
 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1992/1993ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 )االول(خوىل يةكةم
 1/1/3052ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                                 7/1993/ 1رَيكةوتى 

 1/7/1993رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 
 هةلسةنطاندن ناو ذ
 زورباشة هة فال حبيب عبد االحد -1
 باشة   خضرمهدى رسول          -2
 باشة ادريس توفيق حسن  -3
 باشة مساعيل يوسف كريم ا  -4
 باشة  شكر قرنى  عزيز -5
 ناوةند نوزاد وادى بكر  -6
 ناوةند سةرباز جوهر حممد -7
 ناوةند عبد القادر عبداللة  كا كا -8
 ناوةند كامران حممود قادر  -9
 ناوةند لقمان جميد عزيز -10
 ناوةند مام عومسان نازد ار حممد -11
 ناوةند سنور صاحل قادر  -12
 ناوةند جوان فائز سعيد -13
 ناوةند حممود كمال زيور  -14
 اوةند ئاشتى صديق على  -15
 ناوةند حسني عثمان سالم  - 16
 ناوةند حممود حممد عنابت - 17
 ناوةند ل بكر امحد عاد - 18
 ناوةند هو كر عمر توفيق  - 19
 ناوةند مازن بويا شابو -20
 ناوةند سرود مجيل حنا  - 21
 ناوةند زياد فقى عبداللة   - 22
 ناوةند نصراللةعثمان كاوةن - 23
 ناوةند زانيار فاتح امحد - 24
 ناوةند مد عبداللةهادى حم - 25



 يةسند جوان مجال حممد امني  - 26
 يةسند سهام فخرالدين حسني  - 27

 يةسند  زكى كمال حممد - 28 
 يةسند  امحد مكى حممد  - 29
 يةسند ئاورينك فريدون كريم - 30
ينى بروانامةى )بةخشثةسةند خالد خورشيد امحد مكرر30

دةرضون بةثَى ى فةرمانى زانكؤ 
لة  3/13/2840ذمارة 
24/12/1993) 

 يةسند  طاهر سليم غفور -31
 ثةسةند ئاالن امساعيل امحد - 32
 يةسند ئاوات سليمان سليم  -33
 يةسند نهاية بلدا مشعون   - 34
 يةسند مشال قادر عمر  -35
 يةسند اميد خري اللة امني - 36
 يةسند  رمضان سامى قادر - 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1992/1993ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 )االول(دووةمخوىل                                          
 1/1/5306ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                               30/9/1993رَيكةوتى 

 30/9/1993رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 
 هةلسةنطاندن ناو ذ
 ثةسةند ذياب سعيد ثوشؤ -1
 ثةسند امري عبداخلالق امحد -2
 ثةسند صالح الدين عبدالرمحن امحد - 3
 ثةسند دلشاد عبداللة امحد - 4
 ثةسند دلري عبداللة عمر - 5
 ثةسند حكيم وليا حممد  - 6
 ثةسند  عثمان كاروان ابو بكر - 7
 ثةسند كوخة على عثمانحممد  - 8
 ثةسند ساهر عبدحز قيال  - 9
 ثةسند مجيل خليل مشني  - 10
 ثةسند على عوالكاوة  - 11

 ثةسند سوزان امحد حمسن   -12 
 ثةسند صابر رسول امحد -13
 ثةسند جنور فائق حممد -14
 ثةسند مجال رشيد كريم -15
 ثةسند كمال   دنونرافد  -16
 ثةسند يونس امني كريم  -17
 ثةسند ريزان امساعيل دهام  -18
 ثةسند مصطفىجنار مولود  -19
 ثةسند انديرا غازى شابو -20
 ثةسند خبتيار حممود  قادر  -21
 ثةسند رمضان ئا ريان محة كريم  -22
 ثةسند د توفيق عبدالرمحنحمم -23
 ثةسند امحد حييى عبداللة  -24
 ثةسند عثمان سرباز جنيب -25



 ثةسند جنيب محة شكو انور  -26
 ثةسند اخالص عزالدين على -27
 ثةسند شورش حممد امساعيل  -28

 ثةسند سونايا جنيب عبدالقادر  -29 
 ثةسند احسان حممد امني حممود   -30
 ثةسند عبداللة  خضر بلند   -31
 ثةسند ئةفني صاحل قادر  -32
 ثةسند ناصر صاحل عبداللة -33
 ثةسند عونى  عثمانساسان  -34
 ثةسند ارسالن قادر امحد -35
 ثةسند هادى حسن خدر  -36
 ثةسند رزكار عبداحلميد حممد امني   -37
 ثةسند  ضا حممود امحد ر -38
 ثةسند فردوس سعيد عربان -39
 ثةسند حسني امحد رسول  -40
 ثةسند تارا عمر عارف -41
 ثةسند عبدالكريم حسني كريم  -42
 ثةسند حممد حسن امحد -43

 
 


