
تێبیٌیًوريلك کۆصی ئەزهىوًی ًاوی چىاری سىێٌضکارژ
ک١٧وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠٠١ئاسیا هذوض دسي ابراهین ١
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٤٠١٥٣ئاسیا یذی هال سضر ٢
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٤٠٠٠٢ئاضٌا عور لاصر عور ٣
ک٢٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠١٤٩ئااڵ عثواى دوض دسي ٤
ک٢٥زاًستی ١٠٢٠٣٥١٨٠٠٠٤ئاهیٌە صابر سوایل ٥
ک١٧زاًستی١٠٢٠٣٥٠٤٠٠٠٦ئاهیٌە عبضل عبضاللە ضێشە ٦
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠٠٨ئاوات دوض عور بایس ٧
ک١٦زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠٠٥ئاواز عبضاللە هذوض٨
ک١٦وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٢٠٠٣٤ئاواز عبضاللە ًىری بکر ٩
ک١٥وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٠٧ئاواز عثواى عبضاللە ١٠
ک١٨زاًستی١٠٢٠٦٥١٨٠٠٤٠ئاوێسە علی ادوض هذوىص ١١
ک٢٢زاًستی ١٠٢٠٣٥١٣٠٠٥٧ئەژیي اسواعیل هذوضاهیي ١٢
ک١٩زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠١٥٦ئەژیي عبضاللە دسي ادوض١٣
ک١٨زاًستی١٠٢٠٣٥٠١٠١٠٨ئەڤیي هذوض ادوض هصطفی ١٤
ک١٤وێژەیی٢٠١١٠٥١٢٠٠٠٤ئەڤیي هذوض عبضاللە ١٥
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠٠٣ئەویي جوال ادوض سضر ١٦
ک١١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٠٠٠٠٤اسیا هوسە ابراهین دسي ١٧
ک١٤زاًستی١٠٢٠٦٥٠١٠٠٢٦الهام ابراهین رسىل اسواعیل ١٨
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠١٣الهام ادوض هباش ١٩
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٥٠٠٠٥الهام عبضاللە بابکر هذوض٢٠
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٨٥٠٠٠٠٠٧ایالف رفیك دسي ٢١
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٢٠٠٠٩باساى علی فمێ عبضاللە ٢٢
ک١٨زاًستی ١٠٢٠٨٥٠٠٠٠٠٥باال هراص علی هصطفی ٢٣
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٥٠٠١٤بااڵى هذوض سضر دسي ٢٤
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٠٦باواى عور فرسە ادوض ٢٥
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠٠٤باواى عبضاللە ادوض سضر ٢٦
ک٢٠وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠١٣بطری علی سضر٢٧
ک٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٠٥١٧بٌار ابراهین رسىل دوض٢٨
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٧٠٠١٥بىضرا کوال عبضاللە ٢٩
ک١٠وێژەیی٢٠٢٠٣٥١١٠٠٠٨بێشاڵ هذوض علی٣٠
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٣٠٠٠٣بێریڤاى لاصر سعیض علی ٣١
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٠٦بێریڤاى هذوض هذوىص عبضاللە ٣٢
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠٠٧بێژاى پێرۆت هذوىص ادوض ٣٣
ک١٠وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٠٠٠٠٧بێژاى عبضالردوي دوض هراص ٣٤
ک١٨زاًستی١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٢٤بێسار سىرکاى رسىل ٣٥
ک٢١زاًستی١٠٢٠٦٥١٧٠٠٠٦بێگەرص هذوض علی پێرۆت٣٦
