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

ي١٦٢كركوك1
 
ي الكوردستان

فائز18328363721ذكرريبوار طه مصطف  احمد١االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك2
 
ي الكوردستان

فائز18328314840اننىالماس فاضل كمال محمدطه٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك3
 
ي الكوردستان

فائز18328314136ذكربيستون عادل ويس احمد٧االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك4
 
ي الكوردستان

فائز18328312509اننىديالن غفور صالح سمي  ١٦االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك5
 
ي الكوردستان

فائز18328310572ذكرجمال محمدشكور سعيد عبدل٢االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك6
 
ي الكوردستان

فائز1832839694ذكرمريوان نادر نرصالدين توفيق١٧االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك7
 
ي الكوردستان

 1832838949ذكرزياد  فهد بيجان حسن٢٣االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك8
 
ي الكوردستان

 1832835548ذكراسماعيل محمود احمد محمد٥االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك9
 
ي الكوردستان

 1832834383ذكرمحمد  معروف يوسف كاكه حمه١٣االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك10
 
ي الكوردستان

 1832834276ذكرعمر رضا مامو فتاح٦االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك11
 
ي الكوردستان

 1832834138ذكرمقداد فيض هللا  احمد علي١٨االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك12
 
ي الكوردستان

 1832833372اننىحسيبة عبدهللا خورشيد احمد٨االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك13
 
ي الكوردستان

 علي٢٠االتحاد الوطن 
 1832833309ذكراري  كمال مصطف 

ي١٦٢كركوك14
 
ي الكوردستان

 1832833225ذكرنجاة محمد عبيد حمه٢٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك15
 
ي الكوردستان

 1832832054اننىبروين فاتح حميد عارف١٩االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك16
 
ي الكوردستان

 1832831980ذكرادريس عادل علي محمد١٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك17
 
ي الكوردستان

 1832831664ذكرحسن علي رفيق رشيد١١االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك18
 
ي الكوردستان

 1832831605ذكرياور عمر محمد حديد١٠االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك19
 
ي الكوردستان

 1832831555ذكربرزان غازي عاصي عزالدين٩االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك20
 
ي الكوردستان

 1832831454ذكراكو فاتح حمه رش كريم٢١االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك21
 
ي الكوردستان

 1832831399ذكرعمر صالح  صديق احمد٣االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك22
 
ي الكوردستان

 1832831307ذكرنوزاد رمضان حسي    ابراهيم١٥االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك23
 
ي الكوردستان

 1832831110اننىشادية جالل  خورشيد رشيد١٢االتحاد الوطن 

ي١٦٢كركوك24
 
ي الكوردستان

 183283585اننىرسوة  فاضل سعيد عزيز٢٢االتحاد الوطن 

ي كركوك١٢٨كركوك25
 
ي ف فائز8410221593ذكرمحمد   علي محمد تميم١التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك26
 
ي ف فائز8410211020ذكرخالد حمد عالوي شهاب٤التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك27
 
ي ف فائز8410210433ذكرراكان سعيد  علي رضوان٣التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك28
 
ي ف  841024444ذكرمهيمن علي حسي   ابراهيم٢٠التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك29
 
ي ف  841024444ذكررعد سامي  عاصي علي٦التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك30
 
ي ف  841023320ذكرعبدهللا خلف  محمد غرب١٠التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك31
 
ي ف  841023127ذكرياسي   ابراهيم محمود ذياب٥التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك32
 
ي ف   صالح علي١٤التحالف العرن 

 841022834ذكرفرحان  حسي  

ي كركوك١٢٨كركوك33
 
ي ف  841022619ذكرقيس محمد خلف سبيل١١التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك34
 
ي ف  841022514ذكرغسان مزهر عاصي حسي  ٢التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك35
 
ي ف  841022488ذكرحاتم اسماعيل جمعة يونس٧التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك36
 
ي ف  841021924ذكرعلي محمد مجذاب محجوب١٧التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك37
 
