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 یڵاس ەل دروک ینانژ رەس ەب نارکدنەب ڵاس ١٧ یمکوح یندناپەس و نژ ٣٦ ینارک رەسەبتسەد
اد ٢٠١٩  

 
 یناکەیینمەئ ەدنەوان نەیالەل دروک ینژ ٣٦ مەکینال ینییاز یوودرباڕ یڵاس یەوامەل :واگنەه
 ەوەیییرەوداد یاگزەد نەیال ەل نژ یکالاچ ٧ تاکواه و نوارک رەسەبتسەد ەوەنارێئ یتەمووکح
.ەواپەس ادرەس ەب ناینارکدنەب یمکوح  

 
 یەوامەل ،واگنەه یڤۆرم یفام یوارخکێڕ یرامائ یدنەوان ەل وارکرامۆت یرامائ ەب نتسەبتشپەب
 ەب ەوەنارێئ یتەمووکح یناکەیینمەئ ەدنەوان نەیالەل دروک ینژ ٣٦ مەکینال ،ادینییاز ی٢٠١٩ یڵاس
.نوارک رەسەبتسەد یسایس و ینەدەم یکالاچ یتەمۆت  
 
 ەب نژ ١١ و ناکەنادناشێپۆخ ەل یرادشەب و یسایس یکالاچ یتەمۆت ەب نژ ٢٤ ،ەترۆپاڕ مەئ یێپ ەب
 یکێکەی دروک یرەنێهرەد یدابوق نەمهەب یکیاد .نوارک رەسەبتسەد ینەدەم یکالاچ یتەمۆت
.ەوارک رەسەبتسەد راج وود یدەمەحم اراز و ەناوارک رەسەبتسەد ەل ەکید  
 

ناکاگزێراپ یێپ ەب ەوەندرکایج  
 
تەڵاح ١٦ :ەنس یاگزێراپ  
تەڵاح ١٠ :ەیمروئ یاگزێراپ  
تەڵاح ٧ :ناشامرک یاگزێراپ  
تەڵاح ١ :مالیئ یاگزێراپ  
تەڵاح ١ :ناتسڕول یاگزێراپ  
تەڵاح ١ :نارەدنەزام یاگزێراپ  
 

 ییرەوداد یاگزەد نەیالەل ینەدەم و یسایس یکالاچ یتەمۆت ەب دروک ینژ یکالاچ ٧ اهەورەه
.ەواپەس ادرەس ەب ناینارکدنەب گنام ٥ و ڵاس ١٧ یمکوح مەجرەس ەوەنارێئ یتەمووکح  
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تو'ک%ڕ ت'مۆت  /.'خ  گنا2وان و وان  ز4ڕ   
&یوناژ یسایس  سام,&س  یداروم امیس   ١ 

یسایس ٢٢.١.٢٠١٩ ڕاجیب  داژن فیر&ش اراز   ٢ 
&یرو@ف یسایس  &نس  یکەریم ووزەرائ   ٣ 

