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 كيَو ئةوانةى بة فعلى وةزيربووى
 كابيهةى يةكةم تا كابيهةى نؤيةم

 
 ٕدنؤنسدْةوةو ئاَادةنس

 / ئةْداَى ذوزى توَيريٓةوةنإغهوز ٖةَيُةت ذلُد
 

 (04/07/2991) ةنةّـــيٓةي يـناب 

 (12/04/2991)يٓةي دووةّ ــــناب 

 َييةّ، نابيٓةى ضوازةّ:ـــنابيٓةي ض 

  حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتإ/ ٖـةويَيس 

 12/09/2992 -نابيٓةى: د. ِزؤذ ْوزى غاوةيظ  . أ

 10/21/2999 –نابيٓةى: ْيضريظإ ئيدزيظ بازشاْي  . ب

  حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتإ/ ضًَيُاْي 

ٍَ عةىلنؤضسةنابيٓةى:  . أ  2992نؤتاييةناْي/  - ت ِزةضو

 04/07/1004، ية 10/02/1002 - نابيٓةى: د. بةزٖةّ ئةمحد ؾاحل . ب
 بة وةنايةت(، دزَيرةى بةّ نابيٓةية داوة. –)عُس فتاح حطني 

 يةنطستٓةوة -  (07/02/1002ةّ )ـنابيٓةي ثَيٓج 

 (12/20/1009)ةّ ـةغـنابيٓةي غ 

  ّ(02/04/1021)نابيٓةي حةوتة 

 ( ّ22/02/1024نابيٓةى ٖةغتة )– ٕحهوَةتى بٓهة فساوا 

 ( ّ20/7/1029نابيٓةى ْؤية – )تا ئَيطتا 
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 ياوبةش -يةكةم و دووةم كابيهةي 
دواى زاثةزيٓة جةَاوةزييةنةى باغوزى نوزدضتإ )بانوزى عَيسام(، دذ بة ِزذَيُى بةعظ، ية 

طةيػتة ثازَيصطاى نةزنوى. ( 11/30/1991) نة ية قةشاى ِزاْيةوة دةضتى ثَيهسدو ية( 50/30/1991)
( 688) ئاضايػى ضةزبة ْةتةوة يةنطستووةنإ، بِسيازى ذَازةٖاوناتيؼ، يةاليةنى ديهةوة ئةجنوَةْى 

ْاوةِزؤنى بِسيازةنةؽ ئيداْةي زذَيُى بةعطي نسدبوو بةزاَبةز بةو (،  50/40/1991)دةزنسد ية بةزوازى 
ٖاوآلتياْي عَيسام و بةتايبةتيؼ ية ْاوضة نوزدييةنإ، و تيايدا داواى بة ضةزنوتهازييةى طستبوويةبةز دذ 

ى ئةو ضةزنوتهازييةى نسدبوو نة ِزذَيِ ئةجناَي دةدا، بة بةَيطةى ئةوةى ئةّ نازاْة ٖةِزةغةية ِزاطستٓ
 .َْيودةوَيةتىبؤضةز ئاغتى و ئاضايػى 

ٖؤنازى ثَيػوو نة ْاوخؤى و دةزةنى بووٕ فػازى شؤزى بؤ ضةز ِزذَيُى ثَيػوو َٖيٓا و ْاضازى نسد،  دوو
َودةشطا ئيدازييةناْي ية ٖةزضَي ثازَيصطاى )ٖةويَيس، ضًَيُاْي و نة بِسيازبدات بة ثاغةنػة ثَيهسدْي دا

ئةّ بِسيازةى ِزذَيِ بووة ٖؤى دزوضتبووْي بؤغايي طةوزةى ئيدازى و ضياضي (، 13/11/1991)ية دٖؤى( 
نوزداْي  "احللم الذاتي"و ياضايي ية ْاوضةنةدا، ئةّ ٖؤنازة ثاَيٓةزى طةوزة بوو بؤ ئةشَوْى خود َوختازى 

سام، بؤية دواتس ئةّ ئةشَوْة ِزَيطة خؤغهةزبوو بةزةى نوزدضتاْى نة ياضاي ٖةَيبرازدٕ و نؤَةَيَيو عَي
 هى خؤَاَيى ية داٖاتووى ْصيهدا. ياضاي ثَيويطت دابِسَيرَيت يةثَيٓاو ِزَيدؤغهسدٕ بؤ دزوضتهسدْي حهوَةتَي

"دميونساضياْة" بة ضةْد يةنةَني ٖةَيبرازدْي ثةزيةَاْى ( 19/50/1991) ٖةزضؤٕ بوو ية
دضتإ بةِزَيوةضوو، بةآلّ دواتس بةٖؤى ِزَيهٓةنةوتٓى اليةْةنإ، ٖةزدوو نةَونوِزيةنةوة ية ٖةزَيُى نوز

حيصب )ثازتى و يةنَيتى( بِسيازياْدا ثَيهةوة ثةزيةَاْى نوزدضتإ بةِزَيوةبةزٕ و بة ضيطتُي فيفتى بة 
يةنةّ داْيػتين خؤى طسَيدا ية  بَٗيٓا، ثةزيةَاْيؼفيفتى )ثةجنا بة ثةجنا( ثةزيةَاْيإ ثَيه

َتُاْةى بة نابيٓةى  (50/70/1991)ية  تيايدا دةيإ ياضاو بِسيازو تعًيُاتي دةزنسد و (،40/60/1991)
وإ خؤيإ و ، ٖةزدوو حيصب ثؤضتة حهوَييةناْيػيإ ية َْييةنةَي حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتإ بةخػى

(، ثاؽ ِزاثةِزاْدْي -1-)بِسواْة خػتةى ذَازة  بؤ ثَيهٗاتةى نابيٓةنةؽ غهسد،دابة ضةْد ثازتَيهى بضوى
نؤَةَيى ئةزني ئيدازى و ٖةوَيدإ بؤ ِزَيهدطتٓةوةى بازودؤخةنةو داَةشزاْدْي نازَةْدى ْوَي ية داّ دةشطا 

تاْةى حهوَييةنإ، نة يةو ناتةدا طسفتى طةوزة ٖاتبووة بةزدةّ حهوَةت، بؤ ثِسنسدْةوةى ئةو ثؤض
ثَيويطتى بة ثطجؤِزى بوو، بؤية ثاؽ َاوةيةى ٖةوَيياْدا ٖةْدَيو يةو نازَةْداْةى ثَيػرت يةضةزدةَي 
حيصبي بةعطدا نازياْهسدبوو، بياْطَيِسْةوة بؤ نازةناْي خؤيإ، ٖةزضؤٕ بوو، ٖةزدوو حيصبي باآلدةضت 

ي ةَى حهوَةتى ٖةزَيُانؤني نابيٓةى دوويةنَيتى ئةّ نابيٓةيةيإ بةِزَيهسد ضةزةِزاى نؤَةَيَيو ْو ثازتي 
(، بةآلّ طؤِزاْهازييةنإ شياتس ية ضةز ئاضتى غةخطةنإ بوو. بة 15/14/1993ية ) ،نوزدضتاْيإ ثَيهَٗيٓا
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ٍَ نابيٓةى يةنةَدا، دابةغهسدْةوةى ثؤضتةنإ غتَيهى ئةوتؤيإ ْةطؤِزى،  ضةبازةت بة بةزاوزد يةطة
 (.-1-ِسواْة خػتةى ذَازة تةنإ )بضؤْيةتى دابةغهسدْي ثؤض

