
جارَى:   قوناغ/  داراي وبانقى . ثشكا ز

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندئاالن جمٌل صالح امٌن1

دةرنةجووبةسةندبةسةندنافنجيالوازبةسةندالوازبةسةندئانٌا عزت رشٌد عثمان 2

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداحمد خورشٌد ابراهٌم مصطفى3

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازنافنجيالوازبةسةندحامد عبد هللا صالح احمد4

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندراوٌژ عمر سهٍم رسول5

دةرنةجووالوازبةسةندنافنجيالوازبةسةندالوازنافنجيزٌنب عبدي احمد عل6ً

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازر عبد هللا عمر موسىگژێـ7

دةر جوبةسةندنافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندژٌان خٍر اندٌه احمد داود8

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيباشبةسةندبةسةندسروەر حسه محمد واصر9

دةر جونافنجيباشنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندز امحد امني نافخوشەسةزو10

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازسلٌم محمد سلٌم محمد11

دةرنةجووبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندنافنجيالوازبةسةندعماد اٌوب عبدي اسماعٌل12

دةر جوبةسةندباشباشنافنجيبةسةندبةسةندنافنجيفرمان طٌب حسٌن الٌاس13

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندهامنو نعمان حمه رشٌد14

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندهَيرا عبدالستاز سليم حممود15

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازالوازالوازبةسةندواجده جمال عبدهللا عل16ً

        وةززاتا خواندنني بلهد فةكوليني زانستى 

 كوليرا كازكريى وئابووزى 

ليرنا ئةزموونا

وظم انمعهومات 

انمصرفٍة
انمحاسبة اإلدارٌة

األسواق انمانٍة 

وانىقدٌة
ئةجنام

2019-2018ساال خواندنى 
    خوال دووى 

انمصارف 

انشامهة
ناظَى سَى قوىلذ

اصول انتدقٍق 

وانرقابة انمانٍة
تقٍٍم انقراراتانتموٌم اندونً



جارَى:   قوناغ/  داراي وبانقى . ثشكا ز

        وةززاتا خواندنني بلهد فةكوليني زانستى 

 كوليرا كازكريى وئابووزى 

ليرنا ئةزموونا

وظم انمعهومات 

انمصرفٍة
انمحاسبة اإلدارٌة

األسواق انمانٍة 

وانىقدٌة
ئةجنام

2019-2018ساال خواندنى 
    خوال دووى 

انمصارف 

انشامهة
ناظَى سَى قوىلذ

اصول انتدقٍق 

وانرقابة انمانٍة
تقٍٍم انقراراتانتموٌم اندونً

دةر جو بـ بريارهونر ظاهر ٌونس طه17

دةر جو بـ بريار نافنجي نافنجيبةسةندبريار/بةسةند مالك طارق ٌونس عثمان18

دةر جو  بةسةندبةسةندبةسةندبةسةند شمٍه محمد صانح بكرهوـ19

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندنافنجينافنجيبريار/بةسةندبةسةندنافنجياراز اكرم اسماعٌل صدٌق20

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازبةسةندٌاسٌن محمود حمد احمد21

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندوه برد ووري صانح احمد22

دةر جوجٌان خدر حسو خدر23

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندالند عبد الواحد طاهر خمو24

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيهلكةت غازي طاهر مٌرخان25

دةر جوبةسةندنافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيجٌالن جالل سلٌمان الٌاس26

دةر جوبةسةندباشباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندزٌنب اسماعٌل ابراهٌم نجم27

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبانه سالم طاهر اسماعٌل28

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندهالت ادرٌس محمد عبد المجٌد29

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندشاناز سعٌد حمه خدر30

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشڤٍه محمد عجٍم بىٍامٍه31

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندعمر نازى عٌسى خورشٌد32
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        وةززاتا خواندنني بلهد فةكوليني زانستى 

 كوليرا كازكريى وئابووزى 

ليرنا ئةزموونا

وظم انمعهومات 

انمصرفٍة
انمحاسبة اإلدارٌة

األسواق انمانٍة 

وانىقدٌة
ئةجنام

2019-2018ساال خواندنى 
    خوال دووى 

انمصارف 

انشامهة
ناظَى سَى قوىلذ

اصول انتدقٍق 

وانرقابة انمانٍة
تقٍٍم انقراراتانتموٌم اندونً

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندباشبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندفرهاد سعٌد داود معروف33

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندور جمٍم احمد سٍف اندٌههفـ34

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازالوازمحمد صالح نادر عبد الرحمن35

دةر جو بـ برياربةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندنافنجينسمة شاكر محمود احمد36

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندوروز عمر محمد عثمانهوـ37

دةر جونزار حسٌن ابراهٌم ٌاسٌن38

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةند  بةسةندبريار/بةسةند نعمت ٌونس علً عزٌز39

دةر جوعمر سعٌد عمر سٌدو40


