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 2022.-2021ی بۆ بینین و راهێنانی قوتابیانی بۆلی چوار یسەرپەرشتیاری پەروەردە وناوی سەرپەرشتیاری زانستی  خشتەی

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

شيماء جمعة  ياسرم.  دزيى  د. رةوشةن
 خدر

طةرةكي  :قوتابخانةي شاداني بنةرةتي كضان

 نيشتمان كن مزكه وتى رفاعي 

07508542784 07503678387 

 حسين
 عبدالصمد

 حسين

 07504044009 شت لةنطةث -مةتري 100 / ةلي كورانك ق.

075043346660 
07504437440 

دةريا هشيار 
 عارف

 07504066764 07517842361 ق. ثاياني بنةرةتي تيَكةالَو: ك. هه فاالن

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د. ره وشه ن  م.ياسر
 دزيى 

    

    

    

      

 

 

 

 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 قوتابخانەناو ناونیشانی  ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 د. انجومنپ. 
 محمد صابر

پ.د. خديجة 
 اسماعيل

 سةرباز ريَناس
 نزيم حمة

 طةرةكى/كضان. هةوليَر ريفراندؤمى دواناوةندى
 ئاشتى

07512045573 07510140495 

 كمال هيَلين  
 مصطفى

 07830351566 07504272778 نيلؤفةر قوتابخانةى كضان. نزيك بنةرةتى خةباتى

 حسن شكيال  
 مناف

 07507476777 07504272778 نيلؤفةر قوتابخانةى كضان. نزيك بنةرةتى خةباتى
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سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 شاكر سارا د انجومنپ.  د خديجهپ. 
 صابر

كضان.  بنةرةتى شوخى  قوتابخانةى
م. ريزى خةستةخانةى 100 شةقامى/هةوليَر

 سةردةم

07507614020 07503635096 

 انور نيركز
 رشيد

 /كضان. هةوليَر بنةرةتى شوخى قوتابخانةى
 مةترى 100 شةقامى

07507614020 07503066546 

 محمد اسراء
 رشيد

تيَكةالَو.  بنةرةتى قوتابخانةىوةنةوشةى
 help cityكريكاران نزيك /هةوليَر

hypermarket 

07512458161 
07723550506 

07504826577 

    

رةيان هيَرش   
 ظاهر

قوتابخانةى وةنةوشةى بنةرةتى كضان/ 
 Erbilطةرةكى بةهار. نةخوشخانةى 

International 

07512353791 07504826577 

 
 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

سيف  د.دلوفان مر.محمد عد
 الدين 

 سلوى
 مجيد عبدالصمد

 07504704294 07507522362ظ توبزاوه نزيك مزكه وتى توبزاوهكجان: ق. يه فه نى 

 07504704294 075046996363 ق. يه فه نى  كجان:توبزاوه نزيك مزكه وتى توبزاوه احمد حمد سارة

 عبدالسالم سالم
 ابراهيم

كاني تةنيشت شوقة -مةتري  40/ بيرمةندي كوران.ئا

 رؤناكي
07504797256 07504732871 

 عمر سروة
 صديق

 07504900858 07503528011 طوالَن  ي 121. دلَداري بنةرةتي تيَكةالَو .ق

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 قاسم زةيتون محمد عمرد. سيف الدين د.دلوفان
 سوارة

كوندى دةربةن :تيَكةالَو  دارةبةنى قوتابخانةى
 نزيك مزكةوتى سةبريةخان

07504634610 07825962511 

 رمزى بشرى
 خضر

شيح اخمد نزيك  كةرةكى/ينى كجانژئا. نه و
 غازكو

07817798605  

 سامى ئاشنا
 احمد

.شاويس, نزيك كضان بنةرةتى دةاللى قوتابخانةى
 له بركردنى قورئان بنكه ى شاويس بو 

07503160903 07510618802 

سؤز هةذار   
 على

ريَطاى كؤية  /قوتابخانةى بان ى ناحكومى
 طةرةكى هةظاالَن ثشت باب الحارة

07503811300 07504924203 
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سەرپەرشتیاری 

