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پاڵێىراو8787ئاهادەیًهێوي هصطفً سلین 1
پاڵێىراو7676ئاهادەیًئارام حاجی عسیس2
پاڵێىراو7575ئاهادەیًڕەًج حسێي قادر3
پاڵێىراو7575ئاهادەیًًالً صابر حسێي4
پاڵێىراو7575ئاهادەیًچىاش فریدوى عل5ً
پاڵێىراو7474ئاهادەیًئاهیٌە هوسە احود6
پاڵێىراو7373ئاهادەیًحسێي احود حسێي7
پاڵێىراو7070ئاهادەیًپەیواى عسیس هحود8
پاڵێىراو7070ئاهادەیًپشتیىاى فتح الله هىلىد9
پاڵێىراو7070ئاهادەیًبیٌەر هحود حوداهیي10
پاڵێىراو7070ئاهادەیًجیهاى عور عل11ً
پاڵێىراو7070.00ئاهادەیًڕاوێژ لەتیف حسێي ڕسىڵ12
پاڵێىراو7070ئاهادەیًتىاًا ڕسىڵ هعروف13
پاڵێىراو7070ئاهادەیًدارا زرار حاهد14
پاڵێىراو6969ئاهادەیًسۆکار هحود هىسا15
پاڵێىراو6969ئاهادەیًهحود سلێواى ڕسىڵ16
پاڵێىراو6868ئاهادەیًشۆڕش اسواعیل هام آغا17
پاڵێىراو6868.00ئاهادەیًسۆکار حوید هحود18
پاڵێىراو6868ئاهادەیًئاریاى عیرفاى عثواى19
پاڵێىراو6767ئاهادەیًئاشٌا عبدالله ابراهین20
پاڵێىراو6767.00ئاهادەیًهەوریي عىسواى حود21
پاڵێىراو6767ئاهادەیًڕووًاک خالد حسي22
پاڵێىراو6767ئاهادەیًالجاى عارف حاهد23
پاڵێىراو6767ئاهادەیًچرا هحی الدیي جلیل24
پاڵێىراو6666ئاهادەیًجێگر عىاڵ سوایل25
پاڵێىراو6666ئاهادەیًشەرهیي صدیق حاج26ً
پاڵێىراو6666ئاهادەیًعلً سعید حود27
پاڵێىراو6666ئاهادەیًبێژاى حسێي سلێواى28
پاڵێىراو6666ئاهادەیًالفاى حسێي سلێواى29
پاڵێىراو6666ئاهادەیًئازاد ڕسىڵ احود 30
پاڵێىراو6666ئاهادەیًسۆلیي هحود هىس31ً
پاڵێىراو6565ئاهادەیًشارۆخ عور هحود32
پاڵێىراو6565ئاهادەیًچۆهاى حسي براین33
پاڵێىراو6565ئاهادەیًهاوار علً خدر34
پاڵێىراو6565ئاهادەیًشىاى عىاڵ حود35
پاڵێىراو6565ئاهادەیًبڕوا طه عبدالله36
یەدەگ6464ئاهادەیًزاًست قادر کرین37
یەدەگ6464ئاهادەیًًاسک ئاکۆ اًىر38
یەدەگ6464ئاهادەیًشىرا خدر براین39
یەدەگ6464ئاهادەیًئێریفاى عثواى ڕسىڵ40
یەدەگ6363ئاهادەیًهێدي علً ابڕاهین41
یەدەگ6363ئاهادەیًعور خدر هىالى42
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یەدەگ6363ئاهادەیًجیهاد لەتیف هحوداهیي43
یەدەگ6363ئاهادەیًبەڕێس جىهر حسي44
یەدەگ6363ئاهادەیًسەرباخ هصطفً احود45
یەدەگ6363ئاهادەیًهىًەر عەطا عل46ً
یەدەگ6262ئاهادەیًڕوبیي ڕسىڵ عبدالله47
یەدەگ6262ئاهادەیًچیوەى ڕسىڵ عسیس48
یەدەگ6161ئاهادەیًوشیار حود خضر49
یەدەگ6161ئاهادەیًخدر عبدالله بایس50
یەدەگ6161ئاهادەیًشەیوا عارف احود51
یەدەگ6060ئاهادەیًڕۆژگار احود هحود52
وەرًەگیراو5959ئاهادەیًخۆشٌاو ئەزوەر حود53
وەرًەگیراو5858ئاهادەیًڕێساى اسواعیل حاج54ً
وەرًەگیراو5858ئاهادەیًئەردەالى قىباد احود55
وەرًەگیراو5858ئاهادەیًژیکاڵ هحود احود56
وەرًەگیراو5757ئاهادەیًژیار عور حوە57
وەرًەگیراو5656ئاهادەیًژواى هعروف عور58
وەرًەگیراو5656ئاهادەیًهحود احود عبدالله59
وەرًەگیراو5454ئاهادەیًتەًیا ابراهین هوسە60
وەرًەگیراو5252ئاهادەیًکەژێ ڕسىڵ عبدالرحوي61
