
مالحظاتبرنامهگروپولداسمشماره

کامیابجندرGمحمد حسینمسکا غارول۱

کامیابجندرEادینهالل محمد۲

کامیابجندرCعبدالقدیمتمنا۳

کامیابجندرFمحمد یونسفاطمه۴

کامیابجندرFعبدالوهابعبداهلل عابد۵

کامیابجندرAشیراهللهوریه سردار زاده۶

کامیابجندرBسخی دادصدیقه جوادی ۷

کامیابجندرEسید محسنسید ذاکر۸

کامیابجندرBعبداهللمصیب۹

کامیابجندرAمحمد سلیمبهشته حمیدی۱۰

کامیابجندرAسید شجاعسارا۱۱

کامیابجندرAعبدالحفیظاوزره یفتلی۱۲

کامیابجندرAنصرت اهللمسیح اهلل۱۳

کامیابجندرFعبدالحمیدنجیب اهلل۱۴

کامیابجندرDسید احمدشاهسجیه مددی۱۵

کامیابجندرFاسداهللزهرا۱۶

کامیابجندرGمیر عزیزالدینولیمه۱۷

کامیابجندرAمحمد عثمانمحمد الحام۱۸

کامیابجندرGحفیظ اهللفروزان حبیبی۱۹

کامیابجندرAغالم حسنمحمدهادی۲۰

کامیابجندرBغالم فاروقگاللی نصرت۲۱

کامیابجندرEرسول دادگلثوم رحمانی۲۲

کامیابجندرCمحمد نبیعبداهلل مصبان۲۳

کامیابجندرFمحمد شعیبفراه ۲۴

کامیابجندرBسید غالم سخیسیده سادات۲۵

کامیابجندرDسید حسنهما سادات۲۶

کامیابجندرDمحمد یوسففرزانه زرابی۲۷

کامیابجندرEسید قاسمبی بی مریم سپهر۲۸

کامیابجندرEمحمد عیسیمریم۲۹

کامیابجندرBگل بابامحمد رضا فرهنگ۳۰

کامیابجندرCمحمد نسیممحمد عظیم امین زاده۳۱

کامیابجندرDخان کالنمحمد حمید۳۲

کامیابجندرAمحمد رفیقخالد عتیق رفیق۳۳

کامیابجندرFعمره خانفروزان۳۴

کامیابجندرFنصراهللصدف۳۵
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کامیابجندرFعبدالباقیمژگان زازی۳۶

کامیابجندرFعوض علیراضیه۳۷

کامیابجندرGعبدالرزاق صدیقیصفیه صدیقی ۳۸

کامیابجندرBاهلل محمدآقا محمد۳۹

کامیابجندرCرسول دادمرتضی۴۰

کامیابجندرCسید احمداهللتحمینه مجید۴۱

کامیابجندرFقادر علیمنیژه۴۲

کامیابجندرGمحمد ظاهرحنیفه ۴۳

کامیابجندرAمحمدرحیممحمد زهیر۴۴

کامیابجندرEغالم غوثفروزان معروفی۴۵

کامیابجندرHخال محمد شاه محمد ۴۶

کامیابجندرAغالم نبیحلیمه۴۷

کامیابجندرBرحمت اهللوحیده۴۸

کامیابجندرEمحمد نسیمبهاره۴۹

کامیابجندرHآقا ماللیدا۵۰

کامیابجندرEمحمد سخیسید زیارمل۵۱

کامیابجندرEمحمد موسیمحمد هارون ۵۲

کامیابجندرFعبدالفتاح ادیلمنزه ادیل۵۳

کامیابجندرCمحمد ذکیفرشته نگاه۵۴

کامیابجندرCعلی مردانفروزان درویش۵۵

کامیابجندرCمحمدرسولفاطمه۵۶

کامیابجندرDعیدمحمدزینب۵۷

کامیابجندرGسلطان محمدلیسا سلطانی۵۸

کامیابجندرBمحمد خنجراحمدضیا۵۹

کامیابجندرGغالم محمدنظر محمد جویا۶۰

کامیابجندرBغالم محمدانجیال اکبری۶۱

کامیابجندرCمحمد اعظمتمسیال تنویر۶۲

کامیابجندرDمحمد انورذکیه۶۳

کامیابجندرEعبدالنبیاناهیتا۶۴

کامیابجندرFآقا بابامسعوده نصاری۶۵

کامیابجندرGمحمد اسلم  امیریحمیرا امیری۶۶

کامیابجندرGضمیره جانباخته جان۶۷

کامیابجندرAخیرگلمنصور سنگین۶۸

کامیابجندرAبسم اهللمصطفی۶۹

کامیابجندرBسید اغاسید نجیب اصیل۷۰

کامیابجندرGعبدالقدوسعبدالعزیز دانش۷۱

کامیابجندرCاقبال حسینفاطمه ذکی۷۲
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کامیابجندرEاکبر علینیلوفز اکبری۷۳