ک٢٠وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٧٠٠١٥بێالى لاصر رسىل عبضاللە ٣٧
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ک١٤زاًستی ١٠٢٠٣٥٣٠٠٠٠٩بەڕێس هذوض دوض هراص ٣٨
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠١٠بەسۆز دوە صضیك هذوض ٣٩
ک٢٣زاًستی١٠٢٠٣٥٣١٠٠٠٧بەفریي صابرعبضالردوي ادوض٤٠
ک١١وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٩٠٠٠٥بەًاز دسي هذوىص دسي٤١
ک١٧زاًستی ١٠٢٠٣٥٣٥٠٠٠٧بەًاز دوضاهیي ًبی سضر ٤٢
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠١٠٠١٠بەًاز سضر دسي وسى٤٣
ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥٠٤٠٠٢٢بەًاز رسىل سضر رسىل ٤٤
ک٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠١٢بەًاز عبضاللە اسواعیل هذوض٤٥
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٠٣٥١١٠٠٠٩بەًاز هذوض لاصر هەال ادوض ٤٦
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٠٣٥١٤٠٠١٤بەًاز هذوىص دىێس هذوىص٤٧
ک١٠زاًستی١٠٢٠٣٥٠١٠٠١٥بەًاز هذوىص سلیواى داجی ضیشە ٤٨
ک٢٠وێژەیی ١٠٢٠٦٥١٩٠٠٠٦بەهرە ادوض دسي ٤٩
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٠٠٠٠٢بەهرە سىرضیض کرین صالخ ٥٠
ک٢٠زاًستی ١٠٢٠٨٥٠٠٠٠٠٧بەهرە ضفیك دوض صالخ ٥١
ک٢٢وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٨٠٠٠٣بەهرە کرین دوض سضر ٥٢
ک١٠زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠٠١٢بەیار لاصر رسىل ادوض ٥٣
ک١٩زاًستی١٠٢٠٦٥١٢٠٠١٧بەیاى لاصر هذوض سضر٥٤
ک١٣زاًستی ١٠٢٠٣٥٣١٠٠٠٩پەرێس جالل کرین ٥٥
ک٢٤وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠١١پەری رسىل عبضاللە اوصل ٥٦
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٨٠٠٠٤پەیام پیرۆت علی رسىل ٥٧
ک١٣وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٠٠٠٠٨پەیام رسىل داجی هیٌە ٥٨
ک١٤زاًستی ١٠٢٠٦٥١١٠٠٢٠پەیام هذوض دسێي٥٩
ک٢٠زاًستی ١٠٢٠٣٥٢٢٠٠٣٢پەیام ویسی وسى ادوض ٦٠
ک١٢وێژەیی٢٠٢٠٨٥٠٣٠٠٠٤پەیواى هراص دوض٦١
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٨٥٠٣٠٠٠٨پەیىەست ًاصر ادوض دسیي ٦٢
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٤٠٠١٥پەیىەًض دسي هذوضاهیي ٦٣
ک٢٠زاًستی١٠٢٠٨٥٠٣٠٠٠٤تارا رسىل لاصر رسىل ٦٤
ک١٦زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٢٠٠١٥تىبا کوال هصطفی سضر٦٥
ک١١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٢٧تىراى غفىر براین هراص ٦٦
ک٢٣وێژەیی١١٢٠٣٥٠١٠٢٢٦تەزریي بابکر ًاصر دسیي ٦٧
ک١٩زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٩٠٠٥٤جىاًە زرار علی رۆستەم ٦٨
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٢٠٠٠٦جىاًە هصطفی علی هذوض٦٩
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٣٤جىاهیر عور لاصر پیرۆت ٧٠
ک١٦وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٥٠٠١٢چرا ابىبکر براین سضر ٧١
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٣٠٠٠٦چرا عبضالردوي ابراهین ادوض٧٢