ي ف  841021831ذكرمحمود زيدان خلف سليمان٢٤التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك38
 
ي ف  841021419ذكرحمد حمودي حسي   عبدهللا١٥التحالف العرن 
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ي كركوك١٢٨كركوك39
 
ي ف  841021301ذكرعبدالرزاق شكر  محمود مزبان١٣التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك40
 
ي ف اس  احمد ربيع محمد١٩التحالف العرن   841021230اننىنب 

ي كركوك١٢٨كركوك41
 
ي ف  841021154اننىعفيفة عبوش حسي   خشان٢٣التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك42
 
ي ف  841021114اننىامل  ادريس محمود حلبوص١٨التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك43
 
ي ف  841021029اننىتحرير احمد حسن  كاكا٨التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك44
 
ي ف  84102512اننىاحالم محمد خليل حمد١٦التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك45
 
ي ف  84102387اننىرجاء هادي حسي   سالم٢٢التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك46
 
ي ف  84102291ذكريونس عاصي  محمود مرعي٩التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك47
 
ي ف  84102258اننىرملة حميد احمد جرجيس١٢التحالف العرن 

ي كركوك١٢٨كركوك48
 
ي ف  84102228ذكرمثن  عبدهللا  صالح طه٢١التحالف العرن 

فائز7969438899ذكرارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق١جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك49

فائز796949580ذكراحمد حيدر قاسم عبدهللا٦جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك50

 796946504ذكرحسن توران بهاء الدين سعيد عبد هللا٢جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك51

 796944547ذكرعمار هدايت محمدعلي ولي١٢جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك52

ي جرجيس٣جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك53
 796942805ذكرانور حميد غن 

خديجة علي عباس جاسم٨جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك54
فائز796942161اننى

ي٤جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك55
 
 796942028ذكررياض جمال امي   ساف

 796941765ذكرفالح خليل جالل محمدعلي١١جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك56

 796941712ذكريالجي   مهدي رشيد احمد١٠جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك57

 796941264ذكرعدنان خورشيد ابراهيم اسماعيل١٣جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك58

 796941070ذكرمحمدعلي رؤوف محمد مردان١٨جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك59

 796941013ذكرانور  فخري كريم رحيم٥جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك60

 79694860اننىمن  حسيب محمدعلي ولي٩جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك61

 79694835ذكرشاهي   قادر سعيد محمد٧جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك62

اب زين العابدين١٧جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك63  79694818ذكرعصام عباس مرص 

 79694586اننىنور منب  برهان رشيد١٥جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك64

 79694350اننىمالحت محمدصالح محمد  احمد١٤جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك65

سلوى هادي شكور علي١٦جبهة تركمان كركوك١٢٣كركوك66
 7969422اننى

 243283499ذكرقادر احمد عبد احمد١ائتالف النرص١٥٨كركوك67

 243283410ذكرحاجم حسي   زوب  ع احمد١٠ائتالف النرص١٥٨كركوك68

 243282977ذكرابراهيم احمد خلف  حمادة٢٤ائتالف النرص١٥٨كركوك69

 243282971ذكرصالح جاسم نبو حسن٢ائتالف النرص١٥٨كركوك70

 243282454ذكراسماعيل احمد رجب طرفاوي٣ائتالف النرص١٥٨كركوك71

 243281754ذكرصخر سلمان  احمد دخيل٧ائتالف النرص١٥٨كركوك72

 243281222ذكرعامر محمد جري مظهر٨ائتالف النرص١٥٨كركوك73

 24328590ذكرعادل محمد جواد خرص ١٦ائتالف النرص١٥٨كركوك74

 24328540ذكرعامر حمادي شكر محمود١٣ائتالف النرص١٥٨كركوك75

 حسي   نوري١٥ائتالف النرص١٥٨كركوك76
 24328446اننىنادية مصطف 
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 24328403اننىسوزان سليمان سليم عبدهللا٦ائتالف النرص١٥٨كركوك77

