
 

 

 

 (  A6)   هۆڵێ

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی

هاوناز حسين رسول 
 عبداللله

 كاروخ رسول قادر داليا محسن مجيد  محمد عبدهللا ريدهفه هێلين نوزادمحمدتوفيق سور صالح صالح حمه

 رەمی کوردیچوا دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

 ههديه رسول حسن
كريم  زو عطا حمهئاره

 قادر
دلسوز عثمان خدر 

 رسول
 هێز رسول أحمدبه دياری عبدهللا خضر عبدهللا يوسف سوز محمد حمهبه

 چوارەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی چوارەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی چوارەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

 على رسول بيروت قادر حسن هاوناز محمد خدر
هيڤار علی ابوبکر 

 ابراهيم
فينك ابراهيم حاجى 

 عبدالرحمن
 نار خالد ابوبكر قادركه ڕێناس پيرۆت احمد 

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

 هێڤين سهيدگوڵ فرج عوال  ناز حسين احمدبه ن احمددلڤين قاسم عثما شيرين وسو ابراهيم خهندە انوەر علی حسن
 يان محمود حمهبه

 رويشده

 چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي بيركاري چوارەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی ضوارةمي باخضة چوارەمی عهرەبی

 حسن أحمد عزيز ركوچه ڕيڤا محمد مصطفی  محمد رسول قدريه پهيام نادر احمد  عمر حسن مصطفى هديه ڕسوڵ وسو

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

درخشان عمر صالح 
 مصطفی

 باخان عزيز محمد رسول
دياری احمد عبدهللا 

 احمد
 يام رجب أحمد رجبپه هێمن ئاڵی پيرۆت سعيد باهۆمر هار حمهبه

 چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي بيركاري چوارەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی هرچوارەمی کۆمپيوت چوارەمی عهرەبی

هوگر جمال محمدأمين 
 عزيز

 كۆژين يوسف همزه الژە غازی اسماعيل  صمد اسماعيل شهكاره داستان عمر حمه  محمد حمد همزه فريشته

 چوارەمی کوردی هدووەمی باخچ چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

 0 0 0 
هێمن عبدالرحمن جواد 

 حسن
 جالل قادر امينه

 چوارەمی کۆمپيوتهر چوارەمی کوردی 0 0 0 



 (  A5)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی  

1 

هاوڕێ اسماعيل خضر 
 صالح

نهوزاد رسول محمد 
 ابراهيم

 وريا عمر محمد تابان محمد سعيد  حمد معروفهێڤار کريم ا كار طالب محمودهه

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

2 

 ست محمد خضرربهسه کوردستان عوال بايز خضر سروە ڕحيم حمهسعيد ڤينا سعيد محمد
مستان محمد مصطفی 

 خضر
 سوزان حمد محمود

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

3 

 لويست رسول عوالهه هاوسهر قادر محمد هاوژين حاجي رسول حمد
هيڤين ابراهيم محمد 

 سليمان
 يسرا خدر ابرايم يوان خدر  وسوكه

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی کۆمپيوتهردووەمی  چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

4 

کاروان محمد برايم 
 حمدامين

 سنور اسماعيل قادر
کويستان رسول محمود 

 محمدامين
وت حاجى أحمد ركهسه

 حمد
 نازدار ابراهيم حسن

يدا حسن ابراهيم شه
 حمد

 ەمی کوردیچوار دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

5 

 محمد مصطفی قادر هيوا خدر محمد عبدهللا ههريم يوسف مصطفی حوێز هونهر ڕزگار محمدامين حويز هاوكار عبدهللا مامه
يوسف بابکر محمد 

 حسين

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

6 
 ر زرار رسولنگهسه الڤه ادريس احمد عبدهللا ست حسن عبدهللاربهسه حمد بيروتکاڵی کامران ا

ند محمد أحمد هاوبه
 رسول

 شيريڤان نجات عبدهللا

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

7 

 محمد موسی حمد قهنديل محمد خدر  ف حامدوهاب عار هۆکار  رسول ابراهيم هاوناز زياد رضا علی
يوسف محمدامين 

 ابراهيم 

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی ضوارةمي باخضة چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی



 

 

 

 

 

 

