
وةكارىهونةرةجوانةكانئةلوةند دلشاد نجٌب 1 ٌَ سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد88.79128.79120.153725.810.830.9537دٌزاٌنش

وةكارىهونةرةجوانةكانالحكم محمد ابراهٌم2 ٌَ سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد89.86429.86420.904822.57.528.4048دٌزاٌنش

وةكارىهونةرةجوانةكانهاوري سةركةوت رشٌد3 ٌَ ٌَل/ كاندٌد83.62623.62616.538223.18.124.6382دٌزاٌنش ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانرٌظان انور صالح4 ٌَ ٌَل/ كاندٌد64.0234.0232.816116.221.224.0361دٌزاٌنش ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانرمضاناشواق احسان 5 ٌَ سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد91.20231.20221.841418.93.925.7414سٌرامٌكش

وةكارىهونةرةجوانةكانشوان بهرام صابر 6 ٌَ ٌَل/ كاندٌد81.84621.84615.292220.15.120.3922سٌرامٌكش ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانعلً تحسٌن اغا7 ٌَ ٌَل/ كاندٌد73.86913.8699.708324918.7083سٌرامٌكش ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانعادل زرار امٌن حسٌن8 ٌَ نةكٌشانش ٌَ سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد89.76829.76820.837622.57.528.3376و

وةكارىهونةرةجوانةكانرضارةنجدةر عبدهللا 9 ٌَ نةكٌشانش ٌَ ٌَل/ كاندٌد83.09423.09416.165820.15.121.2658و ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانفاطمة مصطفى ابراهٌم10 ٌَ نةكٌشانش ٌَ ٌَل/ كاندٌد83.69623.69616.587217.12.118.6872و ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانذٌال عدنان حسٌن 11 ٌَ نةكٌشانش ٌَ ٌَل/ كاندٌد65.485.483.83624.69.613.436و ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانخضركارزان احمد 12 ٌَ سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد80.94220.94214.659426.411.426.0594ثةٌكةرسازيش

وةكارىهونةرةجوانةكانهانا عبد السالم عل13ً ٌَ سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد78.96918.96913.278322.87.821.0783ثةٌكةرسازيش

وةكارىهونةرةجوانةكانكوردؤ هادي اسماعٌل 14 ٌَ ٌَل/ كاندٌد78.6818.6813.07617.42.415.476ثةٌكةرسازيش ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانضرؤ بٌستون صمد15 ٌَ ٌَل/ كاندٌد69.6349.6346.74381506.7438ثةٌكةرسازيش ثارال

وةكارىهونةرةجوانةكانرٌبٌن ضاالك اسماعٌل16 ٌَ نةكٌشانش ٌَ وةرنةطٌراو66.216.214.34720.45.49.747و

وةكارىهونةرةجوانةكاناحمد ٌاسٌن عبدالواحد 17 ٌَ كةوتوو78.218.212.7411.700ش
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سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد91.49531.49522.046525.810.832.8465نٌةشانؤهونةرةجوانةكانءالدٌن محمد رؤوفجوان بها1

سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد85.9325.9318.15123.48.426.551نٌةشانؤهونةرةجوانةكاندٌالن خلٌل ثولص2

سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد93.433.423.3817.12.125.48نٌةشانؤهونةرةجوانةكاننوزاد مٌكائل عٌسى 3

سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد85.26125.26117.682720.75.723.3827نٌةشانؤهونةرةجوانةكانهونةرمةند احمد ساالر عبدالواحد4

92.5432.53622.775225.810.833.5752نٌةشانؤهونةرةجوانةكانهٌبت صدقً حاج5ً
دهؤك بة . ز/ كاندٌد

ٌَل ثارال

89.38529.38520.569522.27.227.7695نٌةشانؤهونةرةجوانةكان  محمد امٌنفاضلسردار 6
دهؤك بة . ز/ كاندٌد

ٌَل ثارال

87.28827.28819.101621.66.625.7016نٌةشانؤهونةرةجوانةكان توفٌقطاهررٌزان محمد 7
دهؤك بة . ز/ كاندٌد

ٌَل ثارال

ٌَل/ كاندٌد93.27833.27823.294621629.2946نٌةشانؤهونةرةجوانةكاناحمد احمد مشخت8ً ثارال

ٌَل/ كاندٌد88.47528.47519.932520.75.725.6325نٌةشانؤهونةرةجوانةكانمٌسر عبٌد امٌن 9 ثارال

ٌَل/ كاندٌد83.62523.62516.537522.87.824.3375نٌةشانؤهونةرةجوانةكاندٌرٌن حامد عبدهللا 10 ثارال

ٌَل/ كاندٌد80.71120.71114.497723.78.723.1977نٌةشانؤهونةرةجوانةكان قادرعثمانٌوسف 11 ثارال

وةرنةطٌراو78.3918.3912.87323.48.421.273نٌةشانؤهونةرةجوانةكانتافطة حسٌن كرٌم  12

وةرنةطٌراو75.7515.7511.02523.18.119.125نٌةشانؤهونةرةجوانةكانهٌرو صباح محمد13

وةرنةطٌراو76.53516.53511.574522.27.218.7745نٌةشانؤهونةرةجوانةكانلةنجة مهدي صالح 14

وةرنةطٌراو77.39817.39812.178618315.1786نٌةشانؤهونةرةجوانةكانهاوار حمٌد عبدهللا 15
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سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد87.7527.7519.42525.0510.0529.475نٌةمٌوزٌكهونةرةجوانةكانخاكمةند مجٌد عبدهللا1

سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد90.97430.97421.681821.36.327.9818نٌةمٌوزٌكهونةرةجوانةكانطه عبدالقادرطوران 2

سةالحةدٌن. ز/ كاندٌد90.40530.40521.283515.60.621.8835نٌةمٌوزٌكهونةرةجوانةكانسابات حمٌد مجٌد3
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