جەمال حمە حمە کەریم ناسراو(بە مامۆستا جەمال حاجی محە مەد)
 0791/01/32لەهە ڵبجە لە دایک بووەخوێندنی سەرەتای و ناوەندیم لە هةڵةبجە تەواو کردوەساڵی  0791 – 0791پە یمانگای مامۆستایانم لە دهۆک وسلێمانی تەواو کردوە 0791/01/3وەک مامۆستا دە مەزراوملە سەرە تای ساڵی  0791پەیوەندم بەکۆمە ڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان کردوەلە مانگی  0791/4بوم بە پێشمەرگەلە ساڵی  0792بومەتە بەرپرسی کەرتی ڕێکخستنی پێبجوێن  0791/7بومەتە جێگری تیپی  29شارباژێڕلە مانگی  0799/9بەمەتە فەرماندەی  20سلێمانیلە ساڵی  0771بومەتە فەرماندەی بەتالیۆنی حەوتلەڕا پەڕین یەکەم فەرماندەی کوردی بووم لە گەڵ بە تالیۆنەکە گەشتینە سلێمانی0770/2/9–لە شەوی نەورۆزی ساڵی  0770میحورەێک بوم بۆ گرتنی کەرکوک
 0770/2/21شەهید جەاللی برام لە چیمەن شەهید بولەشەڕێکی دەستە ویەخە ومنسەنگەرم چۆڵ نە کردولە سەنگەرەکان مامەوە
لە مانگی  0770/7بوم بە فەرماندەی هێزی سلێمانیلەمانگی  0773/03بوم بە قایم قامی دوکانلە مانگی  0774/03بوم بە پرسی مەڵبەندی ٩ی سارەزر لە هە ڵبجە وقائمقامی دوکانشبوم
لە مانگی  0771/03بوم بە فەرماندەی لە شکری ٦ی دوکان وقایمقامیش بوم-لە مانگی  0771/9بوم بە ئە ندەمی فەرماندەی گشتی وبەرپرسی سێ لە شکر

لە  0771/01/32بە سەختی بریندار کراملە مانگی  0777/4گەڕە مەوە لەدەرەوە کرام بە بەر پرسی مە ڵبەندی  7ی سارەزووربۆجاری دوەم
لە کۆنگرەی دوی یەکیەتی لە مانگی  3110/0بوم بە ئە ندامی سەرکردایەتیلە مانگی  3110/4وەک جێگری مەڵبەندی دەرەوەبۆ جێگری د.فوادلە کۆتای مانگی  3112/3لە گەڵ ئەفسەرە عێراقیە کان لەسەر داوای وەزاراتی دەرەوەیئەمریکا بۆ ماوەی  09ڕۆژلەوێ بوین چۆن ڕژێمی عێراق ئەڕوخێ وچۆن بینای دەوڵەت
دروست دەکرێتەوە.
لە مانگی  3112/7کرام بە پرسی مەڵبەندی دەرەوە بارەگای مەڵبەندم لە لەندەنەوە گواستەوەبۆدانماغ بۆ هۆڵندا
لە سالی  3114یەکێ بووم لەو سەر کردانەی(ی.ن.ک)کە داوای ڕیفۆرم لە ناو(ی.ن.ک)
لە ساڵی  3119لەبەر ئەوەی باڵی ڕیفۆرم بوو بە ئەمری م.س لە ئەورپاوە بارەگاکە یانگوستەوە بۆسلێمانی
لەسەرە تای نوسینی دەستووری گۆڕان ودروست کردنی جفات بە ئە مرێکی کاک نەوشیراون بوم بە سکرتیری جفات سالی  3100تەنها کە س بووم کە شەرعیەتی خانەی
ڕاپەڕاندن وسکرتێری جفات
لە  3109/9/31خانەی ڕاپەراندن هە ڵبژێردراو بوم بە ئە ندامی خانەی ڕاپەڕاندن وسکرتێری جڤات
لە  3107/7/04بۆ جاری دوەم هە ڵبژێردرام بە سەرۆکی جڤاتی گستی و ئەندامی خانەیڕاپەڕاندن

