
:انمطىالهيى كٕردضراٌ انعراق
: انًرزهحٔزارِ  انرعهيى انعاني ٔانثسث انعهًي

ّ  صالذ انذيٍ  :انًٕضٕعارتيم/خايع
ّ  االضاش ّ  انررتي انٕزذجانذٔاو انصثازي/كهي

اسماء الطلبةانرطهطم
40%

انذرخح رلًا  
40%

انذرخح  كراتح
تیطد ٔ ضێ٢٣االء خثار عثًا1ٌ
یازدە١١اتراْيى عادل زاخ2ٗ
ذەَٓا ضی٣٠اضالو اثير عثذاندثار3
َۆزدە١٩اضًاعيم يسًذ ضهيًا4ٌ
تیطد ٔ ْەغد٢٨أضيا كريى ْاد5ٖ
غازدە١٦ايالف َداج   تٓدد6
ّ  فرج7 ضی ٔ غەظ٣٦ايًاٌ ذٕفيك زً
تیطد ٔ چٕار٢٤ايًاٌ فرْاد عسيس8
ْەژدە١٨تالل خالل لادر9
ذەَٓا تیطد٢٠تيرْاخ صالذ انذيٍ اضًاعيم10
ضی ٔپێُح٣٥پأاٌ خٕاد يصطف11ٗ
ّ رزِ  يسًذ عثذانرزيى12 ضی ٔ چٕار٣٤ذ
ّ  رغيذ13 ّ  خٕرغيذ زً ّ َيا زً ضی ٔ د٣٢ٔٔذ
چٕاردە١٤خاضى تػير تػير14
ّ  ضهيى عيط15ٗ تیطد ٔ ْەغد٢٨خًيه
ضی ٔ َۆ٣٩زًسِ َاظى ازًذ16
17 ّ تیطد ٔ پێُح٢٥دنخٕاز يٕضف رغك
تیطد ٔ زۀخ٢٧دَيا َاظى كريى18
چٕاردە١٤رۆژاٌ يسًذ عه19ٗ
تیطد ٔ غەظ٢٦رياٌ اضًاعيم عًر20
تیطد ٔ ْەغد٢٨رياٌ خًيم خًال21
چٕاردە١٤رياٌ زاذى عثذانه22ّ
پازدە١٥زاَيار عسيس عسيس23
ذەَٓا چم٤٠زيُة عصاو ادريص24
ضی ٔ ضێ٣٣زيُة يسًذ ضهيًا25ٌ
ّ  َياز اضًاعيم26 زەڤذە١٧زيُ
ّ  ترٔا اتراْيى27 ذەَٓا یەن١ژيه
ّ  يسًذ ضًايم28 دٔازدە١٢ژيه
تیطد ٔ غەظ٢٦ضارِ  صاتر عًر29
ضی ٔپێُح٣٥ضاْرِ  عثًاٌ عه30ٗ