 24328377ذكرمحمد ابراهيم محمود  غريب١١ائتالف النرص١٥٨كركوك78

 24328360ذكرمهند بنيان صالح عبدهللا١٤ائتالف النرص١٥٨كركوك79

 24328318اننىزالة يونس احمد حسن٤ائتالف النرص١٥٨كركوك80

 24328277اننىفضيلة حسن خلف عبد١٢ائتالف النرص١٥٨كركوك81

 24328251ذكرلقمان عبد عطية حسن٢١ائتالف النرص١٥٨كركوك82

 24328240ذكرقصي حميد احمد عبدالرزاق١٧ائتالف النرص١٥٨كركوك83

 24328216اننىدنب   صالح الدين محمد خرص ٥ائتالف النرص١٥٨كركوك84

 24328176ذكرثائر ظاهر حبيب حسي  ٢٢ائتالف النرص١٥٨كركوك85

ي٩ائتالف النرص١٥٨كركوك86
 24328165اننىناهدة حسي   شهاب  تغ 

 24328115ذكراحمد علي محمد مالي١٨ائتالف النرص١٥٨كركوك87

 24328102ذكرخالد جمال الدين عمر  صالح٢٠ائتالف النرص١٥٨كركوك88

 2432897ذكرسلمان  يونس  حميد سلمان٢٣ائتالف النرص١٥٨كركوك89

 2432843اننىفائزة مجيد خليل محمد١٩ائتالف النرص١٥٨كركوك90

 184274162ذكرمحمد مهدي امي   حسي  ١تحالف الفتح١٠٩كركوك91

 184271958ذكرعمار مهاوي شناوه عامر١٧تحالف الفتح١٠٩كركوك92

 184271926ذكرغازي عبيد احمد محمود١٣تحالف الفتح١٠٩كركوك93

 184271572ذكرخلدون محمد ابراهيم محمد٢تحالف الفتح١٠٩كركوك94

 184271473ذكرعدنان عجم عبد حمد٥تحالف الفتح١٠٩كركوك95

 184271313ذكرعبدهللا عبدالمجيد حسن علي٣تحالف الفتح١٠٩كركوك96

 184271136ذكراحمد رسهيد احمد ابراهيم٩تحالف الفتح١٠٩كركوك97

 18427742ذكرسعدون خلف دعيان حمود٢١تحالف الفتح١٠٩كركوك98

 18427455اننىامل عبداالمب  كاظم توفيق١٩تحالف الفتح١٠٩كركوك99

 18427389ذكرعباس محارب سلطان عبد١٤تحالف الفتح١٠٩كركوك100

ي كاظم١٨تحالف الفتح١٠٩كركوك101
 
 18427356ذكرحسي   اسماعيل ساف

 18427339اننىليل خرص  غالب ولي٢٤تحالف الفتح١٠٩كركوك102

 18427282اننىسهام زيدان خلف عبدهللا٨تحالف الفتح١٠٩كركوك103

 18427240ذكرحيدر حمدي بكتاش علي٤تحالف الفتح١٠٩كركوك104

 18427237ذكرعادل زين العابدين ابراهيم علو٢٣تحالف الفتح١٠٩كركوك105

 علي اكب  جمعة محمد٦تحالف الفتح١٠٩كركوك106
 18427186ذكرحسي  

 18427168ذكرمحمد زين العابدين احمد مهدي٢٢تحالف الفتح١٠٩كركوك107

 18427145ذكرنامس سعدي شويش ابراهيم١٥تحالف الفتح١٠٩كركوك108

 18427111ذكرحسي   عبدهللا عبد علي٧تحالف الفتح١٠٩كركوك109

 18427105ذكرعيدان عثمان عنب  ماجد١١تحالف الفتح١٠٩كركوك110

 1842799اننىكونر محمد رشيد عثمان سعيد١٦تحالف الفتح١٠٩كركوك111

 1842773اننىايهان محمد احمد خلف٢٠تحالف الفتح١٠٩كركوك112

 1842755ذكرسعد خليل ابراهيم عبدالحافظ١٠تحالف الفتح١٠٩كركوك113

 1842710ذكراليوجد مرشح١٢تحالف الفتح١٠٩كركوك114
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 149792358ذكرسبعاوي حسي   محمد عويد٥ائتالف الوطنية١٨٥كركوك115

