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 2016لعام لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  اللجنة الفنية اعضاءرئيس والسادة 

 االسم الصورة الشخصية

 

 الدكتور حسن علي موسى

  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوارئيس اللجنة الفنية 

 في وزارة النقل خبير

 

  السيد هاشم محمد حاتم

دير عام م النائب االول لرئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / سابقا  دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة

 

 

 عادل خضير عباس المسعودي

دير عام م النقل والتجارة في منطقة االسكواالنائب االول لرئيس اللجنة الفنية لتسهيل 

 دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة

 

 

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد

دير م النائب الثاني لرئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية

 

 

 عامر خضير عباساللواء 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام / مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية

 

 العميد الحقوقي عبدالكريم جهاد مشحوت

 مدير عام / مديرية المرور العامة / وزارة الداخليةممثل عن 

 

 اللواء سامي عبدالحسين راضي

 الحدودية  المديرية العامة للمنافذمدير عام 

 وزارة الداخلية     

 

 عبدالكريم فاضل حسين اللواء 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 معاون مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية

 

 اللواء هيثم فاضل عياس

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا اللجنة الفنيةعضو      

 شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية مدير

 

 

 السيد حقي إسماعيل إبراهيم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 جهاز المخابرات الوطني
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 السيد زاهد عاشور حيدر 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا اللجنة الفنيةعضو 

 / جهاز االمن الوطنيأمن المطارات والموانئ البحرية مدير عام 

 

 السيد ضياء عبدالحسين االشيقر                            
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمار                          
 

 

 السيد كاظم علي عبدهللا                                    

 مدير عام الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية              
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 

 

 منذر عبد األمير أسدالسيد                                    

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية              

 مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية                 

 

 ة ناجحة عباس علي السيد

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / وزارة المالية وكالة  عام الهيئة العامة للضرائبمدير 

 

 ة جنان إسماعيل ابراهيمالسيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / البنك المركزي العراقي مدير عام اإلحصاء واألبحاث وكالة 

 

 السيدة نسرين سامي سوادي 

 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط 

 

 فرحان كريم السيد حسين 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / سابقا  مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة

 

 حسين علي داود الكرطانيالسيد 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا اللجنة الفنيةعضو 

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيط 

 

 السيد عصام عباس مهدي 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور /  وزارة االعمار واإلسكان
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 راضي مهدي السفاح الدكتور 
  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / وزارة الزراعة مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور

 

  عدنان شنون عاتي الدكتور

 مدير عام  دائرة األمور الفنية  / وزارة الصحةممثل عن 

 

 أحمد حميد يوسفالدكتور 

 الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة 

 مدير عام الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية / وزراة الصحة

 

 

 بشرى علي احمدالسيدة                                             

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة الصحة                          

 

 

 السيد صالح حسن علي

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / سابقا  مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالت

 

 

 عبدالمجيد البياتيالسيد عبدالمجيد عبدالحميد 

 مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالتممثل عن 

 

 علي حسين لفتهالسيد

  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليـــــة للمعلومات / وزارة 

 االتصاالت

 

  محمود عبدالجبار موسىالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 السياحة واالثارو الثقافة / وزارة المرافق السياحيةمدير عام دائرة  

 

  عباس نصر هللا محانالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام دائرة االستثمارات وكالة / وزارة الصناعة والمعادن 

 

  علي حسين عبداالمير السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 االعمار واالسكانمدير عام البلديات وكالة / وزارة  

 

  حاتم سهام أسماعيلالسيد 

 والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

 / سابقا  / أمانة بغداد وكالة عام دائرة التصاميم مدير 
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  عباس ناصر مجيدالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الدائرة القانونية 

 

 السيد عباس عمران موسى 

  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية 

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل

 

 االنسة وفاء جورج دانو

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة/ وزارة النقل

 

 

 السيد عبداالمير كريم المحمداوي
 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

 / وزارة النقلوكالة مدير عام الشركة العامة للنقل البري 

 

 السيد عبدالكريم كنهل علي
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام الشركة العامة للنقل البحري وكالة / وزارة النقل

 

 السيد سالم جبر سلوم
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا
 مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل

 

 عبدهللا لعيبي باهضالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 والوفودمدير عام الشركة العامة للمسافرين 

 

 ميثاق طالب أسماعيل السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 وكالةمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص 

 

 السيد رياض شمخي سوادي

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 العراق وكالة / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة لمواني 
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 السيد سامر كريم كبة  
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقل 

 

 السيد صادق عبدالرحمن حسين 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 ممثل شركات التامين  –رئيس جمعية التامين العراقية  

 

 السيد عبد الحسين جبر المباركة  
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 امين عام اتحاد الغرف التجارية  

 

 السيد حسين ذياب جاسم 
  االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة 

 نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين

 

 نوري زامل جاسم السيد 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 إدارة اتحاد الصناعات العراقيعضو مجلس 

 

 السيد احمد طارق حسين
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 العراقيةالتنفيذي لرابطة المصارف الخاصة معاون المدير 

 

  حسين عزيز باصي السيد 
  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراق نائب رئيس

 