 

 (1خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى يةنةَي حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ

14/17/1991 - 14/14/1993 

 تيَبيهى حيسب ثؤشت ناو ز

    يةنَيتى  ضةزؤى وةشيسإ  فوئاد َعطوّ 1

    ثازتى جَيطسي ضةزؤى وةشيسإ ِزؤذ ْوزى غاوةيظ 1

    يةنَيتى وةشيسى ثيػةضاشى و وشة ئةَني َةويودذلةَةد  3

    يةنَيتى ِزؤغٓبريى وةشيسى  غَيسنؤ بَيهةع 4

    يةنَيتى ٖاونازى َسؤظايةتى وةشيسى ذلُةد تؤفيل 5

     ثازتى طواضتٓةوةو طةياْدٕ وةشيسى ئيدزيظ ٖادى ؾاحل 6

    ئاغووزىبصووتٓةوةى دميونساتي  ئيػغاٍ و ْيػتةجَيبووٕ وةشيسى يوْادّ يوضف 7

     ثازتى ثةزوةزدة وةشيسى ْاضيح غفوز 8

ٍَ و ئاودَيسى وةشيسى قادز عةشيص 9     شةمحةتهَيػإ نػتونا

    يةنَيتى نازوبازى ثَيػُةزطة وةشيسى نةَاٍ َوفتى  11

    ضةزبةخؤ داد وةشيسى َةعسوف زةئوف 11

    يةنَيتى دازايي و نازوبازى ئابووزى  وةشيسى دئ حةفيدؾالحة 11

    غيوعي تةْدزوضتى و نازوبازى نؤَةآليةتى  وةشيسى نةَاٍ غانس 13

     ثازتى و نازوبازى ئيطالَي ئةوقاف وةشيسى ةَد َال قادزذل 14

     ثازتى بٓياتٓإ و ئاوةداْهسدْةوةوةشيسى َةئُوٕ بسيفهاْي 15

     ثازتى ْاوخؤ وةشيسى يوْظ ِزؤذبةياْى 16

     غازةواْي و طةغت و طوشاز وةشيسى  17
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 (1خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى دووةَي حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ

 1996نؤتاييةناْى  – 15/14/1993
 تيَبيهى حيسب ثؤشت ناو ز

ٍَ عًى 1     يةنَيتى  ضةزؤى وةشيسإ  نؤضسةت ِزةضو

    ثازتى جَيطسي ضةزؤى وةشيسإ ِزؤذ ْوزى غاوةيظد. 1

     ثازتى وةشيسى ْاوخؤ يوْظ ِزؤذبةياْى 3

   يةنَيتى وةشيسى داد قادز عةشيص ذلةَةد 4

     ثازتى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ ئيدزيظ ٖادى ؾاحلد.  5

    يةنَيتى وةشيسى ثيػةضاشى و وشة ئةَني َةويودذلةَةد  6

    يةنَيتى وةشيسى ِزؤغٓبريى  غَيسنؤ بَيهةع 7

   يةنَيتى وةشيسى دازايي و نازوبازى ئابووزى دازؤى غَيذ ْوزي 8

ٍَ و ئاودَيسييوةشيسى  ضةعدى ئةمحد ثرية 9    يةنَيتى نػتونا

   يةنَيتى غازةواْي و طةغت و طوشاز وةشيسى نافية ضويةميإ 11

   غيوعي وةشيسى تةْدزوضتى و نازوبازى نؤَةآليةتى  نةَاٍ غانس 11

   يةنَيتى نازوبازى ثَيػُةزطةوةشيسى  جةباز فةزَإ 11

     ثازتى بٓياتٓإ و ئاوةداْهسدْةوة وةشيسى َةئُوٕ بسيفهاْي 13

    يةنَيتى وةشيسى ٖاونازى َسؤظايةتى ذلُةد تؤفيل 14

     ثازتى و نازوبازى ئيطالَي وةشيسى ئةوقاف ةَد َال قادزذل 15

   ثازتى ثةزوةزدة وةشيسى د. ْاؾح غةفوز 16

    ئاغووزىبصووتٓةوةى  وةشيسى ئيػغاٍ و ْيػتةجَيبووٕ نٓا يوْادّ يوضف 17
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 جيابوونةوة – و ضوارةم كابيهةي شـيَيةم

 
  حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتإ/ ٖـةويَيس 

 12/09/2992 -نابيٓةى: د. ِزؤذ ْوزى غاوةيظ  . أ

 10/21/2999 –نابيٓةى: ْيضريظإ ئيدزيظ بازشاْي  . ب

 ٖةزَيُى نوزدضتإ/ ضًَيُاْيوَةتى حه  

ٍَ عةىل نابيٓةى:  . أ  2992نؤتاييةناْي/  -نؤضسةت ِزةضو

)عُس فتاح حطني  04/07/1004، ية 10/02/1002 -نابيٓةى: د. بةزٖةّ ئةمحد ؾاحل  . ب
 بة وةنايةت(، دزَيرةى بةّ نابيٓةية داوة. –

 

 
غهطتى خوازدو توغي غةيةٍ بوو، ةنة ئةشَوْ ،دواى بةزوثَيػضووَْيهى نةّ ية حهوَِساْي خؤَاَيى

ئةويؼ بةٖؤى ًَُالَْيى َْيوإ ٖةزدو ثازتى دةضةآلتداز )ثازتى دميونساتي نوزدضتإ و يةنَيتى 
ْيػتيُاْي نوزدضتإ(، ضةزةِزاى ئةوةى حهوَةتَيهى ٖاوبةغيإ دزوضتهسدبوو، ًَُالَْيهةيإ َٖيٓد طةزّ 

طسبوو يةبةزدةّ ٖةز ثَيػهةوتَٓيهى َيِزى ْاوخؤ ِز( طِسي طست،  دزوضتبووْى غة11/15/1994بوو ية )
ى خاياْد، 1996، ئةّ غةِزةؽ تا نؤتاييةناْى اضي ياضايي ئابووزى ... ٖتد ية ٖةزَيُى نوزدضتإضي

ٖؤنازيؼ بوو بؤ جيانسدْةوةى نوزدضتإ ية َْيوإ ضةوش و شةزدداو، ٖةز اليةْةو ية ْفوشى خؤى 
 – 16/19/1996هَٗيٓا، ثازتى دميونساتي نوزدضتإ يةَاوةى َْيوإ )حهوَةتى ٖةويَيس و ضًَيُاْيإ ثَي

( دوو نابيٓةى حهوَةتى ية ْاوضةى شةزدا دزوضتهسد )بِسواْة: ٖةزيةى ية خػتةى ذَازة 16/15/1116
يةنَيتيؼ بة ٖةَإ غَيوة ية )نؤتاييةناْي  .ضةبازةت بة دابةغهسدْي ثؤضتةنإ (– 4 –و ذَازة  – 3 –

