
ناوى قوتابيانناوى مامؤستاى سةرثةشتيارطروثةكان
ذيدار حممد فقي

عبد اهلل خؤشةوى صاحل
زينبة صباح امحد
مسية امري عبد اهلل
يسرى يوسف مجيل
حممد ئاراس حممد
دنيا كريم عزيز

فاضلسارا شاخوان 
سارا علي قادر

امحد حسني خليل
امحد عمر خالد
مامز كمال حسن

 عمر ميكائيلزهراء
 صديقمطلبزينب 

بريار يونس عثمان
شادان جنم مولود

ريذين عبدالكريم امحد
يوسف شوان داود

سريجيؤ زكي اسحاق
دايانا دلَيريوسف

دميةن سليم حممد
سانا كيفي قادر

 شهاب امحدشيماء
حليمة سعيد مجيل
مسية برقي رمضان
مسية طه شكري

عبد الرمحن شورش رشيد  
هةلويست امحد حممد
مالك امساعيل شريف
النة مامةند صديق
ماريا صابر ابراهيم
حممد شَيرزاد محد
ميديا عزيز همزة
هودا حممد صديق

نبيل جورج سليمان. د.ي.ث4طروثي 

بيستون مريزا عبدالكريم. د.ي.ث5طروثي 

لوسني عمانوئيل كيورك. د.ي.ث6طروثي 

بَيخال صمد صديق. د.ي.ث1طروثي 

طه حسني علي. د.ث2طروثي 

كوردستان ابراهيم مولود. د.ث3طروثي 



ريان مسكؤ مولود
ئامينة رسول ابراهيم

ريزان جاسم عبد الرمحان
مروة هيوا صابر
نياز طالب طاهر 

لطيفايالف حممد 
رمضان طه ومسان

ديالن امحد ابراهيم
راظان علي عمر

راميار كامريان فارس
زيد امني حممد

طوليزار خليل صادق
 امحدطهسيما 

 مقداد حسنزهراء
شةوطار هيمداد عبد اهلل

 جاسم صابرشيماء
زينب وشيار حسن

 عبد اهلل عبد العزيزفاطمة
سارا جبار مولود
بةناز ياسني علي

سازطار دارا جوامري
خضرمروان حممد 

حياة حممد سليم
روعة ابراهيم نافع

 حممدناظمامحد 
 زبريمصطفىدلدار موسى 

شؤخان عمر محة علي
رووناك حمسني ايوب
سكاال صاحل امساعيل
بوشري عبداهلل شريؤ

شيالن سليم خان سعدو
شكرية عوال ابراهيم

ثري خان عبداهلل عمر.د.ي.ث10طروثي 

أوميد صابر عبداهلل. د.ي.ث11طروثي 

سامية خالد حسن.م.ي.ث12طروثي 

رزطار مغديد امحد.د.ي.ث7طروثي 

سامان حسني حممود. د.ي.ث8طروثي 

دلشاد شاكر إمساعيل. د.ي.ث9طروثي 



شوانة كامران حممود
بؤتان جعفر عبداهلل
ريذين محد سليمان
طولنام حممد امني
نور بشتيوان حممد

شهله طه حييي
مروة دارا محد

سيالن نيب حسني
االء باهر حسني رشيد
وارظني تكالي مال تكالي
هاندةر  فاخر صابر
بارزان سعيد توفيق

حممد خملص برايم
عبد اهلل يونس مراد

شاخةوان حممد ابراهيم
كارؤخ جوهر مرعان

سفر ستار خليل
رينةر ثشتيوان حممد
ئاراس محد امني عوال
اسامة زرار حمي الدين
بروا حممد عبد العزيز

