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كؤنووسى كؤبوونةوةي(هةذدةم)ي
ئةجنوومةنى كؤليَرى بةزيَوةبسدن و ئابووزى

ميَرووى دانيشنت
7/6/0202

كؤبووىةوةى (هةذدةم) ي ئةجنوومةىي كؤليَر لة زِؤذي  0202/6/7بة ضةزؤكايةتى بةزيَص (ث.د.احالم
ابساهيم ولي) زِاطسى كؤلير و بة ئامادةبووىى بةزيَصاٌ ئةىداماىى ئةجنوومةٌ بةضرتا....
ضةزةتا بةزيَص زِاطسى كؤلير ويَسِاي بةخيَسٍاتين ئةىداماىى ئةجنوومةىي كؤليَر ,ضةىد زيَيناييةكي شاىطيت و
تةىدزوضيت دةزكسد ٍةزوةٍا باضي ئامادةكازي كسا بؤ ٍةلطةىطاىدىي كؤتايي ضاأل و ضوىيةتي جيَ بةجيَ كسدىي
زيَيناييةكاىي وةشازةتي خويَيدىي باآل وتويَرييةوةي شاىطيت دةزبازةي قؤتابياٌ خويَيدىي بةزايي و خويَيدىي باآل
ئييحا دةضت كسا بة طفتوطؤي خالَةكاىي خشتةي كؤبووىةوةي ىؤيةو بةو شيَوةى خوازةوة:

بسطةي ضوازةو/كازوبازي طشيت:
-1ئةجنومةٌ طفتوطوي كسد ضةبازةت بة ثيَك ٍيَياىي ليَرىةي تاقيكسدىةوةي كؤتايي ضالَي 0202-0219
بةياىياٌ بوَ خويَيدىي بةزايي .
زِاضجازدة :ليَرىةى تاقيكسدىةوة بةو شيَوةيةى خوازةوة ثيَك ديَت تاقيكسدىةوةي كؤتايي ضالَي -0219
0202بةياىياٌ لة طشت بةشة جيا جياكاىي كؤليرةكةماٌ:
ىاوي مامؤضتا

ثلةي شاىطيت

شويَين كاز

ثلةي ئةىداميةتي

ذ
1

د.بيَدال صند صديق

ث.ي

بةشي ئاماز

ضةزؤكي ليَرىة

و.كةيواٌ ضامل تؤفيق

مامؤضتا

بةشي كازطيَسي

بسِيازدةز

4

د.تاظطة قادز عنس

مامؤضتا

بةشي كازطيَسي

ئةىداو

و.ئاوازةخبتياز زضول

مامؤضتا

بةشي كازطيَسي

ئةىداو

5

و.خليل حمند كسيه

و.ي

بةشي كازطيَسي

ئةىداو

6

د.ثسي خاٌ عبداهلل عنس

ث.ي

بةشي ئاماز

ئةىداو

7

و.مسواٌ طارق حطً

مامؤضتا

بةشي ئاماز

ئةىداو

8

و.ي.اسراء مؤيد علي

و.ي

بةشي ئاماز

ئةىداو

9

د.لقناٌ عثمان عنس

ث.ي

بةشي ئابووزي

ئةىداو

12

و.غسيب جعفس ىوزي

مامؤضتا

بةشي ئابووزي

ئةىداو

11

و.يٍ.ينداد امني ابوبكس

و.ي

بةشي ئابووزي

ئةىداو

10

و.ضامي صابس عبداهلل

ث.ي

بةشي كازطيَسي زيَكدساوة
طةشتيازيةكاٌ

ئةىداو
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13

و.جربائيل امحد امساعيل

مامؤضتا

14

و.كؤضست حمند ابابكس

مامؤضتا

ئةىداو

بةشي كازطيَسي زيَكدساوة
طةشتيازيةكاٌ

ئةىداو

بةشي كازطيَسي زيَكدساوة
طةشتيازيةكاٌ

15

د.امري ضليه حمند

مامؤضتا

بةشي دازايي و باىك

ئةىداو

16

و.ي.فَني حمند علي

مامؤضتا

بةشي دازايي و باىك

ئةىداو

17

و.ي.ميديا صالح يابا علي

و.ي

بةشي دازايي و باىك

ئةىداو

18

و.فيصل جنه عبداهلل

مامؤضتا

بةشي ذميَسيازي

ئةىداو

19

ٍةزيَه حيدز قادز

و.ي

بةشي ذميَسيازي

ئةىداو

02

ئةزدةالٌ امساعيل حامد

و.ي

بةشي ذميَسيازي

ئةىداو

-0ئةجنومةٌ طفتوطوي كسد ضةبازةت بة ثيَك ٍيَياىي ليَرىةي تاقيكسدىةوةي تاقيكسدىةوةي كؤتايي ضالَي
 0202-0219ئيَوازاٌ بوَ خويَيدىي بةزايي.
زِاضجازدة :ليَرىةى تاقيكسدىةوة بةو شيَوةيةى خوازةوة ثيَك ديَت تاقيكسدىةوةي كؤتايي ضالَي 0202-0219
ئيَوازاٌ لة طشت بةشة جيا جياكاىي كؤليرةكةماٌذ
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ىاوي مامؤضتا

ثلةي شاىطيت

ثلةي ئةىداميةتي

د.بةختياز صابس حمند

ث.ي

ضةزؤكي ليَرىة

و.علي ابساٍيه ولي

مامؤضتا

بسِيازدةز

و.ىطيبة امحد عبدالواحد

ث.ي

ئةىداو

د.دليَس موضى امحد

ث.ي

ئةىداو

و.شينا عصنت حمند امني

ث.ي

ئةىداو

و.ىَايةت ضعدي

مامؤضتا

ئةىداو

و.زاشاو عبداخلالق

مامؤضتا

ئةىداو

ث.د.احالم ابساهيم ولي

م.كيوان سامل توفيق
يازيدةدةزي زِاطس
بسيازدةزي ئةجنومةن

زِاطــــــــس

سةزؤكى ئةجنوومةن
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