 - بةزٖةّ ئةمحد ؾاحلوضتهسد، نة دووةَيإ يةاليةٕ د.ز( دوو حهوَةتى د16/15/1116 – 1996
ايةت(، جَيطةى بة وةن –)عُس فتاح حطني  04/07/1004ية  ثَيهَٗيٓساوةو دواتس 10/02/1002

ٖةزيةى ية خػتةى  )بِسواْة:دةزبازةى دابةغهسدْي ثؤضتةناْيؼ ية حهوَةتةناْي ضًَيُاْي  .طستووةتةوة
  (– 6 –و ذَازة  – 5 –ة ذَاز
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 (3خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى ضَييةَى حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ/ٖةويَيس

16/19/1996 – 19/11/1999 
 تيَبيهى حيسب ثؤشت ناو ز

    ثازتى ضةزؤى وةشيسإ ِزؤذ ْوزى غاوةيظد. 1

   ثازتى جَيطسي ضةزؤى وةشيسإ َْيضريظإ بازشاْي 1

   ثازتى وةشيسى دازايي و نازوبازى ئابووزى غَيذ يةشدئغةونةت  3

   بصووتٓةوةى ئاغوزى وةشيسى ئيػغاٍ و ْيػتةجَيبووٕ نٓا يوْادّ يوضف 4

   ثازتى وةشيسى داد قادز جةبازى 5

ٍَ و ئاودَيسى ئةبو حيهُةت 6    نازى ضةزبةخؤ وةشيسى نػتونا

   ثازتى ثةزوةزدة وةشيسى د. جةزجيظ حطٔ 7

   ثازتى وةشيسى ٖاونازى َسؤظايةتى د. غةفيل قةشاش 8

   ثازتى ثيػةضاشى و وشةوةشيسى  ئيدزيظ ٖادى ؾاحلد.  9

     ثازتى بٓياتٓإ و ئاوةداْهسدْةوة وةشيسى َةئُوٕ بسيفهاْي 11

     ثازتى وةشيسى ْاوخؤ فاشٍ َرياْي  11

   ثازتى ِزؤغٓبريىوةشيسى  فةيةنةدئ نانةيي 11

     ثازتى غازةواْي و طةغت و طوشازوةشيسى  حطَئ ضٓجازى 13

     ثازتى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ حةَيد عةقساوي 14

   غيوعي نوزدضتإ وةشيسى تةْدزوضتى و نازوبازى نؤَةآليةتى  نةَاٍ غانس 15

     ثازتى و نازوبازى ئيطالَي وةشيسى ئةوقاف ناوة ذلُود حةفيد 16

   ثازتى ثَيػُةزطةوةشيسى  )شةعيِ عةيي(عومسإعوَةز  17

   ثازتى ٖةزَيِوةشيسى  د. جاضِ ئًياع 18

   ثازتى ٖةزَيِوةشيسى  فساْطوا ٖةزيسى 19
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 (4خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى ضوازةَي حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ/ٖةويَيس

11/11/1999 –  16/15/1116 

 
 تيَبيهى حيسب ثؤشت ناو ز

 ثازتى ضةزؤني ئةجنوَةْي وةشيسإ َْيضريظإ بازشاْي 1
 

 ( غوبات غةٖيد نسا.2) تريوزيطيتية نازةضاتي ثازتى جَيطسي ضةزؤني ْةجنوَةْي وةشيسإ ضاَي عةبدويسةمحإ 1

 ( غوبات غةٖيد نسا.2) تريوزيطيتية نازةضاتي ثازتى وةشيسي نازوبازي ئةجنوَةٕ غةونةت غَيذ يةشدئ 3

4 
 وةشيسي ْاوخؤ فاشٍ َرياْي

نةزيِ ضويتإ عةبدوَيآل غٓطازي  10/2/1002ية  ثازتى
 غوَيين طستةوة

 ين طستةوةغوَي   ةَيد ئةفٓديح 10/2/1002  ية ثازتى وةشيسي ثَيػُةزطة )شةعيِ عةيي(عوَةز عومسإ 5

 ثازتى وةشيسي ثةزوةزدة عةبدويعةشيص تةيب 6
 

7 
 وةشيسي دازايي و ئابووزي ضةزنيظ ئاغاجإ َآَدَو

( غوبات بوو بة جَيطسي 2ية دواي نسةضاتي ) ثازتى
 ضةزؤني ئةجنوَةْي وةشيسإ بة وةنايةت

  وةشيسي ئةوقاف و نازوبازي ئيطالَي عةدْإ ذلُد حوضاَةدئ 8
 

9 
 وةشيـــــــسي داد ٖادي عًي عةبدويهسيِ

يةنطستووى 
  ئيطالَي

11 

 وةشيسي زَوغٓبريي فةيةنــةدئ ضابس نانةيي

 
 

 ثازتى

 ين طستةوة.َةمحودذلةَةد غوَي 10/2/1002ية  -

وةنو  10/2/1002فةيةنةدئ ضابس نانةيي ية  -
 وةشيسي ٖةزَيِ داَةشزاوة

 دواتسيؼ ضاَي غؤِزؽ غوَيٓى طستةوة -

 ( غوبات غةٖيد نسا.2) تريوزيطيتية نازةضاتي ثازتى وةشيسي نػتؤناٍَ و ئاودَيسي ضةعد عةبدوياَل عومسإ 11

11 

 وةشيسي غازةواْي و طةغت و طوشاز َاَوٕ ْوز ذلُد بسيفهاْي
ين عبداملٗئُ ضًيُإ غوَي 10/2/1002ية  ثازتى

 .طستةوة

13 
 وةشيسي ثَيػةضاشي و ووشة يوْادّ يوضف نٓا

بصووتٓةوةى 
 ئاغووزى

 يوْإ َسقظ حٓا غوَيين طستةوة. 10/2/1002ية 

 ثازتى وةشيسي يازَةتي َسؤظايةتي و ٖاونازي قـــةشاشد.غةفيل  14
 

15 
 د.جةَاٍ عةبدوحلةَيد

وةشيسي تةْدزوضيت و نازوبازي 
 نؤَةاليةتي

 ثازتى
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 ثازتى وةشيسي ئاوةداْهسدْةوة و طةغةثَيدإ ْةضسئ َطتةفا ضديل 16
 

 ثازتى وةشيسي ئةغغاٍ و ْيػتةجي نسدٕ ْاشةْني ذلةَةد وضـــو 17
 

18 

ًَا   وةشيسي طواضتٓةوة و طةياْدٕ عةبدوحلةَيد عةبدوي
غَيذ عةيي )حيدز   عبدايسحيِ 22/1/1000ية  ثازتى

 ين طستةوة.غوَي فةيًي( 

19 
 وةشيـــــــسي ٖةزَيــــــــِ يوضف حةْا يوضف

بصووتٓةوةى 
  ئاغووزى

 ثازتى وةشيــــــسي ٖةزَيـــــــــِ َةمحود ناوة حةفيد 11
 

  وةشيــــــسي ٖةزَيـــــــــِ نةضو ٖطاّْةَس  11
 

 ثازتى وةشيـــــــسي ٖةزَيــــــــِ جةودةت جةزجيظ ْةجاز 11
 

13 
 وةشيـــــــسي ٖةزَيــــــــِ عةبدوجلةييٌ زةشا فةيًي

عبد نةزيِ )وةنو وةشيسي ٖةزَيِ  2/2/1002ية  ثازتى
 َساد يةدوَيآل( غوَيين طستةوة.

