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

ي١٨٤دهوك1
 
ي محمد صالح علي١٩الحزب الديمقراطي الكوردستان فائز35317730965ذكرارام ناج 

ي١٨٤دهوك2
 
فائز35317728993ذكربيار طاهر سعيد ديواىل٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك3
 
فائز35317728849ذكرديار طيب محمد عبد هللا٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك4
 
ي عبد الخالق عبد القادر١الحزب الديمقراطي الكوردستان فائز35317721479انثىفيان صب 

ي١٨٤دهوك5
 
فائز35317718788ذكرهندرين لزكي   فريق طاهر١٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك6
 
فائز35317718101انثىوصفية محمد شيخو مراد٢٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك7
 
فائز35317717773ذكرعمر علي محمد امي   رسول١٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك8
 
فائز35317716488ذكرعبدالرحمن عمر محمد عمر٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك9
 
فائز35317715316ذكراحمد سليمان ياسي   سليمان٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك10
 
ي محمد٢١الحزب الديمقراطي الكوردستان فائز35317715203انثىداليا فرهاد حاج 

ي١٨٤دهوك11
 
 35317714024ذكرعبدالرحمن سليمان علي عمر٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك12
 
 35317713240انثىشبال  حسن رمضان سفر٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك13
 
 35317713120ذكرنوري  رمضان ابراهيم علي١٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك14
 
 35317712695ذكرخليل  قادر خان افدل حمان١١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك15
 
روناك علي يزدين خليل١٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

 35317712619انثى

ي١٨٤دهوك16
 
 35317710997ذكرغازي رمضان حسي   ميكائيل١٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك17
 
 3531779748ذكرفاخر حسن يوسف عبد الحميد٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك18
 
 3531778546انثىهيفاء صديق ميكائيل حامد١٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك19
 
 3531777812ذكرشوكت زين العابدين محمد عمر١٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك20
 
 3531776259انثىشيالن ثامر عبد هللا طه٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤دهوك21
 
 حسن علي عبد القادر١٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

 3531775901ذكرتحسي  

ي١٨٤دهوك22
 
 3531774732انثىامينة محمد صديق محمد٢٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٧٥دهوك23
 
فائز4341727744ذكرجمال احمد محمد سيدو١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك24
 
 434173080ذكربهاء الدين عبدالمغيث خليفه محمد٢االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك25
 
 434171830ذكررمضان فتاح سليم يونس٥االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك26
 
ي برو مسيحا١٧االتحاد االسالمي الكوردستان  434171348ذكرعجيل جلث 

ي١٧٥دهوك27
 
ي اسكندر١٢االتحاد االسالمي الكوردستان ي اسعد فب    434171059ذكرفب  

ي١٧٥دهوك28
 
 43417924ذكررشيد جاسم عبد هللا شينو٨االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك29
 
 43417855ذكرمحمدطاهر صالح الدين عبيد هللا محمد طاهر١٠االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك30
 
 43417834انثىبيان احمد حسن كوجري٣االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك31
 
 43417522ذكرنوزاد صابر مجيد صالح١٣االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك32
 
 43417489ذكرماجد ادريس جمعه قادر٤االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك33
 
 43417446ذكررشيد علي نعمان سعدي١١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك34
 
 43417404انثىافراح نرص هلل امي   حسي  ٦االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك35
 
 43417387انثىسهام عمر قادر عمر٧االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك36
 
 43417385ذكرزيان جمال حميد محمود١٤االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك37
 
 43417300ذكرسكفان جعفر عبد هللا محمد١٦االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك38
 
 43417278ذكردلدار ياسي   يوسف محمد٩االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥دهوك39
 
 4341745ذكرصادق سليم عبد الرحمن سليم١٥االتحاد االسالمي الكوردستان

 256569310ذكرزيرفان سليمان محسن حسن١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك40
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 256562989ذكرسالم صديق معروف شالل٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك41

زا١١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك42  256561930ذكرجميل ادم عمر مب 

 256561800ذكرعمر محمد طاهر مصطف ١٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك43

 256561566ذكرهسن عمر عبو علي٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك44

 256561356ذكررسبست مرزا عزو عثمان١٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك45

 25656671ذكرسمب  حسن محمد مصطف ٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك46

 25656594ذكرعامر خالد عكيد خالد٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك47

 25656551انثىناريمان رشيد محمد محمد٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك48

