
 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1986 /1985ساىل خويندنى  اوى دةرضوانىن

 )االول(خوىل يةكةم
 3/13/10344ذمارةى فةرمانى زانكؤ                       22/6/1986رَيكةوتى 

 22/6/1986رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 هةلسةنطاندن ناو ز
 ناياب مريين حسن فهمى 1
 زورباشة رضا فارسمريوان  2
 باشة غسان مروكى دردينة 3
 باشة عامر امحد مند يل 4
 باشة موريس يوراش ميخائيل 5
 باشة حممد عزيز الس 6
 باشة عبدالكريم غفور رشيد 7
 باشة جوهر رشيد حممد 8
 باشة هوشيار عبداهلل حسن 9

 باشة سندس جعفر على 10
 باشة مصظفىباسل يونس  11
 باشة عدنان جايد زيدان 12
 باشة اريان عمر حممود 13
 باشة جميد كريم جميد 14
 باشة مسري حممد حسني دياب 15
 باشة خضر سليمان  وفْا 16
 ناوةند عدنان عبدالعزيز حممد 17
 ناوةند سنان امحد سعيد 18
 ناوةند انتصار فاتح سعيد 19
 ناوةند تيمور عزيز حممد 20



 ناوةند صفْا  كريم جابر 21
 ناوةند جوان نورى حسن 22
 ناوةند سندس عباس حسن 23
 ناوةند مصطفى عباسحممد  24
 ناوةند اميان حممد مهدى 25
 ناوةند حممد نادر جرادة 26
 ناوةند اجماد حممد على 27
 ناوةند ايهان عبدامللك بكر 28
 ناوةند صالح عبداهلل على 29
 ناوةند ازاد عبدالستار موسى 30
 ناوةند امكمال الياس بهن 31
 ناوةند جبار التونذكاء  32
 ناوةند لقاء موسى باقر 33
 ناوةند مصطفى مردانحسني  34
 ناوةند حممد عبد حسني 35
 ناوةند توالى ناجى حسن 36
 ناوةند صنوبر محد لطف اهلل 37
 ناوةند امحد على حممد 38
 ناوةند يل حسنيسعدى مج 39
 ناوةند حسن ابراهيم كريم 40
 ناوةند عبدالرمحن عثمان خضر 41
 ناوةند حممد رسول كسيب 42
 ناوةند شهاب حممد عثمان 43
 ناوةند وعد ابراهيم وهدان 44
 ناوةند باسل سعيد بطرس 45
 ناوةند رشاسوا هحبيب مح 46
 ناوةند اسراء جميد صاحل 47
 ناوةند بهروز امني حممد 48



 ناوةند مها حسني على 49
 ناوةند مها مهدى محيد 50
 ناوةند سركوت خورشيد محة رةش 51
 ناوةند رملة محيد امحد 52
 ناوةند وليد محزة حممد 53
 اوةندن مسري صديق خالد 54
 ناوةند ابراهيم امحد عبداهلل 55
 ناوةند ذكرى عبداحلميد حممد 56
 ناوةند نزار ارام ملكون 57
 ناوةند بيان امحد حممد 58
 ناوةند جنار شكران رفيق 59
 ناوةند يوسف زرار مراد 60
 ناوةند هدى على حممد حسني 61
 ناوةند بداهلل حييىحييى ع 62
 ناوةند رحيم مشيدل حليو 63
 ناوةند نوزاد حسن حممود 64
 ناوةند جنالء عبد الرضا رمضان 65
 ناوةند رشيد عزيز مصطفى 66
 ناوةند منى خليل عزيز 67
 ثةسند رويدة حممد على 68
 ثةسند دينا صبيح فتوحى 69
 ثةسند حممود على محة صاحل 70
 ثةسند شكران خضر على 71
 ثةسند شروق امساعيل قاسم 72
 ثةسند ماسيس كريستوف سركيس 73
 ثةسند عدنان عطا اهلل محد 74
 ثةسند هيئم يوسف ججو 75
 ثةسند فكرت مدحت  مصطفى 76



