ی
ی
س ێ
ی
ژمێیاری بۆ ساڵ خوێندب 2020-2019
مەشق هاوینەی پۆیل ێ ر
ی
شوێن مەشقکردن

ناوی سەرپەرشتیار

ی
بەڕیوەبەر ی
هەولێ 2
دابەشکردت کارەبای
ایەت
ر

د .غازی عثمان محمود
07504496115

ی
بەڕیوەبەر ی
شارەوات دوو/
ایەت
هەولێ
ر
بەڕیوەبەر ی
ی
ڕۆشنبێی و هونەری/
گشت
ایەت
هەولێ
ر
ر
ایەت ئاماری بازر ی
بەڕیوەبەر ی
هەولێ
گات
ر
ڕێکخراوی گرین دیزێرت
زانکۆی پزیشیک هەولێ  /بەڕێوەبار ی
ایەت سەرچاوە مرۆییەکان
ر
ی
بەڕێوەبەر ی
شارەوات شەمامک
ایرت
GEG Constrection
الدول
بانیک القرطاس لاللستثمار والتمویل
ي

ی
مصطف
رۆژان عبدهللا
راكۆ رسول محمود
دینا نجاح تۆما
زهراء حامد عبدالعزیز
شەنگ دمحم عمر
دمحم اسعد عبدهللا
دمحم خرسۆ جوهر
نورا رایق طارق
دمحم اراس حسن
رحیمە قاسم احمد
میعاد حسن مكائیل
رضوان رشیف میكائیل

کۆمپانیای جیهان بۆ بازر ی
ی
گشت
گات

ئارام ابراهيم عزيز
ئارام رمزى جوهر
سالم صباح رشيف
ی
دەشت رقیب عزیز
سازگار عزالدین غفور
ئاهەنگ عبدالرحمان مولود
ابراهيم حيدر حمد ر ی
امی
ابراهيم خليل اسماعيل
ابراهیم عیل معروف
ری
حمدامی
روشنا مغدید
زینب هادی جعفر
زینەت عمر حمد سلیمان
سمیة رشاد قادر
فاطمة یونس احمد
قوباد عبدالرحمن عیل
دمحم روستم عزیز
دمحم هادی جعفر
محمود یوسف فتاح
نازدار خالد حسن
ری
دمحمامی عزیز
هاوسەر

بانیک المتحد لالستثمار
د.نرصەت صابر شێخە
07504488525

قوتاب
ناوى
ى
ایمان شاخەوان دمحم
ریباز كریم حمد رسول
دەریا عمر عیل
ایمان سلیمان عیل
دانەر یوسف عثمان
ریژین كمال صادق
تەالر هاوار دمحم
زكریا یوسف حسن
شڤان پشتیوان احمد
عبدهللا فرهاد عیل
عیل صباح ر ی
یاسی
مولود ر ی
یاسی بكر

گات یلف بر ی
بانیک بازر ی
ایەت
بانیک بازر ی
گات یلف زانکۆ 25
بانیک بێخاڵ
بانیک بیل و بارزان

بانیک ديدەوان52/
ی
ی
ی
ی
گێای و دار يات
وەزارەت تەندروست /بەڕیوەبەرایەت گشت کاروباری کار ر ڕ
ی
وەز ی
شاروات /بەڕیوەبەر ی
ی
ارەت
گشت دیوان
ایەت
هەولێ
پەیمانگای تەكنییک
ر
بەرێوەبەر ی
هەولێ1/
ایەت بانیک خانوو بەرەی
ر

م .چێوار احمد ساالر
07504884797

بەڕێوەبار ی
هەولێ
ایەت گەنجینەی
ر

1

ناوی سەرپەرشتیار

د .عدنان نادر حمد
07504771970

ی
شوێن مەشقکردن
بەڕێوەبەر ی
هەولێ
ایەت شوێنەواری
ر
بەڕێوەبەر ی
ایەت ی
هەولێ 3
باج خانوبەرەی
ر
ی
باج دەر ی
بەڕێوەبەر ی
ایەت ی
هەولێ
کۆمپانیاکات
امەت
ر
باج دەر ی
بەڕێوەبەر ی
ایەت ی
هەولێ 2
امەت
ر
ایەت تۆمار ی
بەڕێوەبەر ی
هەولێ
کردت خانوبەرەی یەکەیم
ر
ی
بەڕێوەبەر ی
هەولێ
ایەت گومرگ
ر
بەڕێوەبار ی
ی
هەولێ  /مەخمور
گشت پەروەردەی
ایەت
ر
بەڕێوەبەر ی
ی
گشت بانکە بازرگانیەکان  /چۆمان
ایەت
ی
ی
هەولێ
شارەوات
سەرۆکایەت
ر
کارگەی نەجات عەتار
کۆمپانیای الحیاة

