
الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

ي١٨٤اربيل1
 
فائز32183326994ذكرنارص يوسف محي الدين اودل١٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل2
 
فائز32183326208ذكرمحمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم١٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل3
 
فائز32183322261انثىهدار زبير عبدهللا سليم٢٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل4
 
فائز32183317196ذكرمحمدامير  فارس امير  كريم٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل5
 
فائز32183316855ذكربشير خليل توفيق واحد٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل6
 
فائز32183315224ذكرنهرو  محمود قادر سعيد٢٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل7
 
فائز32183314979انثىميادة محمد اسماعيل صالح٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل8
 
فائز32183312021ذكرريبوار هادي عبد الرحمن برايم١٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل9
 
ي٢١الحزب الديمقراطي الكوردستان  32183310867ذكرمحمد مصطف  احمد حاج 

ي١٨٤اربيل10
 
 32183310840ذكركرمانج عزت سليمان سليمان١٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل11
 
 32183310574ذكرعبدهللا محمد سعيد اسماعيل٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل12
 
 32183310336ذكرعرفات كرم مصطف  برايم٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل13
 
 32183310262ذكركاوان اسماعيل ابراهيم محمود١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل14
 
 32183310150ذكركاوه عبد الكريم رسول حمد٢٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل15
 
 3218339312ذكرابو بكر ديوانه حمد حسن رسول١٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل16
 
داود احمد١٠الحزب الديمقراطي الكوردستان  3218338836ذكرطلحه امير  بير

ي١٨٤اربيل17
 
 3218337839ذكرتوفيق محمد  احمد محمد٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل18
 
 3218337298ذكربوشو احمد الوكه شيخ اغا٢٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل19
 
 3218337281ذكركريم كاوة كريم عبدهللا١١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل20
 
ي١٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

 
 3218336521انثىفيان محمد حسير  قره ن

ي١٨٤اربيل21
 
سعاد احمد عثمان ولي٢٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

 3218336195انثى

ي١٨٤اربيل22
 
وان زياد محمد محمود٢٦الحزب الديمقراطي الكوردستان  3218335456ذكرشير

ي١٨٤اربيل23
 
ئاورنك علي سمايل محمد امير ٢٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

 3218335422انثى

ي١٨٤اربيل24
 
وان ناصح عبدهللا صبغة هللا٩الحزب الديمقراطي الكوردستان  3218334224ذكرشير

ي١٨٤اربيل25
 
 3218333222ذكرغازي حسن محي الدين حسير ٢٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل26
 
 3218332964انثىتريفة نامق اسماعيل مصطف ١٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل27
 
 3218332769ذكرازاد  حمد امير  شيخ يونس محمد امير ١٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل28
 
 3218332592انثىهناء  جالل عبدهللا سعيد٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل29
 
 3218331397ذكرسالم رشيد صادق سعيد٢٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤اربيل30
 
 3218331027انثىشيماء  نجم صفر نور٣٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٦٢اربيل31
 
ي الكوردستان

فائز7972719482ذكرهه ريم كمال خورشيد عثمان١االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل32
 
ي الكوردستان

 7972711420ذكرئاريز عبد هللا احمد محمود٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل33
 
ي الكوردستان

فائز797275591انثىسلىم عمر عثمان وسمان٢٠االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل34
 
ي الكوردستان

 797275562ذكرجمال  نادر حمد سليم٥االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل35
 
ي الكوردستان

 797274911ذكرنوزاد رسول  حسن كابث ٩االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل36
 
ي الكوردستان

 797272967ذكرجمال  فتح هللا طيب احمد١٠االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل37
 
ي الكوردستان

ي اومر٣االتحاد الوطث 
 
 797272967ذكرريبير  محمد صوف

ي١٦٢اربيل38
 
ي الكوردستان

ئ٧االتحاد الوطث   797272244ذكرابراهيم عمر يوسف مصطف 
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ي١٦٢اربيل39
 