 زانستی
سەرپەرشتیاری 

 پەروەردەی
 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 بەرێوەبەر. ت. ژ قوتابی. ت. ژ

شیرین . د پ. ى .د. ندى جبار پ. ى

سعدەللا سالح 

 الدین
 

سؤالف 
 اسماعيل فقي

قوتابخانةي كةسنةزاني بنةِرةتي تيَكةالَو/ 
 کهسنهزان

07500252680 07504796135 

باالَ مصطفى 
 حسن

ى بنةرةتى ناحكومى/ 3قوتابخانةى هةوليَر 

 ههولێری نوێ پشت بهنزينخانهی شێر

 ؟؟؟ 07704456353

ر جبار گۆڤار
 اسماعيل

قوتابخانةى مستةفا شةعبانى بنةرةتى تيَكةالَو/ 
 ههولێری نوێ نزيك سوثةرماركيێتى الس

07517392495 07504822921 

هولێری نوی نزيك ه /ئامادةيى تيشكى كضان ازاد عزيزريان 
 قوتابخانةى بيتواتةى نوى

07514599469 07507815930 

      

 

سەرپەرشتیاری 

 زانستی
سەرپەرشتیاری 

 پەروەردەی
 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 بەرێوەبەر. ت. ژ قوتابی. ت. ژ

شیرین . د پ. ى

 سعدەللا سالح الدین
 

پ. ى.د. ندى 
 جبار

 /قوتابخانةى طةردوونى بنةرةتى تيَكةالَو نور كامران بشير
 هةوليَر/ طةرةكى مامؤستايانى زانكؤ

07511290413 07504684866 

طةرةكى  //دلى كوردستانى بنةرةتى تيَكةالو مريم فارس على
 بشت مركيت هدي 99كةركى  زانكؤ

07828348987 07503160003 

نزیک  99گەرەکی  /طزةنطى كضانئامادةيى  محمد فاطمة لطيف

 کۆلێژی زانست
07504659105 07504925585 

رةيان لقمان 
 محمود

 ؟؟؟ 0745766441 شةقامى راستى /ئامادةيى ذينى كضان/
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سەرپەرشتیاری  سەرپەرشتیاری زانستی
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

نازەنین  ى..م انورحسنم. ئاالن 
 شێخ محمد

 .سيما1

 سردارحسن

 /كضان. هةوليَر نيطاى دواناوةندى
 شةهيدان مزطةوتى -شارةوانى طةرةكى

07504686896 07704612332 

فاطمة .3

 عبدالستار جبار

 پەیمانگا  شةقامى /ئامادةيى بيَخالَى كضان

 صدام حةي بازارى م 60
07828152485 07504564702 

فاروق زينة 
 ابراهيم

  ثشت نةخؤشخانةى تاظكاري تايبةت/
CMC 

07505487541 07501001212 

زهراء كامران   
 عبدالحمن

ق. ديار بكر بنه رتى: كوراني عنكاوه 
 نزيك صوفي مول 

07508614516 07501230840 
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سەرپەرشتیاری  سەرپەرشتیاری زانستی
 پەروەردەی

قوتابخانەناو ناونیشانی  ناوی قوتابی  
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

نازەنین شێخ  ى.م.
 محمد باپیر

عائيشة سليَمان  ئاالن انورحسن .م
 ابراهيم

قوتابخانةى ئايةى بنةرةتى كضان/ 
 هةوليَر/نزيك ماجدى الند

07501939419 07503093255 

عزيز يوسف 
 عزيز

 قوتابخانةي بةهةستي بنةرةتي كوران/
 هةوليَر/ كةسنةزان كةرةكى يازدةى ئازار

 