14 
 وةشيسي َايف َسؤظـ د. ذلةَةد ئَيخطإ

وةشازةتي َايف َسؤظـ داَةشزا و د.ذلةَةد ئَيخطإ ية  ثازتى
 وةنو وةشيس داَةشزا. 10/2/1002
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 (5خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى ضَييةَي حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ/ضًَيُاْى

 19/11/1111 – 1996نؤتاييةناْى 
 تيَبيهى حيسب ثؤشت ناو ز

ٍَ عًى 1    يةنَيتى  ضةزؤى وةشيسإ  نؤضسةت ِزةضو

   يةنَيتى جَيطسى ضةزؤى وةشيسإ د. نةَاٍ فوئاد 1

( جطةى عدناى رشاد مفتىدواتس ) يةنَيتى وةشيسى دازايي و ئابووزى دازؤى غَيذ ْوزي 3
   طستووةتةوة

( بةُٖةٕ حطني) 11/02/2999ية  - يةنَيتى ئاوةداْهسدْةوة وةشيسى ئيػغاٍ و حةجي عادٍ ْاؾس 4
 / شةمحةتهَيػإغوَيٓى طستةوة.

بصووتٓةوةى  وةشيسى داد عبدايسمحٔ ْةوِزضي 5
 يةنبووْى ئيطالَى

  

ٍَ و ئاودَيسييوةشيسى  ضاالز عصيص 6 ( عادٍ ْاؾس حةجى) 11/02/2999ية  - يةنَيتى نػتونا
   غوَيٓى طستةوة.

   يةنَيتى ثةزوةزدة وةشيسى ئةزضةالٕ بايص 7

)د. جةَاٍ عبدايهسيِ  09/20/2999ية  - يةنَيتى يازَةتى َسؤظايةتى و ٖاونازىوةشيسى  ضةعدى ئةمحةد ثرية 8
  فواد( غوَيٓى طستةوة.

   شةمحةتهًيػإ و طةغةثَيدإوةشيسى ئاوةداْهسدْةوة بةُٖةٕ حطَئ 9

 غوَيٓى( ىمصطفى قادر مصطفدواتس ) يةنَيتى وةشيسى ْاوخؤ َالشّ عُس عبداهلل 11
  طستووةتةوة

( غَيذ ذلُد غانًى) 11/02/2999ية  - يةنَيتى وةشيسى ِزؤغٓبريى  جةَاٍ عبداهلل 11
    غوَيٓى طستةوة.

( عدْإ زغاد َفيت) 09/20/2999ية  - يةنَيتى غازةواْي و طةغت و طوشاز وةشيسى نافية ضويةميإ 11
   غوَيٓى طستةوة.

( بسشؤ عًى ٖةذاز) 11/02/2999ية  - ثازَيصطازإ طواضتٓةوةو طةياْدٕوةشيسى  جنِ حطَئ ضوزضى 13
    غوَيٓى طستةوة.

د. يادطاز زةئوف ) 11/02/2999ية  - يةنَيتى وةشيسى تةْدزوضتى  عيُاد ئةمحد 14
    ( غوَيٓى طستةوة.حػُت

   بصووتٓةوةى ئيطالَي و نازوبازى ئيطالَي وةشيسى ئةوقاف ذلُد عبدايعصيص 15

   يةنَيتى نازوبازى ثَيػُةزطةوةشيسى  نةَاٍ َوفتى 16

غوَيٓى  عيُاد ئةمحد() 11/02/2999ية  - يةنَيتى ثيػةضاشى و وشةوةشيسى  ضةيد قادز جةبازى 17
     طستةوة.

   يةنَيتى خوَيٓدْى باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى وةشيسى د. جةالٍ غةفيل عًى 18

   يةنَيتى نازوبازى نؤَةآليةتىناز و  وةشيسى ْةزَني عومسإ حطٔ 19
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 (6خشتةى ذمارة )
 حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ/ضًَيُاْى ضوازةَيثَيهٗاتةى نابيٓةى 

 13/17/1114 – 11/11/1111             بةزٖةّ ئةمحد ؾاحل
 16/15/1116 – 14/17/1114   عُس فتاح حطني )بةوةنايةت(

 تيَبيهى حيسب ثؤشت ناو ز

1 
 ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ ؾاحلد. بةزٖةّ ئةمحد 

بة  –عُس فتاح حطني ) 04/07/1004ية  - يةنَيتى
 ( غوَيٓى طستةوة.وةنايةت

 يةنَيتى جَيطسى ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ عدْإ زغاد َوفيت 1
 

3 
 وةشيسى دازايي و ئابووزى عدْإ زغاد َوفيت

( بايص ضعيد ذلُد) 09/22/1001ية  - يةنَيتى
 غوَيٓى طستةوة.

4 

 وةشيسى ْاوخؤ نةَاٍ ذلُد َوفتى

 
 

 يةنَيتى
 
 

)ْوغريوإ فواد َةضتى(  12/07/1002ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

)فةزةيدوٕ عبدايكادز(  01/02/1001ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

)عومسإ حاجى ذلُود(  02/21/1001ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

5 
 وةشيسى داد عبدايسمحٔ َعسوف ذلُد

ؾاحل( )زغدى عصيص  22/01/1001ية  - 
 غوَيٓى طستةوة.

6 
ٍَ عبداهلل حوَيصي  وةشيسى نازوبازى ثَيػُةزطة غَيسد

 ئيعفا نساوة 10/09/1001ية  - يةنَيتى

 يةنَيتى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ خةييٌ ْيعُةت دؤضهى 7
 

 يةنَيتى وةشيسى يازَةتى َسؤظايةتى و ٖاونازى د. جةَاٍ عبدايهسيِ فواد 8
 

9 

 وةشيسى ثيػةضاشى و وشة جةالٍ جةوٖةز عةشيص

 يةنَيتى
 

( ثةزوئ بابةنس محة اغا) 12/09/1001ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

 شةمحةتهًيػإ وةشيسى ِزؤغٓبريى فةتاح خةييٌ فةتاح 11
 

11 

 وةشيسى ثةزوةزدة عبداهلل مصطفىخةضسةو 

 
 يةنَيتى

)ْةزَني عومسإ حطٔ(  12/07/1002ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

غةومن عبدايكادز( )د.  12/09/1001ية  -
 .غوَيٓى طستةوة

  وةشيسى غازةواْى و طةغت و طوشاز فاتح عبداهلل عباع 11
 

13 
 وةشيسى تةْدزوضتى د. يادطاز زةئوف حيػُةت

)د. ذلُد قادز خؤغٓاو(  09/22/1001ية  - يةنَيتى
 غوَيٓى طستةوة.
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14 

 وةشيسى نازوبازى نؤَةآليةتى ْةزَني عومسإ حطٔ

 
 يةنَيتى

)ذلطٔ عًى ئةنبةز(  12/07/1002ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

)غٓؤ يةتيف ذلُود(  12/09/1001ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

ٍَ و ئاوةداْهسدْةوة ضعدى حةَةدةَني دشةيي 15   وةشيسي ئةغغا
 

16 

ٍَ و ئاودَيسى غاشاد جةَيٌ ؾائب  وةشيسى نػتونا

 
 

 يةنَيتى

)د. جةَاٍ عبدايهسيِ  12/07/1002ية  -
 طستةوة.فواد( غوَيٓى 

)غاآلو عًى عبداهلل  09/22/1001ية  -
 عطهسي( غوَيٓى طستةوة.