ي الكوردستان

  علي رضا١٦االتحاد الوطث 
 797272156انثىبوكان حسير 

ي١٦٢اربيل40
 
ي الكوردستان

 797272105انثىكه نار فاضل دلشاد هدايت احمد١٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل41
 
ي الكوردستان

ئ حمد٨االتحاد الوطث   797271817انثىحبيبه كاك امير  مصطف 

ي١٦٢اربيل42
 
ي الكوردستان

وان محمود حمد١٧االتحاد الوطث   797271735ذكرباساك شير

ي١٦٢اربيل43
 
ي الكوردستان

 797271468انثىرابحة حمد عبدهللا خض ٤االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل44
 
ي الكوردستان

 797271176ذكرجالل  عثمان علي سليمان١٥االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل45
 
ي الكوردستان

 797271051ذكررسهنك ابراهيم عثمان احمد١٩االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل46
 
ي الكوردستان

 79727738ذكرعيىس حسير   عزيز حسن٢٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل47
 
ي الكوردستان

 79727709ذكرشاريمان زرار سليمان سليمان٢١االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل48
 
ي الكوردستان

 79727699ذكرخض   عمر سور حمد٦االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل49
 
ي الكوردستان

 79727664ذكررنج يوسف  مولود حسن٢٥االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل50
 
ي الكوردستان

 79727616ذكرصالح  بايي  احمد كاك٢٩االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل51
 
ي الكوردستان

ي١١االتحاد الوطث   79727566ذكرئاواره شمس الدين عمر الجلث 

ي١٦٢اربيل52
 
ي الكوردستان

 79727487ذكرمحمد خض  قادر ابراهيم٢٨االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل53
 
ي الكوردستان

 79727444ذكركاك زياد حمد  عبدهللا امير ١٨االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل54
 
ي الكوردستان

 79727434ذكرروند معصوم عبد الفتاح قادر٢٣االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل55
 
ي الكوردستان

ين حسير   محمد امير  عبد هللا٣٠االتحاد الوطث   79727367انثىشير

ي١٦٢اربيل56
 
ي الكوردستان

 79727295ذكرمحمد حسن رشيد حسن١٤االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل57
 
ي الكوردستان

 79727265ذكرنبيل  هرمز يونس كندو١٣االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل58
 
ي الكوردستان

وت٢٤االتحاد الوطث   7972788انثىشهير  عثمان عباس بير

ي١٦٢اربيل59
 
ي الكوردستان

 7972767ذكرغازي سامي عبدهللا علي٢٦االتحاد الوطث 

ي١٦٢اربيل60
 
ي الكوردستان

ئ٢٧االتحاد الوطث   7972765انثىاشثى رفيق عبدالقادر مصطف 

فائز7084844470ذكررابون توفيق معروف خض ١حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل61

 708482745ذكركاوه عبد القادر حسن علي٤حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل62

 708482412ذكرهونه ر جاسم صالح  صادق٥حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل63

فائز708481992انثىرسوة  ونس عمر رشيد٣حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل64

 708481973ذكراسو محمود عزيز محمد٢حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل65

 708481707ذكرازاد  هاشم  عبد هللا مولود٧حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل66

 708481158ذكرريبوار جوهر اومر محمد١١حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل67

 70848884ذكرعمر  محمد مخديد طه٨حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل68

ي٦حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل69
 70848750انثىكورست احمد حمد ففى

 70848654انثىتارا بهاء الدين عبد هللا حمد امير ١٠حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل70

 70848572ذكراكو سمايل بابكر بابير١٤حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل71

 70848544ذكرقاسم  عبد هللا عمر  حسن٩حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل72

فه له نتينا عبد الرحمن  علي سليمان١٣حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل73
 70848311انثى

 70848292ذكرمحمود عبد المجيد  عمر رمضان١٢حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل74

ديار  رحيم علي كريم١٥حراك الجيل الجديد١٢٠اربيل75
 70848101انثى

فائز5056112380ذكرعبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل76
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 505615494ذكرعلي كريم محمد حمه ويس٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل77

