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:پەروەردەى 

:پۆڵێن 

:پسپۆڕى 

ئەنجامى بەرايى فۆرمى گرێبەستى مامۆستايان

بنةرِةتى

رِانية

وةزارةتى ثةروةردة
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى سميَمانى

بةرِيَوةبةريَتى ثالندانان

دياريكردن

.ناوى يەكەم بەپَى ى ڕێنمايى يەكان گرێبەستيان بۆ ئەنجام دەدرێت  ()بەپَى ى ڕيزبەندى ليستى هاوپێچ  5
ئينطميزى:پسپۆڕى 

504111.80 185.8سالم حمد عبداللة حمة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات1 ئينطميزى ئينطميزى
449105.09 080.09كاروان صالح قادر مصطفى 5100100 نَير كؤليَذى بنيات2 ئينطميزى ئينطميزى
48498.75 073.75بروا حمد ووسين عمر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات3 ئينطميزى ئينطميزى
69297.20 077.2صابر على شريف صالح 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان4 ئينطميزى ئينطميزى

141496.57 170.57باخان صالح قادر مصطفى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات5 ئينطميزى ئينطميزى
138295.80 966.8احمد رسول امين محمود 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان6 ئينطميزى ئينطميزى
67895.45 169.45محمد قادر خدر باثير 5100100 نَير كؤليَذى بنيات7 ئينطميزى ئينطميزى
49394.74 069.74دانا جمال محمد حسين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات8 ئينطميزى ئينطميزى
42494.25 069.25ئةوين كاكة امين خورشيد حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات9 ئينطميزى ئينطميزى
41393.20 964.2حليمة محمد خضر احمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان10 ئينطميزى ئينطميزى
78393.13 068.13سمية على امين احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات11 ئينطميزى ئينطميزى

105993.10 964.1ديمةن عبدالرحمن قادر حمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان12 ئينطميزى ئينطميزى
52892.67 067.67هةلَوَيست عبداللة خضر اسماعيل 5100100 نَير كؤليَذى بنيات13 ئينطميزى ئينطميزى
14992.57 067.57ضرا عمر على احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات14 ئينطميزى ئينطميزى
9192.48 166.48مريم حسين شريف محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات15 ئينطميزى ئينطميزى

119692.40 963.4ِرَيناس عبدالرحمن احمد مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان16 ئينطميزى ئينطميزى
42291.78 066.78شنَو اسماعيل مةال حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات17 ئينطميزى ئينطميزى
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ئينطميزى:پسپۆڕى 

113891.60 962.6نةبةز احمد حمد خضر 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان18 ئينطميزى ئينطميزى
7091.42 165.42سيروان داود قادر محمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات19 ئينطميزى ئينطميزى

65191.30 962.3ِرَيبوار محمد عزيز محمد 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان20 ئينطميزى ئينطميزى
141691.10 962.1عزالدين عوال احمد حسين 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان21 ئينطميزى ئينطميزى

6990.30 164.3محمد حسين ئالى حمد امين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات22 ئينطميزى ئينطميزى
113790.29 065.29عبداللة احمد عبداللة محمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات23 ئينطميزى ئينطميزى
60090.20 961.2طولَة حمدامين عثمان حمدامين 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان24 ئينطميزى ئينطميزى

115490.10 065.1بةناز حسن صالح شيخة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات25 ئينطميزى ئينطميزى
117289.00 960ِرةهبةر اغا بكر سليم 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان26 ئينطميزى ئينطميزى
46388.36 063.36سةهةند عبداللة مراد سليمان 5100100 نَير كؤليَذى بنيات27 ئينطميزى ئينطميزى
88687.70 958.7رَوذطار رزطار محمود عزيز 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان28 ئينطميزى ئينطميزى
51387.52 062.52نزا على احمد حمة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات29 ئينطميزى ئينطميزى
47287.30 958.3ئاشتى محمد سعيد عزيز 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان30 ئينطميزى ئينطميزى
26786.24 061.24شوان محمد رسو حسين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات31 ئينطميزى ئينطميزى
58485.50 956.5درةخشان على اسماعيل مامة 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان32 ئينطميزى ئينطميزى
62985.36 159.36بةناز بايز سليم بايز 5100100 مَى كؤليَذى بنيات33 ئينطميزى ئينطميزى

136282.70 062.7هةردى حمد خضر حمد 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان34 ئينطميزى ئينطميزى
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ئينطميزى:پسپۆڕى 

49481.98 056.98مهناز رةسول عبداللة احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات35 ئينطميزى ئينطميزى
42081.06 056.06تروسكة دالوةر حسين عبداللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات36 ئينطميزى ئينطميزى
69078.70 058.7سَوزان محمد ثيرداود حسن 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان37 ئينطميزى ئينطميزى

37 373737373737373737 37:كۆى گشتى  37

Page 3 of 42Printed Date  :  14/12/2014 for Database Help : 07701541101



كۆى خال
تێكڕاى
 نمرە

كەسى
 شەهيد

ناوەوەى
 هەرێم

دەرچوى
 پەيمانگا

دەرچوى
 كۆلێژ

نيشتەجَى
 بوون

ساڵى 
دەرچون ڕەگەز ناوى چوارى پێشكەشكار فۆرم.ژ پسپۆڕىت

:پەروەردەى 

:پۆڵێن 

:پسپۆڕى 

ئەنجامى بەرايى فۆرمى گرێبەستى مامۆستايان

بنةرِةتى

رِانية

وةزارةتى ثةروةردة
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى سميَمانى

بةرِيَوةبةريَتى ثالندانان

دياريكردن

.ناوى يەكەم بەپَى ى ڕێنمايى يەكان گرێبەستيان بۆ ئەنجام دەدرێت  ()بەپَى ى ڕيزبەندى ليستى هاوپێچ  13
باخضةى ساوايان:پسپۆڕى 

2199.11 074.11شادية عزيز رسول عزيز 5100100 مَى كؤليَذى بنيات1 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
83898.94 073.94ئةظين عمر اسماعيل بابكر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات2 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
81097.46 171.46ِرةنطين حسن وتمان حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات3 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
83597.44 072.44بينةر ئازاد عبداللة عبداللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات4 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
84596.68 170.68ئةذين على محمد على 5100100 مَى كؤليَذى بنيات5 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
87193.41 167.41سمية عبدالرحمن محمد فقى على 5100100 مَى كؤليَذى بنيات6 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان

124592.19 067.19سارا رسول حمدامين محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات7 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
63891.11 066.11ِرووخسار عبداللة حسين برايم 5100100 مَى كؤليَذى بنيات8 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
27091.00 066طلَينة اغا حمد اغا 5100100 مَى كؤليَذى بنيات9 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
27588.45 063.45حةبيبة محمد حسين امين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات10 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
82686.37 061.37بروسكة ابراهيم ابوبكر حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات11 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
91986.36 165.36هَيرَو لطيف عزيز عبداللة 0100100 مَى كؤليَذى بنيات12 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان
84880.22 055.22طةزةن احمد محمود عبداللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات13 باخضةى ساوايان باخضةى ساوايان

13 131313131313131313 13:كۆى گشتى  13
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.ناوى يەكەم بەپَى ى ڕێنمايى يەكان گرێبەستيان بۆ ئەنجام دەدرێت  ()بەپَى ى ڕيزبەندى ليستى هاوپێچ  21
بريكارى:پسپۆڕى 

1122104.86 178.86ئاراس على عمر عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات1 بريكارى بريكارى
63102.80 973.8نةشميل لطيف سعيد عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان2 بريكارى بريكارى

208102.06 176.06لقمان عبداللة رسول شيخة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات3 بريكارى بريكارى
256101.60 076.6سةرهةد عبداللة برايم محمود 5100100 نَير كؤليَذى بنيات4 بريكارى بريكارى
87101.30 972.3رابةر حمة امين حمة رسول 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان5 بريكارى بريكارى

481101.14 175.14بةختيار عبداللة نةبى وسو 5100100 نَير كؤليَذى بنيات6 بريكارى بريكارى
102100.80 971.8بختيار على حمد حمدامين 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان7 بريكارى بريكارى