ٍَ عبدايوةفا احةد(  02/21/1001ية  - )غةَا
 غوَيٓى طستةوة.

 بصووتٓةوةى ئيطالَي وةشيسى ئةوقاف و نازوبازى ئايٓى ذلُد عُس عبدايعصيص 17
 

 يةنَيتى وةشيسى خوَيٓدْي باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى د. جالٍ غفيل عًى 18
 

 يةنَيتى وةشيسى ٖةزَيِ بسشؤ عًى ٖةذاز 19
 

11 

 وةشيسى ٖةزَيِ ذلطٔ عًى ئةنبةز

 
 يةنَيتى

)جةَيٌ خدز عةبداٍ(  12/07/1002ية  -
 غوَيٓى طستةوة.

11 
 ضالح عبدايكادز زغيد

وةشيسى َايف َسؤظ و نازوبازى ئاوازةو 
 ئةْفايهساوةنإ

 داَةشزاوة 24/01/1002ئةّ وةشازةتة ية  - يةنَيتى

11 

 وةشيسى ثةيوةْدى و ٖاونازى د. بةزٖةّ ئةمحد ؾاحل

 
 يةنَيتى

 داَةشزاوة 09/09/1002ئةّ وةشازةتة ية  -

)عبدايسشام عصيص َريشا(  01/02/1001ية  -
 غوَيٓى طستةوة.
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 يةكطرتهةوة -كابيهةي ثيَهجـةم
ية َْيوإ يةنَيتى و ثازتى ٖةَيطريضا، ئةّ غةِزة دزَيرةى  11/15/1994دواى ئةوةى غةِزى ْاوخؤ ية 

ية َْيوإ ٖةزدووالدا، ئةو ِزَيههةوتٓةؽ ية ذَيس فػازى  17/19/1998ٖةبوو تا ِزَيههةوتين واغٓتؤٕ ية 
ٖةز بةزدةواّ بوو، ِزَيههةوتٓى وياليةتة يةنطستووةناْى ئةَسيها بوو، بازدؤخةنةى ثَيػوو )دووئيدازةيي( 

واغٓتؤْيؼ تةْٗا بوو بة ٖؤى غيابي غةِز ية َْيوإ ئةّ دوو ثازتةدا، تا ثةزيةَاْي نوزدضتإ ية ضايََى 
) قانوى تصديق اتفاقية واشهطو إلحالل ى ثةضةْد نسد بةْاوى 1111(ى ضاَيى 16، ياضاى ذَازة )1111

بني قيادتي احلزب الديقزاطي اللوردستاني وأحتاد الوطين  الشالم يف إقليم كوردستاى العزاق املربمة
 اللوردستاني(.

طسبووٕ ية ٖةَيطريضاْةوةى غةِزى ْاوخؤ، ئةطةز ْا ية ِزووى طؤِزاْهازى ئةّ ٖةْطاواْة تةْٗا ِزَي    
ئيدازى و بةِزيوةبسدْى ٖةزَيُى نوزدضتإ، ٖيض طؤِزاْهازى دزوضت ْةنسد، بازودؤخةنة بة دؤطُايي 

( ية يةيةالٕ ئةَسيهاو ٖاوثةمياْةناْييةوة، 19/14/1113ةوة تا ثسؤضةى ئاشاد نسدْي عَيسام ية )َاي
يَيسة بةدواوة شةزوزةتي طؤِزْهازى ْاوخؤى ٖةزَيُى نوزدضتإ ية ِزووى بةِزَيوةبسدْةوة شؤز شيادى نسد،  

زدْي ثةزيةَاْى ية دواى ( يةنةَني ٖةَيبرا15/19/1115ديطاْةوة ثسضي ٖةَيبرازدٕ ٖاتة نايةوةو ية )
( 11/11/1116، دواتسيؼ ية )بووة خوىل دووةَى ثةزيةَإ ِزووخاْى ِزذَيُى بةعطةوة ئةجناَدزا

تاَيةباْى و بازشاْى ِزَيههةوتٓٓاَةيةنيإ َؤزنسد بة ْاوى )زَيههةوتٓى ضةزيةْوَى يةنطستٓةوةى حهوَةتى 
ضتإ َتُاْةى بة نابيٓةى ثَيٓجةَى حهوَةتى ( ثةزيةَاْى نوزد17/15/1116ٖةزَيُى نوزدضتإ(، ية )

 .(- 7 -ٖةزَيِ بةخػى. )ضةبازةت بة ثَيهٗاتةى ئةّ نابيٓةيةؽ بِسواْة خػتةى ذَازة 
، ضوْهة تةْٗا بة ْاو يةنطستٓةوة بوو، يَيهسا يةناتي خؤى ىئةّ نابيٓةيةؽ شؤزتسئ قطةوباض

ئةويؼ بةٖؤى ِزَيهٓةنةوتٓى ثازتى يةنَيتى  بةبةَيطةى ئةوةى ضةْد ثؤضتَيهى ْوَيى وشزاى ضةزيٗةَيدا
ضةبازةت بة ضوْييةتى دابةغهسدْي ثؤضتةنإ بةتايبةت ثؤضتى وةشازةتةناْي دازايي و ْاوخؤ و 
ٍَ ئةّ ٖةْطاوة طسْط بوو، ضوْهة بةالى نةَةوة ٖةزَيُى نوزدضتاْى يةو بازودؤخة  ثَيػُةزطة، بةٖةز حا

 بوو.دؤطُاييةى ثَيػرت توغي ببوو، ِزشطازى 
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 (7خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى ثَيٓجةَى حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ 

17/15/1116 – 17/11/1119 
 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

    ثازتي ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ  َْيضريظإ بازشاْي  1

( غوَيٓى طستةوةأمحد عيُاددواتس )  يةنَيتى  جَيطسى  ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ عُس فتاح 2  

   يةنَيتى   وةشيسى ْاوخؤ  عومسإ حاجى ذلُود 3

   ثازتى   وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى ْاوخؤ  عبدايهسيِ ضوَيتإ غةْطازى 4

   ثازتى  وةشيسى دازايي و ئابووزى   ضسنيظ ئاغا جإ َآَدو 5

   يةنَيتى   وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى دازايي  بايص ضةعيد ذلةَةد 6

   يةنَيتى   وةشيسى داد  فازوم جةَيٌ ؾادم 7

   ثازتي   وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى داد  ئاشاد عصةدئ َال ئةفةْدي 8

   ثازتي   وةشيسى نازوبازى ثَيػُةزطة  عُس عومسإ ئرباٖيِ 9

   يةنَيتى   وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى ثَيػُةزطة جعفةز َطتةفا  10

