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A1اسماعيل محمد محمودA4ئارام على عبدالله A10ئارام قادر حمد ئاغاC2ئاراز جعفر قادر

A1ئااڵعزيز حمدA4ئارام مصطفى ابوبكرA10ئاشتى حسن حمه  بابكرC2ئاراس عمر حويز

A1ئامانج  شۆرش رسول حمه A4ئازاد على  اڵىA10ئه وين عثمان محمد علىC2ئازاد اكرم على

A1ئاواره  صالح  مصطفىA4ئاكام ابراهيم قادرA10ابراهيم حسين خدر نبىC2ئازاد عبداللە احمد

A1ئه وين محمد احمدA4ئاوات كاوانى ابراهيمA10ابوبكر محمود محمد محمودC2ئازار عبدالرحمن عبداللە

A1ايوب محمد محمودA4ئاواز اسماعيل سليمانA10احمد ابراهيم خاليد مصطفىC2ئاسۆ على قادر

A1به رهه م رحمان ولوخانA4ئاواز برهان رضاA10احمد حسين حويزC2ئاشتى حمد محمود

A1به رهه م عبيد محمدA4ئاواز محمد حمد ره شA10اوات محمد ابراهيم مولودC2ئاوارە صابر محمد

A1به ڵێن  قادر أحمد حسينA4ئه ژين خالد احمدA11أكو حوال رسول أحمدC2ئەڤین عمر حمە على

A2به يان حمد اسماعيلA4ئه ژين كاكل ابوبكرA11أيش أحمد فقى نبى ره سوC2ابراهيم حاجی محمد

A2بێريڤان جبار عبدالله A4ابراهيم يونس الوه A11بڕوا جميل امين عبدالرحمنC2ابراهيم حمد حسێن

A2بێستون خدر مال قادرA4اجره  على مصطفىA11به رزى هيوا عمرC2ابوبكر خدر اسماعيل

A2پيرۆز عبدالله  احمدA2اراز ره شيد شێخ طهA11به ناز مصطفى حمه صالحC1احمد زرار رسول

A2جهاد قادر عمر قادرA2ارسالن عمر رسولA11به هار خدر قادرC1ارسالن مصطفى ابراهیم

A2حه كيم  عثمان قادرA2اسماعيل عوال احمدA11پاوان شريف قادر سۆفى علىC1اسۆ مصطفى وستا محمود

A2حه ميد مه جيد محمد علىA2امينه  ابوبكر اسماعيلA11پشتيوان حسن عزيز مالC1اكرم نجیب حمە مصطفى

A2ديالن عثمان احمدA2ايڤان محمد  داودA11پشێو عثمان رسول علىC1الهام ابوبكر خدر

A2ره هێڵ ابراهيم خدرA2بشده ر حسن عمرA12په يام عمر حمدC1بنان صادق كامل

A2ڕۆژگار حسين ابراهيمA2بهروز محمد اسماعيلA12تارا خالد فقى اسماعيلC1بۆکان محمد حسن

A2ڕێبوار أحمد فه قى محمدA2به ريز  لطيف سعيدA12تاران عبدالقادر حمد محمودC1بێخاڵ طاهر خمد

A2ڕێبوار رسول اسماعيلA2به رێز عبدالله  قادرA12تريفه  كريم طه حسينC1بێژان حسێن عواڵ

A4زه نوێر جالل مسته فاA1به سوز عبدالله  حسينA12جبار رسول حسين ممندB12بێستون اسماعیل احمد

A4سه ركه وت محمد حمدA1بيرى حمد بايزA12جيگرحمه  على قادرB12بێگرد محمد محسین

A4سكاال محمد رسولA1بيژان  حمد نبىA12چيا عمر عبدالله  حسنB12بەرهەم عبدالرحمن ابراهیم

A4سنور حسن قادر حه مه A1پشتيوان عبدالفتاح  علىA12حمدامين حمه  نبى خدرB12بەرهەم لقمان حاجى

A4سوزان باپير رسولA1په يام  احمد  طهA12دانا شريف قادرB12بەهرە عبداللە خضر

A4شاديه  محمد  أحمدA1په يوه ند عمر عبدالله A12ديده ن عمر قادر عبدالله B12بەهرە وسطن عبدالرحمن

A4شاره بان ميرزا سليمA1په يوه ند مصطفى محمدA12رازاوه  خالد كاكلB12بەهمەن عمر مارف

A4شاناو جبار أحمد خضرA1جوتيار اسماعيل مالA12رسول دڵشاد عبدالل حسێنB12پاوان حسن غەریب

A4شانو خالد معروفA1حسين ئه سكه نده ر حسێنB1ره وه ند احمد حمد خضرB12پێشڕەو حمد حمدامین

A5شه هێن كريم دارا ته يفورA1خالد محمود اسماعيلB1روقيه  برايم أحمد برايمB12پێشەوا قادر حمەرسول

A5شه هيبه  حوال مالA1خۆشه وى شيخه  مولودB1ڕابه ر محمود سليمان قادرB12پەروین سلێمان قادر

