پەیمانگاى تەکنیىک چەمچەماڵ

ى
بەش پەرستارى/ئیواران

هۆىل ژمارە ()1
ژ

ى
قوناغ یەکەم

1

ئاشتى كريم غفور قهرمان

1

ئاوات حسين محمدغريب فرج

2

ئاريان حمةامين روستم قادر

2

ئاورنط رشيد كريم رحيم

3

ايمان عباس محمود حمةمولود

3

ئةظين ابوبكر على عزيز

4

ثةيام محمد محمود على

5

بذدار يادطار غفور

5

بروا غازى على عبداللة
ِ

6

تارا مريوان صابر فتاح

6

برهان عبداللة امين

7

تاظان سوارة عثمان فرج

7

جوانة بهروز شوكت اجل

8

دلوظان رووف حامد كاكةخان

8

حسين عبدالرحمن محمد حسن

9

ديار عمر محمد خورشيد

9

خيالن عدنان سعيد قادر

10

ديارى محمود محمد صالح

10

دةريا محمد غفور قهرمان

11

راميار احمد عبداللة رشيد

11

دلَنيا ناصر حسين

12

رةوةز طه عبدالكريم سعيد

12

ديالن نجم الدين حسين رشيد

13

زريان عبدالرحمن مصطفى

13

ديلمان محمدعلى درويش قادر

14

زينب قادر محمد رضا

14

ذيان مجيد احمد غفور

15

سارا احمد صالح

15

رةوةند اوميد احمد فقى

16

نهرؤ مولود جوامير عمر

16

ريَذوان سليم صالح احمد

17

نيشتمان لطيف حمةفريق

17

ريَكةوت شكور محمد خضر

18

هاوري جعفر ابراهيم

18

سارا محمد عزيز على

19

هاوسةر هونر عمر على

19

سةنطةر فاتح حويز خدر

20

هةذار محمدصالح امين ويس

20

شاجوان لطيف عبداللة عمر

21

هؤشيار بختيار عودل

21

شاطو َل رفيق رضا محمدامين

22

هيَشو نوزاد على محمد

22

هةردى انور مجيد خورشيد

ژ

4

ى
قوناغ یەکەم

هۆىل ژمارە ()2

أسماْء فالمورز رشيد سعيد

23

هيمن محمد حسين غفور

23

هةريم توفيق حمة خدر
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احالم ناجى رحيم محمد

2

ئةظين يوسف مجيد حميد

3

ئةلَوةند شيَركؤ فتح اللة

4

ريبوار احمد محمد امين

5

ثةيام مولود محمد احمد

6

جوامير صالح الدين محمدصالح

7

رؤذان فواد غفور قهرمان

8

رؤذنا حسن سليم حسن

9

ريذين كاكةزياد عبدالرحمنفتاح

10

ريكان بهاءالدين حسين سليمان

11

زاريا عمر عبدالرحمن

12

زانيار جالل احمد عبدالقادر
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قوناغ یەکەم
احمد محمد شريف عزيز
ارام سالم مصطفى اسماعيل
اسماعيل عزيز خسرو رضا
باوةر صالح فارس مولود
بةرهةم محمود احمد حسن
بريار كريم حمةشكر فتاح
بيخا َل رياض رمضان مجيد
تابلؤ محمد امين فرج
رزكار عبدالستار عبدالجبار
روشنا هاشم محمد فتاح
نةبةز جبار محمدصالح محمد

نسار رحيم حمةرةش عمر

13

سارا عبداللة ابراهيم

13

نهرةوان حسين محمد غريب

14

سرحد جواد محمدامين رضا

14

نيطار على نورى شريف

15

سرضل محمد غنى عبداللة

15

نيهايت كريم حمةجزا محمد

16

سناريا عمران ساالر عارف

16

هاوذين محمد مجيد

17

سنة كريم رشيد حميد

17

هاورى سردار عزيز عبداللة
َ

18

سوركيو كمال احمد

18

هةلَشؤ مجيد سالم معروف

19

شاباز نورى عزيز مارف

19

هةلةت مولود خورشيد عبداللة

20

شاطو َل عوآل احمد مراد

20

هيمن ناصح شريف غفور

21

شاهو نوزاد كريم حسن

22

شةوبؤ صالح قادر فرج

21
22

هيوا رحمان سعيد حمةمراد
يوسف فرهاد يونس عبداللة

23

شنيار رزطار عبداللة صالح
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شوان محمد على محمدغريب

2

شيَنى دارا كريم عبداللة

3

شيرين فاتح خسرو حسن

4

شيماء احمد صابر صديق

5

طةشبين صالح محمد حسن

6

طؤران صالح باهى اسماعيل

7

طؤظار كمال صالح محمد

8

ظيان شكور سيدطول محمد

9

عمر خضر حمد محمود

10

فرمان محمد حمةسعيد حيدر

11

كاذاو حسن حسين على

12

كؤذين احمد حمةصالح شريف

13

الزية عبدالقادر كريم رضا

14

لةري رزطار رشيد حمةصالح
َ

15

محمد جعفر نجم حسين

16

محمد ديلكؤ محمد رحيم

17

محمد فائق محمد حسن

18

محمد كمال على

19

محمد ناصح فاتح باباشيخ

20

مريوان نريمان نورى يوسف

21

مسلم مريوان صالح امين

22

مكرم زوراب محمد جليل

23

ميران جمال جالل صالح

23

ميكايل خدر احمد عمر

