
 زانكؤى سةالحةددين
 كوليذى ئةندازيارى
 )مدني(شارستانيبةشى ئةندازيارى 

 1990-1989ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى 
 )االول(خوىل يةكةم

 1/1/7882ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                   24/6/1990رَيكةوتى  
 24/6/1990ونى بةخشينى بروانامة رَيكة

 هةلسةنطاندن ناو ز
 زورباش امحد هدايت حممد 1
 باش عمر قرني عزيز 2

 باش دلشاد رستم على 3

 باش ابرايهم حامت امحد 4

 باش بشار مؤيد مجيل 5

 باش ندى عد اهلل جاسم 6

 ناوةند عبد املاجد الفاتح عثمان 7

 ناوةند بوبرت يوحنا سوراني 8

 ناوةند اسعد امري حممد 9

 ناوةند ريبوار حممد امني رشيد 10

 ناوةند شوكت خورشيد رشيد 11

 ناوةند رفيق حممد يونس 12

 ناوةند دريا نهاد حسن 13

 ناوةند رادكريم محة م محةاسو  14

 ناوةند عمر سعيد عثمان 15

 ناوةند نزار مجال حممد صاحل 16

 ناوةند سرود اسحق القس بهنام 17

 ناوةند صايف مهدي عليوي 18

 ناوةند حممد عبد اهلل محة رضا 19

 ناوةند عبد الفتاح امحد امني 20

 ناوةند سيح اهلل ويرديهفال عبد امل 21

 ناوةند عمر حممد على  22

 ناوةند اخالص عباس علك 23

 ناوةند ابراهيم جميد حممد 24



 ناوةند جزاء عبد الكريم صاحل 25

 ناوةند حتسني على عبد االمري 26

 ناوةند هوا حممد سعيد 27

 ناوةند لى ابراهيمهيثم حممد ع 28

 ناوةند مرياودل حممد امحد 29

 ناوةند اراز فؤاد صابر 30

 ناوةند عبد القادر امساعيل عبد اهلل 31

 ناوةند دلري سعيد حممود 32

 ناوةند رفيق توفيق عزيز 33

 ناوةند بسام بهنام عبو 34

 ناوةند سعيدارشد هجران  35

 ناوةند هيثم سليم اسحق 36

 ناوةند طه فاتح بابا رسول 37

 ناوةند االء سعيد غالب 38

 ناوةند نزار عبد اخلالق عبد الرمحن 39

 ثةسند مةنةز حممد امني حممد 40

 ثةسند حسني عبد االمري بكة 41

 ثةسند هطوداد عثمان  42

 ثةسند حممد عبد الرمحن امحد 43

 ثةسند هيمداد طاهر حممود 44

 ثةسند امحد فاتح عبد الكريم 45

 ثةسند هاشم عاشور عبيد 46

 ثةسند مريوان بارام عبد اهلل 47

./ امساعيل امحد حممد امني 48
امحد بؤ مسكؤى كؤرينى ناو 

   دامنيحمم

 ثةسند

 ثةسند تاره وهاب حممد 49

 ثةسند فهيمة كوريا ياقو 50

 ثةسند جواد عباس عبد الرزاق 51

 ثةسند على مانع غضب 52

 ثةسند خضري عباس شناوة 53

 ثةسند رشاد رشيد حممد 54



 

 

 

 زانكؤى سةالحةددين

 كوليذى ئةندازيارى
 )مدني(شارستانيبةشى ئةندازيارى 

 1990-1989ناوى دةرضوانى ساىل خويندنى 
 (لثاني)اخوىل دووةم

 1/1/11507ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                            24/9/1990رَيكةوتى 
 24/9/1990رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 هةلسةنطاندن ناو ز

 باشة هشام جميد صابر 1

 ناوةند هوشنك مصطفى حسني 2

 ناوةند ارشد خورشيد امساعيل 3

 ناوةند نزاكت على امحد 4

 ناوةند ثائر حممد حسن 5

 ثةسةند بليغ جندت محيد 6

 ثةسةند املاس نوري على 7

 ثةسةند فؤاد عثمان عبد اهلل 8

 ثةسةند اسامة عبد اهلل حممد 9

 ثةسةند بسام سعيد داود 10

 ثةسةند مجال الدين امحد قره دامور 11

 ثةسةند مهلهل عجيمي عبد اهلل 12

 ثةسةند راجحة جاسم عثمان 13

 ثةسةند كرار حممد حسن 14

 ثةسةند قادر جاسم عثمان 15

 ثةسةند وسلماجد حسن  16

 ثةسةند كامران رشيد حممد 17

 ثةسةند وشيار عمر امحد 18

 ثةسةند عظيم حممد مصطفى 19

 ثةسةند مازن امحد عبد اهلل 20

 ةسةندث عبد اهلل ادريس عبد احلميد 21

 (اىل )راي( كاام  /تغةةيا االسةةم مةةن)  ثةسةةةند راي حممد على 22



يف  3/2/574حسةةةال االمةةةر ااةةةام ي ا ةةةر م  
ا ستند اىل  رار حمكمة السماوة  30/9/1990

 21/8/1990يف  1990/  567
 ثةسةند رشدي توفيق محة حسني 23

 ثةسةند عبد العالي منحر علكم 24

 ثةسةند فتاح حممد نصري 25

 ثةسةند حممد عرفات شاكر 26

 ثةسةند زياد ناجي جنرس 27

 ثةسةند شاكر حممود جبري 28

 ثةسةند عباس حلف حمسن 29

 ثةسةند عبد اهلل فتاح شناوي 30

 ثةسةند لؤي عبد الواحد على 31

 ثةسةند ازكان لطف اهلل امحد 32

 ثةسةند قدرية ايوب شريف 33

 ثةسةند سوران عثمان سعدون 34

 ثةسةند اياد فؤاد جاسم 35

 ثةسةند يوسف ياسني حممد 36

 ثةسةند شومن حممد حجي عبد اهلل 37

 ثةسةند ازهار حسن حسني 38

 ثةسةند عبد الفتاح حممد كاظم 39

 ثةسةند امانج غفور حممد 40

 ثةسةند غازي كريم بهرام 41

 ثةسةند اديبة عبد اهلل ولي 42

 ثةسةند بشرى عثمان عبد اهلل 43

 ثةسةند جوهر حسني صاحل 44

 ثةسةند نوال فاضل جاسم 45

 ثةسةند جلنك اكرم عمر 46

 ثةسةند د جبار عباسرف 47

 ثةسةند هويدة عوض حممد 48

 

 
 