 149791873ذكرعامر خليل احمد سليمان٢ائتالف الوطنية١٨٥كركوك116

 149791336ذكرجارهللا حمد عبدهللا صالح٧ائتالف الوطنية١٨٥كركوك117

 149791299ذكرعمر خلف جواد خلف١ائتالف الوطنية١٨٥كركوك118

 14979976ذكرجاسم حسي   محمد خلف٣ائتالف الوطنية١٨٥كركوك119

 14979975ذكرصالح حسن سليم احمد٢٤ائتالف الوطنية١٨٥كركوك120

 14979936اننىهيام نايف مطر احمد٨ائتالف الوطنية١٨٥كركوك121

 14979543ذكراحمد ساهر ابراهيم علي١٣ائتالف الوطنية١٨٥كركوك122

 14979534ذكرمحسن عبدهللا عبد مشعان٢١ائتالف الوطنية١٨٥كركوك123

 14979533ذكربريز محمد عبدالكريم عبد القادر١٨ائتالف الوطنية١٨٥كركوك124

 14979474ذكرخالد ابراهيم عبدالرحمن حسي  ١٠ائتالف الوطنية١٨٥كركوك125

 14979413ذكرحسي   حبيب مصطف  محمد٩ائتالف الوطنية١٨٥كركوك126

 14979404اننىفتوح حسي   فدعوس محمد٤ائتالف الوطنية١٨٥كركوك127

 14979325ذكراركان مانع عباس جمعة١٩ائتالف الوطنية١٨٥كركوك128

 14979304ذكرمحمد شهاب احمد محمود١٤ائتالف الوطنية١٨٥كركوك129

 حسي  ٦ائتالف الوطنية١٨٥كركوك130
 14979301ذكرسيف صبحي مصطف 

 14979286اننىهناء عبدالكريم حسن حسي  ١٦ائتالف الوطنية١٨٥كركوك131

 14979168اننىوسن عبدالكريم ثابت نعمان٢٣ائتالف الوطنية١٨٥كركوك132

 14979152ذكريونس حسن شيال عبدهللا١٧ائتالف الوطنية١٨٥كركوك133

 1497989اننىشهلة كريم حمة اسماعيل٢٠ائتالف الوطنية١٨٥كركوك134

 1497963ذكرابراهيم حمود علي خرص ١١ائتالف الوطنية١٨٥كركوك135

 1497957ذكرفارس ابراهيم اسود محيميد١٥ائتالف الوطنية١٨٥كركوك136

 1497956اننىرسمية عبدالرزاق ابراهيم محمد١٢ائتالف الوطنية١٨٥كركوك137

 1497918ذكرخضب  عباس حسن محمد٢٢ائتالف الوطنية١٨٥كركوك138

 141184221ذكرمحمد حسي   محمد احمد١ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك139

 141182100اننىاسكا شكور لطيف حسن٤ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك140

 141181999ذكرريبي   نرصالدين قادر  محمد٧ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك141

 141181901ذكرمحمد جليل حسي    امي  ٣ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك142

 141181478اننىفائزة خطاب عمر عبدهللا٥ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك143

 141181297ذكرعبدالرحمن عبدهللا  خليفه عزيز٢ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك144

 1411857اننىكالويز عبدهللا رشيد محمد٨ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك145

 1411850ذكرقربان ميكائيل صالح قادر٦ليسن  نيشتمان١٨٣كركوك146

 130965693ذكرحسي   محمد رشيد صالح١حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك147

 130961485ذكرهاوكار عبدالستار محمد صالح رشيد١٠حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك148

 13096817ذكرجميل عبدهللا جمعة عبدهللا٢حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك149

ي عزت احمد حسي  ٣حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك150
 13096653اننىهيف 

 13096603ذكراسكندر سليم كريم علي٨حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك151

يف عبدهللا٤حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك152  13096506ذكريوسف عزيز رسر
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 13096484ذكرمحمد جمعة حمد امي   عزيز٥حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك153

