باش
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 38ماردين حممد عبدالقادر امحد

باش

 39ديَريَ سامان امحد صربى

باش

 40ئاظة حممد حممود محةجوان

باش

 41كارين برهان شوكت حممود

باش

 42تابني فريدون حممد امحد

باش

 43هيَشوو عومسان صالَح كريم

باش

 44شيَنىَ ئاوات درويَش امحد

باش

 45سارا عمر حممود سعيد

باش

 46مريسوار صالَح همزة رسول

باش

 47الظة حممد حممود حممد

باش

 48النة كمال محةامني حممدخان

باش

 49شةنط فرهاد امحد محةصالَح

باش

 50مريكوَ حيدر عبدالكريم عمر

باش

 51ئاظان مجال حممود حممد

باش

 52سةناريا اسود على حسني

باش

 53حممد ابوبكر نورى حبيب

باش

 54راذان شوان خزر سعيد

باش

 55هيليا عبدالكريم نصرالدين حسن

باش

 56هوَزان امني حةسعيد فرج

باش

 57سيظانة عبدولةتيف مجال جميد

باش

 58شاتوو جنات باقى امني

باش

 59هانا عومسان على عبدالقادر

باش

 60روَشنا بةختيار قادر امساعيل

باش

 61ثةيظي تةها حممد كريم

باش

 62ئاكار خبتيار صادق عزيز

باش

 63هاوذير خةبات حممد ئةفراسياب

ناوةند

 64سوَزيار بارام حممد حسن

ناوةند

 65عبدالرمحن حممد عزيزعبداللة

ناوةند

 66شوَخان عبدالرمحن عمر على

ناوةند

 67ئةركان حسن امحد ئةمني

ناوةند

 68سارا امساعيل امحد عبداللة

ناوةند

 69سوَزيار حممد رحيم رمحان

ناوةند

 70لةنيا ئوميَد حممود عبداللة

ناوةند

 71عومسان اسعد جميد رشيد

ناوةند

 72ئةفشني حامد حسني جنم الدين

ناوةند

 73سيما رزطار عبداجلبار قادر

ناوةند

 74خنساْ حسني حسن بارام

ناوةند
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 75رةهيَلَ رحيم صالَح فرج

ناوةند

 76مةستان امساعيل حاجي حسن

ناوةند

 77ماكوان عومسان حممود امحد

ناوةند

 78ثةيام حممد فرج سعيد

ناوةند

 79سارا جنم الدين عزالدين عارف

ناوةند

 80ذوان خةسرةو عبداللة مارف

ناوةند

 81فردةوس جوهر رةفيق قادر

ناوةند

 82كالَىَ نوزاد نعمان حممد3 /

ناوةند

 83ساظني سالم عزيز حممد

ناوةند

 84شاناز شيَخة محد شيَخة

ناوةند

 85سناْ بهاالدين كريم توفيق

ناوةند

 86سارا صابر كريم رمحان

ناوةند

 87شيَنىَ عبداللة اسد سايةخان

ناوةند

 88لوَنا حسني على توَفيق3 /

ناوةند

 89رةنج كريم جنم الدين غفور

ناوةند

 90خوَشى تارق صديق مستةفا

ناوةند

 91على مستةفا بالل مستةفا3 /

ناوةند

 92دانا تةها عمر حممود

ناوةند

 93بةلَيَن الئيق فائيق حممد

ناوةند

 94ئةيوب فرياد حسن دةرويش

ناوةند

 95شيَينَ سعيد علي حممد

ناوةند

 96ئةياد عبدالوفا رشيد عزيز

ناوةند

 97رةيان مبارك عبدالرمحن كريم

ثةسةند

 98مارية حممد عمر محة6 /

ثةسةند

 99ئيمان ناصر شريف غفور

ثةسةند

 100ذيالن حممود امحد حسني

ثةسةند

 101اميان حسن علي امحد

ثةسةند

 102ثرذة ووريا نامق سعيد

ثةسةند

 103هةستيار بةختيار على غوالَم

ثةسةند

 104دادبني هلوَن قادر عبدالرمحن

ثةسةند

 105ئةذين حممد عومسان ابراهيم2 /

ثةسةند

 106املريا لوقمان ابراهيم عبداللة

ثةسةند
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