A5شكريه  زيندين حمدA1داستان  رزگار عوالB1ڕاژان خدر محمد عمرB12توانا عبداللە حسێن

A5شێرزاد على مولودB1ده رباز مولود برايمB1ڕاويژ رسول مال محمودB11تەنیا نادر عبداللە

A5چنار قادر حسن عزيزB1ديمه ن على ابراهيمB1ڕقيه  حمه  خدر حسنB11جبار عبدالرحمان خدر

A5گالوێژ محمد وسمانB1رانيه  محمود حاجى رسولB1ڕيباز برايم أحمد حمدB11جواد محمد احمد

A5گواڵله  ابراهيم بابه كرA12رسول خدر رسولB1ڕيناس حمد علىB11جوتيار پیرۆت بابکر

A5ڤيان بايز على رسولA12رهيڵ عباس خدرB1زه يتون ابراهيم على حاجىB11جيهان خورشيد قادر

A5عايشه  محمد محمودA12روژان خدر محمودB4ژوان حمدامين محمودB11چنور حاجى اسماعیل

A5عائشه  محمد  عبدالله A12روژگار  موالن  محمدB4سارا محمد مصطفىB11چێنه ر رحمان محمدامين

A5عمر مولود حمدA12رۆژان حسن شريفB4سازگار عبدالله  بابكر حسنB11حليمە برایم برایم

A5فه رمان صمد نجمA12رۆمان قرنى حمدB4سازگار همزه  عمرB11خالد بايز حمد

A6كارزان فريق نصرالدينA12ريبوار مولود حمدامينB4سامان شۆرش محمدسور خضرB8دارا عبداللە کالوى

A6كاروخ على خدر حوێزA12ريبين  محمد امين  پيرۆتB4سروه  حسن فقى محمد حمه امينB8دڵسۆز رفیق رئوف

A6كوێستان عبدالله  سليمA12رێزان محمد  محمودB4سنور اسماعيل قادرB8دڵشاد عبداللە جوامێر

A6مه هدى عبدالله  ابو بكرA11ڕيباز عثمان احمدB4سه ربه ست حسن عبدالله B8ديالن عزيز ازدين

A6محسن قادر عوالA11ڕيناس محسن سليمانB4سه ربه ست محمد خضرB8دەرون مجید محمد

A6محمد همزه  قادرA11ڕێبين محمود عزيزB4سه ركه وت حاجى أحمد حمدB8دەریا محمد ابراهیم

A6مريم بابكر حسينA11زريان بايز علىB4سه نگه ر زرار رسولB8راوێژ مەمەند

A6نه وار أبو بكر اسماعيلA11ژاله  نوزاد عبدالله B4سوزان حمد محمودB8رۆژگار محمد محمود

A6نێرگز على محمدA11سارا عبدالله  اسماعيلB5شه يدا حسن ابراهيم حمدB8ريبوار فائق عبدالله 

A8هاژه  ابو بكر ابراهيمA11سازگار قادر رسولB5شيريڤان نجات عبدالله  ابراهيمB8رێبه ر رسول خدر

A8هاوڕاز دڵشاد عوالA11ساوه  صالح اسماعيلB5صالح حمه  سور صالحB8ڕابەر محمدامین علی

A8هاوكار ابراهيم  أحمدA11سه روين سعيد احمدB5على رسول بيروت قادرB8ڕزگار تۆفیق احمد



A9هاوكار طه محمودA11سه لمان محمد امين  مصطفىB5عمر حسن مصطفىB5ڕوبار عمر قادر



A9هه ڵوێست محمد مولودA11شاخه وان حمد بابكرB5فريشته  محمد حمد همزه B5ڕووبەند مصطفى عوال

A9هه الله  بيروت أحمدA11شادى سه ردار علىB5فه ريده  محمد عبداللهB5ڕووداو عباس محمد

A9هێرۆ محمد حسن قادرA10شانگار احمد عثمانB5فينك ابراهيم حاجى عبدالرحمنB5ڕۆژگار عبداالە ابراهیم

A9هێمن حسن ابوبكرA10شلير عمر احمدB5قدريه  محمد رسولB5ڕۆژگار محمود عوال

A9هێمن مه ال صالحA10شمال محمد اسماعيلB8كاره شه  صمد اسماعيلB5ڕێزان حارس وسو

A9هيوا حمدامين مصطفىA10شيراز امين محمودB8كاروخ رسول قادرB5ڕێزان مصطفى پیرۆت

A9هيوا على ئيسماعيلA10شيروان حسن اغا قرنىB8كه نار خالد ابوبكر قادرB5ڕێژین محمد قادر