 13096323ذكرحسن قاسم حيدر عزيز٧حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك154

 13096287ذكركاوه غفور محمد صالح رستم٩حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك155

 13096155اننىشهالء كاظم محمد رضا عبدالكريم٦حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك156

 13096104اننىكوفار انور حسن احمد١١حراك الجيل الجديد١٢٠كركوك157

 106213963ذكرعماد  خليل صكر درباس١تضامن١٧١كركوك158

 106212118ذكرعمر  صالح  حسي    حمد٣تضامن١٧١كركوك159

 فرحان عباوي علي٦تضامن١٧١كركوك160
 106211601ذكرخرص 

 10621312اننىصبيحه محمد عبدهللا حسي  ٨تضامن١٧١كركوك161

 10621273ذكرجاسم  محمد خلف عاكوب٥تضامن١٧١كركوك162

 10621266اننىثرية ذياب  حنون حشيوي٢٠تضامن١٧١كركوك163

 10621259ذكرمجيد اسماعيل محمد علي١٩تضامن١٧١كركوك164

 10621243ذكرحمد خلف صالح عكله٧تضامن١٧١كركوك165

 10621219ذكرغسان داود رشيد نصيف١٤تضامن١٧١كركوك166

 10621191ذكراحمد ابراهيم  محمد علي١٣تضامن١٧١كركوك167

 10621147ذكرمثن   جواد محمد حسي  ١٧تضامن١٧١كركوك168

 10621103ذكرصبحي صالح  محمد علي٢٣تضامن١٧١كركوك169

 10621103ذكرمحمود سعدهللا  حسن محمد١٨تضامن١٧١كركوك170

 1062188اننىتونس ابوبكر رحمان امي  ٤تضامن١٧١كركوك171

 1062178اننىخلود عبدالرزاق عبيد علوان٢٤تضامن١٧١كركوك172

 1062174ذكرطارق محمد بكر محمد١٥تضامن١٧١كركوك173

 1062162اننىزينب عمر محمد احمد١٢تضامن١٧١كركوك174

 1062149ذكرمحمد صالح  سليمان  حسي  ١٠تضامن١٧١كركوك175

 1062142ذكرجبار محمود شهاب احمد٢تضامن١٧١كركوك176

 1062140ذكراليوجد مرشح١١تضامن١٧١كركوك177

 1062131اننىانواء  رعد عبدالقادر عزت١٦تضامن١٧١كركوك178

 1062124ذكرجاسم  جار موىس سالم٢٢تضامن١٧١كركوك179

 1062112ذكرمعد  صالح  حسن عمر٩تضامن١٧١كركوك180

 106217ذكراليوجد مرشح٢١تضامن١٧١كركوك181

 علي١باب العرب١٤٣كركوك182
ي عاصي حسي  

 81553493ذكروصف 

 81551171ذكروسام احمد عبدهللا عواد٢باب العرب١٤٣كركوك183

 8155923ذكرشهاب احمد محمد اسماعيل١٣باب العرب١٤٣كركوك184

 8155288ذكررشيد جميل حسون مهدي١٠باب العرب١٤٣كركوك185

 8155258ذكرعبود جمعة صالح عبدهللا٩باب العرب١٤٣كركوك186

 8155214ذكررشيد شهاب احمد عبدهللا٦باب العرب١٤٣كركوك187

 8155178ذكرعدنان احمد صالح عبدهللا٢٢باب العرب١٤٣كركوك188

 8155167ذكرماهر رؤوف عبدي زينل٢١باب العرب١٤٣كركوك189

 8155138اننىهالة نورالدين احمد داود٤باب العرب١٤٣كركوك190
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 8155132ذكرماجد محمد رحيم جاسم١٥باب العرب١٤٣كركوك191

