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ى
سیان خویندکاران
ناوى
ى
قوناغ یەکەم
ئارام على توفيق احمد
ئاروين بهمن بهادين محى الدين
ئاآل عثمان على محمد
باهؤز واحد محمود صوفى عزيز
بروا ايوب محمود محمد
بينايى عبداللة حسين رسول
توانا رفعت احمد صمد
ثةرؤش نوزاد عبدالعزيزحمة امين
ثشكؤ عارف مصطفى مولود
ثيمان حميد رشيد خدر
ديارى نجم الدين محمود احمد
ديةن كامران على احمد
رؤشنا روستم عثمان
ريباز حمة غريب حمة رسول
زانيار اكرم قادر صالح
زةهرا زبير عزيز عبدالرحمن
سةناريا ابوبكر محمد قادر
سؤزيار هيوا على فرج
محمد سروةر قادر فتح اللة
محمد عمر كريم
ميران ابابكر محمد فتاح
هةر َيم خالد محمد قادر
هؤطر احمد شكر
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ى
قوناغ دووەم
ئارةزوو جبار مال محمد
ئاآل عبداللة رحيم عزيز
امل ظاهر صالح رشيد
أفشين عباس محمدصالح محمد
باهؤز فتاح محمد حسن
بةفرين حمة حمةعلى كاكةسور
بيَريظان رووف محمد حسن
توانا محمد قادر عبدالرحمن
ثةيام إدريس عزيز حمة على
ثرسيار احمد محمد حسن
ِر َيبوار عمر محمد محمود
رةنجة سامان مصطفى حامد
سمية سيف الدين محمد شريف
سنا خالد حمةكريم قهرمان
شاهؤ عمر عبدالرحمن احمد
نى محمد رووف صالح
ش َي َ
عمر اسماعيل حمة حسين
كةيوان رمضان عزيز سعيد
محمد كريم توفيق كريم
هاوكار محمد مصطفى محمد
هةميشة حمة كريم قادر حمةالو
هيشو همزة قادر رسول
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ى
سیان خویندکاران
ناوى
ى
ى
قوناغ دووەم
ژ
قوناغ یەکەم
 1ئارى عمر على رحيم
ئاريان نجم الدين محمود شريف
 2ئاكواحمد نوري محمد
ئةستيَرة عمر محمدأمين عبداللة
 3بيطةرد حسن رضا
بروا صالح عثمان سعيد
 4تريفة اسماعيل قادر خليفة
بنار أزاد صوفى بابكر عبداللة
َ
 5دلطةش يوسف طيب سليمان
بهرة ظاهر محمد احمد
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دابان طارق غريب زؤراب
داستان حسين رسول ابراهيم
دةرون ادريس محمد اسماعيل
ديدار عثمان محمد رسول
ديدةن اسماعيل محمود
ديلمان مصطفى كريم حسين
سؤزيار جبار جالل عبداللة
شاآلو حمد عبداللة محمد
شنيار ستار على محمود
شونم طالب عثمان محمد
شونم فواد وهاب كرم
ليرة عبدالرحمن احمد امين
محمد خليل عبداللة محمد
نيطار محمد عبداللة عبدالرحمن
هؤطر جمال محمد
هيَرؤ مجيد محمد على
هيَشو عمر على معروف
يسرى محمد محمدامين محمدصالح
يوسف احمد لطيف رشيد
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دلَنيا خالد حبيب قاسم
دالوةر لطيف نورى كريم
دياري رسول حسن بيروت
ِرازاو طارق صديق سعيد
رمزية فخرالدين فائق رحمن
روثاك محمد نامق محمد
زريان رحيم محمد قادر
ساظيل سالم لطيف رضا
سةروةر انور جعفر بارام
سعيد ياسين سعيد امين
سمية حسن عبداللة صالح
سناريا رحيم كريم عزيز
سوران احمد رسول محمد
فقي محمد
سؤزان نجاة َ
شادية مدير على احمد
شيماء بةرزان نجم الدين غفور
ضرا حمة رشيد توفيق رحمن
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ى
سیان خویندکاران
ناوى
ى
ى
قوناغ دووەم
ژ
قوناغ یەکەم
 1ا ظين عادل حسن حمة صالح
ئاسودة احمد محمدامين درويش
 2ابوبكر كامران حمة رشيد
ئاكام عمر مصطفى عبدهللا
 3شيما ْء عثمان سعيد علي
بيطةرد مجيد عبدالقادر محمد
 4بةرهةم غريب فرج عبدهلل
راستبين صادق صابر عزيز
 5سؤزيار قادر حسن قادر
رةيان حكيم فخرالدين عزالدين
 6سؤما باثير سليمان رشيد
زريان رسول محمد رسول
 7شادية رضا امين رضا
سارا عادل احمد قادر
 8شاناز يوسف على احمد
شاناز غريب قادر امين
 9طةرميان كمال حمة فرج سعيد
شنؤ لطيف نجم محمد
 10طرميان عدنان سعيد قادر
شينى حبيب حسن رشيد
َ
 11عبدالقادر عبدالرحمن محمود
شينى احمد طاهر على
 12عبدالمنان طاهر سيدة محمد
طةشبين هادى احمد رسول
 13عمر احمد حمة رش
طةشتيار ابوبكر صالح فرج
الظين ابراهيم عارف عبداللة امين
طوآللة عمر على مامند
14
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عبداللة عمر حسن قادر
على همزة حاجى همزة
ى مصطفى محمدصالح عبدالقادر
كالَ َ
الظة دلشاد نورالدين عبدالرحمن
لؤنا محمد عبداللة
محمد غازى محمود احمد
مروان اسماعيل محمود رسول
ميران صالح صديق
نياز يوسف على احمد
پەیمانگاى تەکنیىک چەمچەماڵ

