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 تهندروستی ھهولێر یفهرمانگه
@ãòìì†@ôäíäbØ@ô�äbà@üi@ìýí‚@ôŽïuón“ïä@ôäbÙ“î�q@ôä†‹Ù’óia†@õón“‚���� ٢٠١٢  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

õ‡äòìbä@ôåmìóØbî‹Ð@õóäbƒ’ü‚óä@@
õŒaí“ŽïqZ@@

، بهھرۆز  بايهخ ئازاد ، وبێد، ئومێد ع ئاڤاک گۆرگيس ،ابر، رامان ص سانرێبهر ئيح ، ئاراس نهجمهدينديماس يعقوب ، 
مدئهمين ، ھۆزان ئهنوەر،ھێڤی شێرکۆ، ئارين ئهمير، جوان ح ئيبراھيم دەخيل، بهيار عبدهللا ، محمد نزار، سيزار حكمت  ، زيزع

ى ، ندعمادالدين ناھيد زوبێر ، جوان ان ، حھايهت بکر ، ھێڤی زين الدين ، شۆخان فهرني صدرالدين  ،، کهنار عبدهللا ، ژيليا 
  غادة ھانى ،حمد احمد ، موسام الياس،عبدالواحد ، شيما زکريا ، شيرين دەروێش ، جوان جمھور ، ھۆزان حسين ت

çbØòìa†ìì'Š@@@@@@@@Z@@

†aŒb÷@Œòìò'Š@@

@@

ôØòŠò†@õó�åîŠüä@@@@@Z@@

  سازگار کهمال ، ئهڤين ياسين

õŠbØ‹ŽïÐ@õ‹ŽïÜìóè@õóäbƒ’ü‚óä@@
ìbäóè@@

@@@حت ە مدژL@çaì‹à@-ï¾@L@bè@بدالرزاقعژين ێن Lمحمد عباس  Lیعلئاوات  L محمدھێرۆ 

†‹Ùn/ò†@õóÝïšŠí Z@@

   خرمان رمزي ، جوان صابر ، دانا عبدالكريم ، ھوليا صادق ، يحيى كمال ،حسنسۆران 

ôn“ @õŠó Šón’óäZ@@

      عبدالرحمن گۆران  ، ،كيو علي قرني  ، عبدهللارەوا  ،  صباحئيڤان  ،حمدامينئايندە 

çbÙ’Z@@

@@@@ابراھيم يا چ@L@عبدالجبار شنه ،ئێزا نوزاد ،  احمدئاQ ، حسن نهبهز  

@@

@@

@@

 فهرمانگهی تهندروستی ھهولێر
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@ãòìì†@ôäíäbØ@ô�äbà@üi@ìýí‚@ôŽïuón“ïä@ôäbÙ“î�q@ôä†‹Ù’óia†@õón“‚���� ٢٠١٢  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ú“Žïà@õŠó Šón’óäZ@@

    حسنتارا  ،محمد طلعت  ،ژاوين شاھين   ،عبدالكريمموراد  ،ديارى عزيز  ،مهد حدونيا ئه

Žß†@õòìóäaˆíi@@

شڤان  ، زانا جمالدين  ، فیاحمد مصط ،محمد سردار ، رشيد  ةمرو،ميديا خالد  ،سارا محمود ،  بسمه ابراھيم ،حسێن  شوين 
Xزەوەند سرود ،  عبد   

ôäììŠò†@@

  ھهلگورد ئازاد ،محمد فايهق  ،  نهبهرد ئازاد ،سهYر حسين  ،وعد جرجيس 

çbØóÕÜ@@

    صفا موفق  ،بێوار زرار ،مد صشاQو ،احمد سامی 

çbØòìa7/aí @óï’ü‚óä@@

  ڤانه قاسم 

@@

õŠb Œ'Š@õóäbƒ’ü‚óä@@
ôn“ @õŠó Šón’óä@@

    ليزا گورگيس ، شنۆ کاکهڕەش  ، محمد رمزی، لينا زوھێر ،ھنا عبدهللا  ،ديڤين ج\ل   ،رەوەند کامهران 

@@

û'Šò�ïàZ@@

  فادی ممتاز  ،نيان جاسم  ،ژين محمد  ،سيڤان صابر  ،  تارا حسين ، ھونهر بهھرام 

ìbäóèZ@@

  ، افراح نوری  ماردين صدرالدين ،پهروين محمد  ،ڤيان محمد  ،ريمۆن نجيب  ،لي\ف عادل ،وسام حسنين  ،  جوان دخيل

