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دايكبون لَ دةرضونل زس شلرةط سالَ كؤنمرةب
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خولي 
دةرضوون

نمرةى 
ثيدراو

كؤنمرةى 
ي كؤت

سويذةينير2005-19752004ابراهي عبده ابراهي1 5351121556ي

سزانستنير2003-19822002ابراهي محمود ابراهي2 573220573ي

بكر3 سويذةينير2015-19782014ابراهي ممند ب 5401121561ي

در4 سويذةينير2014-19752013ارسان عوا ق 5841121605ي

سويذةينير1998- 19771997امير خدر ابراهي5 7=6%456ي
6

1214532

سويذةينير2015-19842014اوميد ف حسن خدر6 5421121563ي

7
ر ع ابراهي  ختي ب

سويذةينير1999-19781998هومر 574217581ي

ح 8 ل فت سويذةينير2015-19762014خضرجم 5681121589ي

سويذةينير1983-19651982جوهر رسول حسن اغ9 ي
481 

(%80)
وان(6)

120481

نديدان بؤ خوَيندن ئَيواران  رى ك و و زاني ش /ن س)ب لَ  (ي ن بؤ س ك تي ي لَت زانست مرؤظ ك (2016-2015)ف



سويذةينير2006-19852005جوهر محمد حوا10 5561121577ي

لح11 جي ص سويذةينير2007-19882006جَيطر ح 5131121534ي

سزانستنير2001-19812000حسن محمد نور12 607220607ي

لد براي حسن13 1980خ
2003 -
2004

سزانستنير 537217544ي

سويذةيم2006-19872005خديج عمر محمدامين14 5551214569ي

سويذةينير1998-19771997خسرو ع حسين15 570220570ي

سويذةينير2007-19832006دلير ابوبكر محمود16 6091214623ي

ر حسين ابراهي17 سزانستنير2008-19872007راب 531220531ي

سويذةينير2015-19802014رسول احمد رسو18 5561121577ي

لد محمد19 سويذةينير2007-19882006رَيبوار خ 5581121579ي

سزانستنير2007-19902006زان امين رسول20 6291121650ي

د شريف محمد21 سويذةينير2015-19642014زي 5141121535ي

سويذةينير2015-19802014سردار عبده ما شيخ22 5461121567ي

ك ما23 ن عبده ك م سويذةينير2004-19852003س 5351121556ي

24
ن عبدالرحمن  يم س

سويذةينير2010-19762009مصط 5211121542ي

سويذةينير2014-19772013سؤران رسول حسن25 5121121533ي

سويذةينير2014-19932013سؤران عبده محمد26 5121121533ي

سويذةينير2008-19902007سؤران ع عبده27 5181121539ي



28
وان عمر  خ ش

سويذةينير2001-19782000محمدامين 5731121594ي

29
رف محمد  ل م م ش

سزانستنير2001-19782000مصط 5382114552ي

يز30 سويذةينير2011-19712010شريف عبده براي ب 5681121589ي

ن نور31 ي بوره سزانستنير2004-19832003ش 5401214554ي

سويذةينير2010-19832009شوان عبده محمد فرج32 5461214560ي

ن احمد33 سزانستنير2003-19832002شَيرزاد عوسم 5291214543ي

سويذةينير2008-19902007ص محمد احمد حسين34 5841214598ي

سويذةينير2015-19832014 احمدخضرعبدالرحمن 35 5171214531ي

سويذةينير2015-19742014عبده احمد محمود36 5541121575ي

سويذةينير1996-19741995 عزيزمصطعزيز 37 5461214560ي

سويذةينير2015-19722014عمر عزيز عبده38 5161121537ي

د حسين ف عبده39 سويذةينير2008-19882007فره 5411214555ي

در همزة محمد روست40 سويذةينير1991-19711990ق (77)465ي
220465وان(6)

رزان محمد عبده41 سويذةينير2007-19862006ك 526217533ي

42
روان عبده  ك

سويذةينير2006-19872005محمدامين 6022114616ي

رؤخ عبده حمد خدر43 سويذةينير2015-19782014ك 5181121539ي

44
ران كري شيخ  م ك

سزانستنير1999-19791998أومر 576220576ي



45
ن حسين نب م  م ل

سويذةينير2015-19842014ما 5321121553ي

لح46 يل ص ريوان سم سويذةينير2015-19862014م 5581121579ي

ثير47 بكر ب سويذةينير1999-19791998محمد ب 5171121538ي

عيل48 ن اسم يم سزانستنير2000-19771999محمد س 5681121589ي

سويذةينير2014-19822013محمد عبده خدر49 5151121536ي

سزانستنير2008-19772007محمد عمر عزيز50 559220559ي

51
ضلمحمد   عبداه ف

سويذةينير2011-19742010امين 5471121568ي

سزانستنير2001-19812000مصطمسعود رسول 52 541220541ي

يل53 وزاد مح الدين ج سزانستنير1989-19721988ن (76) 460ي
220460وان(6)

عيل 54 سويذةينير2015-19962014خضرنوزاد اسم 5531121574ي

55
ش عبده محمد  وب ه

ل سويذةينير2008-19912007خ 6111121532ي

56
ر ابراهي  وك ه

سويذةينير2015-19812014حمدامين 5141121535ي

57
نب  ردى عمر ك ه

سويذةينير2007-19902006مصط 5231214537ي

58
ردى محمد رسو  ه

سويذةينير2010-19912009ابراهي 5272214541ي

و ع خدر59 نط سويذةينير2016-19962015ه 5121121533ي

در ك همزة60 سويذةيم2000-19811999هدي ق 552220552ي

لد حمدامين61 سويذةينير2007-19882006هؤطر خ 5501121571ي



ر مولود م نبي62 سويذةينير2016-19912015هون 5181121539ي

ر عبدالواحيد63 سويذةينير2015- 19892014هيذا رزط 5241121545ي

جي64 سويذةينير2008-19892007هيمن ع ح 5721214586ي

سويذةينير2014-19842013هَيمن محمد رسول65 5551121576ي

سويذةينير2005-19842004هيوا عبدالواحد احمد66 536217543ي

مد حمد67 رف ح سويذةينير2014-19862013وه ع 5051121526ي

68
لد ثيرو  راس خ ئ

سويذةينير2016-19982015رسول 5431121555ي

لد كري ما69 را خ سزانستنير2000-19831999ئ 533127540ي

ودةل براي اودل70 سويذةينير2015-19762014ئ 5221121543ي

71
هوةن هيرش محمود  ئ

سويذةينير2009-19912008ابراهي 5541214568ي