07511503278  

محمد جمال 
 رسول

طةرةكي  دواناوةندي بةهيَزي كوران/
 ةسالَوة و كةسنةزانلةنيَوان بن -قةالَي نويَ 

07508470537 07504980338 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د.پەخشان اسماعیل 
 حمد

د.باسمە عوسمان 
 محمود

ئافان فارس 
 جالل

یک قوتابخانةى ديارى بنةرةتى تيَكةالَو/ نز

 نەخۆشخانەی ئارژینی تایبەت/حی شرطە
07507788808 07501014401 

شارى منارة  /ئةرطوشى بنةرةتى تيَكةالو سمية سليم محمد
 نزيك شوقةكانى هاناستى

07503420103 07504619194 

شاجوان كامران 
 حمة

 /قوتابخانةي كؤدؤي بنةِرةتي تيَكةالَو
 زيك نةخؤشخانةي رزطارين -برايةتي

07504373604 07503481607 

 عامر رغدة  
 نهرؤ

 .ناحكومى بنةرةتى زانيارى قوتابخانةى
 بةيان كؤليذى بةرامبةر /هةليَر

07504680962 07511940345 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د.باسمە محمود 
 عوسمان

د.پەخشان 
 اسماعیل حمد

 

بةور سيروان 
 علي

قوتابخانةي شاكاري بنةرشةتي 
 گەرەکی راستیتيَكةالَو/ 

07503225215 07504600821 

شارؤ عزالدين 
 توفيق

گەرەکی  رؤذيارى هاوريَى تيَكةالَو/

 راستی
07501815630 07504510691 

 لطيفبيار 
 محمود

ەولێر  ه /ئامادةيى شايستةى كضان

 بەختیاری پشت قوتابخانەی گۆلدن فیوچەر
07509301060 075045440233 

برشنك انور 
 عوالَ 

 07504528719 07708521302 بشت سه نترى دل  ق. كاره ى  تيَكةالَو/
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    سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د.اریڤ میرزا 
 اسطیفۆ

 د.پەروین شوکت
 کوثر
 

    

حكمت  اسماء
 سليمان

ك هةوليَر/ نزي قوتابخانةي بروسكي بنةرةتي تيَكةالَو/
 كؤليَذي ثةروةردةي بنةرةتي

07502187055 07504811462 

محمد سرمد 
 اسماعيل

 07504481016 07723695997 عنکاوەقوتابخانةي ئامادةيي ئةكيتؤي كوران/ 

 رؤستم ابراهيم
 ابراهيم

 0750604258 07502222226 كورانى عينكاوةبنةرةتى.  الوانى .ق

-بنةرةتي كضانقصرةي  دواناوةندي فةرمانبةران خلف وليد يقين  
 عينكاوة

0771263388 07501138842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د.پەروین شوکت 
 کوثر

د.اریڤ میرزا 
 اسطیفۆ

 باداوە نزيک /قوتابخانةى سةركةشى بنةرةتى تيَكةالو سمية محمد على
 بهنزينخانهی ئاکار

07515396867 07504520504 

قوتابخانهی تاڤگه ی بنهرەتی تێکهالو/ بهرانبهر  ديدەن امين حمد
 ئاسايشی گوالن

07503652001 07508752267 

عبير ادريس 
 رمضان

باداوە  94  /بنةرةتى تيَكةالوقوتابخانةى سةركةشى 

 نزيک بهنزينخانهی ئاکار

07803407210 07504520504 

سمية رووف 
 صديق

 CMC 07503915223 07504612652 ثشت نةخؤشخانةى /بيَتواتةى بنةرةتى تيَكةالَو
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سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د. بندر  د.محمد قادر
 عبدالقهار محمد

حكمت مجيد 
 عزيز

تةنيشت  -مةتري 40  -بيرمةندي كوران ئا.

