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 A: گرٔپی 

رێکّٔترێکّٔت
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14ئاڤاٌ دنشاد عذَا201ٌئأێساٌ يّجیذ دمحم 1

23ئارياٌ دًیذ دمحم صٕفى282أدًذ دايذ دمحم2

22أدًذ جًال أدًذ153أسًاء بکر عثًا3ٌ

20أدًذ رشاد فتاح224اشمی يظفر خذربگ4

ّ يی5ٍ ّ ڵێٍ سايى صابر ئ 19إسراء يٕسف لاسى05ب

17إيًاٌ خانذ لادر216برٔسک فّرياٌ بابکر6

ّ يًاٌ ْاشى يذیى7 23أسًاء دمحم عبذانٕادذ307پ

ّ ٔشیرٔاٌ عسانذيٍ 258پّياو شێرزاد يذًٕد8 27*برٔا َ

ّ الر فٕاد عبیذ9 ّ رێس أكرو ياسی129ٍت 0پ

15چراخاٌ برزۆ يذًٕد1710ديالٌ اسًاعیم ابراْیى10

15چُار دمحم صابر 1711ديالٌ عثًاٌ ابٕبکر11

36دسٍ            ئازاد َٕرانذي2712ٍڕۀەَذ نمًاٌ فتاح12

19دُاٌ عبذانکريى عبذانمادر2113ڕۆژ َیبار سعیذ13

12دنخۆش رشذی دمحم1714ڕياٌ رشاد عثًاٌ 14

32ديالٌ عجیم يأەر1215رێژَّ رشاد رشیذ15

23دەرٌٔٔ کّيال ادًذ016زِ ردِ شت يذًٕد عهى16

28رائذ کًال يذس2317ٍزْرا  ء سعٕد فمێ 17

23رشیذ صالح انذيٍ رشیذ2318ژيهّ صالح دمحم 18

ّ د رزگار َضیف19 ّ ري 23ڕۆژگار جبار لادر2519س

ّ راٌ يصطفى20 12رياض أدًذ جاسى2220سارا كاي

19زيٍ انعابذيٍ رٌَٕ دًسە1221سۆيا جْٕر عثًا21ٌ

17ژيهّ شکری َجات1922سرٔد صالح دًیذ22

34ژيُۆ رفیك يجیذ2323شیراز فیصم يصطفى23

26سارا َاصخ فاتخ1924شیًاء  ظاْر تٕفیك24

33سّردار داجی يصطفی1525کانێ کريى د25ًّ

26*سّردار طّ تٕفیك 1726کاريیٍ ريسی سیأش26

33شاگٕڵ فتاح برايى2527گۆراٌ عهى صانخ لادر27

12شیراز عبذهللا يال 1328گۆَا كأِ  عبذانكريى28

20شیًاء ردًاٌ عثًا1429ٌدمحم لاسى خضر 29

19شیٕەٌ دأد عسيس 1630يصطفى دمحم يصطفى30

17کهثٕو نمًاٌ خانذ1631يیرَا فارش صهیٕا31

ّ ٌ ازاد عٕال َبي32 19کٕثر يصطفی دمحم1832يیٓ

20الژە گیالٌ ابٕبکر1333يیُا ادًذ دس33ٍ

18الَّ عبذهللا صابر034َريیٍ ياسیٍ يصطفى34

ّ رياد َٕرانذيٍ ثیرۆ 35 34يجیذ ئٕيێذ عًر1635ْ

ّ َگأ طارق دس36ٍ 30دمحم جبار خٕرشیذ 2436ْ

22دمحم ًْسِ خضر1337ْاژِ  عیسى رشیذ37

25يذًٕد طاْر رشیذ2938ْأژيٍ صالح اسعذ38

21يسْر جايی سیذە2139ْذيم يؤيذ ياسی39ٍ

20*يسهى دمحم صذيك 2240ْۆشَّگ فیصم شَّگ40

30َیاز إسًاعیم أدًذ2241ْێٕر گیالَى ادًذ41

ّ ٔت عبذانمادر رسٕل42يیٕاَذار *42 ّ ڵك ْ25

16ْۆشَّگ عهی عثًا43ٌ

30ْێًٍ فاتخ کاکم44

31ّْڤال دسێٍ صانخ45

20ّْٔريٍ يٓاجر عبذانٓادی46

ناوى قوتابي ژ

B: گرٔپی

 hydraulic structure:َأی بابّت

ناوى قوتابيژ

بّشی ئَّذازياری بَّذأ ٔ سّرچأەکاَی ئأ
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