ى
بەش پەرستارى-بەیانیان

15
16
17
18
19
20
21
22
23

الوين على ابراهيم حمد
محمد احسان حمة معروف
محمد شهاب محمد ناصح
محمد يوسف عابدين محمد
نياز فاتح كريم سعيد
هاذة احمد قادر حمة
هارون حسن صابر توفيق
هاوكار سليم صابر
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ى
سیان خویندکاران
ناوى
ى
ى
قوناغ دووەم
ژ
قوناغ یەکەم
 1ئاآل عبدالجبار فائق توفيق
اسماْء عرفان عثمان
 2اردالن عبدالرحمن احمد محمدامين
أرزو محمد اسماعيل بيروت
 3اسؤ نجم الدين ابراهيم رحيم
بؤكان رسول حمد علي
 4الهام محمد رحيم محمد
بي خا َل فرهاد حسين احمد
َ
 5جوانة احمد ابراهيم رسول
ثةريَز رمضان محمدامين احمد
 6خومار يوسف عمر حمة
ثةيام غازى محمد على
 7داليا حسن حسين عبدالكريم
ذوان عدنان رحيم اكبر
 8ديانا فتح اللة حسن صالح
ِرؤذان على محى الدين رسول
 9ذيار احمد توفيق رشيد
رؤذطار جعفر قادر
 10ريَكار خالد ناصح فاتح
ريباز نجم الدين حمةرشيد كريم
 11زانيار فاروق احمد محمد
زةهرة فائق على كريم
 12سومية ولى حسين صالح
زريان حسين كريم محمد
 13سؤزان كمال سعيد يوسف
سازان عبدالواحد عزيز
 14شادان رمضان احمد محمود
سةربةست حيدر سورة عبدول
 15شانيا سؤران كمال على
سلوى ساالر خالد نادر
 16شوخان فتح اللة محمد رشيد
سؤزان عثمان مجيد خورشيد
 17شيالنة رشيد احمد رشيد
شاجوان ظاهر عبداللة محمود
 18محمد بابا علي مصطفى محمد
شاهيد محمد كريم
 19محمد حسن محمدامين حمة
شةم يوسف نورى محمد
 20هاوكار صالح نجم الدين حمة امين
عمر بابكر احمدحسين
 21هوشمةند شيخة سليمان عبداللة
كاذين محمد خوارحم عبداللة
 22هيَظى بختيار رضا غفور
معصومة احمد حمد حسن
23
ميديا يونس على احمد