1109100.30 971.3احمد عبداللة صالح يحيى 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان8 بريكارى بريكارى
347100.25 971.25اسمر عزيز حمد امين طة 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان9 بريكارى بريكارى
754100.23 174.23ساية سَوران اسماعيل محمود 5100100 مَى كؤليَذى بنيات10 بريكارى بريكارى
81699.98 173.98نةمام رسول محمدامين مصطفى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات11 بريكارى بريكارى
49799.80 074.8كاوة حسن رسول حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات12 بريكارى بريكارى
15599.40 074.4كوردستان سلَيمان فقى اسماعيل حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات13 بريكارى بريكارى

113099.30 970.3قانعة وسين حمد عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان14 بريكارى بريكارى
100599.30 970.3بةرَيز حمد قادر حارس 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان15 بريكارى بريكارى
23399.25 970.25رةوةند حسن مينة برايم 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان16 بريكارى بريكارى
90799.24 173.24ذاكاو وةسمان سعيد عبداللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات17 بريكارى بريكارى
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بريكارى:پسپۆڕى 

61799.09 173.09سةركةوت سمكَو محمد سوارة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات18 بريكارى بريكارى
43299.08 173.08هيدايةت قادر حسين خدر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات19 بريكارى بريكارى
25798.85 073.85صادر على قادر وتمان 5100100 نَير كؤليَذى بنيات20 بريكارى بريكارى

113998.13 964.13خدر حمد نبى عوآل 505105 نَير ثةميانطاى مامؤستايان21 بريكارى بريكارى
40698.08 073.08غريب زرار محمود عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات22 بريكارى بريكارى
8698.00 969صبرية مصطفى عبداللة احمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان23 بريكارى بريكارى

76296.88 967.88شةماَل احمد مصطفى عيسى 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان24 بريكارى بريكارى
120196.75 967.75طةشاو محمد حمد امين سرسول 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان25 بريكارى بريكارى
76496.18 170.18االن حسين ايوب شريف 5100100 نَير كؤليَذى بنيات26 بريكارى بريكارى

123296.17 071.17رازان برايم احمد حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات27 بريكارى بريكارى
132296.00 967فيروز محمد امين يوسف حمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان28 بريكارى بريكارى
89695.89 169.89بَوكان رسول خدر حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات29 بريكارى بريكارى
59895.80 966.8بةهرة حسن اسماعيل قادر 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان30 بريكارى بريكارى
31195.73 070.73ثَيشرةو احمد حمد امين احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات31 بريكارى بريكارى
86795.61 169.61عبداللة على احمد مصطفى 5100100 نَير كؤليَذى بنيات32 بريكارى بريكارى

114595.60 966.6ديمةن همزة محمود عبدهللا 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان33 بريكارى بريكارى
96995.12 966.12شاناز محمد امين محمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان34 بريكارى بريكارى
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بريكارى:پسپۆڕى 

102895.00 070ِرابةر محمد رسول احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات35 بريكارى بريكارى
60294.95 168.95امانج ابراهيم احمد خضر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات36 بريكارى بريكارى

126394.80 965.8نةمام عبداللة بابكر احمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان37 بريكارى بريكارى
62394.71 069.71ئاودَير رسول برايم خضر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات38 بريكارى بريكارى
23494.25 965.25سةرباز احمد برايم رسو 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان39 بريكارى بريكارى
29994.10 168.1شَوخان عثمان عارف مصطفى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات40 بريكارى بريكارى
41193.88 964.88شاناز رسول خضر كوفة قادر 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان41 بريكارى بريكارى

132393.68 068.68ِرَيباز على بابكر قادر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات42 بريكارى بريكارى
129693.60 964.6خَوشةوى عبداللة حاجى مال خاليد 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان43 بريكارى بريكارى

6593.50 964.5زليخا محمد امين يوسف حمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان44 بريكارى بريكارى
77792.60 963.6دةرسيم ابوبكر مستةفا ابوبكر 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان45 بريكارى بريكارى
17092.50 963.5بيخاَل ابراهيم خدر احمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان46 بريكارى بريكارى

118892.44 166.44هةلََو ثيرَوت عباس حسين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات47 بريكارى بريكارى
1991.49 165.49شناوة محمد رسول شةريف 5100100 مَى كؤليَذى بنيات48 بريكارى بريكارى

44790.50 070.5شيرين محمد مصطفى سعيد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان49 بريكارى بريكارى
61890.10 164.1شاناز احمد مصطفى احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات50 بريكارى بريكارى
59789.80 960.8سَوران برايم احمد حمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان51 بريكارى بريكارى

Page 7 of 42Printed Date  :  14/12/2014 for Database Help : 07701541101



كۆى خال
تێكڕاى
 نمرە

كەسى
 شەهيد

ناوەوەى
 هەرێم

دەرچوى
 پەيمانگا

دەرچوى
 كۆلێژ

نيشتەجَى
 بوون

ساڵى 
دەرچون ڕەگەز ناوى چوارى پێشكەشكار فۆرم.ژ پسپۆڕىت

:پەروەردەى 

:پۆڵێن 

:پسپۆڕى 

ئەنجامى بەرايى فۆرمى گرێبەستى مامۆستايان

بنةرِةتى

رِانية

وةزارةتى ثةروةردة
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى سميَمانى

بةرِيَوةبةريَتى ثالندانان

دياريكردن
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بريكارى:پسپۆڕى 

59989.79 064.79تريسكة ضاهر ابوبكر صالح 5100100 مَى كؤليَذى بنيات52 بريكارى بريكارى
66188.74 162.74شادية محمد حمد عوآل 5100100 مَى كؤليَذى بنيات53 بريكارى بريكارى
63188.70 063.7شَوخان جبرائل بايز خضر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات54 بريكارى بريكارى
21288.18 162.18تةوار جمال كمال ثيرَوت 5100100 مَى كؤليَذى بنيات55 بريكارى بريكارى
46588.17 063.17سومية اسماعيل محمود محمدامين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات56 بريكارى بريكارى

135187.88 062.88كرمانج اسماعيل عثمان ئةحمةد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات57 بريكارى بريكارى
103687.85 062.85سةردار ئاكَو رسول حسن 5100100 نَير كؤليَذى بنيات58 بريكارى بريكارى
76386.38 160.38هَيمن احمد حسن عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات59 بريكارى بريكارى
13585.13 159.13هةلَكةوت سليم رسول حمدامين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات60 بريكارى بريكارى

132084.32 059.32عثمان رسول محمد ثيرَوت 5100100 نَير كؤليَذى بنيات61 بريكارى بريكارى
79884.25 064.25ئارام ابوبكر مةال عزيز 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان62 بريكارى بريكارى
30781.55 056.55ئاسودة حمد مام اغا محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات63 بريكارى بريكارى
45880.74 055.74زيتون حويز مصطفى حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات64 بريكارى بريكارى

105380.60 060.6بنار نادر مارف حمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان65 بريكارى بريكارى
90077.00 057نيشتمان محمد حوآل حسن 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان66 بريكارى بريكارى

66 666666666666666666 66:كۆى گشتى  66
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زانشتةكان:پسپۆڕى 

993113.66 984.66ساوَين عباس حسن عثمان 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان1 زانشتةكان زانشتةكان
47796.56 071.56ضيمةن عبدالرحمن حمد حمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات2 زانشتةكان زانشتةكان
1696.55 967.55شالدية قادر ثيرَوت مولود 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان3 زانشتةكان زانشتةكان

121696.55 967.55ئامينة على امين محمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان4 زانشتةكان زانشتةكان
9096.44 962.44فاطمة قادر كريم مصطفى 505105 مَى ثةميانطاى مامؤستايان5 زانشتةكان زانشتةكان

62195.55 966.55بةس عبداللة عزيز عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان6 زانشتةكان زانشتةكان
120395.50 966.5سيفان جالل حمد خضر 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان7 زانشتةكان زانشتةكان
47895.45 070.45سانا حمد على اسماعيل 5100100 مَى كؤليَذى بنيات8 زانشتةكان زانشتةكان
93993.88 964.88كَوضةر محمد مصطفى على 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان9 زانشتةكان زانشتةكان
98593.67 964.67سةردار حاجى ابراهيم عبداللة 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان10 زانشتةكان زانشتةكان
72692.87 067.87زرار زياد ابراهيم حارس 5100100 نَير كؤليَذى بنيات11 زانشتةكان زانشتةكان
68491.55 962.55ئارام محمود عمر فرخة 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان12 زانشتةكان زانشتةكان