م .هەڵگورد دمحم عیل
07504114100

هێ بۆ بازر ی
کۆمپانیای پێشەنگ ر ی
ی
گشت سنوردار
گات
کۆمپانیای سوپاس گروپ
کۆمپانیای سەدەف بۆ مۆبیلیات
کۆمپانیای شاخەی دهۆگ
کۆمپانیای الزورد /شەقایم پزیشکان
ی
بەڕێوەبەر ی
شارەوات س
ایەت
ایەت بازر ی
بەڕێوەبەر ی
گات و پیشەسازی /پالندانان

د .رێزان صالح الدین عزت بەڕێوەبەر ی
ی
ڕۆشنبێی و هونەری تورکمان
گشت
ایەت
ر
07504814471
ا
بەڕێوەبەر ی
ی
گشت ڕاگەیەندن و چاپ و بڵوکردنەوە
ایەت
ی
بەڕێوەبەر ی
ی
گەشەپێدات پیشەسازی
گشت
ایەت
کۆمپانیای ئەلبیت تێل
کۆمپانیای قەندیل بلباس
کۆمپانیای کارفور /فامیل مۆڵ ،تابلۆمۆڵ
م .صفاء نوزاد احمد
07504486792

ی
کۆگاکات تیم مارت
هەولێ
کۆگای
ر
رر
کۆلێی بەریوەبردن و ئابووری
رر
کۆلێی ز ی
انست ئەندازیاری کشتوکاڵ
فەرمانگەی ئاوی سەالحەدین /رپێمام
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قوتاب
ناوى
ى
سەردەم مغدید مولود
شایان بختیار عبدهللا
دمحم فاروق سعید
ری
تحسی برایم
رپێوز
فاطمة مسعود عزیز
عبدالباسط صابر شفیق
دلنیا جمال احمد
عبدالقادر رشید قادر
سیبوری محمود عبابكر
ی
مصطف
سێوان
زانیار ر
عبدهللا شدار دمحم
ری
حمدامی
ایمان نرصالدین
ایمان زرار قادر
ریان هەلگورد عارف
سحر كاظم لز ر ی
گی
روكان بكر حیدر
ی
عبدالعزیز مصطف شیخ دمحم
شكوفە سیف الدین حسن
محمود معاذ عباس
عبدالباسط دمحم سلیمان
عیل شاكر دمحم
ایمان وشیار صابر
دمحم عرفان خالد
نورا حسام نورالدین
یوسف امید عبدالرحمان
نشوان سعدی سلیم
شوشت شبست جمال
ریان خلیل عثمان
ساوین فوزی عیل
زهراء سمد اسعد
ری
حسی
رشیفە حواس
عبداالمێ ی
حاج
مریم
ر
دمحم عدنان دمحم بكر
نەبەز رشیف كریم
عبدهللا رحمان عمر
سیڤەر محمود عمر
دمحم صائب محسن
هەنار اسكندر طاهر
عبدهللا غازی عمر
سلمان صدیق احمد

ی
شوێن مەشقکردن

ناوی سەرپەرشتیار
هەولێ
بانیک خانوبەرەی
ر
ی
کۆمپانیای حەسەن باق

م .شهلە عبدالواحد حمد کۆمپانیای ئیخالس
07504885772
کۆمپانیای دۆت فیچەر
هەولێ گۆڵد
نووسینگەی
ر
ی
وەز ی
ی
ارەت کارەبا /بەریوەبارایەت گشت دیوان
گات و پیشەسازی /بەڕیوەبەر ی
ارەت بازر ی
وەز ی
ی
گشت دیوان
ایەت
کۆمپانیای کار

م .هیوا محمود حسن
07504018954

کۆمپانیای معارف
کۆمپانیای نرکاڵ بۆ مقاوەالت
کۆمپانیای نیویورک تایمز
کۆمپانیای یونایتد مکس میدیا
ی
بەریتات
کۆمپانیای ئارتییک
بەڕێوەبەر ی
ایەت ی
باج خانوبەرەی عەنکاوە

بانیک عەنکاوە

م .جمال انور یابە
07504489748

كیستان برهان فرزندە
مریم كریكور هاكوبیان
هەریاد بدرخان نوری
ری
هلبی رمزی ایشو
دمحم نشأة محمود
مریم محمود حسن
ی
مصطف احمد صابر
سانتا حكمت عبداالحد
سانتا شاب شعیا
سلوان نەبەز حنا
ماریو مخلص گوررگیس
سوزان نبیل یوسف
مریم نوری سعید
آیة موفق احمد

ی
ئەنجومەت داد
ی
ی
ی
ی
خۆیەت
گێی و
وەزارەت پالندانان /بەڕیوەبەرایەت گشت کار ر ڕ
بەڕیوەبەر ی
ی
ی
هەولێ
تەندروست
گشت
ایەت
ر
ارەت پێشمەرگە /بەڕیوەبەر ی
وەز ی
ی
گشت بودجەو بەرنامەکان
ایەت