 505613397انثىكةزال حميد برايم سمايل٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل78

ي محمد١٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل79
 505612299ذكرلقمان محمد ففى

داود١١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل80  505611756ذكرئازاد كريم مولود بير

 505611716ذكرحسير  حسن حسير  حمد امير ١٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل81

 505611470انثىنيشتمان كمال ابراهيم قادر١٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل82

 505611353ذكرناشثى ستار محمد حمه صالح٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل83

 505611287انثىفيان سليمان حمه سعيد الصالحي٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل84

 505611277ذكرريدار وسورحمان احمد صالح٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل85

ي رسول٢٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل86
 505611249ذكرلقمان برايم احمد ففى

 505611191ذكرمحمد عبدهللا محمود  اسماعيل٢٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل87

 505611183ذكرشورش اومر ابوبكر كاكه شير ١٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل88

ي علي اسماعيل١٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل89
 505611153ذكرجواد ففى

 50561808ذكرفيصل كريم خان محمود  خليفه٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل90

 50561752ذكرعمر  محمد ميكائيل عمر١٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل91

 50561706انثىريزان عارف حسن اسعد٢٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل92

و  كمال محمود  محمد٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل93  50561586انثىهير

وان انور مجيد عثمان٢٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل94  50561561ذكرسير

 50561477انثىروخوش اسماعيل صابر خدر١٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل95

 50561385ذكراحسان  علي سليمان حسير ٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل96

ي٢٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل97  50561373ذكررسدار احمد محمد كانث 

 50561366ذكرعثمان غازي عثمان حمد امير ١٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل98

 50561356انثىخنجه وسو سليمان رسول١٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل99

 50561348ذكرفخرالدين صدر الدين محمد حسير ٢٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل100

 50561322ذكراحمد فتح هللا احمد احمد٢٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل101

 50561297انثىشيماء جواد كاظم  محمد٢١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل102

 50561231انثىشونم حويز حسن محمود٣٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل103

 50561186ذكررمزي يوسف شابو سوالقا٢٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل104

 50561160انثىسوزان  بكر محمد حمد٢٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣اربيل105

فائز4091415431ذكركاوه محمد مولود حويز١(التغيير)كوران ١٤٢اربيل106

 409145660انثىهيف  هياف بكر طه٣(التغيير)كوران ١٤٢اربيل107

 409143407ذكرسه ردار عمر خض  حمد٧(التغيير)كوران ١٤٢اربيل108

ي  عزيز علي فارس١٣(التغيير)كوران ١٤٢اربيل109
 409143142ذكروصف 

 409142565ذكربشدار حسن اسماعيل رسول٢(التغيير)كوران ١٤٢اربيل110

 409141544ذكرعبدالرحمن  عمر اسماعيل عثمان١١(التغيير)كوران ١٤٢اربيل111

كو رحمان حمه صالح رسول٤(التغيير)كوران ١٤٢اربيل112  409141506ذكرشير

 409141107انثىسيويل عثمان احمد  محمد٨(التغيير)كوران ١٤٢اربيل113

 40914626ذكركيالن سليمان علي مولود٦(التغيير)كوران ١٤٢اربيل114
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 40914576ذكرمحسن عبد الرحمن  احمد محمد امير ٥(التغيير)كوران ١٤٢اربيل115

 40914273ذكرسيامند عبدالخالق اسعد مام خض ٩(التغيير)كوران ١٤٢اربيل116

 40914237انثىبه يام عبد هللا محمد امير   عبد الرحمن١٠(التغيير)كوران ١٤٢اربيل117

ئ اسماعيل١٢(التغيير)كوران ١٤٢اربيل118 رازاو ولي مصطف 
 40914111انثى

فائز3685517019ذكرسليم  حمزه صالح خض ٢العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤اربيل119

 3685511490ذكرزانا سعيد خض  سلطان١العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤اربيل120

ئ٤العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤اربيل121 ئ عبدهللا مصطف   368551783ذكراميد مصطف 

