
 زانكؤى سةالحةددين 
 كوليذى ئةندازيارى
 )مدني(شارستانىبةشى ئةندازيارى 

 1987 /1986ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى 
 )االول(خوىل يةكةم

 8419/ 3/13ذمارةى فةرمانى زانكؤ                               7/1987/ 2رَيكةوتى 
 2/7/1987رَيكوتى بةخشينى بروانامة 

 هةلسةنطاندن ناو ز
 زور باش اسو فائز سعيد 1
 زور باش صالح الدين عبدالرمحن 2
 باش على حسني دخل 3
 باش رعد متى  اسحق  4

 باش عبداملنعم امحد شكرى النجار 5

 باش ايوب رشيد صاحل 6

 باش الياس نصرى باسيل  الطرش 7

 باش ماهر عبداهلل امحد 8

 باش عمر رحيم كريم 9

 باش ناظم رشيد امحد 10

 باش ماجد فريد حسني 11

 باش سريوان جالل امحد 12

 باش طة عسمان على 13

 باش حسام الدين عبداهلل 14

 ناوةند نامق محد كةذال 15

 ناوةند لوى جبار وهابمو 16

 ناوةند امحد حسن قربى 17

 ناوةند على عبدالعباس محزة  18

 ناوةند عمار مجيل شيت 19

 ناوةند مريم االمري عبدالرضا 20

 ناوةند نسرين محة امني عثمان 21

 ناوةند ياسني سليمان امحد 22

 ناوةند خضرامني عبداحلميد  23

 ناوةند احالم مائع دخيل 24



 ناوةند صالح الدين فخرالدين حمى الدين 25

 ناوةند كامران جليل حممد امني 26

 ناوةند فاتن فرج جرجيس 27

 ناوةند مةريوان رجب حممد امني 28

 ناوةند نوزاد حممود خضر 29

 ناوةند مى امنينةبةز على فه 30

 ناوةند وشيار قادر عمر 31

 ناوةند امحد حممد بشري 32

 ناوةند عبدالناصر حييى النعمان 33

 ناوةند خالد امحد ابراهيم 34

 ناوةند جوان عبداجمليد حممد 35

 ناوةند امحد حممد العبيد 36

 ناوةند حسن هادى حممد على 37

 ناوةند ضلبىجوتيار خالد  38

 ناوةند وداد جاسم جليوى 39

 ناوةند افع جميد حسن 40

 ناوةند عبداهلل يوسف حممد 41

 ناوةند حتسني حسني رسول 42

 ناوةند شريوان  عثمان  عبداهلل 43

 ناوةند قادر رةسول ذيان 44

 ناوةند فوزى سعيدعمار  45

 ناوةند فؤاد عمر مصطفى 46

 ناوةند سعيد داود ساجد 47

 ناوةند زيوةر حممد كريم 48

 ناوةند نبيل دارا فدعم 49

 ناوةند يدر باقى راضىح 50

 ناوةند عبدالغفور رمضان عيدان 51

 ناوةند سوران بكر سامى 52

 ناوةند فايوال عبداحلميد  53

 ناوةند نوزاد عبدالرزاق سعيد 54

 ناوةند عاطف حممود منوس  55

 ناوةند ملياء شاكر لطيف 56



 ناوةند ابولو بويا شابو 57

 ناوةند بيان صديق حممد صاحل 58

 ناوةند غازى امحد عبدة 59

 ناوةند سنسحر مهدى  ح 60

 ناوةند نزار عبداالحد  عوديش 61

 ثةسند مجيل جانى اغا بابا 62
 ثةسند دةرباز حممد فاضل  63

 ثةسند على حممد سعيد بكر 64

 ثةسند هيفاء مجال غريب 65

 ثةسند صالح مهدى صالح 66

 ثةسند منى نورى امحد 67

 ثةسند سوزان حممد مولود 68

 ثةسند عبداهلل وىل عنرت 69

 ثةسند امحد عبدالقادر نورالدين 70

 ثةسند زياد حازم عبد الرزاق 71

 ثةسند على عبدالعظيم جميد 72

 ثةسند على جودت عمر عدل 73

 ثةسند نهى عبداالمري وادى 74

 ثةسند دين نورالدين اشان خريال 75

 ثةسند نيان صالح الدين على 76

 ثةسند حذام قاسم حسني 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1987 /1986ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى 

 ني()الثاخوىل دووةم
 13/10525 /3ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                 1987/ 9/ 6رَيكةوتى 

 9/1987/ 6رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 هةلسةنطاندن ناو ز
 باش سامل رضى صاحل  1
 باش عباس مارد خالوى  2
 باش جندد عبدالكريم مصطفى  3
 باش حممد على عاصى  4
 ناوةند مجعة سليمان عبداهلل  5

 ناوةند على حيدر داود  6

 ناوةند وسام عبداحلسني زينل 7

 ناوةند ابراهيم خليل امساعيل  8

 ناوةند جاسم حممد حسني  9

 ناوةند حسني هادى جيجال  10

 ناوةند عبدالزهرة شعالن نغم  11

 ناوةند حممد انور حممد شيخان  12

 ناوةند معاف جهاد شفيق  13

 ناوةند مهدى حاجى علو  14

 ناوةند حممد حسني مهدى  15

 ناوةند حسام الدين صاحل عبدالرمحن  16

 ناوةند خالد حازم حييى  17

 ناوةند نبيل عبداحملسني حيدر  18

 ثةسند اراز حويز صاحل  19

 ثةسند رائد امحد عمروت  20

 ثةسند معروف امحد عثمان  21

 ثةسند فيصل حمى الدين امحد  22

 ثةسند عبدالسالم صديق حممد  23



 ةسندث نبيل شعيا يلدا  24

 ثةسند سردار على حسن  25

 ثةسند مسعود غياث الدين نورى  26

 ثةسند امساء صاحب كريم  27

 ثةسند اثري حممد سعيد 28

 ثةسند طاهر على طاهر  29

 ثةسند خالد على يوسف الرشدانى  30

 ثةسند حممد نبيل البستانى  31

 ثةسند شهلة محيد حممد صاحل 32

 ثةسند دلفني خلف عبدالكريم  33

 ثةسند غسان امحد حممود 34

 ثةسند حممود توفيق على  35

 ثةسند خولة خليل عباس 36

 ثةسند بصرية نورى صاحل  37

 ثةسند ايد رشيد محة  38

 ثةسند حسني كريم رحيم  39

 ثةسند سركان عبدالغنى حممد  40

 ثةسند جوان مصطفى حسن  41

 ثةسند حممد جبار كريم  42

 ثةسند صباح رسن شاهني  43

 ثةسند سالم قادر حاجى  44

 ثةسند كزال عبدالفتاح حممد  45

 ثةسند ؤوف خطاب ابتسام ر 46

 ثةسند احالم صادق حيدر  47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