       

 (  A8)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 بابكر حسن سازگار عبدهللا فاطمه خدر ڕسوڵ ناصر ڕيباز برايم أحمد حمد شيراز عبدهللا نوری مه خدرحسنروقيه ح شيواز حمد حاجى

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

2 
 گالر هاشم طه ليزان دلشاد شكرهللا

مقداد روستم رسول 
 احمد

 محمد عبدالکريم عبدهللا ازدار محمود باپير محمدن النه  احمد محمد 

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

3 
 شێواز ميرە ميراحمد

ر محمود سليمان ڕابه
 قادر

 عمر همزه سازگار فاطمهاسماعيل محمد يتون ابراهيم على حاجىزه شيراز محمد حسێن

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

4 
 نهبهز عبدالرحمن حسين  نسار حويز بابكر بابكر محمد احمد شخصه مهاباد محمد خالد الرا عزەت نجم محمد حسن غريب حسن

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی وەمی کۆمپيوتهردو چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

5 
 سامان شۆرش محمدسور ڤيان حسن محمود ژوان حمدامين محمود علی همزە ڕسوڵ همزە ڕاژان خدر محمد عمر شيبا لطيف ابراهيم مصطفی

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

6 
 محمد سليمان حمد صۆفی نارين صالح مصطفى الڤه فهريدون فاتح علی مولود حمد عبدهللامحمد 

نيشتمان محمد عبدهللا 
 خدر

 نهبهز محمد قادر شێخه

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

7 
 حسن فقى محمد سروه ڤيان فقی علی حمد سارا محمد مصطفى عمر مال برايم سليمان ل مال محمودڕاويژ رسو شيراز خالند برايم وسو

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه



 ( A10) هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 

ی شنۆ بيرۆت مصطف
 پيرۆت

 کازيوە ابراهيم حمد كويستان حمه رسول قرنی شريف همزه شاديه ڤانيا احمد حسين خدر كوثر على مصطفى

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی ضوارةمي باخضة چوارەمی عهرەبی

2 
 خالد كاكل رازاوه سميا اسماعيل حسن حمد انا شريف قادرد ژێوار صباح احمد على قادر جيگرحمه زريان حسن باهومر حمه

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

3 
 كريم حمه صالح ڕەنو تحسين علی شوخان خدر عوال محمود

عبدالرەحمان خدر 
 مصطفی 

 کۆژين اکرم  اسماعيل كيوان محمد احمد رسول

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر وارەمی عهرەبیچ

4 
 دڵنيا خدر علی ژيوان حمد على برايم حسن چيا عمر عبدهللا زينب عباس محمد مالزاده

سوما اسماعيل خضر 
 شيخه

 رسول دڵشاد عبدالل حسێن

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی ی باخچهدووەم چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

5 
 شهيدا جمعه محمد

ساجدە طاهر عثمان 
 خدر

 کۆژين طه محمد ياسين كهيوان ازاد نادر عبدهللا عمر مصطفی سعيد عبدهللا نار ابوبكر احمدكه

 دووەمی کۆمپيوتهر یچوارەمی عهرەب دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

6 
 ن عمر قادر عبدهللاديده سروە ڕووف عثمان نبى خدر حمدامين حمه زەمهند علی محمد علی

شاجوان رسول عمر 
 عبدهللا

 برايم أحمد برايم روقيه

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

7 
 سۆما کريم احمد دعمر احمد صديق محم

كوردستان محمد 
 مصطفی

 گۆڤهند ابراهيم حسين فهرمان محمد قادر
گزنگ تۆفيق اسماعيل 

 محمود

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی
 

 

 

 



 (  A11)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 نیستو 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 