کامیابجندرFعبداهللسلما سفر۷۴

کامیابجندرFغالم سخیحبیبه۷۵

کامیابجندرGعبدالوکیلحسینه کوهساری۷۶

کامیابجندرGسید اسداهللمریم۷۷

کامیابجندرDمحمد طاهرسید شیر حسین۷۸

کامیابجندرDمحمداحسانشیخ مجیب الرحمن۷۹

کامیابجندرFقربان علیحبیب اهلل ۸۰

کامیابجندرFعبدالغفورمحمد امین خیشاهی۸۱

کامیابجندرHمحمد ابراهیممحمد آصف ۸۲

کامیابجندرHخداداد محب علی ۸۳

کامیابجندرCاحمدحسینهدیه۸۴

کامیابجندرDمحمد آصفذاهده عزیزی۸۵

کامیابجندرEزلمیسمیرا۸۶

کامیابجندرEعبدالصمدتسنیم۸۷

کامیابجندرFمحمد موسیاندیشه نیالب شفق۸۸

کامیابجندرGفقیر محمدنظیفه۸۹

کامیابجندرAعزیز محمدمحمد منصور۹۰

کامیابجندرDفدا محمداحمد میالد نوری۹۱

کامیابجندرE خواجه عبدالصمدخواجه رحمت اهلل صدیقی۹۲

کامیابجندرBعبدالملکنوریه۹۳

کامیابجندرCمحمد قاسملیلی ۹۴

کامیابجندرEمحمد غنیشکیال۹۵

کامیابجندرFصنم گلوحیده۹۶

کامیابجندرGعبدالقیومشبنم۹۷

کامیابجندرAاحمدضیااحمد سیر۹۸

کامیابجندرCصحبت خانمسعود خان۹۹

کامیابجندرCغالم صدیقیبختیار صدیقی۱۰۰

کامیابجندرEفقیراکرم۱۰۱

کامیابجندرGامیر محمدافشین۱۰۲

کامیابجندرCعنایت اهللفرخنده۱۰۳

کامیابجندرCدولت محمدضمیره۱۰۴

کامیابجندرDغالم جیالنیمژگان۱۰۵

کامیابجندرDسید عالموژمه۱۰۶

کامیابجندرEنصیر احمددیوه محمد۱۰۷

کامیابجندرEمدارخدیجه هاشمی۱۰۸

کامیابجندرE قاسم علیگیتا۱۰۹
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کامیابجندرEسید غالم سخیصفیه۱۱۰

کامیابجندرEجمعه خانعادله عادل۱۱۱

کامیابجندرEمحمد اکبرشمس النسا۱۱۲

کامیابجندرBغالم حضرتفتح اهلل۱۱۳

کامیابجندرCجمعهحبیب اهلل فرزان۱۱۴

کامیابجندرCدین محمداحمد نعیم دوستی۱۱۵

کامیابجندرGعبدالغفاریاسمین ۱۱۶

کامیابجندرGمیر احمدفرهاد۱۱۷

کامیابجندرGمیر عطا خانحمیداهلل صافی۱۱۸

کامیابجندرHنور الدینبشیر احمد ۱۱۹

کامیابجندرHخدابخش عبدالحکیم۱۲۰

کامیابجندرAعبدالحادیتوبه۱۲۱

کامیابجندرEمحمد کاظمخاطره لودین۱۲۲

کامیابجندرEوارث  الدینبهشته دالور۱۲۳

کامیابجندرFنور احمدمریم۱۲۴

کامیابجندرFمحمد نبیمعصومه جعفری۱۲۵

کامیابجندرGمحمد عمرزرلشت۱۲۶

کامیابجندرAمحمد کاظمحسیب اهلل۱۲۷

کامیابجندرEمحمدیونسبریالی۱۲۸

کامیابجندرBخدایارمشتری۱۲۹

کامیابجندرCسلطان عزیزمدینه۱۳۰

کامیابجندرDمحمد مقیممومنه۱۳۱

کامیابجندرDطال جانموسم بهار۱۳۲

کامیابجندرEمحمد اسماعیلرقیه۱۳۳

کامیابجندرGغالم نبیفریبا۱۳۴

کامیابجندرAمحمدامانمحمدزبیع امیری۱۳۵

کامیابجندرAبسم اهللاحسان اهلل۱۳۶

کامیابجندرAخدای دادشکراهلل۱۳۷

کامیابجندرBقربان علیامان ۱۳۸

کامیابجندرEآقا محمدمحمد فهیم۱۳۹

کامیابجندرGمیر سمیع اهللمیر صفی اهلل۱۴۰

کامیابجندرAعبدالرحیمسمیرا۱۴۱

کامیابجندرAعلی احمدفرخنده۱۴۲

کامیابجندرCسید علیمرسل۱۴۳

کامیابجندرCسمیرا۱۴۴

کامیابجندرDمحمد حکیمنفیسه۱۴۵

کامیابجندرAسید سلطان شاهسید کمال شاه۱۴۶
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کامیابجندرCقمبر علیطاووس۱۴۷

کامیابجندرDرحمت اهللنصرت اهلل۱۴۸

کامیابجندرEفضلیحکمت اهلل۱۴۹

کامیابجندرAبرات علیربابه تیموری۱۵۰
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