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           سى بيست و 23 ابوزيد هاوار ابوزيد عبدهللا  .1

و خواجە  .2            ةشازد 16 احمد نادر پێ 

           بيست و دوو 22 أسيا اسماعيل حسی   عثمان  .3

           سىَ 30 ايە عبدالخالق نوري  .4

           بيست و ضوار 24 أركان بهجت عبدهللا محمد  .5

           سىَ و سى 33 ارساء عثمان صالح حمە سعيد  .6

           سى بيست و 23  اسماعيل صالح كريم نادر  .7

           سى بيست و 23 ايالف سلمان محمود يونس  .8

           حةظدة 17 ايمان سعيد نوري حسن  .9

           حةوت سىَ و 37 ايمان محمد عثمان صادق  .10

           سى بيست و 23  احمدئارام عيىس   .11

           سىَ 30 ئاوات احمد جبار احمد  .12



           شةش بيست و 26 ئەركان ساالر محمد رسول  .13

           هةذدة 18  بەرزان برهان محمد  .14

           سىَ و دوو 32  بڕوا ابراهيم عمر  .15

           بيست 20  پەيمان احمد معروف  .16

           بيست 20  صطف  پشتيوان سالم م  .17

           حةوت بيست و 27  جهاد نهاد نارص  .18

           ضواربيست و  24 حبيبە سليمان حسن  .19

           بيست 20 خليل فخرى سعيد   .20

           ثازدة 15 دانية عالء خضير   .21

           بيست 20 خالد عمر محمد  .22

           بيست و نؤ 29 ريان فارس خدر فارس  .23

           سىَ وضوار 34 رێناس رزگار سليمان كريم   .24
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           ضوار بيست و 24 زهرة فيصل معروف نادر  .26

           شازدة 16 زێبار محمد عيىس  .27

           يةك بيست و 21 زينب احمد صادق   .28

           ضوار سىَ و 34 نسارا نجم الدين ممند حس  .29

           سيزدة 13 سامان اياد اكرم كريم  .30

           ثيَنض بيست و 25 سامي اسماعيل درويش  .31

           يةك بيست و 21 سەنگەر بايز صالح  .32

زاد محمد  .33 ر
           يةك بيست و 21 سەيران شي 

ن وسو  .34            بيست وثيَنض 25 رسدار عبدالواحد حسير

           سىَ و ضوار 34 رسوە جوهر علي عزيز  .35

           حةوت سىَ و 37 سمية مروان مصطفن   .36

           سى بيست و 23 سۆژین كريم خضن كريم   .37

           حةوت سىَ و 37 شنە شوان نادر عبدهللا  .38



ن   .39            ضوار بيست و 24 شهريڤان شكري صالح ياسير

ن   .40            يةك بيست و 21 شيالن نورى محمد امير

           هةشت وبيست  28 چراخان محمد رسول  .41

           بيست 20 چيا سمكؤ مجيد  .42

وان تۆفيق  .43 ر
           ثيَنضو سىَ  35 ژیلە شي 
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           ضواردة 14 عبدهلل نوزاد كريم  .45
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           ثيَنض بيست و 25 علي لقمان علي عزيز  .48

           بيست 20 عمار نعمان محمد   .49

ن ذياب  .50            هةذدة 18 عواف عوام حسير
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ي   .62
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