 8155119ذكرلواء اركان جهاد نوري١٦باب العرب١٤٣كركوك192

 8155119اننىسهام احمد حسن احمد١٧باب العرب١٤٣كركوك193

 815596اننىفاتن رجب جواد علي٢٠باب العرب١٤٣كركوك194

 815576اننىمريم حسن احمد سلمان١٢باب العرب١٤٣كركوك195

 815576ذكرمجيد حميد زيدان خليفة٧باب العرب١٤٣كركوك196

 815563ذكرصائل مصطف  وهاب احمد١١باب العرب١٤٣كركوك197

عذراء علي عبدالحسي   عطية٨باب العرب١٤٣كركوك198
 815561اننى

 815545ذكرمصطف  عبدهللا محمد داود٣باب العرب١٤٣كركوك199

 815529اننىثريا سلمان صالح٢٤باب العرب١٤٣كركوك200

 815521ذكرصباح حسن سلطان خليل٥باب العرب١٤٣كركوك201

 815517ذكرمحمد درويش خرص  حويجة١٩باب العرب١٤٣كركوك202

 81558ذكرثائر محل عبدهللا صالح١٤باب العرب١٤٣كركوك203

 81556ذكراليوجد مرشح٢٣باب العرب١٤٣كركوك204

 81553ذكراليوجد مرشح١٨باب العرب١٤٣كركوك205

ي١٧٠كركوك206
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 72434790ذكررسول  رؤوف  عبد العزيز صالح١الحزب االشب 

ي١٧٠كركوك207
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 7243505ذكرهردي حسي   حسن ابراهيم٣الحزب االشب 

ي١٧٠كركوك208
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 7243505ذكرفهمي سعيد قادر محمد٢الحزب االشب 

ي١٧٠كركوك209
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 7243103اننىنيشتمان احمد خرسو عبدهللا٤الحزب االشب 

 48644113ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩كركوك210

 4864215ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩كركوك211

 486478ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩كركوك212

 486472اننىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩كركوك213

 486429ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩كركوك214

 486417ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩كركوك215

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩كركوك216
ي دنو بن 

 
 486415اننىكاف

 486411اننىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩كركوك217

 48649ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩كركوك218

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩كركوك219  48647اننىبلسم جوزيف بب 

ي١٧٥كركوك220
 
 46311542اننىجوان حسن عارف معروف١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك221
 
 4631964ذكرسامال جبار احمد محمد٣االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك222
 
 4631371ذكرابراهيم  خليل رشيد سعيد١٢االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك223
 
يف٢االتحاد االسالمي الكوردستان  4631268ذكرحسي    حسن احمد رسر

ي١٧٥كركوك224
 
 4631240ذكرحسن امي   محمد امي  ٤االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك225
 
 4631235اننىشاناز نجم الدين جالل روؤف٥االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك226
 
 4631143ذكرعدالت رحيم محمد محمود٨االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك227
 
 4631106ذكرظاهر خليل محمد  امي  ٦االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك228
 
يف١٠االتحاد االسالمي الكوردستان   محمدعلي  رسر

 463185ذكرعلي  حسي  
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ي١٧٥كركوك229
 
 463160ذكرعبدالرحمن عبدهللا مجيد حسي  ١١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك230
 
 463157اننىكزال حسي   حمه صالح روستم٩االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥كركوك231
 
 463141ذكراليوجد مرشح٧االتحاد االسالمي الكوردستان

ي االشوري١١٣كركوك232
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  38103388اننىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣كركوك233
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  381057ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣كركوك234
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  381043ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣كركوك235
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعن 

 381040ذكررائد اسحق من 

ي االشوري١١٣كركوك236
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  381022اننىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣كركوك237
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي٢المجلس الشعن 

 381014ذكرغزوان رزق هللا الياس من 

ي االشوري١١٣كركوك238
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعن 

 381013اننىميسون من 

ي االشوري١١٣كركوك239
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  38105ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣كركوك240
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  38104اننىكارولي   ادور مخو زكا٦المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣كركوك241
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  38103اننىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعن 