 شوقةكاني رؤناكي
07831773707 07504732871 

ديالن غازى 
 على

 07504465418 07805142522  ق. نمونه يى به هره دارانى كوندى حجران

رةوةز عبدالرحمن 
 خضر

 07504465418 07506843846 ق. نمونه يى به هره دارانى كوندى حجران

سازان ساالر 
 ابراهيم

هةنارة , مزطةتى  : دواناوةندى هةنارةى تيَكةالَو

 بروادارن
07506010810 0704121067 

 /هةوليَر تيَكةالَو. بنةرةتى ستى نا سا قوتابخانةى محممود جالل سعادة
 ستى سانا – شاويَس

07504335033 078318022447 

 

 

 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 حسنم باپیرثم. هی
 

 شیرین كمال.م
 

كانى بؤتان 
 محمدامين

مةترى  نزيك  30/شؤخانى بنةرةتى كضان

 مزطةوتى حاجى حسين
07517580405 07504687188 

    

 مظفراحمد 
 اسكندر

قوتابخانةى ساريَذى بنةرةتى كضان/ هةوليَر/ 
 طرد محمد –مامزاوة  –ريَطاى مخمور 

07507092708 0783837485 

هاشم  اسراء
 عبدالرحمن

هةوليَر/طةرةكى  /قوتابخانةى ساباتى كضان
 نيشتمان

07503916101 07504529994 

سمية محمد   
 صابر

طةرةكى راستى نزيك  /زمناكؤى بنةرةتى تيَكةالو
 مزطةوتى الفرقان

07515075152 07504792237 
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سەرپەرشتیاری 

 زانستی
سەرپەرشتیاری 

 پەروەردەی
 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 بەرێوەبەر. ت. ژ قوتابی. ت. ژ

 
ئەسرین حسن . م

 سعید
 
 

 نیژ ى.  . پ
 ی   حمدام
 

 الدين فقى بةناز
 صالح

 طةرةكى/  دلى كوردستانى بنةرةتى تيَكةالو. هةوليَر
 زانكؤ

07503160003 07805062529 

ايمان فارس 
 اسماعيل

مةترى  ثشت  60ئ. سؤالظى  كضان/ شةقامى 

 . جادةى ئةلبانوةزارةتى ناوخؤ

 ؟؟؟ 07511040065

 قوتابخانةي ئازادي بنةرةتي كضان/ طةرةكي ئازادي  كلثوم سعود محمود
 کۆالنی قوتابخانهی بارزانی نهمر

07709438657 07507689630 

سهرەران  / قوتابخانةى ئةنديَشةى بنةرةتى كضان تارا ازاد حمد  
 پشت نهخۆشخانهی رسول ی تايبهت

07503378295 07507575090 

 

 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 

 زانستی
سەرپەرشتیا

ری 

 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 بەرێوەبەر. ت. ژ قوتابی. ت. ژ

 ی   حمدام نیژ ى.  . پ
 
 
 
 

 نیس ەم. ئ
 دیحسن سع

 رسول فاطمة
 عوال

انةى نزيك قوتابخ -اسكان /ق. خه باتى كجان
 نيلؤفةر

07504272778 07504272778 

 مروان نةوا
 عبداللطيف

 /كضان. هةوليَر بنةرةتى خةباتى قوتابخانةى
 بازرطانى ئامادةيى تةنيشت رووناكى طرةكى

 كضان

07504272778 07501913680 

ايمان حسين   
 على

 م 60 پهيمانگا  شةقامى /ئامادةيى بيَخالَى كضان

 بازارى حةيسةدام

07517672969 07504564702 
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سەرپەرشتیاری 

 زانستی
سەرپەرشتیاری 

 پەروەردەی
 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 بەرێوەبەر. ت. ژ قوتابی. ت. ژ

