
 زانكؤى سةالحةدين

 كؤلَيذى ئةندازيارى
 )مدني( بةشى ئةندازيارى شارستانى

 1997/1998ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 
 )االول( يةكةم خوىل

 1/1/3760ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                        2/7/1998رَيكةوتى دةرضون 
 

 تيبينى  هةلسةنطاندن ناو ذ
  ناوةند هيمن عمر لطيف -1
  ناوةند ريبوار على حسني          -2
  ناوةند فاروق توفيق نصراللة  -3
  ناوةند كوثر صابر حسن   -4
  ناوةند ئاريان ابو بكر على  -5
  ناوةند كاروان حممد نادر  -6
  ناوةند فريدون محة محة امني -7
  ناوةند ميديا كمال امحد  -8
  ناوةند بسام يوسف يعقوب -9
  ناوةند جبار رسول مصطفى  -10
  ناوةند بلند جاسم عثمان  -11
  ناوةند امساعيل على امني -12

  ندةثةس حممد خورشيد فيصل -13 
  ثةسةند ئا رام امحد على  -14
  ثةسةند د لوافان مجال مححد  -15

   ثةسةند جنلة هاشم محوش    -16

  ثةسةند صاحل صديق ابراهيم  - 17

  ثةسةند شاكر حممد امني حاجى وىل  - 18
  ثةسةند زريان حممد جنيم  -19
  ثةسةند فينك جبار حممد  -20
  ثةسةند دانا امحد حمى الدين  -21
  ثةسةند هفال على عمر   --22

 
 



 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني( بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1997/1998وى دةرضوانى ساىل خويَندنى نا                             

 )الثانى( دووةمخوىل 
 1/1/5690ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                      1/10/1998رَيكةوتى دةرضون 

 
 تيبينى يةكان هةلسةنطاندن ناو ذ

  ناوةند جاالك امحد حممد  .1
2- 

 مكرر
 سعدى صالح صالح

 
دابراو/دةرضوة بةفةمانى  ناوةند

 12/12/1998لة1/1/7707زانكؤ
2 .

 مكرر
 ازاد حاجى مريخاد

 
دابراو/دةرضوة بةفةمانى  ناوةند

 14/12/1998لة1/1/7778زانكؤ
  ناوةند ئاوات عبدالرمحن قادر .2

  ناوةند برهان نورالدين باهرة  .2
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  ثةسةند شوان سوالقا كوركيس  .17
  ثةسةند ابوبكر طاهر عبداهلل  .18
  ثةسةند فريق صاحل حممد  .19
  ثةسةند طوران على محة سور  .20



  ثةسةند عبدؤك جليل عبدوك  .21
  ثةسةند برهان بايز عبدالرمحن  .22
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  ثةسةند عثمانن امحد فرما  .24
  ثةسةند عمر حسن حممود  .25
  ثةسةند سلوى كوريل حسقيل  .26
  ثةسةند هظال على سليمان  .27
  ثةسةند مهاباد شريف عبداهلل  .28
  ثةسةند كةذاوة عمر امحد  .29
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  ندثةسة ميديا صالح سعيد  .31
  ثةسةند شوكرى قادر محة  .32
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  ثةسةند بةيان حممد رحيم  .34
  ثةسةند هةلطورد ئاراس قادر  .35
  ندةثةس سريان حممد رفيق  .36

 


