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   ثلة   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى سَى قوىل ذ

 ناجح زور باش زور باش باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى زور باش باش باش ابراهيه خليل علي 1

 ناجح/ قرار باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند امحد عبدالرمحن حمند 2

 قرار ناجح/ باش ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند زور باش ثةسةند اية علي حمند 3

 ناجح زور باش هةرةباش زور باش زور باش زور باش زور باش زور باش باش زور باش حتشني درويش الياس 4

 ناجح ناظنجى باش هةرةباش باش زور باش هةرةباش ثةسةند زور باش باش خلف مراد قطو 5

 ناجح زور باش زور باش زور باش باش باش زور باش باش زور باش ثةسةند خريي سيدو مراد 6

 ناجح زور باش زور باش زور باش زور باش زور باش زور باش زور باش باش باش خليل علي دلظني 7

 ناجح باش باش زور باش هةرةباش باش زور باش باش زور باش ناظنجى ربى مالو حاج صاروخان 8

 ناجح ناظنجى زور باش زور باش ناظنجى ناظنجى باش ناظنجى باش ثةسةند ستيفان سامل هادي 9

 ناجح ناظنجى باش هةرةباش باش ناظنجى زور باش ناظنجى زور باش ناظنجى سعد سعيد الياس 10

 ناجح ناظنجى ثةسةند باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند سعيد مودي سعيد 11

 مكمل ناظنجى الواز ناظنجى ناظنجى الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند امحد عبداهلل طوهدار 12

 ناجح/ قرار باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند باش ثةسةند عالء صاحل طى 13



           فائز ميشو بري 14

 ناجح باش باش باش باش ثةسةند زور باش ثةسةند زور باش ثةسةند ماجدولني عرسان عنر 15

 مكمل باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز ناظنجى ثةسةند حمند حمنود مسو 16

 ناجح باش زور باش باش ناظنجى ناظنجى زور باش ثةسةند باش ناظنجى هدى حمند طاهر 17
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