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19ریاٌ دًذايیٍ خذر دطی38ٍ
28ریاٌ يذًذ دذی39
29زتيذِ صالح إَٔر40
29زنیخا عثیذ يذًذ41
27زیُة ضەرکۀت کریى42
14ژیهە ْەژار کاکم دطی43ٍ
21ضازگار يايُذ ياضي44ٍ
37ضاَا ْێرظ يغذیذ45
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22يذًذ دیذر صاتر77
16يذًذ صاتر يذًذ78
26يذًذ طّ یاضی79ٍ
20يذًذ يذطٍ ردًا80ٌ
25يذًٕد شٕاٌ رضٕل81
20يرٔە لاضى يذًذ82
18يؤيذ ٔنيذ ياضي83ٍ
ييراٌ اتراْيى نطيف84
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14ٔفاء عَٕی یٕضف93
28یٕضف عثذانهە ادًذ فمی94
25یَٕص ادریص صادق95
يذًذ يصطفٗ دطی96ٍ
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