ک٢٣وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠١٠چرۆ ابراهین هذوض اهیي ٧٣
ک١٥وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٠٨٠٠٠٤چیاباى ادوض دوض ادوض ٧٤
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠١٦چیوەى هذوىص دسێي فرسە٧٥
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٧٠٠٢٠دیات جوال رسىل علی ٧٦



ک١٧زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠٠٢٧سضیجە صڵطاص دوە صالخ ٧٧
ک١٢وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٢٠٠٠٧سىًاو کرین ادوض عبضاللە ٧٨
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢١٠٠٢٣سىًکار وسى دسي وسى ٧٩
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠١٦سەًضە هصطفی عبضاللە هیٌە ٨٠
ک٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٧٠٠١٧صاباى داجی ًبی علی ٨١
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٣٠صاسىاز بکر دسیي گضروى٨٢
ک١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠١٧صاستاى ادوض دسي ادوض ٨٣
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٨٥١٣٠٠٣٣صالیا عثواى علی ٨٤
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٢٩صڵٌیا ابراهین دسیي هذوض ابراهین ٨٥
ک٢٣وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٦٠٠١٥صڵٌیا ارسالى ادوض رسىل ٨٦
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٢٠٠١٧صڵٌیا باپیر رسىل دوض ٨٧
ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥٠٥٠٠١١صڵٌیا دسي وسى سضر ٨٨
١٤وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠١١صڵٌیا سالض بابکر ٨٩

ک١٨زاًستی ١٠٢٠٣٥١٢٠٠٢٦صڵٌیا صالح دوض اسواعیل ٩٠
ک٢٢زاًستی١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٤٢صڵٌیا عثواى رسىل ٩١
ک١٣زاًستی١٠٢٠٣٥١٩٠٠٢٤صڵٌیا هذوض هذوىص دسي٩٢
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٣٤صڵٌیا ًىری صالخ رسىل ٩٣
ک١١زاًستی١٠٢٠٠٩٩٩٠٢٤٠صًیا هارف کاک ادوض ٩٤
ک١٦زاًستی ١٠٢٠٣٥١٢٠٠١٧صوًیا ابىبکر هذوض صالخ ٩٥
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٢٢صیالى دسي عور هذوض ٩٦
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٢٣صیالى هذوىص هام اغا عسیس٩٧
ک١٥وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٠٣٠٠١٠صیوەى وتواى دوض ادوض ٩٨
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٢٠٠٣٦صییە ضێرکۆ هصطفی صالخ ٩٩
ک٢٥زاًستی ١٠٢٠٨٥٠٣٠٠١١صەریا علی ابراهین ١٠٠
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٣١صەریاز هذسي سلیواى اسواعیل١٠١
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٣٢صەضتی ڕەفیك سلواى هذوض١٠٢
ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥١٦٠٠٣٢صەضٌێ ابراهین عسیس١٠٣
ک١٨زاًستی١٠٢٠٣٥٣٧٠٠٧٦راوێژ هذوض هغضیض هصطفی١٠٤
ک١٦وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠٣٥روبەًض دسي هذوض اسواعیل ١٠٥
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٣٠٠١٠روسسارداهیض ابىبکر دوضاهیي١٠٦
