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10101010444Forty fourاحسان علي قاسم 1

87781040Fortyاحمد اياد سعدالدين نوري 2

910810845Forty fiveازاد خضر سليمان حمد 3

8999439Thirty nineاسراء سيروان رشيد علي4

81065029Twenty nineاسماء امين حجى5

98631036Thrity sixامينة زياد محمد يوسف6

6989840Fortyبەهدين رمضان محمود سليمان 7

6101010036Thrity sixبشرى محمدرشيد محمدامين 8

8101010644Forty fourبالل على عبد  مصطفى9

78510838Thirty eightبناز سكفان خيرالدين يعقوب 10

588101041forty oneتارا  شيرزاد صابر11

5889838Thirty eightپێشەنگ خالد احمد رسول12

9477835Thirty fiveجيهان علي خلف حمد13

9109101048Forty eightخلف سمو الياس 14

10108101048Forty eightخليل حمو حسو خلف15

8879840Fortyدالل محمد طاهر16

88810640Fortyدلفين عبداللە محمد عثمان17

109510842Forty twoدلناز حمزة جهور عبو18

0108101038Thirty eightديار حسين حسن 19

90941032Thirty twoژينو محمد رشيد20

101079844Forty fourرحمة فالح محمد 21

78810841forty oneره نج سەروەر محمد22

99910845forty fiveروناك حميد صالح رشيد 23

3.7588.258836Thrity sixروناك خالد حسين شريف 24

98810641forty oneريناس جمال محمد 25

70881033Thirty threeزينا طاهر توفيق26

710109844Forty fourزينب خليل عبداللة27

910109846Forty sixسارا محمد جليل 28

37410832Thirty twoسوز لقمان رفعت 29

8977435Thirty fiveشاكار عارف جالل30

7108101045Forty fiveشەنگە فتاح عزالدين31

61027328Twenty eightشهد عبدالجليل جميل شكري32

010910837Thirty sevenشهالء اسماعيل احمد عارس 33

2552822Twenty twoضحى رشيد عبدالرحمن34

107610841Forty oneچنار عبدالكريم عيسى 35

88710639Thirty nineڤين عبدالرحمن محمد يونس 36

8436829Twenty nineعبدالواهب عبدالرحمن محمد 37

1010810846Forty sixعزيز جالل علي 38

910109442Forty twoعلى موسى على عباس39

101075638Thirty eightفالح حسن بيسو سلطان40

8373829Twenty nineلنيا سيروان جالل41

1010810846Forty sixليلى فيصل اسماعيل حسيب42
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98710640Fortyماجد حجى حسين43

66710635Thirty fiveمحمد صبري محمد شكري 44

10848636Thrity sixمحمد مير حاج عيسى 45

0987832Thirty twoمسلمة عيسى حجي عبدلله 46

106761039Thirty nineميالد عبدالكريم سعيد يوسف47

7107101044Forty fourهيلين حسون حسن جمو48

710109642Forty twoئاڤار قادر حمەرش49

8889841Forty oneئايه وليد محمد سليم مال الله 50

عمر صدقي كريم

ماموستا بابەتى                            سەروک بەش                        سەروکى لیژنا ئەزموونا

عمر صدقي كريم ازاد محمد طاهر.           د