ي عبد الرحمن٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك49  25656502ذكربختيار علي حاج 

عزيزة علي محمد سعيد عمر٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك50
 25656485انثى

 25656295انثىوجدان عيىس موىس عيىس١٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك51

 25656180ذكرامب  رمضان ابراهيم صادق٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك52

 25656169ذكرجالل حسن يونس محمد١٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك53

ي عثمان١٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك54  25656128ذكرمهدي شمدين حاج 

 25656100ذكرعصمت مجيد سليمان محمد١٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك55

 2565682ذكرسليمان طاهر قاسم عثمان١٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك56

 2565657انثىنبيلة اسماعيل حسن اسماعيل١٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك57

 2565627انثىسوران خالد احمد محمد١٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣دهوك58

ي١٦٢دهوك59
 
ي الكوردستان

 255754808ذكراراس جانكب  محمد نجم٣االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك60
 
ي الكوردستان

 255754494ذكراحمد لطيف احمد محمد١٠االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك61
 
ي الكوردستان

 255752397ذكراسالم محمد صالح عمر عمر٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك62
 
ي الكوردستان

 255751482ذكرمحمد محمد امي   ياسي  ١٤االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك63
 
ي الكوردستان

 255751279ذكرابراهيم خليل عبد هللا ابراهيم١٥االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك64
 
ي الكوردستان

ي٥االتحاد الوطث   255751177ذكرنارص كريت نارص حج 

ي١٦٢دهوك65
 
ي الكوردستان

 255751074ذكرسعيد عبدي جميل عبدي٢١االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك66
 
ي الكوردستان

 255751008ذكركمال طاهر سعيد ديواىلي٧االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك67
 
ي الكوردستان

 25575906ذكرمهند فيصل  فائق  مصطف ١١االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك68
 
ي الكوردستان

 25575851ذكرمعصوم عبد القادر طاهر سليمان١٩االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك69
 
ي الكوردستان

 25575800ذكركامران احمد سليمان محمد١٧االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك70
 
ي الكوردستان

ي محمد علي رشيو نارص٦االتحاد الوطث   25575796ذكرصب 

ي١٦٢دهوك71
 
ي الكوردستان

يف عبد هللا٨االتحاد الوطث   25575745انثىغربت شمس الدين محمد رسر

ي١٦٢دهوك72
 
ي الكوردستان

 25575737ذكرهاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر١االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك73
 
ي الكوردستان

ي محمد١٣االتحاد الوطث 
 25575537ذكرمهدي احمد فف 

ي١٦٢دهوك74
 
ي الكوردستان

ي حسي   حارس٩االتحاد الوطث 
 
 25575392ذكرريكان صدق

ي١٦٢دهوك75
 
ي الكوردستان

ين حميد حسي   رشاش٤االتحاد الوطث   25575292انثىرسر

ي١٦٢دهوك76
 
ي الكوردستان

 25575133ذكرازاد عبد الحميد احمد علي١٨االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك77
 
ي الكوردستان

 25575106انثىشلوفه محمد طاهر صالح ياسي  ١٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك78
 
ي الكوردستان

موس٢٠االتحاد الوطث   25575106انثىجيمن محمد عبد الرحمن بب 

ي١٦٢دهوك79
 
ي الكوردستان

 2557556ذكرخالد علي مصطف  حسن٢٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢دهوك80
 
ي الكوردستان

 2557551انثىدلفي   فهمي مجيد عبد هللا١٦االتحاد الوطث 
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ي  مصطف ١حراك الجيل الجديد١٢٠دهوك81 ان محمد نث   1802611716ذكركامب 

 180261830ذكرطه مصطف  احمد مجدين٥حراك الجيل الجديد١٢٠دهوك82

 18026539ذكراركان محمد طاهر تيلي٦حراك الجيل الجديد١٢٠دهوك83

 18026255انثىنرسين ابراهيم صالح سلطان٣حراك الجيل الجديد١٢٠دهوك85

 18026181انثىجوان لقمان عبد الكريم يوسف٤حراك الجيل الجديد١٢٠دهوك86

 40772224ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤دهوك87

 4077824ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤دهوك88

 4077182ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤دهوك89

 4077137ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤دهوك90

 407761انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤دهوك91

 407754ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤دهوك92

 407742انثىمث  رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤دهوك93

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤دهوك94
 حنا كرومي مث 

 407719انثىفرجي  

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤دهوك95
 
 407713ذكرهان

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤دهوك96
 40774ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