 دەريا کريم عزيز
بڕوا جميل امين 

 عبدالرحمن
 رەنگين محمد عزيز فتح هللا

پاوان شريف قادر 
 سۆفى

ڕووخۆش علی محمود 
 بابکر

 تارا خالد فقى اسماعيل

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

2 

 ساكار پيرۆت بابكر
وەند لقمان عبدهللا پهي

 علی
سرود روؤف شريف 

 حمدأمين
خێاڵن عثمان خدر 

 محمد
 أحمد دياری أحمد موالن رسول حمه شاديه

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

3 

روژان عبدالرحمن اسماعيل 
 حسن

 ر کمال خضرڕوخسا رزى هيوا عمربه
پشتيوان حسن عزيز 

 مال
 ڕێباز مصطفى خدر على

تاران عبدالقادر حمد 
 محمود

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

4 

 ساالر خضر حمدأمين اسماعيل
تهنيا رسول شيخه 

 سليمان
 سوزان حمه خدر وسو

خهديجه وەتمان  
 محمد

 نامق احمدشاهۆ 
ديلمان كمال حمهعلی 

 محمد

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

5 
 ڕوکاڵ ڕسوڵ ابوبکر ڕسوڵ صالحناز مصطفى حمهبه شێخه رۆژان رسول ڕشه

پشێو عثمان رسول 
 على

 سينكريم طه ح تريفه ڕێزان محمد سلێمان

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

6 
 سردار سليم احمد مجيد

جيگر محمود رسول 
 محمود

 سهفين حسين احمد
دونيا صالح 
 عبدالحسين

 شماڵ عزيز عبدالرحمن
دەرباز شخصه خدر 

 بابکر

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر رەبیچوارەمی عه دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

7 
 هار خدر قادربه رۆژگار ازاد عواڵ أحمد

ڕووخسار مال احمد كاك 
 عبدهللا

 جبار رسول حسين ممند ڕێکان حمد ابراهيم يام عمر حمدپه

 ردیچوارەمی کو دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

       

 



 (  A1)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 دەرباز عيسی عنبر

ارکان عزالدين اسماعيل 
 محمد

 بۆکان محمد عثمان وسو ڕەوەند اسماعيل صاڵح
زەمهند محمد عبدهللا 

 خضر
 بههرە عبدالرحمن قادر

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر ی عهرەبیچوارەم دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

2 
چاوان شريف قادر صۆفی 

 علی
 وين عثمان محمد علىئه

حاجی چروخان قادر 
 رسول

 احمد حسين حويز شنێ محمد علی خدرده ابراهيم حسين خدر نبى

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

3 
 ژاكار مظفر علی رسول بهڵێن حاجی خدر محمود زانست عمر قادر الهام عباس عبدهللا قادر روبار جمال بايز عبدهللا

پيشواز محمد ايوب 
 شريف

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

4 
 چێنهر احمد غريب محمد بابكر ئاشتى حسن حمه حمد عبدهللاچاوان ئوميد 

ابوبكر محمود محمد 
 محمود

 ديدار دلير عبدهللا محمد
اوات محمد ابراهيم 

 مولود

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

5 
 ڕيكهوت مولود خضر

باخان عبدالقادر محمد 
 سليمان

 ژوان احمد سليم محمد بهڵێن خاليد حمد زرار عبدهللا علی خضر
احمد  پهروەند مينه
 موسی

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی

6 
 دلنيا خدر حوال احمد ئارام قادر حمد ئاغا چراخان ڕفيق خاليد

ليد احمد ابراهيم خا
 مصطفى

ديالن محمد محمود 
 عزيز

أيش أحمد فقى نبى 
 سوره

 چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه

7 
 ژينو حسێن باپير بهناز رفيق  رسول زيتون عبدهللا طه بروا محمد بابكر وسو ڕێژوان علی رسول حسێن

پهرێز على سالم 
 محمدامين

 دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی دووەمی کۆمپيوتهر چوارەمی عهرەبی
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (  B10)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 

ئهنداز محمد حسين 
 اسماعيل

 پهرێز محمود مصطفی بێژان محی الدين کريم ابراهيم علی عبدهللا
يمان خدر حمد امين په

 محمد 
 دڵنيا قادر مستهفا

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

2 
 برايمبێريڤان محمد  هاورى قادر رسول ئاشتى محمد حسين على ريوان على عبدهللامه ئهوين ڕەسوڵ صاڵح أحمد محمد رسول عبدهللا

 دووةمي كوردي چوارەمی کوردی دووةمي كوردي چوارەمی کوردی دووةمي كوردي چوارەمی کوردی

3 
 أوسکار محمد حسن حمد اری ناصح وهاب محمد

بهسۆز اسماعيل گوالوى 
 اسماعيل

 پهيام لطيف برهان  پهيام احمد عبدهللا فقێ
دەشنێ علی احمد 

 رسول

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي وةمي بيركاريدو دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