ک٢١وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٣٨٠٠١٤روسۆش ارسالى عثواى دسي ١٠٧
ک١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠٢٠روسۆش عبضاللە وستا هىلىص ١٠٨
ک١٨زاًستی١٠٢٠٦٥٢٧٠٠٢٠روًاش دسي عبضاللە ١٠٩
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٠٠٠١٤رۆژگار دجی عثواى پیرۆت ١١٠
ک٢١زاًستی١٠٢٠٣٥١٨٠٠١٧رۆضٌا زاًا ابراهین دسي ١١١
ک٢٣وێژەیی ٢٠٢٠٦٥١٣٠٠٢٨رۆضٌا علی ادوض ١١٢
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٠٠٠١٩رێبەًض سضر رسىل پیرۆت ١١٣
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠١٥رێژًە دسي ضیشە سضر ١١٤
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠٢١رێژًە دسێي هذوض ١١٥



ک٩زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٤٠٠٦٤رێژًە هذوض هذوضاهیي ١١٦
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠١٥ریىاش عور دوضاهیي فمێ ١١٧
ک١١وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٣٠٠١٣رەًضی ساى هصطفی لاصر ادوض١١٨
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٣٠٠١٤رەیاى یىسف لاصر بابکر١١٩
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٦٠٠١٨ڕاژاى بهاالضیي سعیض ادوض ١٢٠
ک١١وێژەیی٢٠١٠٣٥١٧٠٠١٤ڕهێڵ ڕزاق عور ضێشۆ١٢١
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٨٧ڕوًاک وسى دوض هراص ١٢٢
ک١٦وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٢٠٠١١٤ڕۆژگار عسیس هیٌە هوسە ١٢٣
ک١٩زاًستی ١٠٢٠٦٥١٩٠١١٢ڕێساى دسێي ابراهین١٢٤
ک٢٢وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٦٠٠٣٣ڕێژًە عور ضریف عبضاللە١٢٥
ک١٧وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٠٨٠٠١٢ڕێژیي رهضاى دسێي هصطفی ١٢٦
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٤١ڕێژیي عثواى هصطفی عثواى١٢٧
ک١٦وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠١٦ڕێٌاش ادوض بایس پیرۆت١٢٨
ک١٤زاًستی١٠٢٠٦٥١٢٠٠٥٢ڕێٌاش علی دسیي١٢٩
ک١٥زاًستی١٠٢٠٨٥٠٣٠٠١٣ڕەًگیي اسواعیل دوض ١٣٠
ک١٧زاًستی ١٠٢٠٦٥٠٠٠٠٦٧زریاى ادوض دوە دسێي ١٣١
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٤٠٠٠٥زریاى هذوض علی دوە١٣٢
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٧٠زەیتىى ابراهین داجی اهیي ١٣٣
ک٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٢٠٠٤١زیىیي کوال دسێي ١٣٤
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠١٠٤٤ژیىار علی هذوضاهیي ١٣٥
ک٢٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٠٠٠١٨سارا دوضاهیي هذوض رسىل ١٣٦
ک١٧زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٥٨سارا هذوض هذوض هذوضاهیي ١٣٧
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٤٨ساڕێژ دویض صابر ١٣٨
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٩٠٠١٧سازگار سضر رسىل دسي ١٣٩
ک١٨زاًستی١٠٢٠٦٥٢٧٠٠٢١سازگار ضیشە ًبی ١٤٠
ک١٤زاًستی ١٠٢٠٦٥٠٠٠١٠٠سازگار هذوىص ابراهین دسێي١٤١
ک٢٢وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٠٠٠٠٨ساڤاى ساهی کاکە سي ١٤٢
ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥١١٠٠١٤ساکار علی عبضالردوي هذوض١٤٣
ک١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢١٠٠١٣ساکار کوال فرسۆ دوضاهیي ١٤٤
ک١٨زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٢٠٠٤٩ساکار هذوض سعیض دوضاهیي ١٤٥
ک٢٢زاًستی ١٠٢٠٦٥١٨٠٠٦٨ساًا عور هذوىص بابکر ١٤٦
ک١٥وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٧٠٠٢٥ساویي لاصر الی عور ١٤٧
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠١٧سایە رسىڵ ادوض دوض ١٤٨
ک٢٠وێژەیی ٢٠٢٠٦٥١٩٠٠١٩سرگىڵ لاصر دوە رسىڵ ١٤٩
ک١٨زاًستی١٠٢٠٦٥١٩٠٠٤٢سروضت ابراهین هذوىص رسىل ١٥٠
ک٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٠٠٠٢٠سروە سضر ادوض فرسە ١٥١
ک١٦ زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٥٧سروە عثواى دوض رسىل ١٥٢
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٣٨سٌىر سضر عور ادوض ١٥٣
ک١٠وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠٢٣سٌىر هىلىص هذوض عبضاللە ١٥٤



ک١٨زاًستی١٠٢٠٣٥١٤٠٠٨٦سىهیە هذوض دسي دوض ١٥٥
ک١٣زاًستی١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٥٩سىهەیە اسواعیل علی١٥٦
ک١٣وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٧٠٤٨سۆکار دویض هذوض هصطفی١٥٧
ک١١وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٢٠٠٤٤سۆکار صالح اسواعیل سضر ١٥٨
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠٢٠سۆها جالل ابراهین هراص ١٥٩
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٤٠٠١٤سۆها عور رضا عبضاللە١٦٠
ک١٨زاًستی٢٠٢٠٦٥٢١٠٠٢٢سێبىر کرین عبضول ابابکر ١٦١
ک١٦زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠٠٧٩سیابۆ عور هال سضر ١٦٢
ک١٤زاًستی ١٠٢٠٨٥٠٠٠٠٢٠سیڤەر هذوىص سعیض دوض ١٦٣
ک١٣زاًستی ١٠٢٠٦٥١٩٠٠٤٥سەصا کوال بابکر هصطفی ١٦٤
ک١٩زاًستی ١٠٢٠٣٥٣٧٠٠٤١سەصا هذوىص هذوض عور ١٦٥
ک١٤وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٠٨٠٠٠٦سەرویي رسىل وەتواى رسىل ١٦٦
ک١٤زاًستی١٠٢٠٣٥١٩٠٠٤٩سەًاریا هیٌە عبضاللە١٦٧
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٨٥٠٠٠٠٢٤ضاجىاى جٌگی کرین ادوض ١٦٨
ک٢١زاًستی ١٠٢٠٦٥١٩٠٠٥٥ضاجىاى داجی دوض داجی ١٦٩
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠٣٠ضاجىاى علی سضر رسىل١٧٠
ک١٧زاًستی١٠٢٠٣٥١٦٠٠٣٧ضاصی عور عبضاللە اسواعیل١٧١
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٠٠٠١١ضاصیە ابراهین عىال عسیس ١٧٢
ک١١وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٧٤ضاًاز ادوض لاصر علی ١٧٣
ک١٩زاًستی١٠٢٠٣٥١٦٠٠٣٩ضاًاز اسواعیل هذوض اسواعیل١٧٤
ک١٩وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٦٠ضاًاز سضر ادوض ١٧٥
ک٢٣وێژەیی٢٠٢٠٨٥٠٣٠٠١١ضاًاز رسىل زرار ١٧٦
ک١٠وێژەیی١١٢٠٣٥٠١٠٢٩٥ضاًاز لاصر علی اسواعیل١٧٧
ک٢٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٨٨ضاًیاى هیٌە ادوض ١٧٨
ک١٧زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٠٠٠٨٨ضایاى ادوض پێرۆت ١٧٩
