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 (1029-1028)    40%  ستی كۆششی سااڵنهیل

 03 ابتطاو زرار عهي

 03 رٔاٌ دًێذێادًذ ش

 22 اركاٌ بارزاٌ يذًذايێٍ

 02 اضذاق صباح َجى انذيٍ

 22 ضتا يذًذِ ايیٍ َبي ٔ

 03 يصطفی دًذايیٍ  ايیُّ

 24 ايًاٌ بارزاٌ ادًذ

 03 دطٍ  ايًاٌ ًْسِ

 24 ايُاش يَٕص يجیذ

 03 بشرٖ صابر يٕنٕد

 22 بشرٖ عٕزير ضًايم

 23 بیُا يٕضف خضر

 23 بَّاز پشتیٕاٌ عهی

 03 خشاٌ عجیم يأر پّ

 02 پّياو عبذانردًٍ بايس

 31 برْاٌ دًذ  تاڤگّ

 
 

 21 جٕدي فؤاد ادًذ

 21 چُار بذرانذيٍ يذًذ

 22 عهی يجیذ  خۆزگّ

 03 دانیا بیطتٌٕ ادًذ

 20 دنطٕز يطعٕد َٕری

 02 دنُیا عاصی ادًذ

 
 

 
 



 

 05 يیكائیم ضعیذ  راكعّ

 20 ٔخٕظ خٕرشیذ جبارٔر

 03 رياٌ َايك يٕنٕد

 21 ريژيٍ اضًاعیم عبذانردًٍ

 21 زاَا دكیى يذًذ

 01 زْراء طاْر تٕفیك

 22 زيتٌٕ عبیذ عهي

 00 صانخزيُب صباح 

 00 ژيالٌ صالح انذيٍ ايێٍ

 04 َجى انذيٍ رؤٔف  ژيهّ

 00 ضازاٌ َجى انذيٍ ضهیى

 
 

 03 ضكاال نمًاٌ عهی يذًذ

 20 ضًیّ يذطٍ عثًاٌ

 21 ضٓاو ارشذ داتى

 22 َذ َٕزاد صادق ريّ ضّ

 22 ضۆز ضرْت جعفر

 02 ضیايُذ دطٍ يذًٕد

 25 شريٓاٌ عبذانفتاح عبذانمادر

 25 دطیٍ ابراْیىشُٕ عَٕي 

 30 عباش دنشاد طّ

 35 عبذانردًٍ َايف خضر

 20 عبذهللا ضانى عبذهللا

 00 دیذر ابٕبكر  فاطًّ

 25 فیُك بیطتٌٕ عبذانمادر

 03 يٕاٌ َريًاٌ لاضى كّ

 00 كٕثر عثًاٌ  اضًاعیم دطیٍ

 02 كٕيطتاٌ إَر عثًاٌ

 30 رديٍ عبذانردًٍ لادر گّ



 

 24 يارديٍ رزگار ضعیذ 

 03 ياْر فیصم يجیذ

 01 يذًذ صانخ دًذعهي

 30 يذًذ عبذهللا جعفر

 02 َذٖ فارش ردًاٌ

 00 ز َجى انذيٍ رشیذ بّ َّ

 05 ٔرۆز عهی لادر َّ

 00 َٕر يهذرو عثًاٌ

 23 َیاٌ فريذٌٔ َجى انذيٍ

 
 

 23 ْأژيٍ جهیم رزاق عًر

 22 ْأژيٍ فخرانذيٍ َجى

 01 ْذٖ ابٕبكر عثًاٌ

 23 ريضاٌ كريىًْذاد 

 02 ًْذاد شاباز عسيس

 34 ًْذاد يذًذ ريضاٌ

 00 ئاالء تٕفیك ادًذ

 23 ئأات يذًٕد كريى

 23 ژيٍ يارف دطیٍ ئّ

 21 ڤیٍ َٕزاد رضٕل ئّ

 
 

 