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پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو79.0479.04فڕەًسيئاهادەیيجوهر هحود حواڵ1

پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو75.3075.30ًیەتيئاهادەیيصاڵح ابوبکر صاڵح2
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو73.6673.66ًیەتيئاهادەیيهوسە حسي احود3
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو68.8068.80کۆهپیوتەرئاهادەیيگیابەًد هولود پیرۆت4
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو67.8567.85باخچەى ساوایاىئاهادەیيڕێژًە هال عور5
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو64.5764.57کۆهەاڵیەتيئاهادەیيسیرواى هحوود ڕسوڵ6
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو64.0064.00ًیەتيئاهادەیيبێستوى ڕسوڵ علي7
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو62.8562.85ًیەتيئاهادەیيعور خدر یوسف8
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو62.4062.40ًیەتيئاهادەیيئەژیي ڕسوڵ پیرۆت9
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو62.0062.00ًیەتيئاهادەیيابراهین فیض الله ڕشید10

پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو62.0062.00کۆهەاڵیەتيئاهادەیيشەهاڵ هحود حسي11
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو61.2061.20کۆهەاڵیەتيئاهادەیيتافگە عبدالله احود12
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو58.2858.28باخچەکاىئاهادەیيشیریي هحود هحودأهیي13
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو58.0058.00کۆهەاڵیەتيئاهادەیيکارواى هصطفي خدر14
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو56.4256.42ًیەتيئاهادەیيبارزاى احود علي15
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو56.0056.00وەرزشئاهادەیيقاًع عبدلله هوسە16
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو53.8553.85ًیەتيئاهادەیيهوهێد عبدول حسي قادر17
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو53.2053.20کارگێڕىئاهادەیيجواهێر حاجي سوارە18
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو53.0053.00کوردىئاهادەیيهحود ابراهین حوە19
پسپۆڕى جیاوازوەرًەگیراو52.8552.85گشتيئاهادەیيبەًاز جالل هحود20
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پاڵێىراو580.4085.40ئیٌگلیسيئاهادەیًکوال هحوذ احوذ1
پاڵێىراو572.2077.20ئیٌگلیسيئاهادەیًهێوي رحواى حسي2
پاڵێىراو571.4276.42ئیٌگلیسيئاهادەیًدالوەر حوە پیرۆت3
پاڵێىراو571.2076.20ئیٌگلیسيئاهادەیًڕەوەًذ عسيس قرە4ًً
پاڵێىراو570.1475.14ئیٌگلیسيئاهادەیًأهیر شریف عسیس5
پاڵێىراو568.4273.42ئیٌگلیسيئاهادەیًئاراش عثواى احوذ6
پاڵێىراو568.0073.00ئیٌگلیسيئاهادەیًهحوذ ابراهین حسێي7
پاڵێىراو56872.71ئیٌگلیسيئاهادەیًتىاًا هحوذ قادر8
پاڵێىراو56772.47ئیٌگلیسيئاهادەیًبەفریي علً اسواعیل9
