
 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى
 )مدني(شارستانيبةشى ئةندازيارى 

 1989 /1988ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى 
 )االول(خوىل يةكةم

 1/1/9082ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                   7/1989 /3رَيكةوتى 
 3/7/1989مة رَيكةوتى بةخشينى بروانا

 هةلسةنطاندن ناو ز
 باش جسام حازم عبد 1
 اشب دلشاد خضر محة امني 2

 باش حممد عباس هادي 3

 باش رعد سامي نوري 4

 باش حممد ابراهيم قطريب 5

 باش اكسانة جهاد حممد 6

 باش ارسالن حممد سليمان 7

 ناوةند يمان طه ياسنيب 8

 ناوةند حيدر عزيز موارى 9

 ناوةند امحد شطب سرهد 10

 ناوةند خملص ازهر قالس 11

 ناوةند داود سلمان رستم 12

 ناوةند سيد قطب خليل عبد اهلل 13

 ناوةند كامران على صاحل 14

 ةندناو سندر قادر حممود 15

 ناوةند طلسان فؤاد بهجت 16

 ناوةند عبد لقادر عبد اجلبار 17

 ناوةند عبد الغين توما بين كرش 18

 ناوةند روناك عبد الغفور صابر 19

 ناوةند سامان غفور قادر 20

 ناوةند كاوه عمر فقى حممود 21

 وةندنا زهري عبد الرحيم امحد 22

 ناوةند سريان عمر امحد 23

 ناوةند فيان كامر عبد اهلل 24



 ناوةند صاحل مراد عبدو 25

 ناوةند سوران حممد مولود 26

 ناوةند امحد محيد صالل 27

 ناوةند وداد زيا مسرو 28

 ناوةند نياز امحد حممود 29

 ناوةند دريد حكمت داود 30

 ناوةند عمر عبد اهلل سعيد 31

 ناوةند نوفل وديع يعقوب 32

 ناوةند صاحل حامد لفتة 33

 ناوةند اكرم حامد حسن 34

 ناوةند امساء عبد احملسن محزة 35

 ناوةند مصطفى عمر امحد 36

 ناوةند نضال ذنون يونس 37

 ناوةند ر امحدنهله عم 38

 ثةسةند باسم كتاب كاظم 39

 ثةسةند امحد صادق عاشور 40

 ثةسةند ياسني عبد اهللتافطة  41

 ثةسةند مسرية خورشيد رؤوف 42

 ثةسةند ذار امحد عواليه 43

 ثةسةند امحد خالد حسن 44

 ندثةسة حممد عبد احلسني دلف 45

 ثةسةند عزيز سعيد رشيد 46

 ثةسةند كمال مولود حممد 47

 ثةسةند غامن حسني محيد 48

 ثةسةند حسب اهلل عبد اهلل حسب اهلل 49

 ثةسةند حسن حممود مسلط 50

 ثةسةند كمال الدين حسين فريق 51

 ثةسةند حسن على امحد 52

 ثةسةند شوبو رشيد على  53

 ثةسةند عمر امحد عبد اهلل 54

 ثةسةند مسري مصطفى عصام الدين 55

 ثةسةند نهال غريب عيسى 56



 
                                                                                                                                   

 زانكؤى سةالحةددين

 كوليذى ئةندازيارى
 )مدني(شارستانيبةشى ئةندازيارى 

 1989 /1988دةرضوانى ساىل خويندنى  ناوى                          
 )الثاني(خوىل دووةم

 1/1/13088ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                    9/1989 /30رَيكةوتى 
 30/9/1989ةخشينى بروانامة رَيكةوتى ب

 هةلسةنطاندن ناو ز

 باش كاظم صاحل مهدي 1

 ناوةند بيستون على حممود 2

 ناوةند عبد اهلل عبد الزهرة جنم 3

 ناوةند نزار عمر عوال 4

 ناوةند فاتن مهدي جاسم 5

 ثةسةند وفاء شامي حسنني 6

 ثةسةند فرهاد حممود قادر 7

 ثةسةند عائدة اسحق ميت 8

 ثةسةند بسام الزم قاسم 9

 ثةسةند هالة حممد صديق 10

 ثةسةند مجال عبد الكريم مصطفى 11

 ثةسةند سعود حممد سعود 12

 ثةسةند بشري ابراهيم النور 13

 ثةسةند على الدينحممد صالح  14

 ثةسةند اخالص جاسب عزيز 15

 ثةسةند امل حنا دحنا 16

 ثةسةند روشنا مصطفى حسني 17

 ثةسةند على عبد الرضا عباس 18

 ثةسةند امحد عجيل غيطان 19

 ثةسةند سحر حسين ميت 20

 ةندثةس عالء عدنان حمسن 21

 ثةسةند عمار خليل ابراهيم 22



 ثةسةند خلود عبد زيد فرحان 23

 ثةسةند انس حامد امحد 24

 ثةسةند روخوش حممد مصطفى 25

 ثةسةند عباس عالوي موسى 26

 ثةسةند مامون قاسم سالمة  27

 ثةسةند عصام وحيد عبد اهلل 28

 ثةسةند اضل عبد الشهيد محزةف 29

 ثةسةند فيصل مربوك ولي 30

 ثةسةند سليم حسون ورجني  31

 ثةسةند ساالر صابر حممد 32

 ثةسةند فيصل ازعيان حممد 33

 ثةسةند ماجدة حممد خدا مراد 34

 ثةسةند ادور يعقوب ججو 35

 ثةسةند راضيامحد حممد  36

 ثةسةند قيس موسى وناس 37

 ثةسةند عبد العزيز ادريس شريف 38

 ثةسةند يوسف مطر سويف 39

 ثةسةند لؤي كمال سعيد 40

 ثةسةند يلماز صباح شكري 41

 
 