 ثةسند حازم طاهر حسن 77
 ثةسند ساالر نامق معروف 78
 ثةسند هاذة امري صاحل 79
 ثةسند جوشتوت رفعت سعيد 80
 ثةسند صائب غالب سعيد 81
 ثةسند شوان قرداغ حنا 82
 ثةسند جميد عبدالرمحن زبري 83
 ثةسند هالة كامل متى 84
 ثةسند ارمجان هاشم عبدالرمحان 85
 ثةسند نهوض باسل على 86
 ثةسند موفق حممد على 87
 ثةسند امحد هادى قدورى 88
 ثةسند اياد شكر امحد 89
 ثةسند اجى راشدنسناء  90
 ثةسند مسيعة عبداحلسني زيون 91
 ثةسند تورهان نورالدين رفيق 92
 ثةسند سوزان يوحنى ساوا 93
 ثةسند دلري حنا عبداالحد 94
 ثةسند امانج بكر معروف 95
 ثةسند أسني عبدالواحد صاحل 96
 ثةسند على حممود محد 97
 ثةسند حممد عباس عليوى 98
 ثةسند بهنام بطرسصفاء  99

 ثةسند ليمانموملند عبداهلل س 100
 ثةسند اراس على عبداهلل 101
 ثةسند صالح حسن كاظم 102
 ثةسند نورهان حسني امحد 103

 ثةسند صباح حسني يوسف 104



 ثةسند حسن جميد فتاح 105

 ثةسند قاسم عبداهلل عمر 106

 ثةسند ابراهيم حممد امني كريم 107

 ثةسند كامل امحد حممد 108

 ثةسند اياد مصطفى عزت 109

 ثةسند اميان امحد على 110

 ثةسند مازن حبيب متى 111

 ثةسند ساالر شيخان على 112

 ثةسند سفني عثمان حممد صاحل 113

 ثةسند على مسني جعفر 114

 ثةسند بشرى عزالدين سعيد 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1986 /1985ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى                           

 (الثاني)دووةمخوىل 
 3/13/13712انكؤ  ذمارةى فةرمانى ز                            9/1986/ 15رَيكةوتى

 15/9/1986رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 هةلسةنطاندن ناو ز
 ناوةند شريزاد محد امني صادق 1

 ناوةند طيب طةاهلام  2

 ناوةند فارس جالل جرجيس 3

 ثةسند امحد نعمة حممد 4

 ثةسند على حسنيلؤي  5

 ثةسند حلايناس حممد صا 6

 ثةسند هونةر صديق حممد امني 7

 ثةسند صالح الدين صبيح امساعيل 8

 ثةسند عادل باقي عبود 9

 ثةسند بارزان امساعيل سعيد 10

 ثةسند مسري سليمان حسن 11

 ثةسند كاظمكريم حسني  12

 ثةسند نصيف جاسم حممد 13

 ثةسند يل عمر سعيددخ 14

 ثةسند اياد امني عبيد 15

 ثةسند صونكول مصطفى كمال 16

 ثةسند عبد الستار حديس جاسم 17

 ثةسند سعيد احمد خضير 18

 ثةسند مهند جابر فياض 19



 ثةسند شهاب امحد حممود 20

 ثةسند ناظم عمر حسن 21

 ثةسند نج مصطفى صالحاما 22

 ثةسند محمد خير صالح احمد 23

 ثةسند صديق عارف سعيد 24

 ثةسند ياسمين جعفر سالم 25

 ثةسند يحي فاضل غني 26

 ثةسند عادل عبد الصحب ثابت 27

 ثةسند رياح عبد الزهرة عيدان 28

 ندثةس قيس موسى الياس 29

 ثةسند ازاد حممد صاحل يعقوب 30

 ثةسند رضاجبار محيد  31

 ثةسند حسن حممد حسني 32

 ثةسند ريبوار مصطفى سعيد 33

 ثةسند امداد على صابر 34

 ثةسند سعيد عبد العاباس عبد على 35

 ثةسند صباح حامد محة سعيد 36

 ثةسند مزمنهل حنا هر 37

 ثةسند محزة ابراهيم عبد احلسني 38

 ثةسند شريوان حسني مولود 39

 ثةسند مسري طماطوس شليمون 40

 ثةسند ابراهيم امساعيل ابراهيم 41

 ثةسند وحيدة صبحي محد 42

 ثةسند رفيق محة عثمان 43

 ثةسند عادل حممد رسول 44

 ثةسند صديق عارف سعيد 45

 