مصطفىارام حممد 
عثمانتريسكة علي 

ريان كاوة حسن
اميان علي عزيز
عثمانابراهيم عبد اخلالق 

مصطفىديار سالم 
امحد علي حممد
دةرون فؤاد امحد

امحد حممد كاك انور مسايل
حممد يونس علي

حممد عيسى بابزدين  
سوزان خري اهلل رمحن

أوات سردار وادي.د.ي .ث16طروثي 

كامران حسن أمحد. د.م17طروثي 

دلَير حسَين قادر.د.م18طروثي 

هدي قرداغ يَلدا.م.ي.ث13طروثي 

نظرية صديق كريم.د.ي.ث14طروثي 

حممد عبداجمليد بدل. د.ي.ث15طروثي 



زينة كاروان رشيد
شنة رشاد حممد

 مشري قادرفاطمة
مسرية مشري سليم

خيال اسعد تاج الدين 
اسراء ادريس سعدي

 سةرباز عزيزامساء
 ئاسؤ قادرامساء

ايالف سريوان امحد
طلينة هاوار روال
اردوان صدقي نيب
نوزاد ازيز رسول

طةردون خليل عمر
يسرى معتصم عبد اهلل

كنري همزة عبد اهلل
سولني عزت محد
ذالة رزطار عمر
حممد جناة قادر

عبد امللك صالح الدين امساعيل
ئاكو عمر امحد مال
اميان برهان سليمان

اميان خليل انور
 رسولمصطفىرويدا 

يوسف عرفان عبدالرزاق
مسليم حممود محد
عبداهلل امحد وسو
وريا حممد علي

هةلطورد معروف عزيز
مةريوان ابراهيم حمي الدين
خةندة عبد الرمحن حسن

ذينؤ ارسالن قادر
بارزان خالد حممد
تايفة ستار صديق
اميان سرباز انور

هيلني هدايت طاهر

درةخشان جالل حسن. م22طروثي 

مروان  طارق  حسن .م.ي.ث23طروثي 

طلعت ابوبكرهةذار . م24طروثي 

قطنية حممد محدامني.م19طروثي 

ئاالن غفور رحيم. م20طروثي 

دلشاد حممود صاحل. م21طروثي 



حنان عبد اجمليد جالل
تارا جوهر عثمان
سوسن سالم رشيد
نريطز صالح مغديد

كاذاو امحد حممد امني    
ساوا عزيزخضر

يسرى وريا حسني
تريسكة يوسف جالل
زينة سريوان نوري
ئةفني يونس حسني
داليا حسني محد

برييفان مجال فرخؤ 
زينب فريد رشيد
بةيان علي صابر

شيالن سامي تقي الدين
طةرميان جنم الدين سليم

سروة ستار عثمان
زينة كايف مغديد
ميعاد موفق جالل

 الدينبهاءعبد اهلل كامران 
حسن زرار حسن

سبحان عبد اهلل حممود
طاهر شريزاد اسراء

 شوان عوالاسراء
ساكار علي امحد

ايش حسني حاجي حسني
 رسولكاظمامل 

سةفني عبد اهلل كريم
حممد شريزاد حسني
دانا دلشاد توفيق

صباح حممد عبد اهلل
عبد الباري عبد الكريم غريب

هةيين زهري عبد الكريم

كوثر سعيد طه.م 28طروثي 

اسراء مؤيد علي. م29طروثي 

ضيمةن ابوبكر عمر. م30طروثي 

زةينةب عبداهلل حممد. م25طروثي 

فاطمة عثمان محةرسول. م26طروثي 

اسراء عوني حيدر. م27طروثي 



ابراهيم صباح محد
ابراهيم مظفر انور

امساء دلدار عبد اجمليد
ايظان فرهنط مغديد
اميان يوسف ويسي
حممد مرعان حسن

حممد خبتيار مصطفى
متني مامند محد قادر
رةهةند فراح عيسى
ارمند حممد سليم
ريان حممد صابر
اميان ايوب سعيد

ريان عبد املنعم جالل 
ئةظني حممد بايز

 حممد عبد اهللفاطمة
سولني كاوة بكر
هالة كمال جالل
ئارام خالد امحد

دخلوش سعيد عزت
نازدار مشال عمر

النة حسيب جوهر
هيمةت صابر محد امني

شاكار مغديد عزيز. ي.م34طروثي 

أمرية ولي عمر. م31طروثي 

ثرذين انور حممد.ي.م32طروثي 

سامي علي عبيد. ي.م33طروثي 


