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و بـ برياربريار/ثةسةندئەڤین عزيز حسین1 دةرج

عبوربةسةندالوازئاڤان حمید جعفر2

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندئیمان مجید احمد3

دةرنةجووالوازالوازالوازاالء صباح عبدالرحمن4

دةر جوبةسةنداسوە محمد امین شکري5

دةرنةجووالوازالوازافراز نزار صبري6

و بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندنافنجيانجل ايشو کورکیس7 دةرج

و بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندانور حکمت محمد علي8 دةرج

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازبارين زكي رسول9

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازبیار احمد موسى10

دةر جوبةسةندپەژان عبید موسى11

دةر جوبةسةندبةسةندپیام منیر جندي12

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازپیمان محمود يونس13

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازتابلو محمد مامند14

دةر جوبةسةندحلیمة فريق محمد15

خوال  دووَى - كورسَى ئيكَى 

ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2020-2021.    ساال خواندنى
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عبور بـ بريارالوازبريار/ثةسةندجهان قولو قاسم16

عبورالوازبةسةندچەلڤین حسن طیب17

و بـ برياربريار/ثةسةندچنار عارف موسى18 دةرج

دةر جوبةسةندبةسةنددەريا صالح علي حسین19

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازداني بولص عزيز20

دةر جوبةسةنددلڤین حسین حسن21

و بـ برياربريار/ثةسةندديمن رمضان عبدهللا22 دةرج

وبةسةندرەنگین شامو شیخو23 دةرج

و بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندزينب عبدالعزيز اکرم24 دةرج

وبةسةندسارە حنا شمعون25 دةرج

و بـ برياربريار/ثةسةندنافنجيسرحان شرقي احمد26 دةرج

عبورالوازالوازسرود صالح الدين محمد سعید27

دةر جوبةسةندبةسةندسوزين خلیل حسین28

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسیپان عبد الوهاب محمد29

و بـ برياربريار/ثةسةندسیپان محسن عبد القادر30 دةرج
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دةر جوبةسةندسیدرا انس رمضان31

و بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندسیروان شفان محمد32 دةرج

عبور بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندالوازبةسةندشهريفان انور رمضان33

عبورالوازشوكت غازي عبو34

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازصابر عبدهللا عیسى35

صباح اسماعیل احمد36

عبورالوازعلي احمد سعدي37

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازعلي سردار علي38

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندفريدة ديوالي حجي39

عبورالوازقدري عبدالکريم تمر40

دةرنةجووالوازالوازالوازکرم محمد نوفل41

دةرنةجووالوازكريمة حسن حاجي42

و بـ برياربريار/ثةسةندالنە عبدهللا سفر43 دةرج

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندمريم صلیوە يلدا44

و بـ برياربريار/ثةسةندمؤيد نذير زبیر45 دةرج
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و بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندمیديا خالد نوري46 دةرج

عبوربةسةندالوازمیديا صالح الدين بحري47

دةرنةجووبةسةندالوازالوازنجالء امجد محمد48

و بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندنیگار كمال محمد صالح49 دةرج

دةر جوبةسةندبةسةندنیهاد جمال محمد علي50

عبور بـ برياربةسةندالوازبريار/ثةسةندهڤال طاهر نوري51

و بـ بريارنافنجيبةسةندالوازهالت عبدالرحمن رشید52 دةرج

و بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندهالت فیصل سعدي53 دةرج

عبور بـ بريارالوازبريار/ثةسةندهلز احمد عبدهللا54

و بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندهیلین ابراهیم شاهین55 دةرج

و بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندبةسةندياسر نادر ماهر56 دةرج

عبورالوازئامە د میرخان ابراهیم57

و بـ برياربريار/ثةسةنداحالم انور رووف58 دةرج

عبورالوازبیوار عبدالرزاق عوال59

دةرنةجوالوازدةريان لقمان محمد علي60
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عبورالوازرشید حمید رشید61

عبورالواززريف خديده كافان62

دةر جوبةسةندزهراء امیر نوري63

عبورالوازسوالف احمد امین64

عبورالوازشرين شرفخان عبدهللا65

دةرنةجوالوازصالح احمد صالح66

عبورالوازعبدالسالم عثمان جانكیر67

عبورالوازمعروف محمد معروف68

عبورالوازمللت شعالن اسعد69

عبورالوازياسر مسعود ادريس70

دةر جوبةسةندياسین محمود حمد71