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٣٠٠٥١ضایەى براین سلێواى عبضاللە١٨٠
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٨٠٠٢٤ضکۆفە پیرۆت رسىل ابراهین ١٨١
ک١٧زاًستی١٠٢٠٦٥٢٠٠٠٥٥ضٌاو ادوض ابراهین صالخ١٨٢
ک١٣وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢٦٠٠١٥ضٌۆ دوض ادوض دوض ١٨٣
ک١٩وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٢٠٠١٨ضٌۆ عبضاللە بایس عبضاللە ١٨٤
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٧٠٠٤٠ضٌیار دوضاهیي سلیل عبضاللە١٨٥
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٤٨ضٌیل عبضاللە ادوض هوسە ١٨٦
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٩٨ضىراى دسي هام هذوىص١٨٧
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٩٤ضۆر دوض ضیٌکە دوض ١٨٨
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢١٠٠٥٤ضۆساى عبضاللە ضێز سسر ١٨٩
ک١٨زاًستی ١٠٢٠٦٥٠٠٠١٤٢ضیباى سڵێواى دسي دسێي ١٩٠
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٢٠٠١٤ضیراز سالض هذوضاهیي ادوض ١٩١
ک٢٠وێژەیی٢٠٢٠٨٥٠٠٠٠٢٦ضیالى جوال هذوىص هستەفا ١٩٢
ک٢٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٩٧ضیالى لاصر رسىل هذوضاهیي١٩٣



ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠٠٩٣ضەیوا اسواعیل عبضاللە اسواعیل ١٩٤
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٧٠٠٠٩ضەبەًگ دسي رسىل ١٩٥
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠١٠٠٨٤ضەهێي هۆضیار عبضاللە ادوض ١٩٦
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٨٥٠٣٠٠١٤ضەوبۆ یىسف عور دوە ١٩٧
ک١٨زاًستی١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٧٤ضەوًن دسێي رسىل هذوض ١٩٨
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٦٦ضەیضا دسي هذوىص عبضاللە ١٩٩
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٢٠٠٢٨ضەیضا عسیس سالٌض عسیس ٢٠٠
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٥٠٠٥٨ضەیضا هوسە سضر ٢٠١
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٨٧ضەیواى علی پێرۆت عارف ٢٠٢
ک١٤زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠١٠٢صبریە رسى سضر٢٠٣
ک١٦وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٨٤عائیطە رسىل عبضاللە ٢٠٤
ک١٨زاًستی ١٠٢٠٦٥١٨٠٠٧٩عائیطە عبضاللە دسێي ٢٠٥
ک١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠٤٢غەهگیي صالح هیرزا رضیض ٢٠٦
ک١٧زاًستی١٠٢٠٦٥١٨٠٠٨٧فاطوە ابراهین دسیي رسىل ٢٠٧
ک٢٥زاًستی ١٠٢٠٣٥٣٧٠٠٥٤فرهێسك بابکر کىێشا اهیي ٢٠٨
ک١٩زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٠٠١٠٨فرهیسک علی ادوض ٢٠٩
ک٢١زاًستی ١٠٢٠٦٥٣١٠٠٦٦فریطتە هذوض ادوض هۆهر ٢١٠
ک١٧وێژەیی ١٠٢٠٦٥٢٠٠٠٤٣فیراز علی دسي اسواعیل ٢١١
ک٩زاًستی١٠١٠٨٥٠٢٠٠٦١فەریضە علی دوض ادوض ٢١٢
ک١٤وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠٥٤ڤاریا اهاًج دسي دوض ٢١٣
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠٤١ڤاًیا طاهیر ادوض هذوض ٢١٤