   يةنَيتى   وةشيسى طواضتٓةوة  بوزٖإ ضةعيد ؾؤيف 11

   يةنَيتى    وةشيسى ثةزوةزدة دَيػاد عبدايسمحٔ  12

    يةنَيتى   وةشيسى تةْدزوضتى د. عبدايسمحٔ عومسإ يوْظ 13

   يةنَيتى   وةشيسى نازوبازى نؤَةآليةتى  عةدْإ ذلُد قادز 14

   يةنَيـى  وةشيسى ئةوقاف  ذلُد ئةمحةد غانًي 15

   يةنَيتى   وةشيسى ضةزضاوة ئاوييةنإ تةحطني قادز عةىل   16

   يةنَيتى   وةشيسى ئاوةداْهسدْةوةو ْيػتةجَيهسدٕ عيُاد ئةمحد   17

   يةنَيتى    وةشيسى ثالْداْإ  عومسإ ئيطُاعيٌ حطني 18

      وةشيسى َايف َسؤظ  يوضف ذلُد عةشيص 19

   ثازتى   وةشيسى خوَيٓدْى باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى  ئيدزيظ ٖادى ؾاحل 20

ٍَ  عبدايعصيص تةيب 21     ثازتي  وةشيسى نػتونا

    ثازتي  وةشيسى غةٖيدإ و ئةْفاٍ ضٓاز ضةعد عبداهلل  22

   ثازتى   وةشيسى ِزؤغٓبريى فةيةنةدئ نانةيي  23

    ثازتي  وةشيسى نازةبا  ٖؤغياز عبدايسمحٔ 24

25 
عبداهلل عبدايسمحٔ عبداهلل 

(ئاغتى ٖةوزاَي)د.  
   ثازتي   وةشيسى ضاَاْة ضسوغتييةنإ

    ثازتي  وةشيسى غازةواْي  ْاشةْني ذلُد وضو 26

    ثازتي  وةشيسى وةزشؽ و الوإ تةٖا عبدايسمحٔ عًى  27

    ثازتي  وةشيسى نازوبازى ْاوضةناْي دةزةوةى ٖةزَيِ د. ذلُد ئيخطإ  28

    يةنطستوو  وةشيسى باشزطاْي  ذلُد زةووف ذلُد 29
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      وةشيسى ثيػةضاشى  وداد خوزغيد عومسإ 30

ٍَ وةشيسى ذيٓطة   دازا ذلُد ئةَني 31     نؤَة

      وةشيسى طةغت و طوشاز ْةَسود بطيو  32

    غيوعي  وةشازةتى طةياْدٕ  حيدز غَيذ عةىل 33

ٖةزَيِوةشازةتى   ئةبوبهس عةيي 34     يةنطستوو  

    يةنَيتى   وةشازةتى ٖةزَيِ  دنتؤزة جيٓإ قاضِ 35

    ثازتى   وةشازةتى ٖةزَيِ  جؤزج يوضف َٓؿوز 36

خضزد. دخيٌ ضعيد  37        وةشازةتى ٖةزَيِ  

   حطو    وةشازةتى ٖةزَيِ  ذلُد حاجى ذلُود 38

       وةشازةتى ٖةزَيِ  ذلُود عيدو 39

       وةشازةتى ٖةزَيِ  َدحةد َةْدةالوى 40

       وةشازةتى ٖةزَيِ  ضةعيد خايد ئةَني 41

 

 

 

 

 كابيهةي شةشةم:
قؤْاغَيهى ْوَي بوو ية ٖةزَيُى  (15/17/1119ية ) خوىل ضَييةَى ٖةَيبرازدْى ثةزيةَاْى نوزدضتإ

نوزدضتإ، ئةويؼ بةٖؤى ضةزٖةَيداْي تةوذََيهى ْوَيى ضياضي، نة بووة يةنةَني ئةشَووْى ئؤثؤشضيؤْى 
ثَيػرت ِزَيههةوتٓٓاَةيةنى بةَٖيص ية ٖةزَيُى نوزدضتإ، ٖةزضؤٕ بوو ثازتى و يةنَيتى بةٖؤى ئةوةى 

ا، بةثَيى ئةو زَيههةوتٓةو بةدةضتَٗيٓاْى شؤزيٓةى نوزضييةناْي ضرتاتيجيإ ئيُصا نسدبوو ية َْيوإ خؤياْد
نة ية  ثةزيةَاْى نوزدضتإ، نابيٓةى غةغةَى حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتاْيإ ثَيهَٗيٓا،

)ضةبازةت بة ثَيهٗاتةى ئةّ نابيٓةيةؽ  ( َتُاْةى ية ثةزيةَاْى نوزدضتإ وةزطست.18/11/1119)
 (. - 8 -بِسواْة خػتةى ذَازة 

ٖةز بةثَيي ٖةَإ ِزَيههةوتٓى ضرتاتيجى ٖةزدوو حيصب يةضةز ئةوة ِزَيههةوتبووٕ نة ٖةزيةنةيإ 
ٍَ حهوَةت بةِزَيوةبةزٕ، بؤية دواى ئةوةى نابيٓةى غةغةّ ية )1)  – 18/11/1119( ضا

( ئةّ ثؤضتة دزايةوة بة 15/14/1111( يةنَيتى ثؤضتى ضةزؤى وةشيساْي يةالبوو، ية )14/14/1111
تى و نابيٓةى حةوتةَى حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتاْيإ ثَيهَٗيٓا. )ضةبازةت بة ثَيهٗاتةى ئةّ ثاز

 (.- 9 -نابيٓةيةؽ بِسواْة خػتةى ذَازة 
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 (8خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى غةغةَي حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ 

18/11/1119 – 14/14/1111 
 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

ئةمحةد ؾاحلبةزٖةّ  1    يةنَيتى ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ  

   ثازتي جَيطسى  ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ ئاشاد ذلُد جنيب ذلُد 2

   ثازتى  وةشيسى داد زةئوف ِزةغيد عبدايسمحٔ 3

   يةنَيتى  وةشيسى ثَيػُةزطة جعفةز َطتةفا عةىل 4

   ثازتى   وةشيسى ْاوخؤ  عبدايهسيِ ضوَيتإ غةْطازى 5

   يةنَيتى   وةشيسى دازايي  بايص ضةعيد ذلةَةد 6

7 
عبداهلل عبدايسمحٔ عبداهلل 

 )د.ئاغتى ٖةوزاَي(
   ثازتى   وةشيسى ضاَاْة ضسوغتييةنإ

   يةنَيتى وةشيسى تةْدزوضتى تاٖري عبداهلل حطني 8

   ثازتي وةشيسى ثةزوةزدة ضةفني ذلطٔ ذلُد ئةَني 9

عبداهللناَةزإ ئةمحد  10    يةنَيتى وةشيسى ئاوةداْهسْةوةو ْيػتةجَيهسدٕ 

مصطفىضةَري عبداهلل  11  وةشيسى غازةواْي و طةغت و طوشاز 
 

  

   يةنَيتى وةشيسى خوَيٓدْي باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى د. دالوةزعبدايعصيص عاْل ايدئ 12

