
 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى

 )مدنى(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1984 /1983ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى 

 )االول(خوىل يةكةم
 13/8772/  3ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                 1984/ 6/ 28رَيكةوتى 

 27/6/1984وانامة رَيكةوتى بةخشينى بر

 هةلسةنطاندن ناو ز
 زورباشة بسام امحد على 1
 باشة امساعيل حسني موسى 2
 باشة جالل عبداحلسني عبداهلل 3
 باشة امحد عجيل حسن 4
 باشة رائد مجال نشأت 5
 باشة سرحان عبدستار سرحان 6
 باشة شريف حممد قاسم حممد 7
 ناوةند العطارمجال موسى  8
 ناوةند حممد مدلول جواد 9

 ناوةند خالد يونان هرمز 10
 ناوةند انتصار يوسف منصور 11
 ناوةند عبدالواحد ابراهيم بكر 12
 ناوةند مشس الدين حمسن عباس 13
 ندناوة لؤى حممودعامر  14
 ناوةند حكمت حنا دانيال 15
 ناوةند حسن على حممد ابومنى 16
 ناوةند امني يوسف عبدالرحيم 17
 ناوةند فاضل حنافراس  18
 ناوةند حممد حسني محود 19
 ناوةند عبدالسالم حممد محود 20
 ناوةند حممد حسن موسى 21
 ناوةند سان سعودعبدالرمحن ح 22
 ناوةند عامر حممد جواد حمسن 23
 ناوةند ايرينا حممد صاحل بابان 24



 ناوةند رباح جبار محادى 25
 ناوةند الساملةامحد اسامى  26
 ناوةند عبدالرمحن حييى حممد 27
 ناوةند عماد واحد سعيد 28
 ناوةند امحد شاكر حسن 29
 ناوةند عماد شهيد على 30
 ناوةند طيمثيوس يوحنا اسحق 31
 ناوةند هناء حممد فتاح  32
 ثةسند كامل حممد رمضان 33
 ثةسند حنان حممد صاحل 34
 ثةسند ماجد نعيم حسني 35
 ثةسند صالح الدين ابراهيم 36
 ثةسند احلنبية فاضل ص 37
 ثةسند عروبة عليوى حممد 38
 ثةسند سوزان فوزى سليمان 39
 ثةسند غامن هادى كاظم 40
 ثةسند حسام عبداحلميد على 41
 ثةسند نشوان امحد عبدالقادر 42
 ثةسند داود سلمان مهدى 43
 ثةسند سالم جاسم حممد 44
 ثةسند على امني حسن 45
 ثةسند مسري طة ياسني 46
 ثةسند سلوان امحد زينل 47
 ثةسند بدر عبدالغنى حممد رجب 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1984 /1983ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى                           

 الثاني()دووةمخوىل 
 13/12837/  3ذمارةى فةرمانى زانكؤ                      10/1984/ 8رَيكةوتى دةرضوون 

 8/10/1984رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 

 هةلسةنطاندن ناو ز
 اوةندن فائز حنا هرمز 1
 ناوةند فاضل حسنيمحيد  2
 ناوةند اكو حممد على مجيل 3
 ناوةند عطا شيخ كريم 4
 ناوةند جاسم حممد عبود 5
 ناوةند حكيم حممد عبدالكريم 6
 ناوةند مزهر امحد امني 7
 ناوةند عبدالرزاق عبدالوهاب سلمان 8
 ناوةند ى جميدصالح الدين عل 9

 ناوةند نادر على حممد 10
 ناوةند زاهر ابراهيم حسني 11
 ناوةند كوكب جاسم فالمرز 12
 ناوةند صبحى حاجى مصطفى 13
 ناوةند حممد كامل منشد 14
 ثةسند عبداهلل عمر رشيد 15
 ثةسند عدنان غالب حممد 16
 ثةسند سن حيدر علىحم 17
 ثةسند اياد مصطفى حممد 18
 ثةسند حممد على ابراهيم 19
 ثةسند عماد كريم عربى 20
 ثةسند مسري راوى عبادى 21
 ثةسند رباح سعيد عبداهلل 22
 ثةسند مفيد جميد شوقى 23



 ثةسند فاظل عواد حممد 24
 ثةسند د يونس حمى الدينفؤا 25
 ثةسند قيس امساعيل سليمان 26
 ثةسند اياد فائق خربيط 27
 ثةسند عاطف شكر سبتى 28
 ثةسند خالد محيد طة 29
 ثةسند كلني شليمون كوريل 30
 ثةسند ماجد حسني على 31
 ثةسند نشوان ابراهيم حسني 32
 ثةسند حممود عقيل اخلطار 33
 ثةسند غفار خورشيد عثمان 34
 ثةسند حامد عزيز عباحلسن 35
 ثةسند مازن هاشم عبداهلل 36
 ثةسند جودت محيد كريم 37
 ثةسند فريدون حممد صاحل 38
 ناوةند *   فايز حسان الكراد 39

 

 

 كوليذةكة مان نى طواستوة بؤئةوةى لةسوريا خويند رها قوناغى ضوارةمة لةبة*تَيكراى منرةى تةن
 

 

 

 

 

 