فرست كۆشەت دمحم
بالل برهان صابر
سكاال هۆگر محسن
نور قادر اسماعیل
طه شاكر طه
ئاری ئازاد اسماعیل
فاخێ دمحم
ئاڤيار ر
ری
ئامێ معروف دمحم
ايمان عمر صديق
ئەردەالن جالل محمود
ايمان سفيان عبدالقادر
اسماء سفیان عبدالقادر

مركز ضفاف بغداد للتجارة العامة
گێی و دار يات
دەستەی دەستپایک  /فەرمانگەی كاروباری كار ر
بەرێوەبەر ی
ایەت ئەوقاف

احمد صدرالدین عبدهللا
احمد عمر ی
خرص
اراز عبدالرحمن بكر
ایمان ریاض عمر
اشاء عدنان حمید
اشاء نزار صبىح
مریم ی
حاج عبدالرحمن
اسماعیل ابراهیم اسماعیل
چراخان صالح الدین مىح الدین
دمحم فاروق عیل
ی
ی
خوشف مصطف
دلزار
ی
هیف فاخر شكری

کۆمپانیای نیپتۆن
بەرێوبەر ی
هەولێ
ایەت پۆستەی
ر

بانیک سەربەن7/

ری
نەخشی جمال دمحم
م.
07504448404

قوتاب
ناوى
ى
ریان اسعد حمد
نیظام الدین برایم اومر
وشیار فیصل عثمان
نیهاد صابر یونس
ری
ری
دمحمامی
هلیی جیجۆ
شێوان صادق
عمر ر
باپێ
هیما هەژار ر
سارا سامان اسماعیل

باج دەر ی
بەرێوەبەر ی
ایەت ی
هەولێ1/
امەت
ر
كۆمپانياى خالد ر ی
ياسی و رشكائة /التضامنية KHCPA
بانیک حەمرین
بانیک بازر ی
گات یلف بەحرکە
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ی
شوێن مەشقکردن

ناوی سەرپەرشتیار

کۆمانیای براناس
کۆمپانیای دەلتا بۆ پەیوەندیەکان
کۆمپانیای کۆڕەك هۆڵدنگ
ی
ی
م .ئەردەالن اسماعیل حامد کۆمپانای هەڵگورد بۆ بازرگات گشت
07501123901
کۆمپانیای دێل
کۆمپانیای هایتیک
بەڕێوەبەر ی
ایەت گەنجینەی چەمچەماڵ
بانیک اربیل لالستثمار والتمویل
ی
بەرێوەبەر ی
هەولێ
ایەت چاودێری ناکامەکات
ر
بەرێوەبەر ی
ی
ری
گشت
ایەت
خانەنشی/
هەولێ
ر
م .عمر ابراهیم دمحم
07504549716

بەرێوەبەر ی
ی
گشت پالندان و بەدواداچوون
ایەت
ا
کۆمەڵ ی
ی
بەریوەبەر ی
ی
هەولێ
یەت
گەشەپێدات
گشت چاودێری و
ایەت
ر
ی
ارەت گواستنەوەو گەیاندن /بەڕێوەبەر ی
وەز ی
خۆیەت
ایەت
ا
بانیک قەڵدزێ ٥/

قوتاب
ناوى
ى
شادات شكر حمد یونس
آیة مٶید اسماعیل
اورنگ محسن كریم
اوررفا اسماعیل كمال
اسماعیل كمال جوهر
ایمان اسماعیل حمد قادر
اسماعیل صباح كمال
فینك جبار نوری
بروا مظفر عبدهللا
ری
حسی
شیماء جبار
شیماء انور دمحم
دمحم نوزاد كریم
ی
امیی
اشت رسول مامە ر
دمحم عبدالخالق قادر
نینا فٶاد عبدهللا
لیوژە جواد حمید
رایم زكریا داود
چاوەروان احمد دمحم
ری
حسی
سەیالن عیل
اشنا دمحم كمال
دەالل حمید مجید
یرسی دمحم انور
ریان اردالن صالح الدین
لیمۆ خلیل قادر
دمحم عزالدین خالد
مریم رعد عیل
نەوروز معروف سلیم
نوال نرص احمد
اسماعیل سلیمان عیل
ایمان نجاة حمد برایم
ر
مهربان صدرالدین دمحم شیف
بشێ
رٶیا مٶید ر
سیما حسام عمر
دمحم جمال دمحم
دژوار قاسم عثمان
حسن جخیس عثمان

بانیک دوین 24

بانیک زانکۆ 25
م .هەریم حیدر قادر
07504493751
بانیک سەروەران
ی
هەولێ
عێاق یلف
ر
بانیک مەرکەزی ر
بانیک نیشتمان
ی
تەندروست بەستۆڕە
بنکەی
مێگەسور
بانیک ر

دمحم كمال نجم
رائد صدیق عبدهللا

م .مالک دمحم توفیق فاضل بانیک بەردەڕەش
بەڕێوەبەر ی
07504119022
ایەت کارەبای ئاکرێ
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