   ثازتى وةشيسي ثالْداْإ د. عةىل عومسإ ضٓدى  13

ْةجيب عبداهللئاضؤع  14    يةنَيتى وةشيسى نازوبازى نؤَةآليةتى 

   غيوعي وةشيسى ِزؤغٓبريى و الوإ ناوة ذلُود غانس 15

غةٖيدإ و ئةْفاٍ نازوبازى وةشيسى د. دليد محد ئةَني 16    يةنَيتى 

ٍَ و ضةزضاوة ئاوييةنإ جةَيٌ ضًَيُإ حيدز 17    ثازتى وةشيسى نػتونا

ئةمحدضٓإ عبداخلايل  18    توزنُإ وةشيسى ثيػةضاشي و باشزطاْي 

   بصووتٓةوةى ئاغوزى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ ئةْوةز جبًي ضابو 19

   بصووتٓةوةى ئيطالَي وةشيسى ئةوقاف و ناوبازى ئايٓى ناٌَ عةىل عةشيص 20

   حطو وةشيسى نازةبا ياضني غَيذ أبوبهس 21
 

 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  ثازتى ضةزؤنى ديواْي ئةجنوَةْى وةشيسإ  ْوزي عومسإ ذلُود 1
 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  يةنَيتى ضهستَيسى ئةجنوَةْى وةشيسإ ذلُد قةزةداغي 2
بةنس مصطفىفةالح  3  ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  ثازتي ضةزؤنى فةَاْطةى ثةيوةْدييةناْي دةزةوة 
 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  يةنَيتى ضةزؤنى دةضتةى وةبةزَٖيٓإ َٖيسؽ ذلةزةّ 4
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 (9خشتةى ذمارة )
 حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ حةوتةَيثَيهٗاتةى نابيٓةى  

15/14/1111 – 17/16/1114 
 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

   ثازتي ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ  َْيضريظإ بازشاْي 1

ئةجنوَةْى وةشيسإ ضةزؤنى عيُاد ئةمحد 2    يةنَيتى جَيطسى  

   ثازتى   وةشيسى ْاوخؤ  عبدايهسيِ ضوَيتإ غةْطازى 3

   يةنَيتى  وةشيسى ثَيػُةزطة جعفةز َطتةفا عةىل 4

   يةنَيتى   وةشيسى دازايي  بايص ضةعيد ذلةَةد 5

6 
عبداهلل عبدايسمحٔ عبداهلل 

 )د.ئاغتى ٖةوزاَي(
ضسوغتييةنإوةشيسى ضاَاْة     ثازتى  

   ثازتى وةشيسي ثالْداْإ د. عةىل عومسإ ضٓدى  7

   ثازتى وةشيسى داد غَيسوإ حيدزي 8

   يةنَيتى وةشيسى تةْدزوضتى ِزَيهةوت محة ِزةغيد 9

   ثازتى وةشيسى ثةزوةزدة عؿُت ذلةَةد خايد 10

ْيػتةجَيهسدٕوةشيسى ئاوةداْهسْةوةو  ناَةزإ ئةمحد عبداهلل 11    يةنَيتى 

   ثازتى وةشيسى غازةواْي و طةغت و طوشاز دَيػاد ضةٖاب 12

   يةنَيتى وةشيسى خوَيٓدْي باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى د. عًى ضةعيد 13

   يةنَيتى وةشيسى نازوبازى نؤَةآليةتى ئاضؤع ْةجيب عبداهلل 14

   غيوعي وةشيسى ِزؤغٓبريى ناوة ذلُود غانس 15

   يةنَيتى وةشيسى نازوبازى غةٖيدإ و ئةْفاٍ ؾباح ئةمحد  16

ٍَ ضريوإ بابإ 17  وةشيسى نػتونا
 

  

توزنُاْي  وةشيسى ثيػةضاشي و باشزطاْي ضٓإ عبداخلايل ئةمحد 18    

   بصووتٓةوةى ئاغوزى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ جوْطوٕ ضياوؽ 19

   بصووتٓةوةى ئيطالَي وةشيسى ئةوقاف ناٌَ عةىل عةشيص 20

   حطو وةشيسى نازةبا ياضني غَيذ أبوبهس 21
 

 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  ثازتى ضةزؤنى ديواْي ئةجنوَةْى وةشيسإ  َْيضريفإ ئةمحةد 1
ذلُد قةزةداغيد.  2  ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  يةنَيتى ضهستَيسى ئةجنوَةْى وةشيسإ 
بةنس مصطفىفةالح  3  ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  ثازتي ضةزؤنى فةَاْطةى ثةيوةْدييةناْي دةزةوة 
 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  يةنَيتى ضةزؤنى دةضتةى وةبةزَٖيٓإ َٖيسؽ ذلةزةّ 4

   وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى ثةزيةَإ ضةعد ئةمحةد 5

  ثازتي وتةبَيرى فةزَى حهوَةت ضةفني َوحطني دشةيى 6
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 كابيهةي يةشتةم:

ئةّ ثَيهَٗيٓاْى ، بةِزَيوةضوو( 11/9/1113ٖةَيبرازدْى ثةزيةَاْى نوزدضتإ ية ) ضوازةَىخوىل 
تا ئةوةى اليةْة ضياضييةنإ طفتوطؤى  دبازةوةنساو ْصيهةى ْؤ َاْطى خاياْنابيٓة طفتوطؤيةنى شؤزى ية 

نابيٓةى ضةزئةجناّ ، بٓهة فساوإ  دزوضتهسْى حهوَةتَيهى بطةْة ِزَيههةوتَٓيو بؤ خؤيإ بهةٕ و
( َتُاْةى ية ثةزيةَاْى نوزدضتإ 18/16/1114حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتاْيإ ية ) ٖةغتةَى

 (. -11-بة ثَيهٗاتةى ئةّ نابيٓةيةؽ بِسواْة خػتةى ذَازة  وةزطست. )ضةبازةت
 

 (11خشتةى ذمارة )
 ثَيهٗاتةى نابيٓةى ٖةغتةَى حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإ 

18/16/1114 – 19/17/11119 
 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

   ثازتي ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ  َْيضريظإ بازشاْي 1

   يةنَيتى جَيطسى  ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ قوباد تاَيةباْي 2

   ثازتى   وةشيسى ْاوخؤ  عبدايهسيِ ضوَيتإ غةْطازى 3

َطتةفا  قادز َطتةفا 4 ثَيػُةزطة نازوبازى وةشيسى     طؤِزإ  

   طؤِزإ  و ئابوزى وةشيسى دازايي  ِزَيباش ذلُد محالٕ 5

6 
عبداهلل عبدايسمحٔ عبداهلل 

ٖةوزاَي()د.ئاغتى   
   ثازتى  وةشيسى ضاَاْة ضسوغتييةنإ

   ثازتى وةشيسي ثالْداْإ د. عةىل عومسإ ضٓدى  7

   توزنُاْي وةشيسى داد ضيٓإ عبداخلايل امحد ضةيةبي 8

   يةنَيتى وةشيسى تةْدزوضتى ِزَيهةوت محة ِزةغيد 9

تيوإ ؾادم عبداهللػث 10    ثازتى وةشيسى ثةزوةزدة 

ٍَدةزباش  11 نؤضسةت ِزةضو    يةنَيتى وةشيسى ئاوةداْهسْةوةو ْيػتةجَيهسدٕ 

   ثازتى وةشيسى غازةواْي و طةغت و طوشاز ْةوزؤش َويود ذلُد اَني 12

   يةنَيتى وةشيسى خوَيٓدْي باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى يوضف محد يوتف اهلل 13

