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A1ئارام مال عواڵ

ئاشنا كاكه جوان محمود 
A1ئارام محمود حسن أحمدB4ئارام غريب احمد حسنA11محمدامين

A1اراز عباس حسێن عبداللهB1ئارى كمال جنيد اسماعيلA11ئه له ند همزه  خدر كريمA1ئاريان محمد أحمد

A1اسماعیل دڵشاد آحمد حسنB1ئاشتی عطا عبدالقادر محمدA11اسماعيل برايم سوران اسماعيلA1ئاریان حسێن عبداللە

A1امینە رسول محمد عبدالله B1ئه ڤين عبدالرحمن مصطفىA11اسماعيل عمر مصطفىA1ئامانج موسی خضر

A1بنار عطا احمد محمدB1ئوميد على حسين حسنA11أشتى اسماعيل حسن مصطفىB4ئاوێزعمر برايم

A1به هار کاظم علی أبراهيمB1ئەریڤان محمد علىA12باال ابوبكر حسين احمدB4ئه هواز حمداحمد

A1بیان علی اسماعیل عمرB1احمد صالح ابراهيم همزه A12بروا سعيد ابوبكر حسينB4ئەژی صابر محمد

A1بیزا طارق عبدالله  ابوبكرB1احمد محمود ابراهيم كريمA12به ختيار محمود احمدB4ئەژین اسعد محمد

A1بەیان جلیل محمد حمیدB1استى ابراهيم خدرحمه A12به رهه م خدر أحمد خدرB4احمد ابڕاهيم حسين

A1پاوان على سالمB1الهام عارف عباس صاڵحA12به ناز حسن رسول محمدامينB4احمد عمر احمد

A1تريفه  علي رسولB1باخان محمد احمد موالنA12به هار حاجى عزيز عبدالله B4اسماعیل محمدامین حسن

A1توانا حمید صابر عبداللهB1باران حمد سواره  خاڵه A12بيزا عثمان رسول بايزB4اسمهان محمود خدر

A2حسن محمد حسن ممندB1بشد ر جونت شريفA12بێژان قادر حمد حسينB4الفا حسن عمر

A2دالران محمد علىA12به رهه م محمد بيروت همزه A12تابلۆ عبدالله  حسينB4باخان جمحه  قادر

A2دلپاک بایز ڕسول خاڵه A12به هار جوهر مامند خضرB1جێگر عبدالكريم حسينB4بااڵ حمدامين بابكر

A2دڵزار عبدالله  علی حمهA12به هره  احمد عبدالله  وسوB1چاوه رى سليمان محمدB4بڕوا ئيدريس عبدالله 

A2دڵسۆز ڕه سو عوال حمدامينA12بيزا حسين حمه  حسينB1چيا ابوبكر محمد عبدالله B1به شدار محمد احمد

A2دڵشاد محمد کریم أمينA12بيگرد حوال احمدB1حنيفه  حسن قادر حسنB1په يام عثمان احمد

A2دیاری محمود ابراهیم مامهA12په ريز محمد وسمان حمدB1خاليد رسول احمد ابراهيمB1پەریخان اسماعیل شریف

A2دیلمان حسن حمد حسینA12په يام حمدامين احمد أسماعيلB1داریان کریم احمدB1چنور على مصطفى

A2ڕازان بابکر آحمد كاك عمرA12تريفه  توفيق سليم حارسB1دڵبه ند محمد سليمان ابراهيمB1چواس اسماعیل صابر

A4ڕامین عثمان محمد ڕەشيدA12توانا مدير حسين حمدامينB1ديدار كمال محمد سمينB1چیابان حجی نبی

B1حسێن ابوبكر عمر

ديدار محى الدين ابوبكر محى 
A4ڕژنه  حسن حمدA11توانا هاشم صالح علىB1الدين

A4ڕوناک ابراهیم آحمد حسنA11چرو سه ردار محمد سعيدB1راژان عبدالله  محمد بايزB1خالد حمد احمد