101291.22 962.22شةهرى عزيز احمد مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان13 زانشتةكان زانشتةكان
75391.11 962.11سيبور رسول محمود بابكر 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان14 زانشتةكان زانشتةكان
39890.88 961.88طولَزار غفار عبدالقادر باوبس 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان15 زانشتةكان زانشتةكان
39690.50 961.5ئازاد كانبى رمضان رسول 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان16 زانشتةكان زانشتةكان
30290.11 961.11فَينك قادر خضر امين 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان17 زانشتةكان زانشتةكان
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زانشتةكان:پسپۆڕى 

29589.75 064.75ئاشتى جالل على قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات18 زانشتةكان زانشتةكان
54689.30 163.3يوسف محمد عبداللة صوفى 5100100 نَير كؤليَذى بنيات19 زانشتةكان زانشتةكان
41288.07 063.07ئةذين احمد شيخة خضر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات20 زانشتةكان زانشتةكان
45286.80 957.8حسين محمد ابراهيم رسو 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان21 زانشتةكان زانشتةكان
63086.00 957ئاسَو صابر على صادق 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان22 زانشتةكان زانشتةكان
54085.63 159.63هةلَمةت عبدالواحد احمدرةش مصطفى 5100100 نَير كؤليَذى بنيات23 زانشتةكان زانشتةكان
97478.88 058.88هةلََو حسين سعيد ثيرَوت 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان24 زانشتةكان زانشتةكان

24 242424242424242424 24:كۆى گشتى  24
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عةرةبى:پسپۆڕى 

168111.45 086.45كوردستان غريب مال فقى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات1 عةرةبى عةرةبى
228109.60 183.6كنَير عبدالرحمن عبداللة باثير 5100100 مَى كؤليَذى بنيات2 عةرةبى عةرةبى
881107.34 181.34بةشدار ابابكر محمد امين رسول 5100100 نَير كؤليَذى بنيات3 عةرةبى عةرةبى
62105.17 179.17بيذان بايز ثيرَوت رسول 5100100 مَى كؤليَذى بنيات4 عةرةبى عةرةبى
92104.96 079.96كويستان عمر خدر مصطفى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات5 عةرةبى عةرةبى

445103.85 078.85جوانَى على حمد سعيد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات6 عةرةبى عةرةبى
173103.71 078.71تابين محمد اسكةندةر مام رةسول 5100100 مَى كؤليَذى بنيات7 عةرةبى عةرةبى
236102.05 176.05ئارةزو سليمان ابراهيم  عبداللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات8 عةرةبى عةرةبى
137101.11 175.11شكرية عبداللة احمد ابراهيم 5100100 مَى كؤليَذى بنيات9 عةرةبى عةرةبى
174100.73 075.73مةريوان على قادر عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات10 عةرةبى عةرةبى
82499.03 173.03ثةيوةست عمر عبدالسالم محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات11 عةرةبى عةرةبى

129098.62 167.62ضنار سوارة اسماعيل احمد 5100105 مَى كؤليَذى بنيات12 عةرةبى عةرةبى
114897.75 072.75سةنطةر عبدالمطلب عبداللة رسول 5100100 نَير كؤليَذى بنيات13 عةرةبى عةرةبى

4096.12 071.12كاروان محمد امين بابكر برايم 5100100 نَير كؤليَذى بنيات14 عةرةبى عةرةبى
65595.49 169.49فرياد انور محمد حسين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات15 عةرةبى عةرةبى

109495.44 070.44هةلَكةوت محمد مال جعفر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات16 عةرةبى عةرةبى
63795.04 070.04بةختيار عثمان كونى حسين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات17 عةرةبى عةرةبى
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عةرةبى:پسپۆڕى 

19795.00 070ِراوَيذ كوثر احمد رسول 5100100 نَير كؤليَذى بنيات18 عةرةبى عةرةبى
13394.10 168.1بَيالن صديق عبداللة سعيد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات19 عةرةبى عةرةبى
30393.93 167.93راستى رسول مينة كاك احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات20 عةرةبى عةرةبى
86693.63 167.63نارين عبداللة مينة خضر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات21 عةرةبى عةرةبى

115392.70 166.7دانةر محمود خضر حسن 5100100 نَير كؤليَذى بنيات22 عةرةبى عةرةبى
59392.11 067.11ثةيام احمد خضر احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات23 عةرةبى عةرةبى
27490.77 164.77شفاْ وسو حسن كوخة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات24 عةرةبى عةرةبى
85390.63 164.63عبداللة احمد سليم ابوبكر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات25 عةرةبى عةرةبى
88490.20 164.2احمد عمر محمد جاف محمدامين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات26 عةرةبى عةرةبى
88089.85 163.85خاليد رسول احمد رشيد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات27 عةرةبى عةرةبى

120089.79 163.79خاليد همزة احمد حمدامين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات28 عةرةبى عةرةبى
11889.63 064.63محمد سمايل وسو حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات29 عةرةبى عةرةبى
81989.35 064.35شةرمين على بابكر قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات30 عةرةبى عةرةبى
31989.10 064.1يوسف عبدالرحمن محمد عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات31 عةرةبى عةرةبى
40889.08 163.08هَيرَو رحمان حسن اسماعيل 5100100 مَى كؤليَذى بنيات32 عةرةبى عةرةبى

103588.89 063.89محمد عبدالمطلب حمد عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات33 عةرةبى عةرةبى
17588.55 162.55كريم محمد عبداللة حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات34 عةرةبى عةرةبى
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عةرةبى:پسپۆڕى 

23087.99 161.99تارا محمد عزيز قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات35 عةرةبى عةرةبى
1387.54 161.54باوان عبداللة زورار فقى احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات36 عةرةبى عةرةبى

114286.68 061.68سرهد طة عزيز يوسف 5100100 نَير كؤليَذى بنيات37 عةرةبى عةرةبى
44385.65 060.65فةوزية محسن مجيد مةولود 5100100 مَى كؤليَذى بنيات38 عةرةبى عةرةبى
18684.34 059.34ناسك عبداللة كالوى رسول 5100100 مَى كؤليَذى بنيات39 عةرةبى عةرةبى

130384.15 059.15ِرزطار رشيد احمد رشيد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات40 عةرةبى عةرةبى
40 404040404040404040 40:كۆى گشتى  40
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كؤمةآليةتى:پسپۆڕى 

1007103.30 974.3ِروناك بابكر رسول محمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان1 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
237102.90 973.9حسن اسماعيل نبى اسماعيل 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان2 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

1381102.30 973.3ئاوارة خدر مولود خدر 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان3 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
650102.20 973.2صالح حسين صالح حسين 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان4 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
220101.30 972.3قادر ابوبكر محمد ابوبكر 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان5 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
771101.20 972.2حسن سليم رسول ثيرَوت 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان6 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
156101.10 972.1حكيم محمد خضر احمد 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان7 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

1432100.30 971.3سةنطةر وريا محمد مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان8 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
71399.54 074.54كنَير خضر حمدامين خضر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات9 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
5598.30 073.3بِروا عثمان حسين حسن 5100100 نَير كؤليَذى بنيات10 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

118597.18 072.18ساوَين حمة همزة رةش حمة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات11 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
34497.07 072.07ئارام حمدامين نبى خدر 5100100 نَير كؤليَذى ثةروةردة12 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

104696.82 066.82بارزان محمد حسن حسين 5100105 نَير كؤليَذى بنيات13 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
7696.06 071.06نةرمين على قادر محمدامين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات14 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

106395.67 169.67بِريار حمدامين سوارة احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات15 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
28095.40 367.4شنَو مارف سمايل الى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات16 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

110894.80 965.8هونةر امين حسين مام اغا 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان17 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
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كؤمةآليةتى:پسپۆڕى 

96694.60 168.6ئةوين غفور محمود حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات18 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
87094.40 074.4مذدة مصطفى رسول قادر 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان19 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