 368551676انثىقمريه محمد نجيب  حسن٣العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤اربيل122

يف  احمد٥العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤اربيل123  36855623ذكردلشاد احمد رسر

ي١٧٥اربيل124
 
 2456411902ذكركنعان نجم الدين احمد محمد١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل125
 
يف عمر١٠االتحاد االسالمي الكوردستان  245646109ذكرحسير  عثمان رسر

ي١٧٥اربيل126
 
 24564749انثىكزال هادى ففى سليمان٢االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل127
 
 24564646ذكرزهير محمد امير  رشيد خض ٣االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل128
 
 24564560ذكررسدار رشكو عمر سيد٧االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل129
 
 24564419ذكرفاروق محمد محمد خض ٥االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل130
 
 24564296ذكرنياز قادر توفيق فتاح١١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل131
 
يف احمد٩االتحاد االسالمي الكوردستان  24564290ذكرحمد امير  حمه زياد رسر

ي١٧٥اربيل132
 
 24564266ذكرعصام الدين جمال محمد محمود٦االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل133
 
 24564151انثىرجاء حمه رووف محمد فرج٨االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥اربيل135
 
 2456448انثىشلير عدنان زيدان كاكه ويس١٢االتحاد االسالمي الكوردستان

كمانية العراقية١٣٧اربيل136  24891018ذكرسوران صالح الدين شكر امير ١الجبهة اليى

كمانية العراقية١٣٧اربيل137 داود حمادي٤الجبهة اليى  2489371انثىهيفاء عبد السالم بير

كمانية العراقية١٣٧اربيل138  2489279ذكردلشاد انور صالح محمود٣الجبهة اليى

كمانية العراقية١٣٧اربيل139  2489157انثىمها سهيل  وادي كشاف٢الجبهة اليى

كمانية العراقية١٣٧اربيل140  248977ذكركاوه فارس يونس  خض ٥الجبهة اليى

ي١١٥اربيل141
 23291766ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل142
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطث   2329167ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥اربيل143
 2329122ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل144
 232929ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل145
 232920ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل146
 232916ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل147
 23296ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل148
 23295انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل149
 23292انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥اربيل150
 23292انثىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١٧٠اربيل151
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 2023674ذكرنوزاد  محمد عبد هللا علي١الحزب االشيى

ي١٧٠اربيل152
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

يف٢الحزب االشيى  2023412ذكربشدار محمد رشيد رسر

ي١٧٠اربيل153
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 202369انثىلنجه رقيب بكر  خليل٣الحزب االشيى
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 1588734ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩اربيل154

 1588155ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩اربيل155

 158885ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩اربيل156

 158826ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩اربيل157

 158822انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩اربيل158

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩اربيل159
ي دنو بثى

 
 158818انثىكاف

 158816ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩اربيل160

 158813انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩اربيل161

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩اربيل162  158813انثىبلسم جوزيف بيى

 158812ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩اربيل163

 152093ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦اربيل164

 152087ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦اربيل165

 152058ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦اربيل166

 152057انثىكارمير  مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦اربيل167

 152053ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦اربيل168

 152044ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦اربيل169

 152042انثىبيدء خض  بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦اربيل170

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦اربيل171  152041انثىرغد يوسف كي 

ي توما٩حركة بابليون١٦٦اربيل172
 152037ذكرفاضل توما بث 

 152034ذكراشور يلدا بنيامير  خوشابا٧حركة بابليون١٦٦اربيل173

ي االشوري١١٣اربيل174
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1213456ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣اربيل175
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1213204انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣اربيل176
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعث 

 121391ذكررائد اسحق مثى

ي االشوري١١٣اربيل177
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 121386انثىميسون مثى

ي االشوري١١٣اربيل178
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  121365انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣اربيل179
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  121335ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣اربيل180
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي٢المجلس الشعث 

 121332ذكرغزوان رزق هللا الياس مثى

ي االشوري١١٣اربيل181
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  121330انثىكارولير  ادور مخو زكا٦المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣اربيل182
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  121325ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣اربيل183
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  121316انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