انهغح  انعرتيح  
االٔنٗ
انُسٕ
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ذەَٓا چم٤٠ضسر عثذانهّ كريى31
ّ  غاخٕاٌ كاَثي32 پازدە١٥ضًي
ّ  ْاغى عسيس33 تیطد ٔ ْەغد٢٨ضًي
ضی ٔ یەن٣١ضُاء يٕضف صانر34
چٕاردە١٤ضّ رتار صانر يديذ35
ضی ٔ ضێ٣٣ضۆزاٌ كثير ازًذ36
ّ ر عسيس زًذ37 ضی ٔپێُح٣٥ضيڤ
ذەَٓا چم٤٠غاَاز تاضط كاكم38
ضی ٔ د٣٢ٔٔغٓريثاٌ فٓرانذيٍ ازًذ39
ضی ٔ چٕار٣٤غۆخاٌ ضرار صذيك40
ضی ٔ ْەغد٣٨غيريٍ يداْذ يسًذ41
غازدە١٦غيالٌ ذسطيٍ ٔصًا42ٌ
تیطد ٔ غەظ٢٦غيًاء يسًذ عثذانه43ّ
ّ  تاتير يسًٕد44 تیطد ٔ پێُح٢٥صُيع
ذەَٓا چم٤٠عثذانهّ ييرزا خضر45
تیطد ٔ ْەغد٢٨عًاد ضاالر عثيذ46
ّ  عًر ازًذ47 تیطد ٔ ْەغد٢٨فاطً
ضی ٔ زۀخ٣٧فائسِ  تازيذ زاخ48ٗ
تیطد ٔ غەظ٢٦فردٔش عثذانرزًٍ َٕر49ٖ
تیطد ٔ َۆ٢٩فٓذ ازًذ زطي50ٍ
ذەَٓا ضفر٠كازو عثذانهّ رضٕل51
تیطد ٔ پێُح٢٥كاژيٍ ْػيار ازًذ52
ضی ٔ د٣٢ٔٔكايراٌ لادر خضر53
تیطد ٔ َۆ٢٩گالٔيژ طاْر يٕنٕد54
تیطد ٔ ْەغد٢٨يسًذ عثذانًطهة زاخ55ٗ
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تیطد ٔ ْەغد٢٨يريى فراذ زاخ56ٗ
ّ  َدى انذيٍ اتٕتكر57 ضی ٔ ضێ٣٣يعصٕي
ضی ٔ ضێ٣٣ييُا خهيم درٔيع58
تیطد ٔ زۀخ٢٧َرييٍ ضاالر عثًا59ٌ
دٔازدە١٢َعًد زكًد َادر60
پازدە١٥َٓال عيطٗ يسًٕد61
تیطد ٔ چٕار٢٤َيٓال يٕضٗ ازًذ62
زەڤذە١٧ْذٖ َفي عس63ٔ
تیطد ٔ پێُح٢٥ّْ ژار كأِ  اضًاعيم64
ْەژدە١٨ْيڤٗ خيرٖ طاْر65
ضی ٔ َۆ٣٩ْيهيٍ زًيذ صذيك66
ْەژدە١٨ْێهيٍ خهيم زطي67ٍ
ضی ٔ زۀخ٣٧ْێهيٍ لٓار صذيك68
تیطد ٔ غەظ٢٦ْيهيٍ ئاراز اتراْيى69
ضی ٔ غەظ٣٦ٔفاء َٕرٖ ضعيذ70
تیطد ٔ ْەغد٢٨ئارياٌ خُگٗ عسيس71
تیطد ٔ پێُح٢٥ئازاد عهٗ فمٗ اتراْيى72
ضی ٔ یەن٣١ئاضٕدِ  ضيرٔاٌ عثذانًديذ73
ضی ٔپێُح٣٥ئأِ َگ يسًذ رزًا74ٌ
ّ  كريى زًذايي75ٍ ذەَٓا تیطد٢٠ئأيطر
غُٓاز عسيس عهي76
عائيػّ  خالل ضعيذ77
ڤياٌ فراذ عثذانه78ّ
يسًذ عثًاٌ خٕارزى79
راييار َثٗ عه80ٗ
ئاڤاٌ َاظى خاضى81

(٢٠٢١/ ١/ ٥)نە رێکۀذی  (٨٩/ ٢ / ١)ژ . گ.ف.دٔاخطرٍ ب

(٢٠٢١/ ١/ ٥)نە رێکۀذی  (٨٩/ ٢ / ١)ژ. گ.ف.دٔاخطرٍ ب

(٢٠٢١/ ٤/ ١٩)نەرێکۀذی (١٧٢٣/ ٢ /١)ژ.گ.ف. کۀذٍ تەْۆی َەْاذٍ ب

(٢٠٢١/ ٤/ ١٩)نەرێکۀذی (١٧٢٣/ ٢ /١)ژ.گ.ف. کۀذٍ تەْۆی َەْاذٍ ب

(٢٠٢١/ ٤/ ١٩)نەرێکۀذی (١٧٢٣/ ٢ /١)ژ.گ.ف. کۀذٍ تەْۆی َەْاذٍ ب

(٢٠٢١/ ٤/ ١٩)نەرێکۀذی (١٧٢٣/ ٢ /١)ژ.گ.ف. کۀذٍ تەْۆی َەْاذٍ ب
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