A4ڕۆژگار کریم شریف عبدااللهA11چێنه ر مصطفى محمود محمدB1ره وه ز رسول عبدالله  احمدB1خاليد احمد عبدالله 

A4ڕێزان حسن احمد محمدA11حسن رسول حسنB1روشنا اسماعيل حمة  صالحA12خدر حسن خدر

A4ڕێناس احمد محمدامین حاجىA11حه ليمه  عبدالله  على علىB4ريناس درويش عبدالله  احمدA12داستان حسین عبداللە

A4ژیلوان خسرو رشید سليمA11خاليد محمد رسول محمدامينB4ريناس مسعود عبدالسالمA12دلبەر جبار ڕسوڵ

A4سۆران آحمد محمدامین ره سولA11دانه ر خدر احمد فتاحB4زانا عثمان عبداللەA12دلێر حسن محمود

A4سۆران خالد حمه  احمدA11ديمه ن حاجى حاج خدرB4زريان أنور فتاح مصطفىA12ده ريا محمدامين مصطفى

A4شارا ڕسوڵ عبدالله  محمودA11ديمه ن عمر قادرB4زه هرا مصطفى رسولA12راژان احمد محمد

A4شاهۆ اسماعیل نبی احمدA11دێبه ر كامران فتاحB4ژیما محمد ابراهیمA12روپاك همزه  حامد

A4شه ماڵ ڕمضان آحمد محمودA11دێرين فؤاد حمه صالح عبدالله B4سابير على همزه  ره ش حمه A12رۆژان على عبدالله 

A5شه هين حمدامین عبدالله  محمدA11روپاك عزيز احمد محمدB4سازگار حسين عبدالله  عثمانA12رۆژگار على احمد

A5شه هێن صاڵح ابراهیم قادرA10ڕوخۆش قادر حمد عبدالله B4سانا حسن حمه A12رۆشنا محمد حسن

A5شه ونم محمود خضر محمدA10سادر خدر قادرB5سرچڵ آسماعیل احمدA12رێبوار حمد وسو

A5شێنێ عثمان قادر ره سولA10ساكار محمد رسوڵ خضرB5سرهه د حمد ابابكر ممندA12رێكان فاروق عبدالله 

A5شیالن حسین عوال حسينA10سامان ابراهيم وه تمان ناصرB5سه ركه وت سليمان مولودA11ڕاماڵ محمد محمدامین

A5عبدالرحيم محمد قادرA10سكاالسليم محمود حمدB5سه روه ر مصطفى قادر صالحA11ڕێزان چتۆ عزیز

A5عبدالله  ڕسوڵ خدر كواڵوىA10سه ردار محمد رسوڵB5سه هه ند خدر زه رد خضرA11ڕەوەند جمال عثمان

B5سوران مصطفى حمه صالحA11زانیار عزیز مصطفی

سه ركه وت محمد امين باپير 
A5عبدالله  محمود محمد عزيزA10محمود

A5عثمان عمر آحمد غفورA10سه فين محمد قادر حسنB5شنيان اسماعيل مصطفى صالحA11زولفان محمد امین خالید

A6عثمان قادر آحمد ابراهيمA10سوما عمر پيرۆتB5شه وبو عبدالله  سعيدA11سارا حوێز صابر

A6کارزان حیدر آحمد خدرA9سۆز محمد على سعيدB5شوان حمد بايز بابكرA11ساڕێژ ابوبکر محمود

A6کارمه ند ڕسوڵ فقێ مصطفىA9شهال قادر رسولB5صالح خدر احمد خدرA11سازگار ماديح محمد

A6کازیوه  آبوبکر حمه  علی مصطفىA9شه يدا حمه سور رسول ابراهيمB5ڤانیا دڵشاد سعیدA11ساوێن مراد شێخه 

A6که نار کاظم علی ابراهيمA9شێنێ محمد حسين حمدB5كوثر عباس قادر مصطفىA10سعاد أحمد على