126293.81 068.81باآل ئةمير مام اغا سعيد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات20 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
116193.60 073.6شاناز احمد سليم سعيد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان21 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
10093.19 068.19ِرَيبين عزيز رسول حمد 5100100 نَير كؤليَذى ثةروةردة22 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

135093.18 073.18بنار اسماعيل عباس احمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان23 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
57992.74 562.74ساكار عبداللة ابراهيم قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات24 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
77992.61 562.61ِرَوذطار فائق محمود اسماعيل 5100100 مَى كؤليَذى بنيات25 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
92292.60 072.6سةرضَل همزة عبداللة رسول 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان26 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
69592.30 072.3ديمةن ابوبكر حمدامين رسول 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان27 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
83092.10 963.1طةالوَيذ اسماعيل قادر صالح 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان28 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

128492.00 963سهام اسماعيل غريب حمة امين 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان29 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
46991.88 363.88ِراذان احمد ابراهيم قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات30 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
6891.40 071.4نةورَوز سليمان عمر حارس 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان31 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

52691.17 165.17هَيرَو صالح محمود مير 5100100 مَى كؤليَذى بنيات32 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
20090.60 070.6هَيرش مال ابراهيم هةينى 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان33 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
97690.40 961.4سَوران كاكة جوان مصطفى سليمان 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان34 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
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14190.00 070رزطار حمد امين محمود رسول 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان35 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
5789.40 069.4بَيطةرد حسين عبداللة حسين 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان36 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

11689.30 069.3تاظطة جالل محمد محمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان37 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
14088.30 068.3كنير خدر حسن خدر 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان38 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
6788.00 068شَوخان عبداللة محمد مولود 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان39 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

100187.90 067.9ليمَو عبداللة ابوبكر حسن 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان40 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
111887.35 062.35شَوخان رةفيق خضر ابراهيم 5100100 مَى كؤليَذى بنيات41 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
99287.30 067.3شهيلة حسن عبداللة محمد 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان42 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
27187.27 062.27طَونا اغا حمد اغا 5100100 مَى كؤليَذى بنيات43 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

107186.88 066.88جوانة رسول ويسى احمد 0100100 مَى كؤليَذى بنيات44 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
27986.85 061.85بيذان عباس خدر عبدالرحمن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات45 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
18086.82 160.82خليل محمد رسول حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات46 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
86986.00 066ئارى عثمان شريف رسول 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان47 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
84683.80 954.8شةهَين اكرم عبدالرحمن اسماعيل 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان48 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
77582.80 062.8دانا بابكر بابكر ابراهيم 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان49 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى

134182.40 062.4خالد احمد عبداللة رسول 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان50 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
78878.90 058.9دلَير اسماعيل معروف رؤوف 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان51 كؤمةآليةتى كؤمةآليةتى
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كؤمجيوتةر:پسپۆڕى 

1215113.80 093.8بةهَيز رسول احمد عبداللة 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر1 ديزاين كؤمجيوتةر
542113.10 192.1رزطار امين صالح مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر2 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
856111.90 190.9ميديا احمد حسين محمد 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر3 ديزاين كؤمجيوتةر
146111.90 091.9هيمن على حسين فتاح 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر4 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

1266111.00 185ساريا رسول عبداللة عمر 505105 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر5 ديزاين كؤمجيوتةر
1052110.60 189.6ئاآل حسن ابراهيم قادر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر6 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
485109.60 089.6ذالَة حسين مينة نبى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر7 نيتورك كؤمجيوتةر
987109.60 089.6سةربةست محمود عمر حمة 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر8 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
950109.00 089ساوَين سيف اللة سالم قادر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر9 نيتورك كؤمجيوتةر

1117108.60 083.6روشنا عبداللة ابراهيم محمد 505105 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر10 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
482108.50 088.5فرمان حكيم ويس اسماعيل 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر11 ديزاين كؤمجيوتةر

1131107.30 384.3شكار عمر محمد صالح على 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر12 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
305107.10 186.1شةرمين عبداللة محمود حمدامين 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر13 ديزاين كؤمجيوتةر
739107.00 087ِرابةر نعمان صابر رمضان 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر14 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
662107.00 384بِروا فاتح قادر على 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر15 نيتورك كؤمجيوتةر
27106.88 383.88شةثَول محمد رسول احمد 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر16 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

956106.70 185.7كوردستان عثمان رسو حمدامين 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر17 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
Page 18 of 42Printed Date  :  14/12/2014 for Database Help : 07701541101

Administrator
Highlight



كۆى خال
تێكڕاى
 نمرە

كەسى
 شەهيد

ناوەوەى
 هەرێم

دەرچوى
 پەيمانگا

دەرچوى
 كۆلێژ

نيشتەجَى
 بوون

ساڵى 
دەرچون ڕەگەز ناوى چوارى پێشكەشكار فۆرم.ژ پسپۆڕىت

:پەروەردەى 

:پۆڵێن 

:پسپۆڕى 

ئەنجامى بەرايى فۆرمى گرێبەستى مامۆستايان

بنةرِةتى

رِانية

وةزارةتى ثةروةردة
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى سميَمانى

بةرِيَوةبةريَتى ثالندانان

دياريكردن

.ناوى يەكەم بەپَى ى ڕێنمايى يەكان گرێبەستيان بۆ ئەنجام دەدرێت  ()بەپَى ى ڕيزبەندى ليستى هاوپێچ  2
كؤمجيوتةر:پسپۆڕى 

839106.20 185.2ظيان عمر اسماعيل بابكر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر18 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
1426106.20 180.2شاناز محمد عبداللة محمود 505105 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر19 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
648105.70 382.7ئاودَير عبدول مامة حمدامين 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر20 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
509105.70 179.7ئادةم عثمان رسول عبداللة 505105 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر21 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

1078105.40 085.4بةرهةم جعفر اسماعيل مام اغا 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر22 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
486105.10 382.1ئاسيا قادر خضر محمد 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر23 ديزاين كؤمجيوتةر
439104.40 183.4ئاوارة نبى حسن نبى 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر24 ديزاين كؤمجيوتةر
304104.20 381.2رابةر محمد امين محمود قادر 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر25 ديزاين كؤمجيوتةر

1308104.20 178.2كارزان احمد عبداللة زةينةَل 505105 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر26 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
520103.90 083.9جهاد محمد عوال رسول 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر27 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
211103.60 182.6ضراخان محمد رسول قادر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر28 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

1420103.30 182.3ئاسَو حسن عبداللة حسن 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر29 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
544103.30 182.3ئاراس محمد حمد نبى 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر30 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
818103.10 083.1طةيالن احمد رسول محمد 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر31 ديزاين كؤمجيوتةر
971103.00 177سةنطةر حمد عبداللة حمد 505105 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر32 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
147103.00 083نةورَوز ابوبكر حسين رسول 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر33 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

1217102.80 379.8ِرَيبةند خاليد محمود وةيس 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر34 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
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673102.10 379.1هيمداد رسول رسول سعيد 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر35 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
1224101.90 180.9ثالَة احمد خضر حمد 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر36 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
752101.50 180.5نةرمين حاجى اسماعيل ابراهيم 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر37 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
162101.50 180.5شكَوفة جعفر الى الى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر38 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
644101.40 180.4جمال محمد عبداللة حمد 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر39 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
340101.20 378.2شةيدا حميد اسماعيل حمد 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر40 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
111100.00 179تريفة عثمان رسول اسماعيل 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر41 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

127199.80 079.8كَوضةر مصطفى فقى خضر ابراهيم 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر42 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
1599.60 178.6دانا محمد امين عزيز عبدالرحمن 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر43 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

17299.40 376.4ذينؤ على عبداللة حسين 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر44 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
78698.70 177.7ِرةوةز حسن عبداللة حسين 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر45 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
56898.50 375.5مةستى قادر سليمان توفيق 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر46 ديزاين كؤمجيوتةر
23898.20 172.2ثةيمان عمر محمد فقى خضر 505105 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر47 ديزاين كؤمجيوتةر
11097.90 181.9دلَنيا حميد صابر عبداللة 005100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر48 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