   يةنطستوو وةشيسى نازوبازى نؤَةآليةتى ذلُد قادز ٖاوديٓى 14

و الوإ وةشيسى ِزؤغٓبريى خاييد عبدايسمحٔ امحد  15    يةنَيتى 

   يةنَيتى وةشيسى نازوبازى غةٖيدإ و ئةْفاٍ ذلُود ؾاحل محة نسيِ 16

ٍَ عبدايطتاز َةجيد قادز 17 ضةزضاوةناْي ئاو وةشيسى نػتونا  ٍَ    نؤَة

 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة  يةنَيتى وةشيسى ٖةَاٖةْطي و بةدواداضووٕ قوباد جالٍ تاَيةباْى 1
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ٍَ ضةزداز ذلُود 18    طؤِزإ وةشيسى ثيػةضاشي و باشزطاْي ضاَا

   بصووتٓةوةى ئاغوزى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ جوْطوٕ ضياوؽ 19

ضةعيدنةَاٍ َوضًِ  20 و نازوبازى ئايٓى وةشيسى ئةوقاف     طؤِزإ 

   يةنطستوو وةشيسى نازةبا ؾالح ايدئ بابهس ذلُد 21

   يةنطستوو وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى ثةزيةَإ َويود َوزاد ذلي ايدئ 11

ٍَ وةشيسى ٖةزَيِ بؤ نازوبازى ذيٓطة عبدايسمحٔ عبدايسحيِ محة 13    نؤَة
 
 
 
 
 
 
 

 

 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة ثازتى ضةزؤنى ديواْي ضةزؤنايةتى ٖةزَيِ قواد حطني 1

وةشيسى ثَيدازوةثًةى  ثازتى ضةزؤنى ديواْي ئةجنوَةْى وةشيسإ/ وةنايةت  َْيضريفإ ئةمحةد 1  

 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة يةنَيتى ضهستَيسى ئةجنوَةْى وةشيسإ ئاَاْج زةحيِ 3

بةنس مصطفىفةالح  4  ثًةى وةشيسى ثَيدازوة ثازتي ضةزؤنى فةَاْطةى ثةيوةْدييةناْي دةزةوة 

5  
 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة طؤِزإ ضةزؤنى دةضتةى وةبةزَٖيٓإ

 ثًةى وةشيسى ثَيدازوة ثازتى فةزَاْطةى َيدياو شاْيازى/ وتةبَيرى حهوَةت ضةفني َوحطني دشةيى 6

 
 

 

 كابيهةي نؤيةم:

دواى طفتووطؤى ( بةِزَيوةضوو، 31/9/1118ٖةَيبرازدْى ثةزيةَاْى نوزدضتإ ية ) ثَيٓجةَىخوىل 
ية  بصوتٓةوةى طؤِزإ(بة بةغدازى )ثازتى دميونساتى نوزدضتإ، يةنَيتى ْيػتُاْى نوزدضتإ و اليةْةنإ 

َتُاْةى ية ثةزيةَاْى نوزدضتإ نابيٓةى ْؤيةَى حهوَةتى ٖةزَيُى نوزدضتإ ( 11/17/1119)
 (. -11-وةزطست. )ضةبازةت بة ثَيهٗاتةى ئةّ نابيٓةيةؽ بِسواْة خػتةى ذَازة 
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 (11خشتةى ذمارة )
 َى حهوَةتى ٖةزَيُي نوزدضتإْؤيةثَيهٗاتةى نابيٓةى  

 تا ئَيطتا – 11/17/1119
 

 تيَبيهى  حيسب   ثؤشت  ناو  ز

بازشاْي َطسوز َةضعود 1    ثازتي ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ  

   يةنَيتى جَيطسى  ضةزؤنى ئةجنوَةْى وةشيسإ قوباد تاَيةباْي 2

   ثازتى   وةشيسى ْاوخؤ ِزَيبةز ئةمحةد خاييد 3

ًَا 4 نازوبازى ثَيػُةزطةوةشيسى  غؤزؽ ئيطُاعيٌ عةبدوَي    يةنَيتى  

   طؤِزإ  و ئابوزى وةشيسى دازايي ئاوات جةْاب ْوزى 5

ضوَيٓدى  6/1/1111  ثازتى  وةشيسى ضاَاْة ضسوغتييةنإ ئةتسوغى نةَاٍ عةبدوحلةَيدد.  6
 ياضايي خوازد

ددازا زةغيد َةمحو 7  وةشيسي ثالْداْإ 
 

  

ًَا 8 دادوةشيسى  فةزضةت ئةمحةد عةبدوَي    ثازتى 

   ثازتى وةشيسى تةْدزوضتى ضاَإ حوضَئ ذلةَةد بةزشجني 9

   ثازتى وةشيسى ثةزوةزدة ئاالٕ حةَة ضةعيد ضاَيح ذلةَةد 10

   طؤِزإ وةشيسى ئاوةداْهسْةوةو ْيػتةجَيهسدٕ داْا عةبدوايهةزيِ حةَة ضاَيح 11

طوشاز وةشيسى غازةواْي و طةغت و ضاضإ عومسإ عةوْي حةبيب 12    ثازتى 

   يةنَيتى وةشيسى خوَيٓدْي باآلو توَيريٓةوةى شاْطتى ئازاّ ذلةَةد قادز ئةَني 13

ًَا 14    طؤِزإ وةشيسى نازوبازى نؤَةآليةتى نوَيطتإ ذلةَةد عةبدوَي

   يةنَيتى وةشيسى ِزؤغٓبريى و الوإ ذلةَةد ضةعيد عةيي 15

ًَا َةمحود ذلةَةد 16 نازوبازى غةٖيدإ و ئةْفاٍوةشيسى  عةبدوَي    ضؤضيايطت 

ًَا 17 ٍَ ضةزضاوةناْي ئاو بَيطةزد دَيػاد غونسَي    يةنَيتى وةشيسى نػتونا

   طؤِزإ وةشيسى ثيػةضاشي و باشزطاْي نةَاٍ َوضًيِ ضةعيد قةزةْي 18

   بصووتٓةوةى ئاغوزى وةشيسى طواضتٓةوةو طةياْدٕ ئاْو جةوٖةز عةبدوملةضيح  19

ًَا 20    ثازتى وةشيسى ئةوقاف و نازوبازى ئايٓى ثػتيوإ ضادم عةبدوَي

   ثازتى وةشيسى نازةبا نةَاٍ ذلةَةد ضاَيح خةييٌ 21

   يةنَيتى وةشيسى ٖةزَيِ  خاييد ضةالّ ضةعيد 11

   توزنُإ وةشيسى ٖةزَيِ  ئايدٕ َةعسوف ضةييِ 13

يِٖظاَيا فةزيد ئيربا 14    ثازتى وةشيسي ٖةزَيِ 

 