ک٢٤وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٢٠٠٦٩لضریە دوض سضر ًبی ٢١٥
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٦٩کاباى هذوضاهیي عبضاللە ٢١٦
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠١٤٠کاًیاو لىرباًی دوض دسي ٢١٧
ک١٦زاًستی١٠٢٠٣٥٠٢٠١٠٨کبری کوال هصطفی سضر ٢١٨
ک١٣زاًستی١٠٢٠٦٥٠٦٠٠٦٤کىثر هذوىص صضیك بایس ٢١٩
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٢٠٠٤٥کىرصستاى دوە ادوض هصطفی ٢٢٠
ک١٧زاًستی١٠٢٠٣٥٠٠٠١٢٤کىێستاى ساالر ادوض عبضاللە٢٢١
ک٢٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٠٠٠٥٩کىیستاى کوال اسواعیل ٢٢٢
ک١٤زاًستی١٠٢٠٣٥٠٩٠٢٤١کیژاى هذوض داجی بایس ٢٢٣
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢١٠٠٧٠کەوسەر دسي هذوىص دسي ٢٢٤
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٧٠٠١٤گلێٌە پیرۆت وتواى لاصر٢٢٥
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠٠٩٨گلێٌە علی بابکر رسىل ٢٢٦
ک١٩زاًستی ١٠٢٠٣٥٢٢٠١١٣گلیٌە علی ادوض عىال٢٢٧
ک١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٥٠٠٢٨گلیٌە هذوض براین ٢٢٨
ک١٨زاًستی ١٠٢٠٣٥٠١٠٠٨٢گىاڵڵە ادوض سضر ادوض٢٢٩
ک٢٢زاًستی ١٠٢٠٣٥١٣٠٠٥٢گىاڵڵە کرین عبضاللە لاصر ٢٣٠
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠٢٤گىڵسار ابىبکر دسي سضر ٢٣١
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٢٠٠٠٥گىڵٌاز هذوض ًبی رسىل ٢٣٢



ک٩وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٣٠٠٢٠گیابەًض هیٌە عبضاللە رسىڵ ٢٣٣
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٣٠٠٢١گیارەًگ زرار هذوض رسىل ٢٣٤
ک٢٠زاًستی ١٠٢٠٦٥٢٧٠٠٥٦گەژبیي سلێواى سضر رسىل ٢٣٥
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢١٠٠٧٤گەضاو دوض بابکر ضێشە ٢٣٦
ک١٠وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠١٠٣گەضبیي جوعە دوض رسىل ٢٣٧
ک١٤وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٠٤٠١١٩گەضبیي علی هذوض عبضاللە ٢٣٨
ک١٤زاًستی١٠٢٠٦٥١٢٠١٢٢گەضبیي هذوض رسىل اسواعیل٢٣٩
ک١٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٨٠٠٢٩الڤا جعفر علی عثواى ٢٤٠
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠٢٧الڤاى جبرائیل بایس سضر٢٤١
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠١٠٧الڤاى عسیس علی رسىل ٢٤٢
ک١٧وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠٣٢الڤاى عور رسىل عبضاللە ٢٤٣
کزاًستی١٠٢٠٣٥١٤٠١١٩الڤاى هذوض رسىل علی٢٤٤
ک٢١وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٣٠٠٧٠الڤە اکى دسیي هصطفی٢٤٥
ک١٩وێژەیی ٢٠٢٠٨٥٠٢٠٠٥٦الڤە ئاراش اسواعیل ٢٤٦
ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥٠٣٠٠٩٥الًە ابىبکر دوە سىر ٢٤٧
ک١٥وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢٢٨٠٣٨الوێي هیٌە ادوض فرسە ٢٤٨
ک١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٣٠٠٣٤هروە ادوض هىلىص ٢٤٩
ک١٢وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٠٠١٠٨هروەت هصطفی دسێي هصطفی٢٥٠
