
 

 زانكؤى سةالحةدين

 كؤلَيذى ئةندازيارى
 )مدني( بةشى ئةندازيارى شارستانى

  
 1998/1999ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 )االول( خوىل يةكةم
 1/1/3521ذمارةى فةرمانى زانكؤ             1/7/1999ريكةوتى دةرضوون 

 هةَلسةنطاندن ناو ز
 زور باش صباح نوري على 1
 باش عثمان فتاح فتاح 2
 باش نسمة عبد املسيح اهلل ويردي 3
 ناوةند بيان انور على  4

 ناوةند ثيشةوا مجال حممد على 5

 ناوةند وريا على امساعيل 6

 ناوةند سازان نرميان عبد احلميد 7

 ناوةند حممد خضرحبيب  8

 اوةندن شيالن حممد معروف 9

 ناوةند محة امحد طارق 10

 ناوةند هيمن كيالني امحد 11

 ناوةند ئاري كاني حممود 12

 ناوةند غازي طاهر حممد امني 13

 ناوةند رةوةند فؤاد صابر  14

 ناوةند لقمان محة كريم درويش 15

 ناوةند دلشاد برايم محد 16

 ناوةند عفان كامل عارف 17

 ناوةند اوميد عبد احلميد 18

 ناوةند زانا اسعد محة صاحل 19

 ثةسةند شيخ وصفى سيد طول بابة 20

 ثةسةند امساعيل ابراهيم امحد 21

 ثةسةند ذيار عباس حسن 22

 ثةسةند ملت غريب خضره ه 23

 ثةسةند زرار محد امني زمان 24



 ثةسةند رضافريدون حممد  25

 ثةسةند مريوان طيب سعيد 26

 ثةسةند جاسم عبد اهلل عمر 27

 ثةسةند ظينوس كوركيس ميت 28

 

 

 زانكؤى سةالحةدين
 كوَليذى ئةندازيارى 

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى 
 1998/1999ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 (الثاني)م دووةخوىل 
 1/1/6358ذمارةى فةرمانى زانكؤ                           16/11/1999ريكةوتى دةرضوون 

 هةَلسةنطاندن تيَكراى منرة ناو ز
 ثةسةند 59.283 طلعت حمد احمد 1

 ثةسةند 56.554 حممد حمسن امحد 2

 ثةسةند 55.988 نلنجة عماد الدين حس 3

 ثةسةند 55.368 يونس واحد حسن 4

 ثةسةند 55.335 سروة ونس عمر 5

 ثةسةند 55.162 زةماند خسرو على 6

 ثةسةند 55.043 يادكار عبد هللا مصطفى 7

 ثةسةند 54.860 كوران جزا نوري 8

 ثةسةند 54.647 امحد محة كلثوم 9

 ثةسةند 54.561 حممد مريزا صابر 10

 ثةسةند 54.591 برزان عارفئهوي  10
 ثةسةند 54.463 صابر يوسف بكر 11

 ثةسةند 53.865 الجان حممد شكري 12

 ثةسةند 53.766 صباح حممد حممود 13

 ثةسةند 53.608 نياز صاحل قادر 14

 ثةسةند 53.525 نزار محد مسايل 15

 ثةسةند 53.147 امحد حممد عبد احملمد 16

 ثةسةند 52.893 هفال امحد ابراهيم 17

 ثةسةند 52.772 مهاباد عمر مولود 18

 ثةسةند 52.639 رزكار كمال محة امني 19



 ثةسةند 52.546 شاكر عبد اهلل بكر 20

 ثةسةند 52.441 شنة امساعيل جميد 21

 ثةسةند 52.430 حممد رسول خان 22

 ثةسةند 51.577 زهري كمال امحد 23

 ثةسةند 51.557 امحد جالل امحد 24

 


