
لقذمارةى ئةزمون30%منرةى ناوى خوَيندكارز
وَيرةيي16202035040007ئاواش عومساُ عبدالمة حط1َ
وَيرةيي17202035010104ئةذيَ محداوني قادز وطتةفا2
وَيرةيي16202065150007ئةذيَ خدز محد امحد3
شاٌطتى17102065120165ئةظني حمىد قادز4
وَيرةيي16202035050005اهلاً عبدالمة بابكس حمىد5
وَيرةيي15202065020006باواُ عىس فسخة امحد6
شاٌطتى13112065110009بةِزَيص حطَ خدز وضو7
وَيرةيي12202035260005بةغداز غاشي محد8
وَيرةيي19202065230004بةفساو ابساِيي حمىداوني 9
وَيرةيي16202065190005بةٌاش حطَ حمىود حط10َ
وَيرةيي14202065220012بةِاز امحد عبدالمة امحد11
وَيرةيي20202065020009بةِسة ِىصة امحد زضوه12
وَيرةيي17202065100024بِسوا عبدالمة حطَ زضو13
وَيرةيي15202065210015بَيراُ عبدالمة قادز وال14
وَيرةيي17202035030026ثةزذيَ وطتةفا حمىد 15
شاٌطتى18102015140030ثةياً عىس امحد عبدالمة16
وَيرةيي17202065040014ثةمياُ بابكس امحد خدز17
وَيرةيي20202065190008ثػتيواُ حمىد بابكس زضوه18
شاٌطتى20102035130017جواٌة ابوبكس وةال عصيص19
شاٌطتى16102065000039حاجي حمىد عبدالمة20
شاٌطتى14102065000018خاليد امحد زحيي فسخة21
وَيرةيي16202035000018داضتاُ حمىد اوني امساعين22
وَيرةيي23202065020024دةزيا عىس ٌاصس عبدالمة23
شاٌطتى23102065180058دَلٍيا خاليد غَيدة وةمتا24ُ
وَيرةيي18202065020026دَلٍيا حمىد زضوه عبدالمة25
وَيرةيي16202035270025دلػاد امساعين قادز امساعين26
وَيرةيي14202065150032دلػاد حطَ حمىد ٌاضس27
وَيرةيي12202065020022ديالُ حطَ عىس حمىد28
وَيرةيي16202065030010دميةُ وةمتاُ محد امحد29
شاٌطتى17102065000091ذياز امحد محة قادز30
وَيرةيي16202065150045ذيكاَه قادز زضوه31
وَيرةيي19202035030044ذيالُ عصيص قادز محة عصيص32
وَيرةيي16202065040035ِزاثةِز ٌةوشاد حمىود حمىد33
وَيرةيي16202085130040ِزاذاُ ابساِيي عىس ابساِيي34
وَيرةيي11202035340005ِزاواُ شيَ الديَ ِىصة35
شاٌطتى21102035370076ِزاوَير حمىود وغديد وطتةفا36
شاٌطتى14102035160047ِزةٌطني امساعين خدز ٌيب37
وَيرةيي14202065080011ِزةوا عبدالمة وال عبدالمة38
وَيرةيي16202065020035ِزشاوة ابساِيي حمىد39
شاٌطتى18102035320015ِزاشاوة عبدالمة حطَ اوني40
وَيرةيي13202035130010ِزوخطاز حاويد ابوبكس حمىد41
وَيرةيي19202065080003ِزوخؤش امساعين عبدالمة42
وَيرةيي17202035280087ِزوٌاك وضو محد وساد43
وَيرةيي13202065030012ِزوٌاك ئةلياع عبدالمة 44
وَيرةيي14202035310039ِزؤذطاز عصيص ممٍد عبدالمة45
وَيرةيي20202065130026ِزؤذطاز عىس حطَيَ عبدالمة46
وَيرةيي15202085130034ِزؤشاُ ابساِيي عىس ابساِيي47
وَيرةيي17202035030015ِزَيرٌة حطَ غَيدة خصز48
شاٌطتى20102065190112ِزَيصاُ حطَيَ ابساِيي ضمَيىا49ُ
وَيرةيي21202009990667الزة عىس ممٍد50
شاٌطتى17102065210023شاٌا محد عمي ٌيب51
شاٌطتى19102035160022شةٌوَيس حمىد حطَيَ ابساِيي52
شاٌطتى18102065000067شزياُ امحد محة حطَي53َ
وَيرةيي15202065150041ضازَير عىس محة ثريؤت54
شاٌطتى18102065000100ضاشطاز حمىود ابساِيي حطَي55َ
وَيرةيي23202035280061ضاوَيَ زضوه فكي حمىد56
وَيرةيي11202035340010ضاوَيَ وطتةفا حطَ امحد57
وَيرةيي21202065170007ضةزويَ حاجي حطَ حاجي58
