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A11ئاڤان صالح صديقC2ئارام قادر الال اسماعيلA1ئاره زو عطا حمه  كريم قادرA12ئااڵ عزه  محمد رسول

A12ئامانج على برايمC2ئاسۆ حمد خضرA1ئاكام عمر سعيد حسنA12ئاودێر رسول حمه  عبدالقادر

A12ايمان محمد نجيمC2ئاڤان كاروان عزيزA1امينه  جالل قادرA12ئاالن سيروان عبدالرحمن

A12ايوب عبدالله  حسنC2ئه ڤين عبدالله عليA1باخان عزيز محمد رسولA12احمد ستار اسد فتح الله

A12باخان ابوبكر برايمC2امينه  عبدالله حاجي حمه  ره شA1به سوز محمد حمه  يوسف درويش نادرA12ايڤان جالل محمد امين رسول

A12بالل رزگار حسينC2بلند لقمان طاهرA1به ناز حسين احمدA12بهرۆز محمد على فتاح

A12بنار صديق شفيعC2بهره  ناصح رحيمA1به هار حمه  سعيد باهۆمرA12به رێز ئازاد محى الدين محمد

A12به يان ابراهيم موسىC2به رهه م محمد عثمانA1به هێز رسول أحمدA12به هێز به ختيار عثمان على

A12بيژان على عمرC2به رهه م محمد على احمدA1به يان محمود حمه  ده رويشA11پشتيوان فتاح حمه  كريم حمه  رشيد

A12پێشره و خدر برايمC1به شدار حسن علىA1په يام رجب أحمد رجبA11په رى احمد عبدالله

B1تحسين طه احمدC1به هره  عبدالرحمن عبدالله B4په يمان أحمد عبدالله  أحمد A11په يام قادر جالل احمد

B1چيا لقمان عبدالرحمنC1بيگرد محمود هومه رB4پێشره و زوراب  وهاب كاكه  أوالA11جوتيار احمد حمدامين

B1حكيم عبدالله  كاكه  مالC1بێژان محمود حسنB4تاڤگه  محمد مولود اسماعيلA11دابين حيدر حسێن طاهر

B1ده رباز سعيد ابابكرC1تواناعثمان احمدB4ته مه ن حسن كريمA11دلێر رسول احمد وسو

B1ده رون محمد حمه  يوسفC1جوانه  محمد ابراهيمB4جوانه  حسين عبداللهA11دنيا حميد حمدامين

B1ديارى ابوبكر عبدالرحمنC1چنار رجب حمدB5چنار كريم محمود مصطفىA11ده ريا صالح محمد على

B1دێكان صالح سعيدC1دانا حسن حسينB5چواس عبدالله  محمد خدر A11ديارى حسن حمد على

B1ڕامين على خضر عبدالله C1ده رباز مصطفى رسولB5چيا هه لو محمود عبدالرحمنA10رسول خدر رسو پيرۆت

B1ڕۆمان محمد عبدالعزيزC1دونيا رسول احمدB5حسن وسو سليمان اسماعيلA10روكار صالح خدر حسن

B1ڕيزان حسن مجيدC1ديمه ن محمد صالحB5ديارى على عزيزA10رۆژگار محمد مغديد مصطفى

B1ڕێبه ند سيامند مامه ندC1راژان ابراهيم محمدB5ديدار عثمان عبدالرحمن أمينA10ڕاستى يوسف قادر

B1ساكار عبدالرحمن حمدB12روژگار رسول حسنB5ديمه ن مينه  سيوالدين شيخه A10ريناس صمد نجم مجيد

B4سانا سه ردار محمودB12رێبين حسين فتاحB5ره وه ند ابوبكر حسنA10ڕزگار امين صالح

B4سروشت محمد عمرB12زرار ايوب خالدB5زريان حسو محمدA10ڕيكان حميد حمه أمين خورشيد

B4سروه  ابوبكر بايزB12ساكار خدر حمدB8زريان محمد عبدالله  اسماعيلA10زه ينه ب قادر محمد عبدالرحيم

B4سه نگه ر عطا محمدB12سه ركۆ جالل صاحبB8ژاڵه  حسين مينه  نبىA10ژينۆ محمد على حمدامين

B4سوره ت بكر احمدB12سه الم محمد زاهيرB8سعدون حمد أمين عبدالكريم اسماعيلA10سامڕه ند بابكر رسول

B4سۆران صالح حسينB12سوزان رسول حمدB8سه ربه ست محمود عمرA10ساڕێژ وشيار محمد

B4سۆران محمد مصطفىB12سيروان حسين احمدB8شايي ارام كاكه رشA10سعد عبدال عثمان

B4صديق حسين عبدالله B12شۆخان رسول خضرB8شێوه  رضا كريمA9سنور أنور مصطفى رسول

B4عثمان ابراهيم عبدالله B11فێنك خليل حسنB8صباح حمد رسول حمدA9سه ربه ست سواره  عمر حمه أمين

B5فاطمه على عبدالله B11كاروخ سمايل محمدB8كارمه ند مراد خدر مرادA9سه لمان صالح عبدالله اسماعيل

B5كارزان عبدالله  اورحمانB11گۆران حسن محمدامينB8گه الوێژ حاجي عبداللهA9سۆما كريم أحمد عزيز

B5كافيه  برايم رسولB11مژده  كامه ران حمه  عبداللهB8الره  أبوبكر خدر أحمد A9سيما سالم رسول حمدامين

B5كامران فتاح محمودB11نياز محمود حاجي باپيرB8محمد ياسين أحمدA9شاديه  كاوانى ابراهيم احمد

B5كوردستان عبدالله  حمه B11هه لويست رسول حمدB8مهران مال حمدأمين رسولA9شاژين حسن حمه  سعيد

B5كۆژين محى الدين عواڵB11هه وار له شكر سيد حكيمB11هوشمه ند حسين ممند مصطفىA9شڤان على أحمد على

B5كيژان احمد عبدالله B11هوشمه ند أسماعيل حمه B11هۆشه نگ عبدالله  صادق اومرA9شنياز طارق محمد محمد

B5گريڤان قادر حمدB11هۆشمه ند كريم صالحB11هيدى عثمان حسن حمه C4شيماء كمال نورى خدر

B5الژه  عبدالله  همزه B11هيرو حمه  رسول حسينB11هيژا شورش أحمد أمينC4عبدالرحمن نوزاد فقى ابراهيم

B5ماريا محمد يوسفB11هيرۆ حسين احمدB11هيمن على حسينC4علي محمد ويس مراد عزيز

B5محمد خضر حمدB11هيوا مينه  حمدB11هێڤى احمد عبدالله  خسروC4كۆسار عمر حمه  رضا

B5محمد عثمان فتاحB8ياد على محمدB11وهاب محمد محمود شيخه C4گالر هاشم طه 

B8محمد قادر حسنB11يادگار حسن محمدC4الڤه  جمال نامق احمد

B8ميهره بان على خاليدB11ياسين حسين خدر حسين C4محمد على محمد حسن

B8هاوژين سليم دهروێشC4محمد صالح احمد

B8هه رمێ عبدالله  محمدC4محمود روسته م محمود

B8هه رێم جواد قادرC4مصطفى ظاهر قادر

B8هه ڤاڵ جالل حمه ره شيدC4مه ڵبه ند حميد الياس

C4هدى محمد محمود عزيز

C5هۆگر حسێن قادر

C5هيوا عبدالرحمن مصطفى قادر

C5هێرۆ حمد برايم

C5هێمن رسول حمد رسول

C5هێمن كريم شيخ اومر رسول