144097.80 374.8طلَينة فةرهاد رسول شيخة 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر49 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
96897.07 176.07خومار محمد ابراهيم  سليمان 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر50 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

107996.90 076.9هَوطر عصاف صديق حمة خان 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر51 ديزاين كؤمجيوتةر
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124996.80 175.8سامان مصطفى رسول خدر 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر52 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
99596.80 076.8ِراذان على خدر على 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر53 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

106696.70 175.7محمود عبداللة احمد كريم 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر54 ديزاين كؤمجيوتةر
68996.50 170.5داستان جمال درويش حمة صالح 505105 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر55 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
81796.40 076.4دوين فيضىاللة عباس ميرزا 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر56 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

136896.20 373.2احمد حاجى حسين فتاح 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر57 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
141996.10 373.1ِرةنطين قادر مصطفى محمود 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر58 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
101596.00 175بهيز سليمان باثير امين 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر59 نيتورك كؤمجيوتةر
36995.80 372.8ئةظين رسول ئةحمةد رةش مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر60 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
18995.70 075.7ئاوارة قادر مال خضر 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر61 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
35295.00 169ثةيام عمر محمد فقى خضر 505105 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر62 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
33394.90 074.9ضنار عزيز مصطفى عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر63 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
57294.90 173.9ِرَيكان مال رسول نبى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر64 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

129194.50 371.5شاناز انوةر احمد رةسول 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر65 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
82894.30 074.3هَوذين محمد على موسى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر66 نيتورك كؤمجيوتةر
29394.20 173.2بةناز قادر رسول نبى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر67 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
22994.20 173.2شيالن مصطفى سعيد حاجى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر68 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
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110494.10 173.1زةيتون رسول احمد مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر69 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
109793.90 172.9سازان احمد سعيد عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر70 ديزاين كؤمجيوتةر
35193.00 172هةوار ضاهير غريب مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر71 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

129992.00 369ئاشتى محمد عبداللة رسول 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر72 نيتورك كؤمجيوتةر
66391.70 170.7هَيشو خدر عبداللة امين 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر73 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
50091.25 368.25كارمةند توفيق حسين كريم 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر74 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
19690.70 169.7شاناز لطيف رسول حسن 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر75 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
24890.40 065.4سَوسن حسين رسول حمد 505105 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر76 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
19190.20 169.2هَيدى حسين امين مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر77 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

105790.00 367رَيذنة خضر حمد خضر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر78 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
136390.00 169ضنار محمد ابراهيم سليمان 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر79 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
35888.90 068.9هاوكار محمد رسول حسن 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر80 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
80388.90 167.9برايم اسماعيل قادر مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر81 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
69888.80 068.8بةشدار برايم رسول مةمةند 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر82 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
83287.90 067.9سةنطين خدر حسن درويش قادر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر83 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
37187.30 364.3شاناز محمد بايز كاك حسين 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر84 ديزاين كؤمجيوتةر
16386.90 066.9ديدةن ساالر عبداللة عثمان 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر85 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
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143186.80 165.8ثَيشةنط رسول احمد رسول 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر86 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
119886.30 363.3خاوةر احمد حسن بكر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر87 ديزاين كؤمجيوتةر
16185.40 164.4ئاآل عمر عبداللة احمد 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر88 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
53885.20 362.2بةيان رسول احمد رةش مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر89 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
73885.20 164.2ذينَو محمود حمد على 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر90 ديزاين كؤمجيوتةر
83184.90 064.9شاناز رسو موسى حمد 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر91 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
24983.80 063.8كِرَيوة محمد امين خدر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر92 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

120983.20 162.2رابةر حسن خدر حمد 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر93 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
78182.80 161.8ساوَين حمدامين محمد برايم 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر94 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
57181.60 358.6شةونم خضر عيسا خضر 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر95 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

112080.80 159.8بنار رسول حمد رسول 505100 مَى ثةميانطاى كؤمجيوتةر96 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر
136075.20 154.2بِروا ِرزطار محمدصالح حسن 505100 نَير ثةميانطاى كؤمجيوتةر97 كؤمجيوتةر كؤمجيوتةر

97 979797979797979797 97:كۆى گشتى  97
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كوردى:پسپۆڕى 

823115.65 184.65بَيالن ابوبكر قادر ابراهيم 5100105 مَى كؤليَذى بنيات1 كوردى كوردى
322112.35 082.35عبدالرحمن حسين على عبداللة 5100105 نَير كؤليَذى بنيات2 كوردى كوردى
416111.92 185.92باآل احمد طة سليم 5100100 مَى كؤليَذى بنيات3 كوردى كوردى

1329110.32 184.32ئةظين خاليد حسين دةرويش 5100100 مَى كؤليَذى بنيات4 كوردى كوردى
25109.82 183.82طةشاو احمد مال محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات5 كوردى كوردى

647109.57 084.57اوارة خدر محمود حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات6 كوردى كوردى
73108.54 182.54حيدر عباس عبداللة حسين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات7 كوردى كوردى

145107.86 082.86شانَو خدر حمد ثيرَوت 5100100 مَى كؤليَذى بنيات8 كوردى كوردى
811107.80 082.8ثايز سليم طة سليم 5100100 مَى كؤليَذى بنيات9 كوردى كوردى

1099107.56 181.56نةدوة نجم الدين خاليد حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات10 كوردى كوردى
31107.55 181.55بيان قادر رسول محمد امين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات11 كوردى كوردى

679107.46 181.46طارق ممند بابكر ممند 5100100 نَير كؤليَذى بنيات12 كوردى كوردى
365107.23 181.23كارمةند كمال عبدالقادر امين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات13 كوردى كوردى
936106.80 180.8سةنطةر حسن عبداللة محمود 5100100 نَير كؤليَذى بنيات14 كوردى كوردى
731106.39 180.39ثَيشرةو اسماعيل قادر ثيرَوت 5100100 نَير كؤليَذى بنيات15 كوردى كوردى

1345106.28 180.28بِروا حسن محمود خضر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات16 كوردى كوردى
1397106.22 180.22بَيطةرد حسن رشيد عبداللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات17 كوردى كوردى
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كوردى:پسپۆڕى 

813105.87 080.87ئاشنا سعيد سوارة محمود 5100100 مَى كؤليَذى بنيات18 كوردى كوردى
767105.35 080.35فاطمة خالد كريم مال 5100100 مَى كؤليَذى بنيات19 كوردى كوردى

1199105.09 080.09سنور عثمان عزيز محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات20 كوردى كوردى
603104.74 178.74كانى عبدالرحمن مصطفى حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات21 كوردى كوردى

1152104.57 178.57اميد رسول محمد ابراهيم 5100100 نَير كؤليَذى بنيات22 كوردى كوردى
537104.57 178.57ئاوارة حمد خضر حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات23 كوردى كوردى
136104.52 178.52سةهةند احمد قادر محمد امين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات24 كوردى كوردى
815104.33 079.33نةغدة حسين عبداللة رسول 5100100 مَى كؤليَذى بنيات25 كوردى كوردى
244104.16 178.16ذالَة احمد محمد اسماعيل 5100100 مَى كؤليَذى بنيات26 كوردى كوردى

1084103.75 177.75على محمد عيدان رسول 5100100 نَير كؤليَذى بنيات27 كوردى كوردى
890103.70 177.7رَيبوار خدر احمد اسماعيل 5100100 نَير كؤليَذى بنيات28 كوردى كوردى
799103.61 078.61كَوضةر محمد امين محمد قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات29 كوردى كوردى
965103.56 177.56احمد حاجى ثيرَوت محمود 5100100 نَير كؤليَذى بنيات30 كوردى كوردى
276103.56 375.56سةرضَل محمد حسين امين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات31 كوردى كوردى
24103.46 078.46هاوِرَى ابوبكر محمود فقى رةشيد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات32 كوردى كوردى

286103.20 177.2اميرة رسول سليمان ابراهيم 5100100 مَى كؤليَذى بنيات33 كوردى كوردى
151102.78 176.78ئاسَو عمر خضر ثيرَوت 5100100 نَير كؤليَذى بنيات34 كوردى كوردى
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كوردى:پسپۆڕى 