 3088566ذكرقصي كامل جاسم محمد١٠بيارق الخب ١٤٥كركوك242

 3088531ذكروليد سلمان داود خضب ٢بيارق الخب ١٤٥كركوك243

يدي حسن١بيارق الخب ١٤٥كركوك244  3088495ذكرحسي   محمود  رسر

 3088425ذكراسماعيل كريم نصيف احمد٦بيارق الخب ١٤٥كركوك245

 3088259ذكرخرص  يوسف رجب عبدهللا١٦بيارق الخب ١٤٥كركوك246

 3088156ذكرصبار محسن محيميد حسي  ٥بيارق الخب ١٤٥كركوك247

 308898ذكرعادل محمود  عبدهللا محيميد٣بيارق الخب ١٤٥كركوك248

 308882ذكرصفاء كامل ابراهيم عبدهللا١١بيارق الخب ١٤٥كركوك249

 308865اننىرويدة قيس راسم محمد٤بيارق الخب ١٤٥كركوك250

 308840ذكرعمار رمضان عبدهللا سويد١٤بيارق الخب ١٤٥كركوك251

 308832ذكرموفق طه محمدسعيد عبدالقادر١٨بيارق الخب ١٤٥كركوك252

 308821ذكرغسان جمعة عبدالرحيم عبدالغفور٩بيارق الخب ١٤٥كركوك253

هللا مرهج حسي  ١٧بيارق الخب ١٤٥كركوك254  308812اننىهناء خب 

 308811ذكرعباس غريب  حسن حسي  ١٣بيارق الخب ١٤٥كركوك255

 30888اننىرؤيا غريب حسن حسي  ٨بيارق الخب ١٤٥كركوك256

ي عبد جاسم جارح١٥بيارق الخب ١٤٥كركوك257
 
 30886اننىتهان

 30885اننىعائدة معيوف أحمد شهاب١٢بيارق الخب ١٤٥كركوك258

 30885ذكرعلي محمود  غدير عليوي٧بيارق الخب ١٤٥كركوك259

ي١١٨كركوك260
 2386715ذكرخالد  احمد عبدهللا سلطان١٤تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك261
 2386224ذكرعادل عبدهللا  احمد محمد١تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك262
 2386224ذكرصهيب  عبدالخالق قادر  زينل١٢تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك263
 2386167اننىميثاق جاسم صالح محمود٣تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك264
 2386137اننىازهار قاسم سلطان كريم٩تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك265
ي علي١١تيار الحكمة الوطن 

 
 2386107اننىماجدة  حمدي ساف

ي١١٨كركوك266
 2386101ذكرمحمد رحيم كريم امي  ٨تيار الحكمة الوطن 
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ي١١٨كركوك267
ايهان سامي قاسم قنب ٦تيار الحكمة الوطن 

 238698اننى

ي١١٨كركوك268
 238681ذكرجنكب   زين العابدين بهلول رضا٢تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك269
 238678ذكراسعد عاصي برجد وهب١٥تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك270
 238666اننىسوسن  محمد بكر محمد١٣تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك271
 238657اننىامل عبدالحميد عواد عبدالحميد١٨تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك272
ي سليم  عبد  ورد٧تيار الحكمة الوطن 

 
 238646ذكرعون

ي١١٨كركوك273
 238640ذكرمحمد جالل  ميكائيل عزيز١٦تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك274
 238634ذكريلماز عبداالمب  جالل صالح١٩تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك275
 238624ذكراليوجد مرشح٤تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك276
 238610ذكرقبيل قادر عبدهللا امي  ١٠تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك277
 23866ذكراليوجد مرشح٥تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك278
 23864اننىخمائل سليم عبد ورد٢٠تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨كركوك279
 23864اننىارساء وليد حميد شهاب١٧تيار الحكمة الوطن 

ي١١٥كركوك280
 21481831ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك281
 214842ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك282
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطن   214839ذكرجوزيف صليوا سن 

ي١١٥كركوك283
 214824ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك284
 214822ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك285
 214818ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك286
 21485اننىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك287
 21483ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك288
 21483اننىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥كركوك289
 21481اننىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطن 

 1118311ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦كركوك290

 1118310اننىكارمي   مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦كركوك291

 1118133ذكراشور يلدا بنيامي   خوشابا٧حركة بابليون١٦٦كركوك292

ي توما٩حركة بابليون١٦٦كركوك293
 111839ذكرفاضل توما بن 

 111822اننىبيدء خرص  بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦كركوك294

 111821ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦كركوك295

 111812ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦كركوك296

 11188ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦كركوك297

 11187ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦كركوك298

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦كركوك299  11185اننىرغد يوسف كب 

 901350ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤كركوك300

 901287ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤كركوك301

 90167اننىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤كركوك302

 90121ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤كركوك303

 90117ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤كركوك304
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 90113اننىمن  رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤كركوك305

 90111ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤كركوك306

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤كركوك307
 حنا كرومي من 

 9015اننىفرجي  

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤كركوك308
 9015ذكرباسم حبيب اسطيفو من 

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤كركوك309
 
 9013ذكرهان

ي ١٤٧كركوك310
 
يف محمود١العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان  884237ذكردلب  محمد رسر

ي ١٤٧كركوك311
 
 884165ذكرابراهيم  رضا صالح كاكي٥العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧كركوك312
 
 884140اننىرمزيه  محمد  صالح محمود٧العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧كركوك313
 
يه بندر حيدر سعيد٤العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان  88470اننىصب 

ي ١٤٧كركوك314
 
 88456ذكرعماد  احمد سعيد مجيد٢العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧كركوك315
 
 88426ذكريوسف سليمان محمود قادر٦العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧كركوك316
 
 88422ذكراالن عدنان  جبار محمد٣العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧كركوك317
 
 88415اننىرسوشت جمال احمد محمد٨العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧كركوك318
 
 8843ذكراليوجد مرشح٩العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

 700124ذكرغسان  عباس عبد عزيز١١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك319

 70096اننىصون كول عمر  اسماعيل رجب١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك320

 70091ذكرثائر عبدهللا علي فيصل٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك321

 70077ذكريوسف احمد محمد صالح٦ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك322

مريم  كريم محمدعلي احمد٥ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك323
 70075اننى

 70042ذكراحمد  نجم الدين جبار محمد٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك324

 70040اننىرشا كامل  حميد كزار٩ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك325

ي نوري٧ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك326  70025ذكرعصام  نرصت عبدالنن 

 70024اننىارساء محمد خليل نصيف١٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك327

 70012ذكرابراهيم  اسماعيل علي احمد١٤ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك328

 70012ذكرمحمد  حسي   محمود حسن٤ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك329

 70010ذكرباسم احمد حسن محمد١٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك330

 7008ذكرعلي  طه عواد محمد٨ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك331

  علي١٠ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤كركوك332
 7007ذكرالزبب  محمد حسي  

ي ثامر١٢٦كركوك333 ي ثامر مطب ١رحيم لعين   423102ذكررحيم لعين 

 33568اننىمن  يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤كركوك334

 33563ذكرميخائيل بنيامي   داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤كركوك335

 33562ذكراليوجد مرشح١٠أبناء النهرين١٥٤كركوك336

 33517ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤كركوك337

 33514اننىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤كركوك338

 33510اننىاخالص من  يعقوب من ٩أبناء النهرين١٥٤كركوك339

 3359ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤كركوك340

 3354ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤كركوك341

 3353ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤كركوك342
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 3352ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤كركوك343

 30184ذكرنجم الدين روزان غالم شوان١الجبهة الفيلية١٠٨كركوك344

 30142ذكراسماعيل موىس محمود رحيم٣الجبهة الفيلية١٠٨كركوك345

 30130ذكراليوجد مرشح٢الجبهة الفيلية١٠٨كركوك346

 30125اننىنرسين محمد  كريم علي٤الجبهة الفيلية١٠٨كركوك347

ي١٦١كركوك348
ى
 28999ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 23329اننىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥كركوك349

 16338ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك350

 16326ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك351

 16313ذكرنبيل طلعت نارص فتوحي٤حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك352

 1636ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك353

 1635ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك354

 1633اننىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك355

اس زهب  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١كركوك356  1633اننىنب 

ي١١٦كركوك357
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  15821ذكرنوفل رسر

 14021ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠كركوك358
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