ینەد&م ٤.٢.٢٠١٩ ۆIناوج  یدارومسیەو &ی&موس   ٤ 
سرام ینەد&م  ر&ڤ&گن&ک  یش&ف    ٥ 

ینەد&م ٧.٣.٢٠١٩ &نس  ڕووپدیع&س ناری&س   ٦ 
ینەد&م ٨.٣.٢٠١٩ &نس  ید&م&حم اراز   ٧ 

سرام یسایس  ۆکام  دنەوناکوس &لووبق&م   ٨ 
یسایس  ٢٩.٣.٢٠١٩ داباھ&م  داژن تاداس اخی&,وز   ٩ 
ینەد&م ١٦.٥.٢٠١٩ ەواپ  ش@کت&محەز اراس   ١٠ 
ینەد&م ١٦.٥.٢٠١٩ ناویر&م  یخوودر&م ەدژوم   ١١ 
ینەد&م ١٦.٥.٢٠١٩ ناویر&م  یحت&ف ن&مید   ١٢ 
ینەد&م ١٦.٥.٢٠١٩ ناویر&م  &بزوڕ &ی&موس   ١٣ 
ینەد&م ١٦.٥.٢٠١٩ ناویر&م  راکشیخ رایۆک   ١٤ 
یسایس ١٤.٥.٢٠١٩ ناویر&م  ر&کی&پھاڕ نار@ئ   ١٥ 
ینەد&م ٢٣.٥.٢٠١٩ نالو@د  ید&م&حم اراز   ١٦ 
یسایس ٢٣.٥.٢٠١٩ &نس  یتس&مر&س نیژواھ   ١٧ 

&یئوژ یسایس  راشناریپ  ی,اش اینود   ١٨ 
ینەد&م ٢٧.٧.٢٠١٩ ناویر&م  ییاود&ئ نیور&پ   ١٩ 
&ناب … ٢٢.٩.٢٠١٩ ییەزم&ح نار@ئ   ٢٠ 
یسایس ١٤.١٠.٢٠١٩ ناکۆب  ڕووپ لیعامسیئ اکاژ   ٢١ 
یسایس ١٣.١٠.٢٠١٩ &یمروئ  یلیعامسیئ ر&سو&ک   ٢٢ 
یسایس ١٣.١٠.٢٠١٩ &یمروئ  یناکاس &ی&موس   ٢٣ 

ربۆتکۆئ یسایس  &یمروئ  نایف&ج&ن ادی&ش   ٢٤ 
ربم&ڤۆن یسایس  نرایماک  یفی&س اسیر&پ   ٢٥ 

یسایس ١٦.١١.٢٠١٩ مالیئ  قازڕ نیھ&م   ٢٦ 
یسایس ١٦.١١.٢٠١٩ ناکۆب  دنەواد &متاف   ٢٧ 
یسایس ١٧.١١.٢٠١٩ داباش  ی,ابقیئ مارتحیئ   ٢٨ 
یسایس ٢٧.١١.٢٠١٩ &نس  یمیھاربیئ امیش   ٢٩ 

.١١.٢٠١٩ یسایس  تشەدرال&ک  یسوواک ناگژوم   ٣٠ 
یسایس ٢٩.١١.٢٠١٩ واھەز یt@پ&س  یغارچ &تشرف   ٣١ 

ربماس@د یسایس  ۆIناوج  یناحبوس ایدان   ٣٢ 
ینەد&م ١٧.١٢.٢٠١٩ داباش  رھ@م یر&فع&ج اسینائ   ٣٣ 

نوارک ر'س'NOسەد ٢٠١٩ JKاس 'ل 'ک ی'نانژ و'ئ CDسAل  
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یسایس ٢٨.١٢.٢٠١٩ &نس  زادن&ئریت الی&ل   ٣٤ 
ربم&ڤۆن یسایس  اوامڕۆخ  ینامی&لوس &مووسع&م   ٣٥ 
تسۆگائ یسایس  ۆکام  یسدرائ ر&جاھ   ٣٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مVح ماهتا  لها  [داوناخ مان و مان 
^

ف_در   
گنام ٩ یسایس  سام,&س  یداروم امیس   ١ 

گنام ٨ و ڵاس ١ یسایس  &نس  یمزاک ر&ح&س   ٢ 
ڵاس ٣ یسایس  ناویر&م  ر&کی&پھاڕ نار@ئ   ٣ 
ڵاس ١ یسایس  ۆکام  دنەوناکوس &لووبق&م   ٤ 
ڵاس ٥ یسایس  &یمروئ  نایف&ج&ن ادی&ش   ٥ 

گنام ٩ و ڵاس ٥ یسایس  تشەدرال&ک  یسوواک ناگژوم   ٦ 
گنام ٣ یسایس  ناکۆب  ڕووپ لیعامیسئ اکاژ   ٧ 

    ٨ 
     ٩ 
    ١٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اد ٢٠١٩ &ل نانژ ر&س&ب نارکدن&ب یمکوح یندناپ&س  


