
 زانكؤى سةالحةدين 
 كوَليذى ئةندازيارى 
 شارستانيبةشى ئةندازيارى 

 2006/2007ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 
 خوىل يةكةم

 1/2/2680ذمارةى فةرمانى زانكؤ                               26/7/2007ريكةوتى 
 3/7/2007ريَكةوتى بةخشينى بروانامة 

 هةَلسةنطاندن ناو ز
 باش سردار رشيد حممد على 1
 باش ايان فريد كوركيس 2

 باش بارزان عمر مولود 3

 باش نرمني كمال ثاشا 4

 ناوةند ثيشتيوان هلتيف حممد 5

 ناوةند سفني جميد رؤوف 6

 ناوةند محة فتاحن ثيشتيوا 7

 ناوةند زريان حمسن انور 8

 ناوةند سةنطةر امساعيل محد 9

 ناوةند رةوةز صديق امساعيل 10

 ناوةند ئاظان ياسني على 11

 ناوةند فرهاد حمي الدين عومسان 12

 ناوةند سةنطةر على عمر 13

 ناوةند امين حمد على 14

 ناوةند سازان عبد الباقي عبد اهلل 15

 ثةسةند يعقوب حممد عبد الكريم دزةيي 16

 ثةسةند رؤذكار قرنى امساعيل 17

 ثةسةند سوران شيخ جنم حسن 18

 ثةسةند تريسكة صالح الدين عومسان 19

 ثةسةند طةيالن مال نيب سعيد 20

 ثةسةند جنور سيف الدين حسن 21



 ثةسةند مولود علىفرهاد  22

 ثةسةند جنار فازل جميد 23

 ثةسةند زينب ناصح كامل 24

 ثةسةند زييبني حممود عنايت 25

 ثةسةند ذيلة عبد اللة على 26

 ثةسةند سردار ستار عبد الدين 27

 ثةسةند افينا سليمان حارس 28

 ثةسةند الرحيم دلشاد خليل عبد 29

 ثةسةند شاهو زاهر محد 30

 ثةسةند قادر جنيد درويز 31

 ثةسةند فاتن خليل جالل 32

 ثةسةند سليم عثمان هةوار 33

 ثةسةند اكد دانيال ملحم 34

 ثةسةند شريزاد حسني حممد 35

 ثةسةند زانا سالم عبد الرمحن 36

 ثةسةند عمر عبد اهلل حممود 37

 ثةسةند ئةظني صاحل عوال 38

 ثةسةند رسول خدر امحد 39

 ثةسةند ريظا صليوا طورطيس 40

 ثةسةند ايالف عبد جمليد عبد القادر 41

 ثةسةند تريفة صابر سعيد 42

 ةندثةس اظني منصور شابا 43

 ثةسةند جرو قادر عبد اهلل 44

 ثةسةند شارا خسرو عبد الكريم 45

 ثةسةند صابر فؤادالنا  46

 ثةسةند قحطان جليل حييى 47

 ثةسةند مجال ابابكر امحد 48

 ثةسةند اراس سعدي حويز 49

 ثةسةند سةران وريا بايز 50



 ثةسةند رفعت طلعت سامي 51

 ثةسةند اكو حممود سليمان  52

 ثةسةند شاهو سردار هادي 53

 

 زانكؤى سةالحةدين
 كوَليذى ئةندازيارى 

 بةشى ئةندازيارى شارستانى 
 2007/2006ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 م دووةخوىل 
 1/2/4839ذمارةى فةرمانى زانكؤ                           25/10/2007ريكةوتى 

 1/10/2007ريَكةوتى 
 هةَلسةنطاندن ناو ز
 ناوند كريكار صابر برايم 1

 ثةسةند كيفى حامد سليمان 2

 ثةسةند ساالر عبد اهلل نيب 3

 ثةسةند روناس ياسني عبد اهلل 4

 ثةسةند اد جعفر مجيلشريز 5

 ثةسةند ئاكؤ عبد اجمليد جميد 6

 ثةسةند جميد حممد صديقراجوَ  7

 ثةسةند ساسان صباح حنا 8

 ثةسةند نةورةز على كمال 9

 ثةسةند رسولهوزان عومسان  10

 ثةسةند هيزا عومسان حممد 11

 ثةسةند يم شخصةطولةباغ ابراه 12

 ثةسةند شاخةوان عبد الواحد جميد 13

 ثةسةند دلشاد امساعيل امحد 14

 ثةسةند طوفند امساعيل رسول 15

 ثةسةند بةر اكرمهةلةز روةجن 16

 ثةسةند سروة ممد مولود 17



 ثةسةند جؤثي محة محة صاحل 18

 ثةسةند حممد صابر حممداريان  19

 ثةسةند روذان خورشيد حسني 20

 ثةسةند هونةر رسول جميد 21

 ثةسةند كاوة عبد اهلل محة شني 22

 ثةسةند االء على حسن 23

 ثةسةند شنؤ حممد عمر 24

 ثةسةند ئةفني بهاء الدين حممد 25

 ثةسةند المري حناساكار عبد ا 26

 ثةسةند نيان بريداود عزيز 27

 ثةسةند وسيلة سعيد كريم 28

 ثةسةند فاتيمة حممد سعيد 29

 ثةسةند جيا محة غريب 30

 ثةسةند جوتيار خودادا غالم 31

 ثةسةند شنؤ حتسني هياس 32

 ثةسةند هةوران عزيز ابراهيم 33

 ثةسةند ليزا جبار بهنام 34

 ثةسةند ريبني رشيد عبد اهلل 35

 ثةسةند زانا حممد سليمان 36

 ثةسةند هةريم نور الدين امحد 37

 ثةسةند شوقي رمزي عزيز 38

 ثةسةند رعد مصتةفا كريم 39

 ةندثةس نيطار سوارة صاحل 40

 ثةسةند سروين قادر محد 41

 ثةسةند شرمني حممد حسني 42

 ثةسةند مةريوان فازل جعفر 43

 ثةسةند رؤزان على عبد احلق 44

 ثةسةند ريبوار خحودادا غالم 45

 



 زانكؤى سةالحةدين
 كوَليذى ئةندازيارى 

 ى بةشى ئةندازيارى شارستان
 2007/2006ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 م ةي سيَخوىل 
 1/2/562ذمارةى فةرمانى زانكؤ                           10/2/2008ريكةوتى دةرضوون 

 
 هةَلسةنطاندن ناو ز
 ثةسةند دةريا صدقى قادر 1

 ثةسةند ئاكام عمر فقى رسول 2

 ثةسةند سليمانكامران عبد اهلل  3

 