425101.33 373.33قدرية حسن حسين قادر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات35 كوردى كوردى
1268101.28 373.28شةهال احمد حمد رسول 5100100 مَى كؤليَذى بنيات36 كوردى كوردى
924101.27 076.27النة ممند رسول حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات37 كوردى كوردى

1019101.14 368.14هاوذين لطيف صالح على 5100105 مَى كؤليَذى بنيات38 كوردى كوردى
1210100.88 174.88ئةذين حمد صبغة فتح اللة 5100100 مَى كؤليَذى بنيات39 كوردى كوردى

61100.86 174.86شةيدا حسين ابراهيم حسن 5100100 مَى كؤليَذى بنيات40 كوردى كوردى
1141100.67 372.67عبداللة ميرزا احمد مصطفى 5100100 نَير كؤليَذى بنيات41 كوردى كوردى
800100.57 174.57شةيدا حمد سَيوة محمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات42 كوردى كوردى

1228100.55 174.55مريةم اسماعيل عبداللة اسماعيل 5100100 مَى كؤليَذى بنيات43 كوردى كوردى
908100.52 075.52سةيران طيفور ابوبكر رسول 5100100 مَى كؤليَذى بنيات44 كوردى كوردى
561100.42 174.42رابةر نادر حاميد صدر 5100100 نَير كؤليَذى بنيات45 كوردى كوردى
108100.33 075.33شةوبَو محمد حمد امين عزيز 5100100 مَى كؤليَذى بنيات46 كوردى كوردى
334100.33 075.33درةخشان ابوبكر قادر على 5100100 مَى كؤليَذى بنيات47 كوردى كوردى
308100.23 174.23سروة سعيد معروف سعيد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات48 كوردى كوردى
820100.20 372.2سازطار توفيق حميد بكر 5100100 مَى كؤليَذى بنيات49 كوردى كوردى
40399.73 178.73على محمد على حمد 0100100 نَير كؤليَذى بنيات50 كوردى كوردى
19399.57 173.57سةرباز حمد قادر حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات51 كوردى كوردى
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كوردى:پسپۆڕى 

9599.27 569.27شاناز محمد عثمان نورى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات52 كوردى كوردى
97598.65 073.65دابان رسول سعيد احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات53 كوردى كوردى
97998.32 172.32ئاراس فتاح عبداللة محمد سليم 5100100 نَير كؤليَذى بنيات54 كوردى كوردى
22796.93 071.93حسن محمد عبداللة ممند 5100100 نَير كؤليَذى بنيات55 كوردى كوردى
54196.88 071.88هندرَين عزيز مولود رسول 5100100 نَير كؤليَذى بنيات56 كوردى كوردى
13496.83 071.83خةندة عثمان عزيز ئالى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات57 كوردى كوردى
9796.77 368.77سامان احمد سمايل ابراهيم 5100100 نَير كؤليَذى بنيات58 كوردى كوردى

50196.64 368.64ئاريان جالل محمد مصطفى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات59 كوردى كوردى
56996.15 071.15هةردى خالد اسماعيل عبدالرحيم 5100100 نَير كؤليَذى بنيات60 كوردى كوردى

118495.41 070.41هَوشمةند حسين عبداللة حمة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات61 كوردى كوردى
109895.37 169.37نةبةز احمد حسن احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات62 كوردى كوردى
66994.99 069.99االن اسماعيل محمد احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات63 كوردى كوردى

110294.94 366.94ثيمان محمود كاكة سور احمد 5100100 مَى كؤليَذى بنيات64 كوردى كوردى
96293.67 365.67خَيآلن دلَشاد محمد تَوفيق 5100100 مَى كؤليَذى بنيات65 كوردى كوردى
70593.63 068.63سَوران رسول ثيرَوت احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات66 كوردى كوردى
41093.39 068.39نياز عبدالرحمن محمد محمد امين 5100100 مَى كؤليَذى بنيات67 كوردى كوردى

109093.28 068.28جوتيار محمد عبداللة محمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات68 كوردى كوردى
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76893.02 068.02سةنطةر فتاح برايم نةبى 5100100 نَير كؤليَذى بنيات69 كوردى كوردى
20592.32 364.32بةرهةم حسن رسول حمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات70 كوردى كوردى
94191.89 066.89محمد كاك احمد مينة كاك احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات71 كوردى كوردى
66891.62 066.62احمد حاجى سلَيمان اسماعيل 5100100 نَير كؤليَذى بنيات72 كوردى كوردى
55191.51 066.51هونةر عبدالرحمن حسن ثيرَوت 5100100 نَير كؤليَذى بنيات73 كوردى كوردى

136691.42 066.42بةرهةم حمد سَيوة محمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات74 كوردى كوردى
45590.12 164.12ثَيشرةو نبى جبار حمدامين 5100100 نَير كؤليَذى بنيات75 كوردى كوردى

127289.17 064.17رةوةند زرار رسو كاك احمد 5100100 نَير كؤليَذى بنيات76 كوردى كوردى
91388.17 162.17هَيرش عبداللة حسن حمة على 5100100 نَير كؤليَذى بنيات77 كوردى كوردى
73487.95 161.95شعبان لطيف محمد امين فيض اللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات78 كوردى كوردى
44287.22 062.22كةمال سليمان على ثيرَوت 5100100 نَير كؤليَذى بنيات79 كوردى كوردى

133485.10 956.1بةهار وسين قادر رسول 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان80 كوردى كوردى
15383.72 058.72هةلَكةوت خدر حمد عبداللة 5100100 نَير كؤليَذى بنيات81 كوردى كوردى

81 818181818181818181 81:كۆى گشتى  81
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هونةر:پسپۆڕى 

970114.00 089كارزان محمد طاهر صديق 505105 نَير ثةميانطاى هوونةرة1 مؤسيقا هونةر
1357112.10 092.1ِرَيبوار خدر رسول عبداللة 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة2 شيَوةكار هونةر
1177111.30 091.3رةنو عمر محمد قادر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة3 مؤسيقا هونةر
717111.10 190.1سةرباز برايم حاجى برايم 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة4 مؤسيقا هونةر
782107.25 087.25دانياَل سليمان بَوكر عثمان 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة5 مؤسيقا هونةر
324106.90 086.9سمية محمد ثيرَوت قادر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة6 شيَوةكار هونةر
607106.60 086.6ئادةم كمال عبداللة مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة7 شيَوةكار هونةر
327105.60 184.6ِرةهَيلَة فاضل مجيد عثمان 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة8 مؤسيقا هونةر
891105.00 184ِرَيبين خدر احمد اسماعيل 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة9 شيَوةكار هونةر
242104.80 183.8شناو محمود ابراهيم مامة 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة10 شيَوةكار هونةر
671104.40 975.4هَيرش سليمان بوكر عثمان 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة11 مؤسيقا هونةر

1241104.30 183.3لةوةند سةردار محمد عزيز 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة12 شيَوةكار هونةر
996104.20 579.2جبار امين محمود حسن 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة13 شيَوةكار هونةر
761104.00 183ساكار اسعد حمة شةل حسين 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة14 سرياميك هونةر

1030102.50 082.5فةرمان محمد رسول احمد 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة15 مؤسيقا هونةر
606102.30 379.3ئاكام كمال عبداللة مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة16 شيَوةكار هونةر
760101.70 180.7هَوطر محمد ثيرَوت ويس 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة17 شيَوةكار هونةر
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401101.50 180.5هةوار حسن خضر رسول 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة18 شيَوةكار هونةر
802101.00 378ئاالن يوسف حسن عزيز 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة19 شيَوةكار هونةر
329100.80 179.8هاوذين احمد اسماعيل صلطان 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة20 مؤسيقا هونةر

1047100.40 179.4ريكورد ابراهيم حمد حسن 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة21 شيَوةكار هونةر
215100.10 575.1رازاوة عبداللة رسول عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة22 شيَوةكار هونةر
18499.90 376.9ِرةوةند عوال عوال صادق 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة23 شيَوةكار هونةر