وَيرةيي15202065040036ضسوة امحد بابكس بابكس59
وَيرةيي19202065150049ضسوة امحد عمي محة60
وَيرةيي23202065150050ضمَيىاُ وضو عباع وضو61
وَيرةيي16202035010071مسية زضوه حمىد خدز62
وَيرةيي16202065220062مسية حمىد عمي زضوه63
وَيرةيي20202065020039ضٍوز خدز عىس امحد64
وَيرةيي19202065140014ضؤوا عىس ِزةشا عبدالمة65
وَيرةيي19202065210022ضَيبوز كسيي عبدووه ابابكس66
وَيرةيي17202065100008ضَيوة بسايي ٌيب بسايي67
وَيرةيي16202035370069ضَيوكاٌي امحد محةعمي68
وَيرةيي11202065030014غاباش حطَيَ امحد69
شاٌطتى16102035000092غةَِيَ امحد خدز محد70
وَيرةيي18202065210059غةوطاز عبدالمة محد عواَل71
وَيرةيي16202065020066غةيدا حطَ حمىود عبدالمة72
وَيرةيي18202065150059غةيدا ِىصة خدز ووضى73
وَيرةيي18202065030016غٍياز امحد عواَل امحد74
وَيرةيي11202065110044غؤخاُ خدز محة قادز75
وَيرةيي14202035040098غؤِزاُ حطَ واً حمىود76
وَيرةيي25202085000025غرييَ حطَيَ عبدالمة كةزيي77
وَيرةيي16202085000011ضساخاُ صاحل وعسوف حمىد78
وَيرةيي16202035180024طوَلصاز ابوبكس حطَ خدز79
وَيرةيي18202035010054طوالَلة زضوه محد امساعين80
وَيرةيي15202065030020طيابةٌد ويٍة عبدالمة81
شاٌطتى17102065180083عبدالمة حمىد امساعين زضوه82
وَيرةيي15202065220059عىس حمىد حطَيَ محد83
وَيرةيي13202065030022عىس ويٍة عبدالمة زضوه84
وَيرةيي16202065190025عومساُ جاله بكس85
وَيرةيي15202035030042غةوطني صالح وريشا زغيد86
شاٌطتى17102065180087رسول حسَين ابراهيمفاطمه 87
شاٌطتى14102065310066فسيػتة حمىد امحد ِؤوةز88
شاٌطتى11102065180114كازوةٌد ابساِيي حمىد حطَي89َ
وَيرةيي16202065190030كازوةٌد حمىد امحد90
وَيرةيي21202065210065كازيَ عبدالمة ضمَيىاُ وساد91
وَيرةيي13202035030067كاَلَي ضميي امحد ابساِيي92
وَيرةيي20202035020029طهكاوةزاُ حمىد حمىود 93
وَيرةيي14202065210070كةوضةز حطَ حمىود حط94َ
وَيرةيي19202065220045كوزدضتاُ محد امحد وطتةفا95
شاٌطتى27102065310088كويطتاُ ابساِيي امحد 96
وَيرةيي15202065320032الظاُ عىس زضوه عبدالمة97
شاٌطتى17102065200071الظني عىس محة زةحيي98
وَيرةيي17202035000067الٌة حمىد محةاوني حطَي99َ
شاٌطتى20102065310074ليمي امحد خدز امحد100
وَيرةيي15202085130038واديح عومساُ جسجيظ 101
شاٌطتى17102065190088وسيي زضوه حطني عبدالمة102
وَيرةيي16202065210081ويكاين خدز ٌيب ثريؤت103
وَيرةيي15202065130061ويٍّاش خدز محة ثريؤت104
شاٌطتى20102035030113ٌاضكة حمىد ِىصة زضوه105
وَيرةيي18202065020095ٌةبةش عىس ٌاصس عبدالمة106
وَيرةيي14202065190036ٌَيسطظ خدز حمىد اوني107
وَيرةيي17202065220077ِاوذيَ عومساُ بايص عواَل108
وَيرةيي12202065020085ِةزوَيَ زضوه امساعين109
شاٌطتى14102035100122ِةَلطوزد محد زضوه حمىد110
شاٌطتى18102035090211ِؤٌيا عمي خصز عمي111
وَيرةيي19202035050039َِيدي حمىد محد اوني حطَي112َ
وَيرةيي24202065020077َِيظي ِىصة خدز كسيي113
وَيرةيي15202065220084َِيىَ خاليد غَيدة محد114
وَيرةيي11202065150101ِيجسا ويٍة محد وةمتا115ُ
وَيرةيي18202065140025وزيا امساعين عبدالمة خدز116
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