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عبوززور باشهةرة باشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالواشاحمد سالم ابراهٌم محمد1

دةز جوباشباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندانس محمد قادر سماٌل2

دةز جوباشباشبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةنداٌة لؤي ٌونس صفو3

دةز جونافنجيباشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداحسان دلدار مصطفى احمد4

عبوز بـ بسيازنافنجيباشنافنجيبةسةندبسياز/بةسةندنافنجيالواشاٌمان الهام احمد مصطفى5

عبوززور باشنافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندالواشاٌمان فائق احمد عل6ً

دةز جوباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبارزان رمضان اسماعٌل محو7

دةز جوباشنافنجيبةسةندنافنجينافنجيبةسةندنافنجيبرهان شوكت محمد امٌن فتاح8

دةزنةجووبةسةندباشبةسةندبةسةندالواشالواشالواشبٌوار عبد الرزاق عوال قادر9

عبوز بـ بسيازباشنافنجيبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندالواشبةسةندحسٌن حسن صالح حسن10

دةز جونافنجينافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندحنان سفر رمضان طه11

عبوز بـ بسيازنافنجينافنجيباشنافنجيبسياز/بةسةندالواشبةسةندزانٌن بدرخان مصطفى صالح12

دةز جوزور باشهةرة باشنافنجيباشنافنجينافنجيبةسةندزنار محمد علً محمود محمد13

دةز جو بـ بسياززور باشبةسةندبةسةندنافهجيبسياز/بةسةندبةسةندبةسةندمحمد احمد محمد اسماعٌل 14

دةز جوزور باشزور باشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندباشزٌالن توفٌق اسماعٌل زبٌر15

      خوال دووَى 

ا خواندنني بلهد فةكوليني شانستى  وةشزات

كوليرا كازكريى وئابووزى 

ليرنا ئةشموونا

2019-2018ساال خواندنى 
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عبوزباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالواشزٌنب احمد مجٌد محمد16

عبوزباشزور باشبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندالواشزٌنت عادل حسٌن نبى17

دةز جونافنجيزور باشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسوالف محمد صالح رشو18

دةز جونافنجيبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيسولٌن عبدالستار محمد صادق19

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندبةسةندسٌروان رمضان محمد حسٌن20

دةزنةجووباشباشبةسةندالواشالواشالواشالواش كاكل رشٌد عبدالرحمنسيظاى21

دةز جوباشباشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشانا شٌكارعبدالحكٌم احمد22

دةزنةجوونافنجيبةسةندزور باشالواشالواشالواشالواششرٌن شرفخان عبدهللا ٌوسف23

دةز جوبةسةندنافهجيبةسةندحاجً حاجً محمدشظاى 24

عبوز بـ بسيازباشبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندالواشبةسةندشٌمال زٌباراسماعٌل فارس25

دةز جو بـ بسيازنافنجيبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشهد سامً محمد جرجٌس26

دةزنةجوونافنجيالواشالواشالواشالواشالواشالواشعبد الرحمن ممتاز زٌدان عزٌز27

دةز جوباشباشنافنجينافنجيبةسةندبةسةندباشعمران صادق عبدهللا احمد28

دةزنةجووزور باشزور باشبةسةندالواشالواشبةسةندالواشكارٌز علً امٌن عل29ً

دةزنةجووباشبةسةندبةسةندالواشالواشبةسةندالواشالوٌن لقمان رشٌد صالح30
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دةز جو بـ بسيازباشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندنافنجيمتٌن صالح الدٌن جامى محمد31

دةزنةجوونافنجيالواشالواشالواشالواشالواشالواشزٌدان ممتاز زٌدان عزٌز32

دةز جو بـ بسيازنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبسياز/بةسةندنافنجيمحمد احمد محمد رشٌد33

دةز جو بـ بسيازباشبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندبةسةندبةسةندمحمد حسن ابوبكر عبدهللا34

دةز جونافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنبٌل خلٌل احمد عبدهللا35

دةزنةجوونافنجيبةسةندالواشالواشالواشالواشالواشيةنطاو حمند مصطفى حسو36

عبوزنافهجيالواشهكار حسن احمد خالد37

عبوزباشبةسةندبةسةندنافنجيالواشبةسةندبةسةندهٌلٌن علً محمد عمر38

دةزنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالواشالواشبةسةندالواشٌوسف عبدهللا ٌونس عبدهللا39

دةزنةجووالواشاٌنانا  شمائٌل  هٌدو  داود40

دةزنةجووالواشجٌمن سعدون محمد41

دةزنةجووالواشجٌهان عبدالكرٌم عبدي42

دةزنةجووالواشخالد خلٌل سعدو حسن43

دةزنةجووالواشدلٌر ٌوسف الٌاس خضر44

دةزنةجووالواشسرمد عبدالسالم عل45ً
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دةزنةجووالواشسوالف احمد امٌن46

دةز جونافهجيسٌران احمد قاسم47

دةز جوبةسةندشةفكري خريي شيخو48

دةزنةجووالواشعمر حسٌن محمد عل49ً

دةزنةجووالواشكٌفً عماد عمر عمر50

دةزنةجووالواشمارٌن خٌري حسن51

دةزنةجووالواشمٌعاد فرست عبدهللا52

دةز جوبةسةندنٌهاد محمد حكٌم عل53ً

دةز جوبةسةندنٌوار جمال عٌسى ٌونس54

دةز جوبةسةندٌوسف صبري عبدالحمٌد محمد55

دةز جوبةسةندثةيلواى عادل سعدي56

دةز جوبةسةندمؤمن حمٌد حاجً فندي57

دةز جوبةسةنداراز اكرم اسماعٌل58

دةز جوباشبةسةندعمر سعٌد عمر59

دةز جونافهجيمالك طارق ٌونس60
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دةز جوباشنزار حسٌن ابراهٌم61

دةز جوبةسةندنعمت ٌونس عل62ً

دةز جونافهجيهونر ظاهر ٌونس63

دةزنةجووالواشواجدة جمال  عبدهللا64

دةزنةجووالواشٌاسٌن محمود حمد65