101699.60 574.6ضرَو ضاثوك رفيق سليم 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة24 شيَوةكار هونةر
109198.80 177.8ضَينةر رزطار رفيق سعيد 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة25 شيَوةكار هونةر
139698.70 177.7بانو ابوبكر سعيد محمد 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة26 شيَوةكار هونةر
32698.60 078.6رَيزان عبداللة داود ابراهيم 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة27 سرياميك هونةر
25398.50 375.5الدَى جةنطى رسول عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة28 شيَوةكار هونةر
58298.20 573.2غفور خدر احمد مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة29 شيَوةكار هونةر
81498.00 766زيرَو ابراهيم غفور عبدالرحيم 505105 نَير ثةميانطاى هوونةرة30 شيَوةكار هونةر

127097.90 077.9ِرةنج دلَشاد قادر عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة31 مؤسيقا هونةر
111197.70 176.7كارمةند رسول محمد على 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة32 مؤسيقا هونةر
96497.30 077.3ِرَيبين قادر حسين سورة 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة33 مؤسيقا هونةر

135897.00 077هةوار عمر ابراهيم اسماعيل 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة34 مؤسيقا هونةر
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115096.20 175.2بَيرى حمة كريم عزيز امين 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة35 مؤسيقا هونةر
46796.10 175.1بناز مصطفى محمود احمد 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة36 هونةر هونةر

125596.10 076.1ئاريان لطيف مصطفى محمدامين 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة37 شيَوةكار هونةر
19996.00 175طَونا حمة امين قادر بابكر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة38 شيَوةكار هونةر
43795.60 372.6بَيستون رسو حسين خدر 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة39 شيَوةكار هونةر

113295.60 372.6شيمال مام عيسى رسول محمد 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة40 شيَوةكار هونةر
19895.50 075.5الظة حمة امين قادر بابكر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة41 شيَوةكار هونةر
19095.00 174ريبند عمر مال خدر 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة42 مؤسيقا هونةر

125994.10 173.1طةشين انور محمد امين 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة43 مؤسيقا هونةر
69693.80 172.8دانةلر احمد احمد ابراهيم 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة44 مؤسيقا هونةر
77293.00 568كارزان محمد محمد امين احمد 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة45 مؤسيقا هونةر
32892.60 171.6ريظين رسول حمد على 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة46 شيَوةكار هونةر
53692.50 171.5كاروان طة قادر مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة47 مؤسيقا هونةر
72992.10 072.1هةنطاو مصطفى حمد على 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة48 هونةر هونةر

118192.00 567ذينَو عبدالكريم فيضىاللة رشيد 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة49 شيَوةكار هونةر
126491.66 566.66ِرةنجة حسن قادر احمد 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة50 شيَوةكار هونةر
12191.10 368.1ئةذى واحد قادر رشيد 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة51 مؤسيقا هونةر
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104990.60 169.6ذالَة محمود ابراهيم خضر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة52 شيَوةكار هونةر
131390.10 565.1رَيبين حسين احمد روستم 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة53 شيَوةكار هونةر
125689.80 069.8غريبة عبداللة على ابراهيم 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة54 شيَوةكار هونةر
95589.80 762.8ثيروز على محمدصالح عزيز 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة55 شيَوةكار هونةر

115789.70 564.7حمدية رسول طة رسول 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة56 شيَوةكار هونةر
36789.10 168.1فةرمان اسماعيل ابراهيم طاهر 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة57 شيَوةكار هونةر
86888.70 761.7هةذار عبداللة اسماعيل عبداللة 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة58 مؤسيقا هونةر
92088.60 167.6سروشت ابراهيم احمد قادر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة59 مؤسيقا هونةر
78488.40 167.4رةنو ابراهيم حمد حسين 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة60 شيَوةكار هونةر
77087.30 067.3ذيرَو حميد رسول عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة61 شيَوةكار هونةر

122387.00 067ئيظان زرار عالى مصطفى 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة62 مؤسيقا هونةر
40786.40 165.4دنيا عثمان على باثير 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة63 شيَوةكار هونةر
47086.30 363.3الرا عمر شريف كريم 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة64 شيَوةكار هونةر
14285.60 362.6دةشنَى على قادر خوادا م 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة65 مؤسيقا هونةر

129385.60 070.6شةرا رفيق محمد امين 005100 مَى ثةميانطاى هوونةرة66 شيَوةكار هونةر
84785.00 065سابات مصطفى خضر عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة67 مؤسيقا هونةر

130680.40 060.4كَودَو احمد محمد امين 505100 نَير ثةميانطاى هوونةرة68 شيَوةكار هونةر
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47180.00 060ِرَيذنة احمد ابراهيم قادر 505100 مَى ثةميانطاى هوونةرة69 شيَوةكار هونةر
69 696969696969696969 69:كۆى گشتى  69
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114113.00 192نةبةرد ئازاد على خضر 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش1 وةرزش وةرزش
84108.40 088.4كوردستان رسول امين محمود 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش2 وةرزش وةرزش

143107.64 186.64هةلَمةت حسن حمد كامال 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش3 وةرزش وةرزش
790107.60 087.6كاروخ عثمان سليم عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش4 وةرزش وةرزش
953106.64 185.64سةنطين خضر صوفى اسماعيل خضر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش5 وةرزش وةرزش
246106.21 185.21بةهرة حامد حمدامين  رسول 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش6 وةرزش وةرزش
17106.00 185بِروا شيخة حسين عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش7 وةرزش وةرزش

341105.35 184.35شةونم رمضان حسن رمضان 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش8 وةرزش وةرزش
51105.35 184.35جَيطر جبار بهاْ عارف 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش9 وةرزش وةرزش

518105.35 184.35محمد ابوبكر احمد محمود 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش10 وةرزش وةرزش
587103.66 083.66هاوكار حسين محى الدين محمد امين 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش11 وةرزش وةرزش
218103.50 182.5سابات عبداللة قادر رسول 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش12 وةرزش وةرزش
374103.00 182بةتين احمد طة سليم 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش13 وةرزش وةرزش

1127102.93 082.93ديدةن عوال حسن خدر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش14 وةرزش وةرزش
552102.93 082.93بيالل حمة نبى فقى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش15 وةرزش وةرزش

1192102.71 181.71رَيذين عبداللة طة محمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش16 وةرزش وةرزش
1213102.70 181.7بيطةرد حسن رسول ابراهيم 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش17 وةرزش وةرزش
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وةرزش:پسپۆڕى 

693102.00 181شوان رةحمان مجيد فتح اللة 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش18 وةرزش وةرزش
616101.78 180.78بةشدار محمد عبداللة حمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش19 وةرزش وةرزش

1328101.66 378.66عبداللة مصطفى رسول مصطفى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش20 وةرزش وةرزش
495101.41 378.41طوآللَة ابوبكر حمد اسماعيل 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش21 وةرزش وةرزش
298100.91 377.91ضنار اسماعيل مولود اسماعيل 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش22 وةرزش وةرزش
79100.41 377.41ذالَة عبداللة قادر عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش23 وةرزش وةرزش

517100.14 179.14هادى حسين رةسول رةسول 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش24 وةرزش وةرزش
18599.91 376.91دابان لطيف عبدالرحمن احمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش25 وةرزش وةرزش
21799.50 178.5هَيمن خضر عمر شريف 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش26 وةرزش وةرزش
37098.90 969.9سةرباز رسول محمد ثيرَوت 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان27 وةرزش وةرزش
87698.83 375.83مريمة رسول عبداللة رسول 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش28 وةرزش وةرزش
75098.83 375.83ئةيوب حسين خدر كورد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش29 وةرزش وةرزش

115698.83 375.83كةذاَل محمود بيروت حسن 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش30 وةرزش وةرزش
198.28 177.28احمد بابكر مامة كورة بابكر 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش31 وةرزش وةرزش

34297.91 374.91احمد عثمان خضر ثيرَوت 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش32 وةرزش وةرزش
26897.80 374.8سَوران محمد رسو حسين 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش33 وةرزش وةرزش
24097.66 374.66هاوذين على باثير احمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش34 وةرزش وةرزش
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وةرزش:پسپۆڕى 

61497.66 077.66بارزان قادر حاجى رسول 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش35 وةرزش وةرزش
100697.60 374.6كاذين فاضل مولود عزيز 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش36 وةرزش وةرزش
77497.57 176.57زريان رةسول بايز الى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش37 وةرزش وةرزش
65397.28 176.28هاوكار عبداللة احمد نبى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش38 وةرزش وةرزش