A6کوردستان حسین صاڵح وه يسA9صبيحه  عمر حمد اسماعيلB8کارمەند ابراهیم وتمانA10سه ربه ست خاليد خضر

A6گه شاو نبی حمد خضرA9عمر حسن احمدB8کاژير کمال اکرمA10سولتان عثمان عارف

A6گواڵڵه  همزه  عبدالله  احمدA9فاطمه  مصطفى صادق ڕسولB8گه يالن على قادر عنبرA10سیڤەر حوێز احمد

A6محمد طاهر عبدالقادر توفيقA9قادر جمعه  قادرB8گوالن كومار صمد سعيدA10سیما محمد علی



A6مریوان رمضان رحمان محمدA9كارزان مراد خدر مرادB8گۆنا ارسالن عبدالله  عبدالرحمنA10شاجوان عمر محمد صالح

A6مسعود احمد قادر محمدأمينA9كۆسره ت عمر وسو رسولB8الجان سعيد سليمان علىA10شاسوار احمد حسن

A6مه ریوان احمد حسن برايمA9کاوه  بيروت آحمد رسولB8لنجه  سالم فتاح قادرA10شاسوار عبدالله  قادر

A9گواڵن قادر محمد عبدالرحمنB8لينا وسو محمدA10شايان غفور محمود

میهره بان محمد عبدالرحمن 
B8عبدالله

B8نصرالله  رسول عوال فقى رسولC4گواڵن كاوه  كريم أحمدB8ليندا ابراهيم حمدامين سوركانA10شنيار حمه  خدر

B8هاوبیر لەشکر صمد سعيدC4محمد خضر احمد غفورB11محمد حسن علی عبداللەA10شنیار محمد محمود

B11هه رژین علی محمد رسولC4محمد لطيف جاوشين رستمB11محمد عثمان مولود صالحA10شه هێن بكر نجم

B11هه ژار مصطفی احمد خدرC4مروارى ظاهرحاجى شريفB11مرواری کریم عبداللەA9شیراز ابراهیم حمد

B11هه لويست حاجى حمدامين محمدC4مه ريوان حاجى حسين فتاحB11مه شخه ل حمه  خدر حمه A9شەریف حسێن مینە

B11هه ڵمه ت محمد آحمد مه والنC4ميديا حسين احمد پيرۆتB11ميهره بان محمود حمد أحمدA9شەیدا محمد ڕمضان

B11هێرۆ عمر ابراهیم عبداللهC4نه به ست طارق توفيق عزيزB11هدی حسين مصطفی حمدA9عمر عبدالله  احمد

B11هیمداد قادر خدر حمدC4نوزاد على حسن سليمB11هه الله  عمر حمد عمرA9فاطمه  محمد حمدمراد

B11یادگار عباس قادر علىC4نێرگز عبدالله  خدر محمودB11هيلین عمر سلێمانA9فاطمە خدر عمر

C5هدى سردار محمدB11هەندرێن عبداللە آحمدA9كاميار جه الل محمدامین

C5هه ژان طارق احمدA9كۆژين محمد ابرايم

C5هه ڵمه ت احمد صوفى خدرA9کاروان محمد یوسف

C5هه نگاو سواره  على رسولC4گەالوێژ کاکە اوال رحیم

C5هه وراز انور ممند رسولC4الڤان  محمد محمود

C5هه ورامان ناجى محمدامينC4محمد جزا على

C5هيوا عمر علىC4محمد علی ڕسوڵ

C5ياد حمدامين رسول كوخه  مارفC4محمد نجم الدين صديق

C4مريه م نبى رسول

C4نزار حمە تۆفیق احمد

C4نزار محمد ابراهیم

C4نوسیبە علی قادر

C4هاودین عبداللە حمەصاڵح

C4هاوکار بایز خضر

C4هدی ابراهیم محمد

C5هونه ر حمه  صالح شريف

C5هێرۆ محمد خدر

C5هێشو زید محمد امین

C5هێشو علی پیرۆت

C5هێمن ئاڵى پيرۆت