4 
 محمود محمد سواره

ئاڤێستا عبدالرەحمان 
 عبدهللا

 هاوڕێ زبير عبدهللا اکۆ حواڵڕەسوڵ هانا احمد محمد
بێستون اسماعيل 

 احمد

 ورديدووةمي ك چوارەمی کوردی دووةمي كوردي چوارەمی کوردی دووةمي كوردي چوارەمی کوردی

5 
 احمد ابراهيم حسێن 

باخان علی محمدامين 
 محمد

 بهيان غهفور خدر رسوڵ
پهيمان عزالدين خضر 

 حسن
 ريان سهليم خالد حمد وار حمد ووسين عمر ته

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

6 
 هاوڕێ محمدامين حسن أسعد حمد محمود هانا ڕحمن سمايل شنا کاکه مين حمدئا مقداد حسن قادر حسن

بهختيار مولود 
 حمدامين

 دووةمي كوردي چوارەمی کوردی دووةمي كوردي چوارەمی کوردی دووةمي كوردي چوارەمی کوردی

7 
امينه عبدالخالق عمر 

 مولود 
 ڕابهر محمد علی چرا عادل حمد  غاحليم عمر مام ئا پاوان عزيز رسول صالح  بههر عمر عبدهللا

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري



 (  B8)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 

 يمان أحمد عبدهللاپه
 أحمد 

 ڕوخسار علی ڕەسوڵ دونيا رسول احمد رسول عزيز رسول حسين عبدهللا جوانه بهفرين محمد بابکر

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

2 
 ڕاميار ابراهيم رسول کامال چرۆ محمد عبدهللا علی 

دەرکهوت خالد عبدهللا 
 احمد 

 ڕێژاو عبدهللا مال عبدهللا
ريباز عبدالکريم عزيز 

 احمد 
 ژيالن محمد ابراهيم

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

3 
محمد مولود  تاڤگه

 اسماعيل
 رێژنه ئاشتى شکرهللا محمد خدر  چواس عبدهللا پهخشان محمد ڕەسوڵ

ن ديدار عثمان عبدالرحم
 أمين

 ڕوناک احمد حمدامين

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

4 
 چوپی ووريا عبدهللا

 احمد 
 رامان رەشه مينه رەشيد  ڕۆژگار عمر حمد

زەيتون محمد رسول 
 محمود

 ڕاژان حاجی مام نبی 
سازگار صالح سليمان 

 حسين

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

5 
 خهديجه اسماعيل محمد ن حسن كريممهته

لو محمود چيا هه
 عبدالرحمن

 رەوەند محمد محمود
سيوالدين  ن مينهديمه

 شيخه
 ڕەوا محمد خدر

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي رەمی کۆمپيوتهرچوا دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

6 
 دڵشاد امير پيرۆت 

ڕۆشنا ابراهيم احمد 
 عبدالباقی

رووناک ابوبکر کمال 
 قادر

ژاڵه رسول روستم 
 ابراهيم

 ڕاماڵ محمد محمدامين 
سازگار محمود رحيم 

 عبدالقادر

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري وةمي ئينطليزيدو دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

7 
تهرزە عبدالکريم حمه 

 فرج
 رزگار حسين حمهصالح

حسن وسو سليمان 
 اسماعيل

 زانا موسى مال ند ابوبكر حسنوهره ڕابهر محمد علی

 يدووةمي كورد چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (  B2)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
ت وكهردار شهڕێناس سه
 خورشيد حمه

سانا عوسمان رسول 
 عثمان

 سانا خدر وسو
شادمان غهريب رشيد 

 حسين
 سيما عطاف عبدهللا

شهيمان عمر صالح 
 عبدهللا

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي كاريدووةمي بير دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

2 
 صالح مصطفى صالح                      ند مراد خدر مرادكارمه سامان محمد مصطفى رضا كريم شێوه زێڕين احمد محمد اسماعيل زريان محمد عبدهللا

