
 زانكؤى سةالحةدين

 كؤلَيذى ئةندازيارى
 )مدني( بةشى ئةندازيارى شارستانى

 1995/1996ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 
 )االول( يةكةم خوىل

 1/1/2568زانكؤ ذمارةى فةرمانى                                       2/7/1996رَيكةوتى دةرضون 
 

 تيبينى  هةلسةنطاندن ناو ذ
  باش هفال عبداجلبار صادق -1
  باش زهري فاروق نامق         -2
  باش  حسن صبحى حيدر  -3
  باش سروت تاهر رشيد  -4
  باش غسان يوسف عوديش -5
  باش ايفان او غستني صليوا  -6
  ناوةند دلري غفور رحيم  -7
  ناوةند حكيم امحد كريم  -8
  ناوةند سالم حممد حممد  -9
  ناوةند رشيد شيخيل رشيد  -10
  ناوةند سورين مجال صاحل  -11
  ناوةند كاوة على كريم -12

سلوان اسحاق القس بهنا  -13 
 م 

  ناوةند

  ناوةند  طارق  حممد امني حممد -14
 سوران على حسني -15

   
   ناوةند 

   ناوةند  داود حممد عبداللة    -16
  ناوةند  اراس حبيب توما  - 17
  ناوةند  زانا فقى جنيد عبداللة  - 18
  ناوةند    نا عبدالقادر جميد طو -19
صاحل حممد امني  -20

 عبداللة 
  ناوةند 

صالح الدين حممد  -21

 عبدالعزيز

  ناوةند 



  ناوةند  تان سعدى امساعيل   --22
  ناوةند    عبداللة موسى حممد -23
  ناوةند    رهيل خالد ابراهيم  -24
  ناوةند    مذدة جبار صاحل  -25
  ناوةند   مشال مستةفا خدر  - 26
  ناوةند    بطرص مسرية مرقص -27
  ناوةند   ساما ل عبداللة بكر   -28
  ناوةند فرياس بهنان دحنة  -29
  ندةيةس اراس حممد مستةفا -30
  يةسةند ريم سعيدخبتيار عبدالك      -31
  يةسةند ئاهنك عزيز حسني   -32
  يةسةند عبداخلالق امحد شريف -33
تريفة محكول محة  -34

 سور 
  يةسةند

  يةسةند حكيم ابراهيم امحد  -35
على عبداحلافض  -36

 عبدلصاحب  

  يةسةند

  ةسةندي كمال حممد رمحن  -37
  يةسةند نغم مرينب عودة -38
  يةسةند كريم محة على كريم   -39
  يةسةند امري غامن حممد يوسف  -40
  يةسةند اراس عبداللة صابر  -41
  يةسةند اوميد محة امحد -42
  يةسةند سهيلة على جميد  -43
43 -

 مكرر
منع بكالوريوس حسب االمر  يةسةند حسني بؤتان عزالدين

اجلامعى 
 1996\15\23فى3819\1\1

  يةسةند سركوت حممود عبداللة    - 44
  يةسةند انطون غادة جنيب  -45 

  يةسةند هشام هاشم حممد -46
  يةسةند تابان عبداخلالق غريب  -47
  يةسةند ئاال على فرج  -48
  يةسةند جوتيار قادر حممد  -49
  يةسةند ناسكة محة امني امحد  -50



 
 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1995/1996ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 )الثاني( دووةمخوىل 
 1/1/3887ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                     28/10/1996رَيكةوتى دةرضون 

 
 تيبينى يةكان هةلسةنطاندن ناو ذ
  ناوةند مهدى عثمان حسن  -1
  ناوةند ول حممد بةرزان رس -2
  ثةسةند  راز صاحل قادر  - 3
  ثةسةند حممد داودحممد   - 4
  ثةسةند على مصطفىهلطورد  -5
  ثةسةند سامان بويا يلدا -6
  ثةسةند ريباز محة على حسني  - 7
  ثةسةند سازة ايوب سعيد  -8   
  ثةسةند ار حسن نعام جب -9
  ثةسةند عمر مصطفىسامان  -10
  ثةسةند اسعد سليمان اسود -11
  ثةسةند ندا مشس الدين حممد    -12
  ثةسةند يوسف شفيق اوسو -13

  ثةسةند هةردى جوهر حممود  -14- 
)د ابراو ( دةرجووة بة ثىى   ثةسةند خرياللة سعيد عبداللة مكرر-14

فةرمانى زانكوذمارة 
 1996\12\14لة4575\1\1

  ثةسةند بيار تقى الدين  قادر  -15
  ثةسةند فالح اسكندر جعفر  -16
  ثةسةند يادطار حامد سليم -17
  ثةسةند كنار سعد عبداللة   -18
  ثةسةند عبداللة مامل ناصر    -19
  ثةسةند نازك خالد حسن   -20
  ثةسةند حممد  عثمان زوزان -21



  ثةسةند طول رضا بةشدار -22
)دابراو(دةرجووة بةثىى  ثةسةند شيالن حكيم غفور  -مكرر22

فةرمانى زانكو ذمارة 
لة 7062\1\1
17\11\1998 

  دثةسةن ثروين غفور جميد  -23
حممد  طاهر سروش -24

 سعيد
  ثةسةند

  ثةسةند مصلح ناصر عبدالرمحن        --25 
  ثةسةند هاوار عمر محد  -26

  ثةسةند امحد سامح صبحى   -27 
  ثةسةند لقمان طة جميد  -28 

  ثةسةند نياز خالد حممد  -29  
قاسم محة   -30

 رشيدمحة مرادخو
  ثةسةند

عبدالسالم فتاح   -31 
 خورشيد

  ثةسةند

  ثةسةند هيوا حممود قادر  -32
  ثةسةند دلري اسعدعمر   -33
33-

 -مكرر
)دابراو(دةرجووة بة ثىى  ثةسةند ديار حبرى رسول 

فةرمانىى زانكو ذمارة 
لة 3510\13\3
20\11\2002  

  ثةسةند مجال جالل سعيد   -34
  ثةسةند خليل امحد مسايل -35
  ثةسةند شريوان عبدالرمحن  -36
  ثةسةند جودت حازم جودت -37
دانا عبدالكريم محة  -38

 صاحل
  ثةسةند

  ثةسةند طولنازخالد رسول -39
سنطر حسن  -40

 عبدالكريم
  سةندثة

خدجية عبداجلبار  -41
 امحد

  ثةسةند



  ثةسةند يادطار امحد حممود -42
دلشااد محة على  -43

 حممود
  ثةسةند

ظيان عبدالرحيم  -44
 عبدالكريم

  ثةسةند

 /سنور اسعد عزيز -45
طؤرينى ناو لة سنور 

 بؤ سارا

  ثةسةند

زيرةك صديق  -46
 محن عبدالر

  ثةسةند

  ثةسةند امني  طاهر يوسف -47
  ثةسةند سريوان كريم محة  -48
  ثةسةند داليا على حممد   - 49
  ثةسةند احمد طاهر احمد  -50
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