
بــابــةت

ثلةثلةثلةثلةثلةثلةثلةثلةناظَى ضوارينىذ

زامحد عبو حممد صاحل1 زالوا زالوا زثةسةندثةسةندالوا ةضووباشثةسةندالوا دةرن

دةرضووباشناظنجىناظنجىباشباشناظنجىباشناظنجىاري ادم حاجي2

دةرضووباشزور باشزور باشباشزور باشناظنجىباشباشاسيا صائب سامي3

اسازى)ب بريار/ دةرضوو باشثةسةندناظنجىثةسةندناظنجىثةسةندناظنجىثةسةندامل حسني سليم4 (وات

زانور وليد حاجي5 زالوا زالوا زالوا زالوا زالوا زالوا ةضووباشالوا دةرن

زاياد ميغداد زكريا6 زناظنجىالوا زالوا ةضووناظنجىناظنجىثةسةندثةسةندالوا دةرن

اشزور باشايالف امحد محد7 اشهةرةب اشهةرةب اشهةرةب اشهةرةب اشزور باشهةرةب دةرضووهةرةب

دةرضووزور باشباشباشثةسةندناظنجىثةسةندناظنجىثةسةنداميان موسى حسني8

دةرضووزور باشناظنجىباشثةسةندثةسةندناظنجىناظنجىباشبارين سليمان رشيد9

دةرضووناظنجىناظنجىناظنجىناظنجىثةسةندثةسةندباشثةسةندبشري نزير بابكر رش10

دةرضووزور باشباشباشباشباشباشزور باشباشبفرين ميكائيل امحد11

دين12 زثريس حممد نورال زثةسةندالوا ةضووباشباشناظنجىثةسةندناظنجىالوا دةرن

اشناظنجىباشناظنجىمجال هاشم حممد13 دةرضووناظنجىباشزور باشثةسةندهةرةب

دةرضووزور باشباشزور باشباشزور باشباشباشزور باشجنار امحد حسني14

زجيهاد عصمت مرعان15 ةضووثةسةندباشباشثةسةندناظنجىثةسةندثةسةندالوا دةرن

دةرضووثةسةندثةسةندثةسةندناظنجىثةسةندثةسةندباشناظنجى مال امساعيلحنونه16

اشباشزور باشباشباشباشخالد ولي امحد17 دةرضووزور باشزور باشهةرةب

اشناظنجىزور باشباشزور باشباش رمضانخالت جاسم18 دةرضووناظنجىباشهةرةب

(2019 - 2018)خوال ئَيكَى /         ثشكا زمانَى كوردى 

B    قوناغا ضارَي 

اسازي سيَت زمانيوات دئةدةبَي هةظضةرخرةخنا ثراكتيكيزان رانفارسيئةدةبَي بةراور ظةكولينا دةرضوونَيوةرطَي
تَيبينى



اشباشباشباشدرخشان علي بكر19 اشناظنجىباشباشهةرةب دةرضووهةرةب

دةرضووناظنجىزور باشزور باشباشزور باشباشباشباشدلفني جميد حممد20

دةرضووباشباشباشباشناظنجىباشباشباشدملان حيدر تيلى حممد21

زرةوان عصمت حسني22 زالوا ةضووباشثةسةندناظنجىثةسةندثةسةندناظنجىالوا دةرن

زان عمر فقى23 زرَي زناظنجىالوا زالوا زالوا اشثةسةندناظنجىالوا ةضووهةرةب دةرن

زثةسةندحممدطاهر ريباز 24 زالوا زثةسةندالوا زالوا زالوا ةضووناظنجىالوا دةرن

ززمان سكفان نايف25 زثةسةندثةسةندالوا زالوا زثةسةندالوا ةضووثةسةندالوا دةرن

دةرضووزور باشزور باشزور باشناظنجىناظنجىناظنجىناظنجىثةسةندزمان علي حسني26

دةرضووباشناظنجىباشثةسةندباشناظنجىناظنجىباشزوزان تاهر ترت27

اشزور باشزياد علي عبداهلل28 اشباشهةرةب اشزور باشهةرةب اشهةرةب دةرضووزور باشهةرةب

دةرضووزور باشزور باشباشناظنجىباشباشباشزور باشزينب عبداخلبري عبداخلالق29

زذيهات موسى علي عبداهلل30 زالوا زثةسةندثةسةندثةسةندالوا ةضووثةسةندناظنجىالوا دةرن

زثةسةندسامان يونس مال حممود31 زثةسةندالوا ةضووناظنجىثةسةندثةسةندثةسةندالوا دةرن

زساالر سامل عبداللة32 زثةسةندناظنجىثةسةندثةسةندالوا ةضووناظنجىباشالوا دةرن

دةرضووناظنجىزور باشباشزور باشزور باشباشزور باشزور باشسناريا عطيد حممد عبدى33

دةرضووباشباشناظنجىناظنجىناظنجىناظنجىثةسةندناظنجىسوالف عبدالسالم عبداللة34

اشناظنجىزور باشباشزور باشزور باشسةيهان فارس حسني35 دةرضووزور باشزور باشهةرةب

زشعبان يونس حممد36 ةضووباشناظنجىباشثةسةندناظنجىثةسةندثةسةندالوا دةرن

زعماد حممد مريخان على37 زالوا زالوا زالوا زالوا ةضووناظنجىناظنجىثةسةندالوا دةرن

اسازى)ب بريار/ دةرضوو باشباشثةسةندناظنجىناظنجىناظنجىناظنجىثةسةندصنعان عونى صنعان38 (وات

اشباشزور باشباشصالح عليظيان 39 اشباشهةرةب دةرضووباشزور باشهةرةب

دةرضووناظنجىزور باشزور باشثةسةندباشناظنجىناظنجىباشحممد عليكوظان 40

زثةسةندليلى عبداللة طاهر41 ةضووزور باشناظنجىثةسةندثةسةندثةسةندناظنجىالوا دةرن

اشزور باشزور باشباشزور باشزور باشالفة سفر محيد42 دةرضووباشباشهةرةب



اشمناف موسى عيسى43 اشهةرةب اشزور باشهةرةب اشهةرةب اشهةرةب اشهةرةب دةرضووزور باشهةرةب

زثةسةندمارك بسيو سادة44 ةضووزور باشناظنجىناظنجىناظنجىناظنجىثةسةندالوا دةرن

زرمضان حممد علىمزطني 45 زالوا زالوا زثةسةندالوا ةضووباشثةسةندثةسةندالوا دةرن

دةرضووزور باشباشثةسةندثةسةندثةسةندناظنجىناظنجىثةسةندنارين شكري حسني46

دةرضووزور باشناظنجىناظنجىثةسةندناظنجىناظنجىناظنجىثةسةندجنات حممود حسن47

(رةخنا ثراكتيكى)ب بريار/ دةرضووناظنجىناظنجىباشباشناظنجىثةسةندناظنجىثةسةندنيوار ياسني كجو48

دةرضووباشناظنجىباشثةسةندناظنجىثةسةندناظنجىثةسةند ياسني عبداللةمصطفىياسني 49