پاڵێىراو567.2872.28ئیٌگلیسيئاهادەیًهیرە براین هصطف10ً
پاڵێىراو567.1472.14ئیٌگلیسيئاهادەیًعور ڕسىڵ ابراین11
پاڵێىراو566.8571.85ئیٌگلیسيئاهادەیًسۆراى سعیذ حسي12
پاڵێىراو566.7071.70ئیٌگلیسيئاهادەیًًاصح هصطفً وسى13
پاڵێىراو566.5771.57ئیٌگلیسيئاهادەیًهصطفً هحوذ عبذالله14
پاڵێىراو565.5770.57ئیٌگلیسيئاهادەیًهحوذ هوٌذ عبذالله15
پاڵێىراو564.7169.71ئیٌگلیسيئاهادەیًعلً عبذالله شێخە16
پاڵێىراو564.5769.57ئیٌگلیسيئاهادەیًشێرکۆ سلێواى بابکر17
پاڵێىراو564.0069.00ئیٌگلیسيئاهادەیًشەهاڵ علً پیرۆت18
پاڵێىراو564.0069.00ئیٌگلیسيئاهادەیًزەکەریا ڕسىڵ ًب19ً
پاڵێىراو56469.00ئیٌگلیسيئاهادەیًشیبا ڕسىڵ احوذ20
پاڵێىراو563.7068.70ئیٌگلیسيئاهادەیًعور صاڵح عثواى21
پاڵێىراو562.8567.85ئیٌگلیسيئاهادەیًاحوذ ڕسىڵ اهیي22
پاڵێىراو562.7067.70ئیٌگلیسيئاهادەیًأبىبکر ابراهین ڕسىڵ23
پاڵێىراو562.7067.70ئیٌگلیسيئاهادەیًأبىبکر حوە هحوىد24
پاڵێىراو562.0067.00ئیٌگلیسيئاهادەیًبهرام هحوذ احوذ25
پاڵێىراو562.0067.00ئیٌگلیسيئاهادەیًخالیذ علً پیرۆت26
یەدەگ561.7066.70ئیٌگلیسيئاهادەیًخالذ پیرۆت حسي27
یەدەگ561.5766.57ئیٌگلیسيئاهادەیًسردار عبذالله اسواعیل28
یەدەگ560.8065.80ئیٌگلیسيئاهادەیًکەژاڵ هحوذ ابراهین29
یەدەگ560.7165.71ئیٌگلیسيئاهادەیًهەرێن بابکر هیٌە30
یەدەگ560.4265.42ئیٌگلیسيئاهادەیًحسێي ڕسىڵ حوذ31
یەدەگ560.2865.28ئیٌگلیسيئاهادەیًعور أحوذ حوە32
یەدەگ559.5864.58ئیٌگلیسيئاهادەیًسەرباز حوذ عل33ً
یەدەگ559.2064.20ئیٌگلیسيئاهادەیًفرهاد أًىر هحوذ34
یەدەگ558.5763.57ئیٌگلیسيئاهادەیًڕسىڵ حسي حىاڵ35
یەدەگ558.5063.50ئیٌگلیسيئاهادەیًهحوذ خذر ابراهین36
یەدەگ558.4063.40ئیٌگلیسيئاهادەیًسەًگەر احوذ هحوىد37
یەدەگ558.2063.20ئیٌگلیسيئاهادەیًبراین هحوىد عبذالله38
یەدەگ556.5761.57ئیٌگلیسيئاهادەیًڕێبىار صاڵح هحوذ39
یەدەگ556.5761.57ئیٌگلیسيئاهادەیًًەبەز حسي حوە40
یەدەگ556.4261.42ئیٌگلیسيئاهادەیًفەرەیذوى حسي هحوذأهیي41
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یەدەگ556.1461.14ئیٌگلیسيئاهادەیً سەرگىڵ هحوذ قادر42
یەدەگ556.1461.14ئیٌگلیسيئاهادەیًتىاًا ًىري حوەسعیذ43
یەدەگ555.4260.42ئیٌگلیسيئاهادەیًئاسۆ سلین حوە44
یەدەگ555.0060.00ئیٌگلیسيئاهادەیًهصطفً هحوذ هصطف45ً
یەدەگ554.8559.85ئیٌگلیسيئاهادەیًشاخەواى هحوذ عبذالله46
یەدەگ554.7059.70ئیٌگلیسيئاهادەیًهیىا حوذاهیي عبذالله47
یەدەگ554.7059.70ئیٌگلیسيئاهادەیًپێشەوا خذر ابراهین48
یەدەگ553.5058.50ئیٌگلیسيئاهادەیًحسێي ڕسىڵ حسي49
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وەروەگیراو67.0067.0067.00کارەباپیشەییسەرباز عبداللً بایس1
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وەرًەگیراو75.0075.00هۆسیقاساڵەیی5 سیاهەًد هحود عبدالل1َ
ساڵەیی5 جوتیار ابراُین عبدالل2َ وەرًەگیراو67.0067.00شێوەکارى 
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