136797.21 176.21تروسكة بايزيد عبداللة برايم 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش39 وةرزش وةرزش
49297.19 072.19دةرون كريم قادر مصطفى 5100100 مَى كؤليَذى بنيات40 وةرزش وةرزش

116497.05 374.05ثَيشةوا عزيز حسن عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش41 وةرزش وةرزش
129497.00 176كردار طالب علي محمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش42 وةرزش وةرزش
105897.00 379شَوخان غريب رحيم قادر 005100 مَى ثةميانطاى وةرزش43 وةرزش وةرزش
130196.83 373.83شنَو برايم موسى حمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش44 وةرزش وةرزش
36196.64 175.64هةذار محمد حمد نبى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش45 وةرزش وةرزش
46096.28 170.28هاوار احمد صالح غفور 505105 نَير ثةميانطاى وةرزش46 وةرزش وةرزش
76696.00 175سةرَوك جمعة مينة نبى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش47 وةرزش وةرزش
65995.83 372.83دلَنيا محمد عبداللة احمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش48 وةرزش وةرزش

135595.75 372.75سةربةست اسماعيل احمد نبى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش49 وةرزش وةرزش
36095.71 174.71مةبةست سليمان محمد عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش50 وةرزش وةرزش

133095.53 075.53هةلَكةوت عارف حسن احمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش51 وةرزش وةرزش
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107795.50 174.5ِروا محمد همزة حمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش52 وةرزش وةرزش
68195.35 174.35ثشتيوان ابوبكر فقى محمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش53 وةرزش وةرزش
63995.26 075.26سازطار نبى نبى سليمان 505100 مَى ثةميانطاى مامؤستايان54 وةرزش وةرزش
64595.00 372لينا يوسف عمر كريم 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش55 وةرزش وةرزش

115194.83 371.83هَيرَو حمة عزيز رسول عزيز 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش56 وةرزش وةرزش
6494.75 371.75مهربان محمود حسن احمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش57 وةرزش وةرزش

37894.75 371.75ديدار على حسن بايزين 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش58 وةرزش وةرزش
117094.73 074.73احمد فيصل حقى عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش59 وةرزش وةرزش
141794.35 173.35ئازاد عبداللة قادر عمر 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش60 وةرزش وةرزش
97294.00 371هاوبةش على حمد امين حسن 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش61 وةرزش وةرزش

117694.00 173هاومةند عبداللة مال عرب 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش62 وةرزش وةرزش
128794.00 371كارزان خدر محمود احمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش63 وةرزش وةرزش
11393.64 172.64بةلََين رسول شريف رسول 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش64 وةرزش وةرزش
58593.28 172.28سازطار صديق احمد بابكر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش65 وةرزش وةرزش
61993.08 370.08هاوتا محمود مصطفى محمود 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش66 وةرزش وةرزش
9892.83 369.83سةيران محمدامين احمد محمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش67 وةرزش وةرزش

131292.80 369.8هانا رسول معروف عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش68 وةرزش وةرزش
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23592.75 364.75ضرؤ صالح سعيد عبدالرحمن 505105 مَى ثةميانطاى وةرزش69 وةرزش وةرزش
137192.41 369.41خدر صالح خدر قادر 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش70 وةرزش وةرزش
116592.25 369.25دةوةن مغديد محمود على 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش71 وةرزش وةرزش

8092.16 369.16هَيشو محمد على حمة صالح 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش72 وةرزش وةرزش
99092.13 072.13باخان عوزير احمد عثمان 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش73 وةرزش وةرزش

102392.00 369شةنطة اسماعيل مصطفى بايز 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش74 وةرزش وةرزش
30991.83 368.83طةشاو محمود ابراهيم مامة 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش75 وةرزش وةرزش

121291.83 368.83كةريم عمر بابكر هَومر 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش76 وةرزش وةرزش
13291.57 170.57ئارام جالل توفيق محمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش77 وةرزش وةرزش
93891.41 368.41كرَيكار خليل خدر حمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش78 وةرزش وةرزش

128691.16 368.16ريباز صديق مصطفى حسن 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش79 وةرزش وةرزش
143491.00 071عبدالكريم مال موسى محمد 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان80 وةرزش وةرزش
24790.92 169.92بِروا خالد خدر صالح 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش81 وةرزش وةرزش

121490.50 169.5شاناز محمد مامة محمدامين 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش82 وةرزش وةرزش
57090.33 367.33هَوطر عزيز قادر عبداللة 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش83 وةرزش وةرزش
51590.14 169.14تيكوشةر بايزيد عبدهللا برايم 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش84 وةرزش وةرزش
94489.91 366.91كالََى خليل خدر حمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش85 وةرزش وةرزش
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2689.85 168.85خديجة محمد رسول احمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش86 وةرزش وةرزش
140089.50 366.5هَيدى عمر عبداللة سوورحسن 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش87 وةرزش وةرزش
40289.49 168.49دالَشاد حسين احمد حسن 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش88 وةرزش وةرزش
43889.20 069.2هيوا مصطفى محمد محمود 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان89 وةرزش وةرزش
61389.07 168.07بَيذةن محمد محمود حمة رةش 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش90 وةرزش وةرزش

125489.00 168هةظاَل غازى خدر ثيرَوت 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش91 وةرزش وةرزش
46888.85 167.85باخان عبداللة ابراهيم عبداللة 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش92 وةرزش وةرزش
50288.64 167.64شةوار وشيار فتاح بابكر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش93 وةرزش وةرزش

119388.53 068.53رةنطين عبداللة طة محمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش94 وةرزش وةرزش
126088.26 068.26سوزان حسن ثيرَوت احمد 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش95 وةرزش وةرزش
54987.86 062.86نهاية قادر قادر ثيرَوت 505105 مَى ثةميانطاى وةرزش96 وةرزش وةرزش
97387.83 364.83ِرةوةز حسن قادر احمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش97 وةرزش وةرزش
98387.60 067.6ريناس صابر محمد قادر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش98 وةرزش وةرزش
24187.28 166.28سوهيب محمد يوسف مال 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش99 وةرزش وةرزش
59487.00 067ريشوان عثمان محمد مستةفا 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش100 وةرزش وةرزش
89786.57 160.57كةمةند بختيار محمد نبى 505105 نَير ثةميانطاى وةرزش101 وةرزش وةرزش
58186.33 066.33الرا امير خضر ابراهيم 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش102 وةرزش وةرزش
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68285.28 164.28النة اسماعيل حميد عزيز 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش103 وةرزش وةرزش
11985.08 362.08هةلَوَيست على فقَى عمر 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش104 وةرزش وةرزش

111084.85 163.85بَيخاَل رشيد محمد صالح 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش105 وةرزش وةرزش
98284.75 361.75قانع رفيق حاجى حمد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش106 وةرزش وةرزش
61584.64 163.64ِرَيبين على حمد صوفى 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش107 وةرزش وةرزش
16484.57 163.57ئاراز محمد عزيز عبداللة 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش108 وةرزش وةرزش
73684.07 163.07بنار على محمود خدر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش109 وةرزش وةرزش
64183.93 063.93ناسك ئاكَو انوةر خدر 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش110 وةرزش وةرزش
37783.14 162.14سةردار ابراهيم حمد شيخة 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش111 وةرزش وةرزش

123582.78 156.78توانا على احمد خدر 505105 نَير ثةميانطاى وةرزش112 وةرزش وةرزش
64282.78 161.78ديارى يوسف حسن عزيز 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش113 وةرزش وةرزش
72580.40 060.4دانيار احمد عبداللة محمود 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش114 وةرزش وةرزش
12080.40 060.4ئارى امير مام اغا سعد 505100 نَير ثةميانطاى وةرزش115 وةرزش وةرزش
20280.20 060.2هةردى عمر ابراهيم اسماعيل 505100 نَير ثةميانطاى مامؤستايان116 وةرزش وةرزش
67680.14 159.14ئةظين ووشيار على خان عزيز 505100 مَى ثةميانطاى وةرزش117 وةرزش وةرزش

117 117117117117117117117117117 117:كۆى گشتى  117
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