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سی30ئاشتً عیواد تاق1ً

سی وچوار34ئاکار رفیق شفیق2

سی وحەوت37ئاهاًج جعفر صالخ3

سی وچوار34ادود دلشاد ضىارە4

سی30ادود کیفً ًىري5

سی وشەش36اوهید هصطفً دطیي6

سی30ایىب طه ضلێواى7

سی ودوو32تارزاى جالل ًثیل8

سی30تازگر خلیل دود9

سی ودوو32تلثاش هذود شیي10

سی30تێریڤاى ًىزاد شێخ11

سی30تەًاز شاکر خضر12

سی وپێنج35جىهر دطي عثدالله13

بیست وشەش26جێگر عثواى خضر14

سی وهەشت38داتاى کاکەدیي دوید15

سفر0دًیا هذود غفىر16

بیست وهەشت28دیاري اضواعیل اضواعیل هوسە17

سی ونۆ39رەهێل ئەشرەف هذود18

سی وهەشت38ژیال اضعد کرین19

بیست وهەشت28ژیلە هرشید عثدالله20

سی وحەوت37ضودار رضا زتیر21

بیست وهەشت28ضیداد دطیي هصطف22ً

سی وسێ33ضەرتاز ادود قادر23

بیست وشەش26شیهاى عثاش ضلیواى24

بیست ونۆ29عثدالله هذود دطیي25

بیست وحەفت27عطا عثدالله ادود26

بیست وهەشت28علً رفعت قادر27

بیست وهەشت28علً ًجن الدیي عل28ً

هەولێر-  زاوكۆی سەاڵحەدیه
ئاداب: كۆلێژ

بەضی ڕاگەیاودن

تێبیىی

%40لیستی ومرەی كۆضص 
(2021-2020)ساڵی خوێىدوی

:ژمارەی یەكە

یەكەمی ئێواران

جوگرافیای سیاسی

%60ومرەی كۆتایی
ز

%40ومرەی كۆضص
وـــــــــــاو
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سی وهەشت38عور هذوداهیي عثواى29

سی ویەك31فرهاد هضفر ضلین30

بیست وهەشت28الق عصام هذوىد31

بیست وپێنج25کاکە ادود یىضف32

سی30هذود اضواعیل ًجن الدیي33

سی وچوار34هذود عىًً عور34

سی وهەشت38هذود هرعً ًایف35

سی ودوو32هذود هصطفً دوە صالخ36

سی وچوار34هذود ئىهێد هذود37

سی30ًایة داتن اضواعیل38

بیست ونۆ29ًەرهیي فاخر رضىل39

سی وحەوت37ًەهرۆ کىردۆ ًىرالدیي40

بیست وشەش26هثة عثدالىهاب عثدالذوید41

سی وحەوت37هشیار اًىر ضلێواى42

سی وشەش36هێوي رضا عسیس43

بیست ونۆ29هێوي صالح ادود44

سی وچوار34وەرزي عثدالذوي عل45ً

بیست وهەشت28یىًص گیالى زرار46
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