 نەوشە غالب. م
 

اسما خۆشمێر . م

 عزیز
نورا خالد 
 عبدالكريم

طةرةكى  قوتابخانةى هةكارى بنةرةتى تيَكةالَو/
 ةثشت وةزارةتى ثيَشمةرط-3-سةفين 

07505200472 0754775507 

شؤرشى زانستى كضان/ شةقامى شقالوة نزيك  زينة ازاد رشيد
Mega mall 

07517707129 07514907223 

زينب سليمان 
 احمد

گەرەکی حی علما نزیک /سؤماى بنةرةتى كضان

 مزگەوتی حاجی یونس
07517983973 07504856168 

زينب شمال 
 موسى

تةيراوة مزطةوتى  /قوتابخانةى سةالحةدينى كضان
 م 60. ابوشهاب جليل خةيات

07518951639 07504654663 

 

 

 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 

 زانستی
سەرپەرشتیاری 

 پەروەردەی
 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی

 
 بەرێوەبەر. ت. ژ قوتابی. ت. ژ

اسما خۆشمێر .م.
 عزيز
 

     م.نهوشه غالب

سؤز صباح فقى 
 احمد

 07514745081 075013911911 قوتابخانةى تيايى بنةرةتى كضان/ دارةتووى نوىَ 

داليا طاهر 
 ابراهيم

كضان/ طةرةكى قوتابخانةى  فريشتةى بنةرةتى 
 2ذيان , نزيك تيم مارت 

07515480061 075008236640 

عمر محمد 
 موسى

 07504814137 07505959941 قوتابخانةى دةريازى كوران// طةرةكى ذيان

 07504510302 07506178992ئامادةيي تريفةي كضان/دارەتوو گهرەکی ههريم  ئاواز قاسم كريم  
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 نزيک مزگهوتی حاجی مريم

 

 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

ايمان بكر  م.ى. هيثم بابير  كمال م. شيرين
 هدايت

گهرەکی قوتابخانةى كؤذينى بنةرةتى كضان/
 رۆشنبيری نزيک کهنالی رەسهن

07503209998 07504636148 

قوتابخانةى زنارى بنةرةتى كضان/ طةرةكى  احمدئاسؤ ياوةر 
 شارةوانى

07509259119 07504823168 

ريَباز حمد 
 عزيز

 60قوتابخانةي دةربازي بنةِرةتي كوِران/ شةقامي 

ةتي ثةروةردةي ناوةندي بةريَوبةراي -مةتري
 هةوليَر

 ؟؟؟؟ 07501777858

بةهةست عمر   
 محمد

 تيَكةالَو/ هةوليَر/قوتابخانةي شةيداي بنةرةتي 
 شت زانكؤ ي ثؤليتةكنيكث -طةرةكي زانكؤ

07515268289 07504220390 

 

 

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

د. بهندەر عبدالقهار 
 محمد

شاكر احمد  د. محمد قادر
 حسن

رؤشنبيرى بنةرةتى تيَكةالَو/ قوتابخانةى 
نزيك مزكةوتى حاجى حمد  طةرةكى رؤشنبيرى

 شةريف بامندى

07508175659 075046338409 

محمد زكرى 
 رحمان

قوتابخانةى كوذاكى بنةرةتى تيَكةالَو/ طةرةكى 
 نيشتمان

07506681881 07504258330 

طة محمد فتا
 شيَخة

 ى5قوتابخانةى رةهاى بنةرةتى تيَكةالَو/

 حةسارؤك ثشت ماجدى مؤلَ 

07828138511 07504657311 

سيما بيَستون 
 علي

 07508262008 07502636315 دانةري بنةرةتي تيَكةالَو// قوشتةثة
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سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 اسعد ريان م. ياسر م.االء
 عبداللة

نزيك  باداوة /هةوليَر>تيَكةالَو بنةرةتي زةندي .ق
 مزكةوتى ئيمان

07512359259 07504787278 

 ريَبوار ووالَت
 جنطى

 ةتىبةريَوةبةراي نزيك/تيَكةالَو. هةوليَر بنةرةتى زندى. ق
 باداوة ئاسايشى

07504787278 07514492352 

 صباح شيما
 مصطفى

 07833198760 075044550314 ضوارضرا طةرةكى/تيَكةالَو. هةوليَر بنةرةتى ساويَنى .ق

 

