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10205513005730رِةيان ساالر امحد خلف1

10205503007029شؤخان مبارك محةعلي ولي2

10201510003930ضؤثي كاوة رشيد3

10205501005527هةلَةت حممد فتاح امحد4

10205054004730سارا حممود جالل توفيق5

10205516016630هاوذين جوهر كاكةمد امحد6

10205513007929سؤما عمر عبدالرمحن حممد امني 7

10205503011029ئاسودة حسني امحد مجعة8

10205054008730هةالَلَة مةولود خورشيد عبداهلل 9

10205517001127بنار امحد شريف10

10205514001730 محةخورشيدفاضلئوسامة 11

10205054006930كةلسوم شاميل نادر توفيق12

10205513010926 خليفةعثمانعيسى امحد 13

10205503001129ثةيام حسن حسني حممد14

10205514011929كةيوان عبدالرمحن مجعة كريم15

10205503008930الظان برهان محةرشيد عبداهلل16

10205513012426حممد اوميد سعيد حممد17

10202520008230حممد حسن عبدالرمحن كريم18

10205500001630زينب حسني حممد عرف19

10205500000130اسيا عبداهلل نادر توفيق20

10205515012330يوسف شريف حممد رسول21

10205516012229حممد جميد خورشيد عبداهلل22

10205053002729سارا رِزطار حممد كريم23

10205520004426سؤما صباح نوري امساعيل24

10201539004329رِووبار رِزطار فتاح محةامني25

10205528003030مسكؤ مجال محةامني عبداهلل26

10205513002426طاهربةهمةن ئاراس 27

10201528000830ثةميان جالل عبداهلل سعيد28

10205507005430دياكؤ عدنان عبداخلالق عبداهلل29

10201547001230مروة عباس جبار30

10205500002429سؤالظ نةرميان قادر31

10205503006829شةيدا عادل عبدالكريم حممد32

10205513000829 حممود بكر فقيامساء33

10205053002430زريان شكور سيدطول حممد34

10205503010627هدى قادر امني بهرام35

10205507012329هةمةوةند مةريوان امحد36

10205501004829نةهرؤ بةهرؤز حممد37

10205053005030شريين عبدالقادر امني38

10205516002530جوانة عدنان جعفر جبار39

10201528002030زانست امساعيل امني حسن40

10201104004230رِؤذين دانة خسرو41



10205503000526بةسؤز نةوزاد حممد42

10205520001527ثةميان سردار فايق حممد43

10205515006930شهاب امحد حممود سعيد44

10205501007230سوران جعفر محةامني امحد45

10201528002127زانيار  رمحان حممود46

10205514007527ئاظان ياسني حممد 47

10205501003327صمد جميد خورشيد عبداهلل48

10205514005130حنان قادر فريق حسن49

10205053006130هيَظني رزطار محةصاحل عودل50

10205516006929مصطفىسؤما حممد 51

10205054005129ساظان سةركةوت قادر52

10205514008727سورين خالد محةعزيز شريف53

10205520004227سيما صالح عمر صاحل54

10205520001927رضاتبارك عاصي سعيد 55

10205513007027سارا مجعة يادطار نوري56

10205507005929ديَكان عباس حسني نامق57

10205501001727رازاو ريبوار عودل توفيق58

10205507012027هاوذين جليل قادر علي59

10201547002627هيَمن مةمةد امحد60

10205516008328شنيار هاورِيَ علي61

10205528002023ديدار جالل خالد رسول62

10201105012227النة سامان ابراهيم63

10200999013026 علي حممدرضاضيمةن 64

10205515005726علي امحد امساعيلسعد 65

10205507013426يوسف عبدالرمحن امحد كريم66

10205513013624 امحدعثمانهاودةنط 67

10205514002027دلَنيا نيزام شوكت امحد68

10205514001927ئاالَ عبدالكريم حممد69

10205501006523وريا جبار يادطار70

10205515010026مريوان امحد حممد علي71

10205053001326كالَيَ سةعيد حسن امحد72

10205514014326هارون عمر فقي73

10205500003224 عمر عليفاطمة74

10205505005024 عبداهلل عمرلطيفشةوبؤ 75

10205520006420لطيفطؤنا رحيم 76

10205517004423يوسف عمر صاحل حممد77

10202515025221 عبداهللمصطفىسوما امساعيل 78

10200999049924سةروةر امحد حممد صاحل79

10205054002923خةندة جليل محةسعيد رشيد80

10205507004123ضؤمان ئازاد امحد حممد81

10205508809721حممد لقمان امساعيل82

10205514004220ثةيام رشيد عبداحلميد حممد83

10205515003323بالل قادر محة خورشيد84



10205519001423 كريمرضاثةري ابراهيم 85

10205054006221شاجوان مهدي صادق86

10205513012720حممد فاخر فائق نامق87

10205515007121محةعلىطارق عزيز فتاح 88

10205515000520ئارام علي رحيم امحد89

10205528003220سكاالَ سالم عمر90

10208502012821كةلسوم زاهري رسول حسن91

10205501011718جوتيار غازي حممد عبداهلل92

10205501008520شيالن امحد حممود93

10205508010920طوالَلَة سةردار حسني علي94

10201536016618يونس عبدالرمحن امحد95

10205528001717ضوَمان عباهلل يايف96

10205513002817 فارسطاهرمجال حسيب 97

10201539008211حممد عمر عبدالرمحن امحد98

10205528002715زريان جعفر جبار99

10205503009612ليلى حسن رفيق 100

1020551301399همزة كريم حممد101

1020552800110بابان كاميل حممد102

10201528004129هةردي كمال داود103

10201528002930مطليب حممود امحدشاد 104

10205508005330حممد جنم الدين فتاح105

10205507009727فةرهاد قاسم سليمان106

10205507007127سارا امساعيل امني حممد107

10205504000226اميان ئيدريس فاتح حممد108

10200999002727ئاشنا سرتيب شويالن109

10200999045126سؤالظ ناصح فاتح110

10201528003024شادي بكر صاحل111

10205507006323 امنيرضارومان سعداهلل محة112

10205507003823مجال حممد عمر شريف113

10205507004524خةندة ياسني حسن114

10202507008721زاموا جالل امحد115

10205507070320شةثؤل واحد رشيد عزيز116

10200999026620عثماندةريا جميد 117