ف عزت  نعمان١(التغيب )كوران ١٤٢دهوك97  37971836ذكرهندرين ارسر

 3797577ذكرعبدالرحمن شكري عبد الرحمن عبد الرحيم٣(التغيب )كوران ١٤٢دهوك98

 3797436ذكرعبدالوحيد ياسي   سعيد موىس٢(التغيب )كوران ١٤٢دهوك99

 3797127انثىسحر نايف ابراهيم احمد٤(التغيب )كوران ١٤٢دهوك100

 36272937ذكرسوار عمر عبد الكريم عمر١العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤دهوك101

 362768ذكرعامر جمال عبد الواحد سمو٢العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤دهوك102

زيتون خالد محمد علي احمد٣العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤دهوك103
 362744انثى

ي االشوري١١٣دهوك104
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  34831634انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣دهوك105
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي٢المجلس الشعث 

 3483490ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣دهوك106
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  3483384ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣دهوك107
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  3483300انثىكارولي   ادور مخو زكا٦المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣دهوك108
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 3483133انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣دهوك109
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعث 

 348396ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣دهوك110
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  348379انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣دهوك111
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  348335ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣دهوك112
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  348331ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣دهوك113
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  348321انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

 1372114ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦دهوك114

 137282ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦دهوك115

 137279ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦دهوك116

 137258ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦دهوك117

 137253ذكراشور يلدا بنيامي   خوشابا٧حركة بابليون١٦٦دهوك118

 137251انثىكارمي   مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦دهوك119

 137247انثىبيدء خرص  بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦دهوك120

 137242ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦دهوك121
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و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦دهوك122  137234انثىرغد يوسف كب 

ي توما٩حركة بابليون١٦٦دهوك123
 137224ذكرفاضل توما بث 

ي١٧٠دهوك124
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 1256486ذكربايزيد صالح عتو بايزيد١الحزب االشب 

ي١٧٠دهوك125
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 1256204ذكرعبدالباسط عبد هللا حسي   حسن٤الحزب االشب 

ي١٧٠دهوك126
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 125636انثىفيان ياسي   ذنون يونس٢الحزب االشب 

ي١٧٠دهوك127
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 125626ذكرقهار علي فخري محمد٣الحزب االشب 

 1196447ذكرميخائيل بنيامي   داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤دهوك128

 1196254انثىمث  يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤دهوك129

 1196143ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤دهوك130

 119647ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤دهوك131

 119621انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤دهوك132

 119613ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤دهوك133

 119613ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤دهوك134

 119611ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤دهوك135

 119610انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤دهوك136

 11967ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤دهوك137

 1020659ذكرنارص توفيق  رشيد١ائتالف النرص١٥٨دهوك138

 102045ذكرفادية حسي   محمدامي   احمد٥ائتالف النرص١٥٨دهوك139

 102027ذكرانور محمدمعصوم انور محمدطاهر٤ائتالف النرص١٥٨دهوك140

 102020ذكرعمر علي سعيد عبدالقادر٦ائتالف النرص١٥٨دهوك141

ي٣ائتالف النرص١٥٨دهوك142
 10209انثىروشن عبدالسالم حسن االتروىسر

كو عابد محمد اسماعيل٢ائتالف النرص١٥٨دهوك143  10208ذكرشب 

 631238انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩دهوك144

 631138ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩دهوك145

 63136ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩دهوك146

 63131انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩دهوك147

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩دهوك148
ي دنو بث 

 
 63122انثىكاق

 63117ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩دهوك149

 63110ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩دهوك150

 6315ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩دهوك151

 6314ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩دهوك152

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩دهوك153  6311انثىبلسم جوزيف بب 

ي١١٥دهوك154
 546212ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك155
 546153ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك156
 54637ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك157
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطث   54632ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥دهوك158
 54620ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك159
 5466ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك160
 5463ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك161
 5463انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطث 
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ي١١٥دهوك162
 5462انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥دهوك163
 5462انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطث 

 30479ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠دهوك164

ي١٦١دهوك165
ى
 28012ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 26513انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهالىلي١٥٥دهوك166

ي١١٦دهوك167
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  18751ذكرنوفل رسر

 18021ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥دهوك168

ي ثامر١٢٦دهوك169 ي ثامر مطب ١رحيم لعيث   9911ذكررحيم لعيث 

 947ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١دهوك170

 416ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك171

 413ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك172

 412ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك173

 412ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك174

اس زهب  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك175  411انثىنب 

 410ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك176

 410انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١دهوك177
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