Šbàò†@ì@Ú“ŽïàZ@@

    مروج شاکر ،شنه عبدالمجيد  ، رسول سعيد ،هزوان فايق غ ،رێباز ھهمزە 

@@

@@

 فهرمانگهی تهندروستی ھهولێر
@ãòìì†@ôäíäbØ@ô�äbà@üi@ìýí‚@ôŽïuón“ïä@ôäbÙ“î�q@ôä†‹Ù’óia†@õón“‚���� ٢٠١٢  
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

çbØóÕÜZ@@

  نصار گۆرگيس ، صفوەت عبدالکريم ، نائيله فرج

'‹š@õ‹Žî†ìbšZ@@

    سعيد عبدهللا  ،  سعود شێروان ،احمد حسنين 

çbmò‹Ðb÷Z@@

  ديب محمد ئه، کارزان محمد 

@@

płóèˆû'Š@ôåmìóØbî‹Ð@õóäbƒ’ü‚óä@@
õŒaí“Žïq@@

دلڤين  ،تارا مغديد  ،نور ناھز  ،Yنه رەفيق  ،رۆژان اسماعيل  ،Yوەند ساYر ، ،ھهڵگورد عزيز  ،کاروان مراد  ،ئهديب ارکان 
، ماجد مريم جميل ، سروە سليمان ، ئيڤان نوزاد ،  ئيڤان نوری ،ئارين سرتيب ،ئاکار احمد ،ھاوژين محمد  ،باوان ھيوا،شيرزاد
    سوھا نزار، بێريڤان اسعد جمال

@@

çbØòìa†ìì'ŠZ@@

    تريفه سعدی ، خهياڵ عمر ، محمد ئهياد  ،ئهنفال خليل  ،نور عبدالرحمن ،علی محمد  

@@

'‹š@õ‹Žî†ìbšZ@@

    شاخهوان فيزوQ ،  رۆنياز عمر ،عمر فاروق 

aìb÷ˆû'Š@ôåmìóØbî‹Ð@õóäbƒ’ü‚óä@@
õŒaí“ŽïqZ@@

دلڤين  ،  زينب صiح، ژيان فاروق، ژاڵه کاکهمين ،پارێز سربست،ھێمن سعيد ،ھۆشيار روستم  ،سف زکريا وي ،دمحماحمد  
  ئي\ف کهمال  ،قاسم

çbØòìa†ìì'ŠZ@@

    نهوەرد سرود  ،  نهشوان تۆفيق ، \ھێمن ع،چيمن عبدالرحمن ،ئيسرا ئسماعيل 
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@@

çbÙ’Z@@

   ھهنار عبدهللا,نشوان يوحنا ,سۆران زەکهريا ,بێريڤان نهوزاد ,سارا عبدالواحيد 

çbmí/Z@@

  مهريوان اسماعيل  ,بهرزين لهزگين  ,ئومێد محمود  ,زەينهب سردار  ,احمد محمد جاف 

@@

'‹š@õ‹Žî†ìbšZ@@

    ع\ سعد ،دينا تارق ،ئازا مژدە 

@@

çìíi@Úî†óÜ@ì@çbmò‹Ðb÷@õóäbƒ’ü‚óä@@
çìíi@Úî†óÜ@ô;ÜüèZ@@

 ،سانا اسماعيل ،خهرمان حهمه علی،ئاسيا رسول ،مروە نازم ،سايه کمال ،ھاوژين کمال ،دلڤين سرتيب  ،زينب محمود،شيما اکرم
      ئهسهن دريد ، شهڤين انور ، نور اياد ، ئامينه رەسول ، ميس نهمير  ،ژاڵه ئازاد

@@

çbmò‹Ðb÷Z@@

محمد دYوەر، رێژين نهوزاد، ياران عباس، ابراھيم موسی ، سانا اسماعيل حسين ،دلێر جيھاد، ئيڤانا عباس ، دي\ن سعدالدين، 
، ، ئاريان محمد ، ئاY عمر ،، رەوەند محمد ، فوز علی زيد مغديد ، اوس حميد ، شهنگه شهيدا ئهڤين جهYل ، ھێژا کامران، 

  مازنانسام  سامان ھهمزە ، ،عمر احمد  ،ñ†bè@†íÉ>àLمحمد شرف   ،شهيبان شهمزين ،اسرا حمدامين ، سهرۆک سائيب

æî'Šóqa'Š@õóäbƒ’ü‚óä@@
@@

سهرگوڵ مهغديد ،ئاری ئهکرەم ، ھهوار ئازاد، ئامانج دژوار ، رێبوار حهمه ، ميڤان خهتاب ، شهھله تهھا ، ئومێد صدرالدين ،  
ھونهر قادر ، سارە ص\ح الدين ، دنيا حهمه ئهمين ،لي\ن بهھزاد ، محمد عمر ، رەنگين نوری ، روئا خليل ، افراح نوری ، 