 919307ذكرجرجيس محمد حسير  عديل١ائتالف النض١٥٨اربيل184

 919113ذكرعماد كمال سعيد مولود٢ائتالف النض١٥٨اربيل185

 91966ذكرابراهيم سمير  امير  خورشيد٧ائتالف النض١٥٨اربيل186

 91943ذكرخالد علي فارس  امير ٥ائتالف النض١٥٨اربيل187

هيمان رمزي محمود علي٤ائتالف النض١٥٨اربيل188
 91923انثى

ف الدين عزيز رفيق٣ائتالف النض١٥٨اربيل190  91917ذكربديع رسر

ف الدين عزيز رفيق٨ائتالف النض١٥٨اربيل191  91916انثىارساء رسر

 91914انثىفرقد محمد زيدان ذنون٩ائتالف النض١٥٨اربيل192
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 820283انثىمث  يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤اربيل193

 820106ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤اربيل194

 82071ذكرميخائيل بنيامير  داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤اربيل195

 82026ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤اربيل196

 82022ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤اربيل197

 82015ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤اربيل198

 82013ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤اربيل199

 82013ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤اربيل200

 82011انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤اربيل201

 8203انثىاخالص مثى يعقوب مثى٩أبناء النهرين١٥٤اربيل202

 679136انثىسحر هاتف عبداالمير عبدالسادة٣ائتالف الوطنية١٨٥اربيل203

 679127ذكرسنان سالم قيض هرمز١ائتالف الوطنية١٨٥اربيل204

 67934ذكرعمر حسن فهىمي سعيد حسن٢ائتالف الوطنية١٨٥اربيل205

 67920انثىشكرية جهاد احمد كريم٥ائتالف الوطنية١٨٥اربيل206

 67911ذكردلشاد صادق معروف حويز٤ائتالف الوطنية١٨٥اربيل207

 555323ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤اربيل209

 55555ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤اربيل210

 55519انثىان نافع اوسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤اربيل211

 55517ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤اربيل212

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤اربيل213
 5556ذكرباسم حبيب اسطيفو مثى

 5556ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤اربيل214

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤اربيل215
 حنا كرومي مثى

 5555انثىفرجير 

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤اربيل216
 
 5555ذكرهان

 5554ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤اربيل217

 5554انثىمث  رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤اربيل218

 46699ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠اربيل219

ي العراق١٣٢اربيل220
 
ي العشائري ف

 462110ذكرفيصل عارب حمد اسماعيل١التيار الوطث 

ي العراق١٣٢اربيل221
 
ي العشائري ف

 46246ذكرزانا عزيز كريم جرجيس٢التيار الوطث 

ي العراق١٣٢اربيل222
 
ي العشائري ف

 46228ذكرفاضل  عزيز كريم جرجيس٣التيار الوطث 

ي العراق١٣٢اربيل223
 
ي العشائري ف

 46225انثىمزده عزيز كريم جرجيس٥التيار الوطث 

ي العراق١٣٢اربيل224
 
ي العشائري ف

 46211ذكردانا عزيز كريم جرجيس٦التيار الوطث 

ي العراق١٣٢اربيل225
 
ي العشائري ف

 46210انثىدلخوش قادر  ابراهيم قادر٤التيار الوطث 

ي١٦١اربيل226
ى
 44086ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 41891ذكرنضت صابر شيخه حمدامير ١االستاذ المساعد الدكتور نضت صابر خوشناو١٧٣اربيل227

ي١١٦اربيل228
يف جوده سهر١نوفل الناسر  410169ذكرنوفل رسر

 22727ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥اربيل229

 2027انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥اربيل230

ي ثامر١٢٦اربيل231 ي ثامر مطير١رحيم لعيث   14728ذكررحيم لعيث 
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 14134ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل232

 14129ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل233

 14118ذكرميرس كريم موس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل234

 1412ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل235

 1411انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل236

 1410ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل237

اس زهير حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١اربيل238  1410انثىني 

 872ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١اربيل239

Page 7 of 7