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

3 
 زيتون امير احمد مامه 

ساوێن ابراهيم احمد 
 ابراهيم

 شيما خالد کمال  شريف سونيا سلطان محمود حمه 
سهرچڵ محمد احمد 

 حسن
 فهرمان احمد عبدهللا

 طليزيدووةمي ئين دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

4 
 الوێژ حاجي عبدهللاگه شاناز مصطفی عبدهللا صباح حمد رسول حمد ژوان ڕەسوڵ مولود نبى حسين مينه ژاڵه

فهرەيدون سعيد حمه 
 سيدە

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

5 
 ژيکاڵ احمد قادر

احمد سێبور لقمان 
 حسن

سوهام موسى محمدامين 
 رسول 

شهرمين وسو حمد 
 عبدهللا

سهرکهوت سلێمان 
 مولود

ڤانيا صالح حمه شمس 
 الدين

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

6 
 کاربين کمال محمود گۆران حسن محمدامين شوان جمعه عمر نفێنك خليل حس ژيلوان حمد ياسين سعدون حمد أمين عبدالكريم

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

7 
 سهردەم ڕەشيد محمد سازان حسين فقى عمر 

سۆما جعفر سليمان 
 ابراهيم 

شهنگه حوال نبی 
 وسمان

شااڵو عارف رسوڵ 
 دمحمو

کۆسرەت شخصه رسول 
 احمد

 دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  B1)  هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 مهدی کانبی ڕسوڵ هيمن على حسين شهنگ عبدهللا حسێنگوڵ هۆشمهند کريم صالح کافيه أزدين حسين أبوبكر خدر أحمد  الره

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

2 
 ههرمێ ابراهيم عبدهللا شههێن بکر نجم کهشبين احمد خضر احمد شنيار عباس قادر حمد 

كالی عبدالحكيم رحيم 
 عبدهللا 

 چڵ ئيسماعيل احمدسهر

 ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

3 
 کمال حمدامين سعيد مهران مال حمدأمين رسول

 نگ عبدهللاهۆشه
 صادق

 مهستان حمدامين برايم خسرو هێڤى احمد عبدهللا الڤان خاليد حمد

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي هرچوارەمی کۆمپيوت

4 
 شيباعبدهللاحمدمحمود 

مهڕوان عباس احمد حمه 
 أمين

عامر احمد محمد 
 طالب 

 مهسۆران مصطفی حه
 صالح

 سهفين محمد قادر حسن ر علی برايم خدر كۆچه

 ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري يركاريدووةمي ب دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

5 
 کهنار قادر امين  نياز محمود حاجي باپير

هيدى عثمان حسن 
 حمه

 محمد خضر محمد
وهاب محمد محمود 

 شيخه
 نێرگز عبدالرحمان محمد

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

6 
 مهشخهڵ ستار محمود شهريف حسێن مينه

فاطمه محمد حمد 
 مراد

 کارێز حسن نبی رسوڵ  سۆما جمال علی
شنيان اسماعيل مصطفى 

 صاڵح

 ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري دووةمي ئينطليزي دووةمي بيركاري

7 
ند حسين ممند هوشمه

 مصطفى
 ر محمد خدرکهنا

هيژا شورش أحمد 
 أمين

 نهواز حسێن عبدهللا يادگار حسن محمد مريهم حسين خظر

 دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر



 (  A12)   هۆڵێ

 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی  

1 
 کارژير کمال ئهکرەم لهنيا بااومر محمود عمر  سعيد وبۆ عبدهللاشه يار جهالل محمدامينکام

ست خالد محمد بهمه
 ش رهمامه

 الجان سعيد سلێمان على

 ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري

2 

ياسين حسين خدر 
 حسين 

وسهر سلێمان ها
 ساڵح

 ئاويزان محمد رسول حمد بيالن ابراهيم مصطفی عزيز ههريار ياسين ابراهيم ركان محمد احمد حمدئه

 دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی دووةمي كوردي چوارەمی عهرەبی دووةمي كوردي چوارەمی کۆمپيوتهر

3 
 کۆژين علی رسول حمه 

شوان حمد بايز 
 بابكر

 تاح قادرالم فهسه نجهله مهدی محمد احمد اسماعيل مهند ابراهيم وەتمانکار محمد علی ڕسوڵ

 ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري

4 
 ئاواز صباح خضر مولود  طهبهناز عبدهللا ئهژين محمد عبدهللا خدر اسماعيل محمد انور هه لويست لوقمان ئارام مولود رسول نبى

 دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی دووةمي كوردي چوارەمی عهرەبی

5 
گوالله حسن غفور 

 عزيز 
شوان ڕسوڵ 

 ابراهيم
 لينا وسو محمد نياز عثمان محمد عزيز  يالن على قادر عنبرگه محمد فائق فاضل محمد 

 ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري رةمي بيركاريضوا دووةمي بيركاري

6 
 ئاسيا محمد علی محمود پيشهنگ همزە ممند ئاڵی وين كمال صدر قادرئه بدرالدين جمال کريم هێرش خاليد حسين ئاکام حمد ڕسوڵ

 دووەمی باخچه ی عهرەبیچوارەم دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی دووةمي كوردي چوارەمی عهرەبی

7 
گهشبين صمد عبدهللا 

 محمد 
صالح خدر احمد 

 خدر
مصطفی اسماعيل 

 عبدالجليل 
 گۆنا ارسالن عبدهللا

 عبدالرحمن
 نهرمين وەهاب برهان 

ليندا ابراهيم حمدامين 
 سۆركان

 ةمي بيركاريضوار دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (  A2)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی  

1 
 بهناز حسن حمه خدر وەسمان احمد ئاسيا عبدهللا عمر احمد پهروەند جهانگير انوەر خدر

ريم عمر عبدالرحمن هه
 عبدهللا

 خدر يام محمد مينهپه

 دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه عهرەبیچوارەمی  دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی

2 
 هدی حسن مصطفی حمد شاو احمد سعيدگه مرواری کريم عبدهللا رزێر عمر خضروه محمد رەجهب ابراهيم هانا رسول حمد حسين 

 ضوارةمي بيركاري ضوارةمي باخضة ضوارةمي بيركاري ضوارةمي باخضة ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري

3 
پهرۆش صالح مصطفی 

 حارس
ئاری عبدهللا خدر 

 محمود
خديجه برايم مامهڕەش 

 برايم
 ستيار برايم أمر خدرهه بههرە اسماعيل عبدهللا

پهيام حسن محمدامين 
 حسن

 دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی

4 
 هێلين عمر سلێمان بابكر عبدهللا صبريه خدر حمه ڵ حمهشخهمه هاوناز محمد برايم  مدمحمد سهليم مح هاوکار بايز خضر

 ضوارةمي بيركاري ضوارةمي باخضة ضوارةمي بيركاري دووەمی باخچه ضوارةمي بيركاري دووةمي بيركاري

5 
 ردى محمد احمدهه

ئاتيفه صالح حسين 
 صالح

 توران سليم أحمد خدر ت اكرم عثمانڵمههه ليمپاداشت احمد محمد س هاوژين خدر عبدهللا

 دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی دووەمی باخچه چوارەمی کوردی

6 
 هاوناز بابکر علی

محمد عثمان مولود 
 صالح

 هۆزان محمد عمر 
بان محمود حمد ميهره

 أحمد
 محمد پيرۆت فريشته

ههرمان خالد مجيد 
 سمايل 

 دووةمي بيركاري ضوارةمي باخضة ضوارةمي بيركاري دووەمی باخچه ضوارةمي بيركاري ووةمي بيركاريد

7 
 حسين طه مصطفی

بێخال رسول حمه 
 بابکر

 چرۆ انور اکبر
پاوان حسن اسماعيل 

 قادر
 جوان بکر رسول حسين هێرۆ قادر على قادر

 دووەمی باخچه چوارەمی کوردی چهدووەمی باخ چوارەمی عهرەبی دووەمی باخچه چوارەمی عهرەبی



 

 (  A3)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 ختيار محمود احمدبه اسکندر محمد عبدهللا اسماعيل عمر مصطفى ئاونگ عمر محمد جوان محمود محمدامينئاشنا كاكه ئاريان محمد حسن

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي يضوارةمي بيركار دووةمي عةرةبي

2 
 نگی عزيزکۆسرەت جه و حمدامينناز خسربه كاردۆ صباح احمد زو صالح محموداره دنان عزيز حمدامينعه ژين يحی رسولئه