هندە بهھائهدين، نازە ھاشم، گزنگ نهجمهدين ، جرا ئازاد ، پهيام نادر ، Yڤان ياسين ، ئيمان ئهکرەم شهيدا زياد ، بينا رەئوف ، خ
  ، شي\ن صابر، ناز برھان، سازان کاوەسهراب فازل، ابتھال حکمت ، گولستان تهيمور، ،

@@

@@

 فهرمانگهی تهندروستی ھهولێر
@ãòìì†@ôäíäbØ@ô�äbà@üi@ìýí‚@ôŽïuón“ïä@ôäbÙ“î�q@ôä†‹Ù’óia†@õón“‚���� ٢٠١٢  
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ç@Nâî‹Ø@ãŒþàZ@@

  Yوين لشکری ئاراز تهھا ، سهدير سهمير ، محمد سيداد ، زرار حسين، ھهنار احمد ، مرح سيداد ، 

@@

ç@NòìþÔó’Z@@

  ،نور نجيبت أفرزەندە مصطفی ، کاروان اسعد ، دەرباز نياز، علی رشيد ، پهرژين ابراھيم، اسن نش 

@@

ç@N‹îŠóèZ@@

  جوان عبدالقادر،ادق ، غهسان کهرخی ، احمد عبدالقادر، عبير محمدصسهنگهر سهرکهوت ، فهرھاد 

@@

çNçbÑïÜó‚Z@@

  محمد جميل ، حمد ھهڵمهت ا

@@

ç@NŒ‡äaìòŠZ@@

  عباسشکار ، بهڵێن کريم

ç@NçaŠü/@@

ôn“ @ôäaŠü/Z@@

EÜ† ر مجيد ، فادی اسعد ، دياری عجيل ، نائل فريد، ھهژار سعدهللا ، جعفر تاھر، محمدYن احمد ، ساQين م\ محمد ،ئا

  عبدالرحيم ، عمر برھان 

@@

ç@NçaŠü/@ôäła‡åà@ì@çìíi@Úîa†óÜZ@@

 ، داستان علی ، نيڤين جاسم ، دينا عبدالعزيز ، Yنه جهYل ،تهYر عبدهللا ، شادان عبدالخالق ، نارين نهجات ، نوشات نوزاد @

  ، بۆکان عبدالرحمنع\ئهدين سارادڵپاک نهجمهدين ، تارا ع\ئهدين،

@@

ç@NŠü/ó ‹ŽïàZ@@

  کمال حسێن ، شاھين يوسف ، کيفی عبدالرحمن ، تهزرين محمد ئهمين ، شهوين ابراھيم 

@@

ç@Nçbàüš@@
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  سمير بڵند ابوبکر ، نيگار رەئوف ، ھهوار جهليلخالد جمال ، ھاورێ نجيم ، محمود 

@@

lNómó«@pZ@@

  توانا عبدالستار ، شوان عبدالستار ، عامر علی 

@@

lNpNçbäaìóuìóä@õŒb>ØbšZ@@

  سرھنگ ولی ، مھا شاھين 

@@

båïÝŽïè@õŠónäó/Z@@

  سابات نهريمان

ç@N¶óØóäbäZ@@

  ، نور يوسف ، فھمی محمد ، زينب عبدلمناف ور شيما محسن ، شايی ان

@@

ç@Nô>åu‹Žïáï÷Z@@

  ھێمن مستهفا ، زامدار محمد ، رامی لوئهی ، رامی رافع

@@

ç@NõŠó Šón’óä@õŠür>qZ@@

  بهناز جهYل ، ئاڤێستا ئهنيس ، ھهتاو تهھا ، شي\ن شهفيق ، کافيه رەسول 

lNp@Nõ‡äóÐ@ýóàZ@@

  زاق ، خهندە کهريم ، ڤيان صباحسانا عبدالر

lNpNóäb‚óØû‹Ð@@

  ، ئومێد يحيا احمد صابر ، زانيار ھيوا

@@

@@

@@

@@

@@@@Ãò†óî@óÙ“î�qŠb’@õòìòŠò†@ì@çìíi@Úîa†óÜ@ô;Üüè@ì@æmìóØbî‹Ð@@

'ŠíØZ@@
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  عبدهللا ، زەوەند سرودسعيد عبدهللا ، ئهميد يحيا ، زانيار ھيوا ، شڤان 

LØZ@@

   لحسن ، شايی انور ، نازە ھاشم ، گزنگ نجمهدين ، دي\ن سعدالدين ، ئهڤين جهYم شيما 

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

 

 

 

 

 

@@

@@

@@

  مغديد خدر مجيد .د      عبدهللا                    مؤید.د                         فارس          ھەڤاڵ. د       

@@ بەر�وبەری گشتی                         بەر�وبەری پ&ن       ی پزیشکانی نيشتەج�ی گشتی  سەرۆک
 