 
 
 
 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 محمد فانيا د. اسماء م. ريبين
 عارف

كضان /  بنةرةتى رؤزةى قوتابخانةى
 بنةصالوة/هةوليَر

07504510386 07507110005 

ريان سركوت 
 حميد

 طةرةكي هةظاالَن -ثاياني بنةرةتي تيَكةالَو .ق
 كوالن نزيك مزكةوتى شهيد جمال 121

07503803400 07518732018 

 حسن محمد
 عبدالقادر

 /ناحكومى. هةوليَر رؤشنبيرى ئامادةيى
 فةرمانبةران

07504156508 07503603996 

 ريَبوار نةوا  
 رةحمان

 ي 121  /هةوليَر/  تيَكةالَو بنةرةتي ثاياني

 طوالَننزيك مزكةوتى شهيد جمال

07503803400 07507301672 

 

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 طارق محمد م. ريبين د. اسماء
 احمد

 /رهةوليَ  /تيَكةالَو بنةرةتى بالَدارى قوتابخانةى
 فةرمانبةران طةرةكى نزيك

07504482044 075504366562 

 رشيد ريكان.2

 اسماعيل

 /كوِران  بنةِرةتي بنةسالَوةي قوتابخانةي
 بنةسالَوة /هةوليَر

07504849985 07502625875 

 حكيم دنيا
 يوسف

/  تيَكةالَو بنةرةتى كودؤى قوتابخانةى
 شكاك قوتابخانةى بةرامبةر/هةوليَر

07506395874 07504557860 

07503481607 
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 صباح اسماعيل  
 يوسف سعدى

 07504567573 07503814262 دارةتوو .كوران زانستى ريَنمايى ئا.

 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە ناوی قوتابی
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

م. محمد  م. رزكار
 عبدالوهاب

اسماء عبدالقادر 
 خضر

ران نزيك  فه رمانبه -رؤندكى كجانقوتابخانةي 
 مزكه وتى برواداران

07503385975 07504782999 

 كامران فيان
 عثمان

كضان /  بنةرةتى ثيَشرةوى قوتابخانةى
 مةترى بشت دائيرةى بةنجةمور 100/هةوليَر

07507126077 07518758141 

 دلَسؤز النة
 محمد

 /هةوليَر /كضان.  بنةرةتى تةبايى قوتابخانةى
 شورتاوة

07504619194 07501517665 

 الدين نجم محمد  
 الدين شمس

 /هةوليَر /كضان.  بنةرةتى تةبايى قوتابخانةى
 شورتاوة

 ؟؟؟؟ 07508677090

 
 
 

سەرپەرشتیاری 
 زانستی

سەرپەرشتیاری 
 پەروەردەی

 ناو ناونیشانی قوتابخانە قوتابیناوی 
 

 ژ.ت.بەرێوەبەر ژ.ت.قوتابی

 انور محمد م. رزكار م. محمد عبدالوهاب
 عبدهللا

 جاددةى /هةوليَر/  كوران دوارؤذى قوتابخانةى
 حسارؤك( 5) كؤرنيش

07504486829 07506719072 

 يوسف ةشةنك
 حسن

 بنةرةتى سةيدئةسكةندةر شةهيد قوتابخانةى
بنةسالوة كةرةكى جوارجرا بةرامبةر كضان.

 مزكةوتى برايان

 ؟؟؟؟ 07518762230

 طةرةكى /كضان. هةوليَر نيطاى دواناوةندى جميل جمال فالة
 شةهيدان مزطةوتى-شارةوانى

07504686896 07518949280 

  07508712798 هةوليَر/شوقةكانى هانا ستى: ق. هاناى كجان سمية هيوا رضا

 عمر فاطمة  
 رسول

 /تيَكةالَو. هةوليَر بنةرةتى ى هانا قوتابخانةى
 ستى هانا شوقةكانى

 ؟؟؟ 07504169632

 
 

 

 
 


