
عبوربةسةندزور باشنافنجيالوازبةسةندبةسةندبةسةندئاالٌ جًٛم صانح1

دةز جو بـ بسيازبريار/بةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندئاَٛا عست رشٛد عٕسًاٌ حس2ٍٛ

دةر جوبةسةندباشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداحًد خٕرشٛد اتراْٛى3

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازبةسةندالوازبةسةندتالل سانى عثد انغ4ُٙ

عبوربـ برياربةسةندباشبريار/بةسةندبةسةندنافنجيالوازبةسةندحايد عثد هللا صانح5

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازبةسةنددنشاد يٕنٕد ط6ّ

عبوربةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندالوازرأٚژ عًر سهٛى رسٕل7

دةر جوبةسةندباشبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيژٚاٌ خٛر اندٍٚ احًد8

عبوربـ بريارالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندر عثد هللا عًر يٕسٗگژێـ9

دةر جوبةسةندباشباشنافنجينافنجيباشنافنجيسرٔەر احًد اي10ٍٛ

دةر جوبةسةندنافنجيباشباشباشباشباشسرٔەر حسٍ يحًد11

عبوربـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندالوازسهٛى يحًد سهٛى12

دةر جونافنجيهةرة باشهةرة باشهةرة باشزور باشزور باشهةرة باشعهٙ رافع خهٛم اتراْٛى13

عبوربةسةندباشبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندالوازعًاد إٚب عثد14٘

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازكأار يحًد طاْر حس15ٍ

دةر جونافنجيباشنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةند غازٖ يحًٕدهاوذيويحًد 16
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عبوربةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندالوازبةسةندَّ ترد َٕر٘ صانح17

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندْايُٕ َعًاٌ حًّ رشٛد18

دةر جو بـ برياربةسةندباشبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندعثدانستار سهٛى يحًٕدهَيرا 19

دةر جوبةسةندباشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندنافنجئاجدِ جًال عثدهللا عه20ٙ

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازالوازٔنٛد خاند يٕس21ٗ

عبوربةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندٚاسٍٛ يحًٕد حًد22

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندانُد عثد انٕاحد طاْر خ23ًٕ

دةر جوبةسةندزور باشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندجٛالٌ جالل سهًٛا24ٌ

دةر جوبةسةندباشزور باشنافنجينافنجيبةسةندنافنجيحسٍ احًد يحًد اي25ٍٛ

دةرنةجووالوازنافنجيالوازالوازبةسةندالوازالواززتٛر تساو يحًد تاقر26

دةر جونافنجيزور باشزور باشباشزور باشنافنجينافنجيزُٚة اسًاعٛم اتراْٛى َجٛة27

دةر جوبةسةندباشباشنافنجينافنجيبةسةندباششادّٚ خهٛم عسكر ٕٚسف28

عبوربـ برياربةسةندزور باشبةسةندبريار/بةسةندبةسةندالوازبةسةندشاَاز سعٛد حًّ خدر29

دةر جونافنجيزور باشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشڤٍٛ يحًد عجٛم30

عبورنافنجيزور باشبةسةندالوازنافنجيبةسةندبةسةندصانح َٓاد ريضاٌ عًر31

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندعًر َازٖ عٛس32ٗ
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دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيفرْاد سعٛد دأد يعرٔف33

دةرنةجووبةسةندباشبةسةندالوازبةسةندالوازالوازڤٛاٌ حسٍ حسٍٛ يحًد34

دةرنةجووالوازبةسةندنافنجيالوازبةسةندبةسةندالوازيحًد حايد عثد هللا حس35ٍ

عبوربـ برياربةسةندنافنجيبةسةندبريار/بةسةندبةسةندالوازبةسةنديحًد صانح َادر36

دةر جوبةسةندزور باشباشبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندَارٍٚ خهٛم احًد عثد هللا37

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندٔرۆز عًر يحًد عثًاٌَّـ38

دةر جوبةسةندزور باشباشنافنجيباشباشبةسةندْالت ادرٚس يحًد عثد انًجٛد39

دةر جوبةسةندباشباشبةسةندباشبةسةندبةسةندْهكت غاز٘ طاْر40

دةرنةجووالوازبةسةندنافنجيالوازالوازالوازالوازٕٚسف عًاد فكتٕر41

دةر جو بـ برياربةسةندبريار/بةسةندسربست طيب شكر42

دةر جو بـ برياربةسةندبريار/بةسةندمالك طارق يونس43

دةرنةجووالوازبةسةندشمين محمد صالحهنـ44

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازَٕٛار عهٙ جًٛم45

دةرنةجووبةسةندالوازهونر ظاهر يونس46


