
 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1993/1994ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 )االول(خوىل يةكةم
 1/1/3498ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                               30/6/1994رَيكةوتى 

 30/6/1994رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 
 هةلسةنطاندن ناو ذ
 باش  هة لشو على حسني  -1
  باش سامر اسحاق القس بهنام         -2
  باش محد امني كريم محد امني  -3
  باش سة هة ند سريوان امحد  -4
   باش زرار صديق عومسان -5
 ناوةند انتصار نصرالدين فتحى -6
 ناوةند اسية امساعيل محد -7
 ناوةند حممد حسن امحد صاحل  -8
 ناوةند شريزاد قادر حممود   -9
 ناوةند ئامانج حممد قادر  -10
 ناوةند كرحة سليم عزيز -11
 ناوةند سورد ا ش كريم محد    -12
 ناوةند كاوة ابو بكر محد -13
 ناوةند البريد ايليا مشعون -14
 اوةند تريفة حممود قادر  -15
 ناوةند سرمد  حممد قسيم  - 16
 ناوةند نور الدين محد امني توفيق  - 17
 ناوةند دلسوز حممد رشيد - 18
 ناوةند فا خر عبدالكريم عبداللة  - 19
 ناوةند هة ورو خوشناو محد  -20
 ناوةند امحد ابراهيم حممد  - 21
 ناوةند اخالص يوسف عود يش  - 22
 ناوةند شلري نورى صاحل - 23
 ناوةند سركوت واحد عزيز  - 24
 ناوةند هاشم عبد اللة ازا  - 25



 يةسند بريوز حممد مولود - 26
 يةسند فادى متى حنا  - 27

 يةسند دا نا عزيز محيد  - 28 
 يةسند هانا صالح الدين حسني  - 29
 يةسند بيمان عبداللة حممد  - 30

 يةسند مسعود حيدر ر ستم  -31 
 ثةسةند درخشان عبداللة سعيد - 32
 يةسند سوزان هيوا جالل  -33
 يةسند نوزاد عبداللة حممد  - 34
 يةسند عدنان على قادر  -35
 يةسند ايوب حممد عبداللة  - 36
 يةسند كاك  امني امحد حممدامني  - 37
) مقبول ( خترجت حسب امر  رشيد عثمانسروة  -38

يف  4902\1\1جامعى املرقم 
9\12\1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1993/1994ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 الثاني() دووةمخوىل 
 1/1/5517ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                                6/10/1994رَيكةوتى 

 6/10/1994رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 
 تيبينى يةكان هةلسةنطاندن ناو ذ
  ثةسةند تارا عبدالغنى جبار  -1
  ثةسند اسعد  عثمان شلري -2
  ثةسند حممد  مصطفىكمال  - 3
3 -

 مكرر

زانكو دةرجووة فةرمانى  ثةسند عبد الباسط حممد امني   
لة 4483\1\1
29\12\1996 

  ثةسند  عثمان سهام ابراهيم -4
  ثةسند غسان جاسم حممد   -5
  ثةسند  مصطفى جاللخبتيار  - 6
6 -

   مكرر
 مة دار عبد القهارسة

 ابراهيم 
دةرجووة  فةرمانى زانكو  ثةسند

 1997\6\7لة 2889\1\1
  ثةسند مويد مشعون تى  -7
  ثةسند سرتيب سامى جالل  -8
  ثةسند اورخان شجاع حسني - 9
  ثةسند سعاد فتاح امحد   -10
  ثةسند مسكؤ امحد شوقىناز  -11
هةوراز عبدالصمد حممد  -12

 امني 
  ثةسند

مدينة محة رحيم محة  -13
 عزيز

  ثةسند

  ثةسند طارق   خا  لد امحد   -14
  ثةسند خضرعثماننةو زاد  -15
  ثةسند دشاد شهاب حا جى   -16
16- 

 مكرر
)دابراو(دةرجووة بةثىى  ثةسند بة نافد عبداللة با

فةر مانى زانكو ذمارة 
 1996\11\6لة3030\1\1



  ثةسند شوان مربني ايشو -17
  ثةسند حامد حمسن حممد  -18
  ثةسند ريبني مجيل حممد   -19
  ثةسند دالور عمر حممود  -20
خترج بامر جامعي املرقم  ثةسند ازاد سليم خدر  -20

يف 1244\2\1
21\8\2006 

  ثةسند سوران توفيق مغد يد  -22
  ثةسند مقد اد حممد امحد  -23

 23- 
 مكرر      

)دابراو( دةرجووة بة ثىى  ثةسند طا هر عبداللة عثمان 
فةرمانى زانكو ذمارة 

لة 4483\1\1
29\12\1996 

ا   ا مسا نيان امحد وست  -24
 عيل 

  ثةسند

 24-
 مكرر

) دابراو ( دةرجووة بة ثىى  ثةسند صاحل صابر باثري 
فةرمانى زانكو ذمارة 

 1994\10\1لة 25752\4
  ثةسند طؤران حممد امني  -25
25-

 مكرر
  ثةسند جيهان رشيد حاجى 

سوزان  عبد الكريم ابو  -26
 بكر 

  ثةسند

26- 
 مكرر

)دابراو ( دةرجووة بة ثىى  ثةسند  شرين يونس امساعيل 
فةرمانى زانكو  ذمارة 

لة 4902\1\1
9\12\1995  

  ثةسند نيطار مجال بايز  -27
  ثةسند ناىل يونس فرنسيس   -28
  ثةسند حممود   لطيفنذو  -29
29-

 ةكرر
)دابراو( دةرجوو ة بةثىى  ثةسند عثمان شةمال كمال 

فةرمانى زانكو ذمارة 
 2004\4\1لة417\13\3

   ماجد عبدالرمحن حبيب -30
 دابراوةكان 

 يوسف كانبى عبداللة                                               )دابراو ة(   دةرنة جووة  -1 