ک٢٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٠٠٠٥٨هرین ابراهین ادوض علی ٢٥١
ک١٧زاًستی ١٠٢٠٣٥١٧٠١٤٨هرین علی ادوض عبضاللە ٢٥٢
ک١٤وێژەیی٢٠١١٠٥١٢٠٠٢٤هرین یذی علی عىاڵ٢٥٣
ک٢١زاًستی ١٠٢٠٣٥١٧٠١٤٩هژصە صەضتی اسواعیل هذوىص٢٥٤
ک٢٤وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٨٠١٢٢هیهٌاز رسىل ابراهین رسىل ٢٥٥
ک١٤زاًستی١٠٢٠٦٥١٨٠٠٣٢هیهٌاز وسى سلیواى اسواعیل٢٥٦
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٣٠٠٧٥هەستاى دسي عباش کرین٢٥٧
ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥٠٣٠١١٣ًاسکە هذوض دوسە رسىل ٢٥٨
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٦٥٠٨٠٠١٥ًىاال ادوض عبضاللە ادوض٢٥٩
ک٢٥زاًستی١٠٢٠٣٥١٤٠١٣٩ًێرگس دسێي هذوض هذوض ٢٦٠
ک١٩وێژەیی١٠٢٠٣٥٠٠٠١٣٣ًێرگس هذوض رسىل ٢٦١
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٠٠٠٦٣ًیاز اسواعیل هذوض صالخ ٢٦٢
ک١٩زاًستی١٠٢٠٦٥١٨٠٠٩٨ًیاز هذوض علی عور ٢٦٣
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥٢٠٠٠٣٨ًیطتیواى عور عىال ادوض٢٦٤
ک٢١زاًستی ١٠٢٠٣٥١٢٠٠٩٦ًیگار زرار ابىبکر پیرۆت٢٦٥
ک١٣وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٦٩ًەرهیي دسي ابراهین هذوض٢٦٦
ک١٩وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٠٠٠٦٦ًەزیرە هراص ادوض علی ٢٦٧
ک١٧زاًستی١٠٢٠٦٥٠١٠٢٤٨ًەواز عبضالردوي اسواعیل ٢٦٨
ک١٢زاًستی١٠٢٠٣٥١٣٠٠٦١ًەورۆز هذوضاهیي عىال٢٦٩
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٧٠٠٠٤ًەورۆز هصطفی دوض سضر ٢٧٠
ک١٨وێژەیی ٢٠٢٠٣٥١٣٠٠٢٣هاوژیر دسي ادوض سضر٢٧١



ک١٥زاًستی١٠٢٠٣٥١٢٠١٣١هاوژیي لاصر هذوض ٢٧٢
ک٢٣وێژەیی٢٠٢٠٣٥٢٠٠٠١٥هاوًاز سضر عبضاللە لاصر ٢٧٣
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٧٢هاوًاز رسىل هذوض عبضاللە٢٧٤
ک١٩زاًستی ١٠٢٠٣٥١٢٠١٠٣هاوًاز سلواى هصطفی ٢٧٥
ک٢٠وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٣٠٠٨٢هاوًاز هذوىص دسي ٢٧٦
ک٢٠زاًستی١٠٢٠٨٥١٣٠٠٤٢هىصا لاصر رسىل ادوض ٢٧٧
ک١٧وێژەیی٢٠٢٠٦٥١٦٠٠٢٧هۆزاى عور عبضاللە دسي ٢٧٨
ک١٦زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٠٠١٦١هۆًیا ادوض اسواعیل سلطاى٢٧٩
ک٢٠زاًستی١٠٢٠٨٥١٣٠٠٤٠هێطىو صەروێص هىالى ٢٨٠
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٨٠٠٢٩هێطىو رۆستەم لاصر عسیس ٢٨١
ک١٦وێژەیی٢٠٢٠٣٥١٤٠٠٩١هێطىو هصطفی براین سضر ٢٨٢
ک١٨وێژەیی٢٠٢٠٦٥٠٢٠٠٧٧هێڤی هوسە سضر کرین ٢٨٣
ک٢٣زاًستی ١٠٢٠٦٥٠٦٠٠٨٢هێلیي عثواى وسى ٢٨٤
ک١٥وێژەیی٢٠٢٠٣٥٣٥٠٠٢٥هەتاو جالل عبضالجبار سلێواى٢٨٥
ک٢٢زاًستی ١٠٢٠٣٥٠٠٠١٥٣هەریس هوسە دوە ساڵەڕەش ٢٨٦
١٢وێژەیی ٢٠٢٠٣٥٢٢٠٠٤٢هەاڵڵە دسي عىال براین ٢٨٧

ک١١وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠٦٢هەاڵڵە علی فتخ اللە لاصر٢٨٨
ک١٤زاًستی١٠٢٠٣٥١٧٠١٧٢هەوار عبضالردوي لاصر دوض٢٨٩
ک١٢وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٤٠١٤٥هەوار علی عسیس دوض ٢٩٠
ک٢٢وێژەیی٢٠٢٠٣٥٠٣٠٠٦٤هەوریي جلیل هذوض اسواعیل٢٩١
ک١٧وێژەیی٢٠١١٠٥١٢٠٠٣٢هەوریي عبضاللە هصطفی عسیس٢٩٢
ک٢٠زاًستی١٠٢٦٥١٩٠٠٩١هەوریٌگ هذوض هصطفی ادوض٢٩٣


