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 هةلسةنطاندن ناو ز
 باشزور سةركةوت عبدالرمحن 1
 باشزور مجال عبداهلل حممد 2

 باش مريوان رؤوف امحد 3

 باش حيدر حممد عيسى 4

 باش حممود مجال حممد 5

 باش بانو فريدون توفيق 6

 باش جنم الدين معروف روثاك 7

 باش مثنى سامل طة 8

 باش على عبدالرسول فتاح 9

 باش عبداجمليداسراء عبداال لة  10

 باش راضى باهض كاظم 11

 باش ميثم حممد حمسن 12

 باش دلشاد ابراهيم حبيب 13

 باش نذير حممد امحد 14

 اشب فؤاد امحد ابراهيم 15

 باش عادل حممد عبدالكريم 16

 باش آرى  انور جنيب   17

 باش كوردستان على حسن 18

 باش ئاراس على محة صاحل 19

 باش عباس جواد كاظم 20

 باش بينار حممود حسن 21

 باش نوفل قاسم حييى 22

 باش صباح حران منصور 23

 ناوةند طة فيش علىطال 24



 ناوةند هيوا عثمان اسعد 25

 ناوةند رضوان منذر عبدالرمحن 26

 ناوةند سردار عبداهلل حسني 27

 ناوةند هيوا عبدالعزيز حممد 28

 ناوةند فؤاد مامند حممد كردى 29

 ناوةند ازاد بطرس جرجيس 30

 ناوةند امني جنات غرياهلل 31

 ناوةند مولود حممد جميد 32

 ناوةند هيمن مجال حممد 33

 ناوةند حممد ابوبكر محة سعيد 34

 ناوةند على داخل راضى 35

 ناوةند فيان عبداهلل جليد 36

 ناوةند جالل الدين امحد صاحل 37

 دناوةن فرهاد خضر عزيز 38

 ناوةند هةلَو عمر غفور  39

 ناوةند سعيد امحد حممد امني 40

 ناوةند رجاء جبار فليفل 41

 ناوةند حسن عسكر حسن 42

 ناوةند تريفة ياسني عبداهلل 43

 ناوةند قصي غازى حممد 44

 ناوةند حسن رشيد ثيمان 45

 ناوةند عدنان ذنون جنم 46

 ناوةند االء محزة عباس 47

 ناوةند جمد عبدالكريم عويد 48

 ناوةند استربق صبحى فخرى 49

 ناوةند حنامنحمد مانع 50

 ناوةند فاحل حنيت وداعة 51

 ناوةند زيد رضا جابر 52

 ناوةند سناء حممد مهدى 53

 ناوةند مد امنيساالر حسني حم 54

 ناوةند ل عليوىثماجد نعي 55

 ناوةند هوار عبدالسالم زبري 56



 ثةسةند سعد دحام عواد 57

 ثةسةند فيان امحد حمسن 58

 ثةسةند فاروق حسيب توفيق 59

 ثةسةند كريم مجالدللزار  60

 ثةسةند فاطمة حممد وهاب  61

 ثةسةند غازى سعيد حممد  62
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 )مدني(شارستانىبةشى ئةندازيارى 

 1988 /1987ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى                           
 )الثاني(خوىل دووةم

 1832 /1/1ذمارةى فةرمانى زانكؤ    7/10/1988رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 
 

 هةلسةنطاندن ناو ز

 باش صباح امحد حممد 1

 االسم اىل علي حسني()تغري صدام حسني على 2
 19/2/2013لة  2/4/2905نواسراوى زانكؤ 

 ناوةند

 ناوةند قيس ابراهيم محيد 3

 ناوةند حممد خضري عباس 4

 ناوةند جلبل كاظم ذياب 5

 ناوةند دلشاد بكر كريم 6

 ناوةند اسعد على امحد 7

 ناوةند رمضان شريف حسن 8

 ناوةند عبدالكاظم حممد موران 9

 ناوةند حسن رومى حسن 10

 ناوةند فراس يوسف وهدان 11

 ناوةند اردالن امحد عبداهلل 12

 ثةسةند بناز حسان عبداحلميد 13

 ثةسةند جلنك فرهاد كمال 14

 ثةسةند وليد خالد عبدالرحيم 15

 ثةسةند سني عارفادريس ح 16

 ثةسةند عبدالرزاق صادق فرهاد 17

 ثةسةند هاشم امحد حممد هاشم 18

 ثةسةند زيد حنا متى 19

 ثةسةند عبداحلفيظ  حممد سعيد 20

 ثةسةند جالل على جالل 21

 ثةسةند ندى توما داود 22

 ثةسةند االء عبداملهدى نورى 23



 ثةسةند رواء غازى مطشر 24

 ثةسةند عبداهلل حسن ابراهيم 25

 ثةسةند عبدالرحيم على عصمان 26

 ثةسةند حممد عبدالرمحن هظال 27

 ثةسةند خريى يزدين محو 28

 ثةسةند حممد مجعة عبد 29

 ثةسةند زينب عامر مشس الدين 30

 ثةسةند ى حسني ابراهيمعل 31

 ثةسةند رشيد سلمان امحد 32

 ثةسةند صفاء على حسن 33

 ثةسةند ثرويز خسرو رشيد 34

 ثةسةند سردار عبداهلل حوَيز 35

 ثةسةند عدنان عبداحلميد حممد 36

 ثةسةند جورج يونيل  اوراها 37

 ثةسةند شيالن طاهر شاباز 38

 ثةسةند نائلة حممد على حممود 39

 ثةسةند خري اهلل جاسم عبيد 40

 ثةسةند زانا رشيد عبدالقادر 41

 ثةسةند نوزاد رؤوف حممد 42

 ثةسةند هدى محزة خضري 43

 