 ةرةبيدووةمي ع ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

3 
 م خدر أحمد خدررههبه باخان جالل علی اشتى اسماعيل حسن مصطفى ڤين على عبدهللائه خدر كريم ند همزهلهئه ئاسيا مصطفى سليم

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

4 
 کهيوان محمد خاليد هار محمد خدربه ابراهيم كارزان عبدهللا باخان عثمان خضر محمد فريشته رسول ناسياو جعفر ئاينده

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

5 
 بااڵ ابوبكر حسين احمد ئومێد ڕشيد مصطفی ههندرێن عبدهللا أحمد ئاسيا خاليد ڕەسوڵ

 دهللابارزان عب
 اسماعيل

 هار حاجى عزيز عبدهللابه

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

6 
 گۆڤار جبار ممند بايز خضر هرهبه کابان حسن مال باخان محمد عمر قادر قادر عبدهللا ئاری هاڤاڵ جمال

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة عةرةبيدووةمي  ضوارةمي باخضة

7 
 اسماعيل ابراهيم سۆران اسماعيل ئاکام عبدالرحمن رسول

احمد محمد 
 محمدامين

 بێژان قادر حمد حسين احمد ختيار عبدهللابه بڕوا سعيد ابوبكر حسين

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي يركاريضوارةمي ب دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي
 

 

 

 



 

 (  A4)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 هاوناز علی محمد جيهان رسول خدر ريوان ئازاد حسنمه بهرههم خدر مينه  گۆڤهند رسول محمد حسين سليمان هرهبه

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي خضةضوارةمي با دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

2 
 ند محمد سلێمان ابراهيمدڵبه پهيمان کهيفی طه حسن قادر حسن حنيفه بهرزی زرار علی تابلۆ عبدهللا بێرون عزيز محمد

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

3 
 هاوناز محمد عبدهللا چاوان زرار حسن نهمام علی برايم پيرو جبار احمد الوێن دڵشاد محمود الن مصطفی عبدهللابي

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

4 
 دێبهر کامهران فتاح  اسماعيل حمدامين تريفه حمد ابراهيمخاليد رسول ا پايز امير قادر رێ سلێمان محمدچاوه بێريڤان جمعة عمر

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي دووةمي بيركاري دووةمي عةرةبي دووةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

5 
 هاوناز همزە محمود چرۆ محسين صديق هاوكار خاليد محمد وا اكرم واحدپيشه محمد حاجی مصطفی بێری احمد حسن

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي باخضة ضوارةمي

6 
 ديدار كمال محمد سمين توانا محمد اسماعيل داريان کريم احمد پهيام اميد عثمان چيا ابوبکر محمد عبدهللا بێژان رسو سێوەدين

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي يضوارةمي بيركار دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

7 
 ت رسول خضرڵمههه امين محمد حليمه هاوناز خدر حسن محمدامين عبدهللا نكهته محمد عبدالرحمن ابڕاهيم بێالن حسن اسماعيل

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (  B3)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 ژيما محمد ابراهيم رۆژگار خدر عمر احمد ڕێناس دروێش عبدهللا خۆشهوی علی پيرۆت ديدار محى الدين ابوبكر محى الدين شڕهبار قادر حمهجه

 ضوارةمي بيركاري ةرةبيدووةمي ع ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

2 
 شيبا ميرە ميراحمد راژان خضر عبدهللا ههلمهت رسول خدر دڵپاك طاهر رسول ت محمود سمايلڵمههه دلشاد حمد برايم

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

3 
چراخان فهريدون 

 علی
 مد بايزمح ڕاژان عبدهللا

دياكۆ مصطفى 
 محمدامين

 زانا عثمان عبدهللا
ريكان رزگار 

 عبدهللا
ش ره سابير على همزه

 حمه

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

4 
 شيدا بکر حسن ل حمد رسولرسو وێژە غازی پيرۆت شبين على رسولده هێدی احمد رسول دلنيا عمر حسين

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

5 
 رێكان محمد رسول زريان أنور فتاح مصطفى دياری احمد سلێمان احمد ز رسوڵ عبدهللاوهڕه چرۆ رسول خدر