A10شيواو صمد نجمB8كوچه ر حسن أحمد عزيزB5ڕێکەوت على وەیس

A10طالب رسول فتاحB8كۆژين يوسف همزه A8ڕێناس على خدر

A10عبدالله  تؤفيق احمدB8محمد رسول عبدالله  أحمدA8ڕەوا محمد خدر

A10على  احمد  خدرB8محمد سواره  محمودA8ڕەوەند رسول خدر

A9على ابراهيم بابكرB8محمد على هومر حمدA8زریان حمد قادر

A9قاصد بايز حسنB8مقداد حسن قادر حسنA8زليخا حمد احمد

A9كارزان حمد خدرB8مه ريوان على عبدالله  علىA8زەنوێر بایز محمود

A9كاكه  شوان حمه  عزيز قادرB8هانا أحمد محمد اسماعيلA8ژاکاو محسین مجید احمد

A9كنار محمود عوالB8هاورى قادر رسولA8ژاڵە ابراهیم محمد

A9كه نار زياد ابراهيمB11هاوڕێ  زبير عبدالله A8ژیار محمد نامیق

A9گۆڤند مغديد نادرB11هاوڕێ محمدامين حسن قادرA8ژینۆ على ابراهیم

A9الڤه  محمد  علىB11هاوژين خدر عبدالله  فقێ صالحA8سازگار حسێن پیرۆت

A9الڤين  دالو ر  كاكه  عثمانB11هه ردى محمد احمدA8ساکار محمد احمد

A9الوين خدر وسوB11هه ريم عمر عبدالرحمن عبدالله A6ساوێن جمعە حاجى

A9ليمۆ محمد  احمدB11هه ستيار برايم أمر خدرA6ساوێن خدر حمد

A9محمد انور حمه B11هه ڵمه ت اكرم عثمانA6سۆران حسن حمد

C4محمد حسن برايمB11هێرۆ قادر على  قادرA6سۆران خدر اسماعيل

C4محمد حميد محمدB11هێشو حاتم همزه A6سۆزى اسماعيل احمد

C4محمود حمد عبداللهB11هێمن عبدالرحمن جواد حسنA6سۆما على موالن

C4نه ژاد على خدرB11ياسين على أحمد  حمدA6سۆما نصراللە کریم

C4هاوار  ازاد  هباسA6سەحەر على احمد

C4هاورى شوكت محمد امينA6سەدا سعید احمد

C4هاوژين قادر احمدA5سەربەست عبداللە احمد

C4هاوكار محمد  نبىA5سەروەت ابراهیم على

C4هه ردى ياسين  أحمدA5سەروەت حمە عزیز

C5هه ريز ابراهيم عزيزA5سەالم عزیز مەمەکوڕە

C5هه وراز حمدامين سمايلA5سەهەند حمد رسول

C5هه وراز عطار نورىA5شارا عبدالستار حوێز

C5هوزان مصطفى احمدA5شاران شريف بابكر

C5هيوا قادر رضاA5شاناز خالد محمدامين

C5هێدى عمر احمدA5شێرزاد خالید ڕؤوف

C5هێرو مينه  عمرA5شەریف همزە فقێ رسول

C5هێمن رسوڵ اسماعيلA5شەماڵ خضر محمد

A5صفوان رضوان عبدالرحمن

A4صالح الدين حسين ابوبكر

A4صالح مصطفى صالح

A4عبداللە اسماعیل رسول

A4فرمان كريم عبداللە

A4فرياد محمد حسن

A4فريدە پیرۆت احمد

A4فەرەیدون سلێمان حمد

A4كانياو ابوبكر احمد

A4کاڵێ اکرم ابابکر

A2کۆچەر تۆفیق عبدالصمد

A2کۆسرەت خدر اسماعیل

A2کۆسرەت رسول عزیز

A2کۆسرەت نەریمان حسن

A2کەژاڵ لطیف عبداللە

A2گیابەند عمر حمد



A2لیال احمد خضر

A2محمد رمضان محمد

A2محمد عبدالله خدر

A2محمد عبداللە سێوالدین

A2محمد عزيز خضر

A2محمد فارس سليم

A1مراد احمد برايم

A1مروارى محمد محمود

A1مريم خليل جعفر

A1مهدى صابر مغدید

A1مهدى عبدالرحمن خضر

A1مهدى كانبى رسول

A1مهست غازى حمد

A1مير حسن محمد

A1میڤان اسعد عبداللە

B4ناسكە محمود احمد

B4نمام عمر مام ئاغا

B4نوا همزە سعید

B4نیاز حسێن عبدللە

B4نەورۆز رسول ابراهیم

B4نەوزاد وسێن رسول

B4هاوبير رسول برايم

B4هاوڕاز کاکل ابوبک

B4هاوڕێ قرار عبدالحميد

B4هاوژين حاجى ابراهيم

B4هاوژین خضر حسن

B4هاوكار ممند صابر

B1هونەر مولود مام نەبی

B1هۆکار محمد ابراهیم

B1هێدى محمدامین عبداللە

B1هێڤى صالح ابوبکر

B1هێمن حسين صالح

B1هەرمان محمدقادر

B1هەکار برایم امر

B1هەڵوێست لقمان مستەفا

B1هەنگاو محمد خالید