 سازگار حسين عبدهللا
 عثمان

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ةمي بيركاريضوار دووةمي عةرةبي

6 
 شيما محمد غريب بايز حمد هێلهره شێواز حمد مال راژان خدر محمد هێمن حمد اوسو عبدان دليڤان مينه

 دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

7 
 سانا حسن حمه ڕاوێژ محمد عوال زهرا مصطفى رسول حسين ر پيرۆت حمدامينرابه صاڵح  ڕۆشنا اسماعيل حمه چنار عبدهللا احمد

 ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي



 

 (  B4)  هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی ذ

1 
 ايمان انور صديق شاو مصطفى حاجیگه عثمان عمر عثمان حمد نوێر عبدهللازه شههێن حمه علی رێزان رمضان شێخ زەرد 

 دووەمی کۆمپيوتهر ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

2 
 ساوين بايز حمد زانا رسول عبدان ژينو سليمان برايم ڕێژوان خاليد صالح د حمد ابابكر ممندرههسه ڕۆزا اسماعيل فهيزوەلل

 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي بيركاري دووةمي عةرةبي

3 
 ئهڤين محمد محمود خدر سنگواڵن محمد ح شايهن محمد رحمن ژاكاو محمد مصطفى شهيما نادر ابوبکر رێناس محمود فقێ

 دووەمی کۆمپيوتهر ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

4 
 سروشت حمد محمد خدر أحمد زانامينه سارا عثمان ابراهيم ڕێکان محمود محمد ر مصطفى قادر صالحروهسه ڕۆژگار خدر عمر

 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي يضوارةمي بيركار دووةمي عةرةبي

5 
 گوڵناز ابراهيم احمد حمد جمعه نگهشه ژاكاو محمد مينه عائيشه حمد احمد ڕيبين علی قادر

احمد  محمد حسن فقی 
 عمر 

 تهردووەمی کۆمپيو ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة

6 
 اراهيم مينه ژياوه ڕێباز حسن فقی

ڕەنگين عبدالسالم محمد 
 مراد

سازگار اسماعيل 
 حسين

 محمد طه سميه ساکار انور قادر

 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي

7 
 احمد کاوە محمد  نارين احمد قادر شێرکۆ جالل سالم او محمد عزيزشگه عبدالسالم حمدامين سعيد ڕێناس عبدالرحمن محمد

 دووەمی کۆمپيوتهر ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة
 

 

 

 



 

 

 

 

 (  B11)   هۆڵێ 

 6 ستونی 5 ستونی 4 ستونی 3 ستونی 2 ستونی 1 ستونی  

1 
 شۆخان محمد حسن شاناز عبدهللا خاليد شهال رسول محمود سۆران عبدهللا محمد مبراهيرگوڵ عمر اسه سامان محمد کهريم

 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي

2 
 0 هاوناز جنيد سليمان 0 مام محمد ويسنه ياسين على أحمد حمد مال ناسك مينه

 0 ضوارةمي باخضة 0 ضوارةمي باخضة وارەمی کوردیچ ضوارةمي باخضة

3 
 ژاكاو مصطفى رسول 0 مام على ابراهيمشه سيڤان حسام الدين ابڕاهيم ابراهيم يران عبدهللاسه ساوێن برايم عواڵ

 ضوارةمي باخضة 0 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي

4 
 0 ژين صالح اسماعيلهه 0 حمد نێرگس مينه تم همزههێشو حا احمد نزار عبدهللا

 0 ضوارةمي باخضة 0 ضوارةمي باخضة چوارەمی کوردی ضوارةمي باخضة

5 
 0 0 ونم موسی احمدشه سيڤهر مصڵح کمال شنار رسول حمد ساوێن محمد رسول

 0 0 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي

6 
 0 هوشيار برهان محمد 0 هاوژين رسول حمد 0 ن خضرحسي نصيبه

 0 ضوارةمي باخضة 0 ضوارةمي باخضة 0 ضوارةمي باخضة

7 

 0 0 شوخان رسول حمد شادان هيوا صديق شنۆ رسول اسماعيل ت حسن رمضانروهسه

 0 0 ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي ضوارةمي باخضة دووةمي عةرةبي



 

 


