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

ن حسن١ائتالف النرص١٥٨نينوى1 فائز16811272690ذكرخالد متعب ياسي 

فائز1681129055ذكرمنصور مرعيد عطية حمد٧ائتالف النرص١٥٨نينوى2

فائز1681128290ذكرعبدالرحيم جاسم محمد مطلك٢ائتالف النرص١٥٨نينوى3

فائز1681126667ذكرنواف سعود زيد فرحان٣ائتالف النرص١٥٨نينوى4

فائز1681124498ذكرخليل محمدسعيد احمد عباس٢٥ائتالف النرص١٥٨نينوى5

 1681123468ذكرمحمد محمود ظاهر محمود٤٥ائتالف النرص١٥٨نينوى6

 1681122922ذكرغازي فيصل محمد يحي ٦ائتالف النرص١٥٨نينوى7

ي١٢ائتالف النرص١٥٨نينوى8 فائز1681122871انيىبسمة محمد بسيم صبر

 1681122645ذكرعادل سليمان عبود نارص٢٦ائتالف النرص١٥٨نينوى9

 1681122543ذكرجاسم احمد انهب  محل١١ائتالف النرص١٥٨نينوى10

 1681122412ذكرمحمد نوري احمد حمود٥ائتالف النرص١٥٨نينوى11

 1681121865ذكرمحمد محمود سلمان عبدهللا٤٩ائتالف النرص١٥٨نينوى12

ن سلطان يوسف٨ائتالف النرص١٥٨نينوى13 فائز1681121815انيىمين حسي 

 1681121760ذكرمحمد وائل عبدالرحمن عبدالعزيز١٠ائتالف النرص١٥٨نينوى14

 1681121733انيىهيام الهام عبدال عزو٤ائتالف النرص١٥٨نينوى15

 1681121731ذكرحازم محمد خليل محمدعلي٣١ائتالف النرص١٥٨نينوى16

 1681121687ذكرعباس فاضل محمد خرصن٢١ائتالف النرص١٥٨نينوى17

 1681121474ذكريوسف عبدالسالم عبدي عبدهللا١٥ائتالف النرص١٥٨نينوى18

 1681121346ذكرشهاب محمد محمود طه٩ائتالف النرص١٥٨نينوى19

 1681121227ذكرمحسن عبدالقادر صالح محمد٦٢ائتالف النرص١٥٨نينوى20

 1681121212ذكرسعود احمد دهام علي٣٨ائتالف النرص١٥٨نينوى21

 1681121205انيىشذى عبدهللا يونس محمد٤٤ائتالف النرص١٥٨نينوى22

 1681121139انيىلمياء محمد طاهر ويس٤٨ائتالف النرص١٥٨نينوى23

 1681121033ذكرحسون شعبان حمود عواد٢٩ائتالف النرص١٥٨نينوى24

 1681121017ذكرهوار عاصف احمد محمد١٤ائتالف النرص١٥٨نينوى25

ن عبدهللا٥٥ائتالف النرص١٥٨نينوى26  168112995ذكرهاشم شيت حسي 

 يونس سليمان علي٥٠ائتالف النرص١٥٨نينوى27
ن
 168112969انيىرن

 168112953ذكرعرفان اكرم جواد محمد٣٩ائتالف النرص١٥٨نينوى28

 168112925ذكرفالح حسن عيىس حماد٣٤ائتالف النرص١٥٨نينوى29

 168112886ذكروضاح ابراهيم رحومي نجم٢٧ائتالف النرص١٥٨نينوى30

 168112886ذكرعمار خلف حسن علي٥٤ائتالف النرص١٥٨نينوى31

 168112851ذكرعبدالكريم غازي محمد علي٥١ائتالف النرص١٥٨نينوى32

 168112827انيىمرفت طالل شيت حميد٥٨ائتالف النرص١٥٨نينوى33

 168112790ذكرابراهيم محمد خلف عوض٥٦ائتالف النرص١٥٨نينوى34

 168112782ذكراحمد علي راكان عبدالعزيز٢٢ائتالف النرص١٥٨نينوى35

 168112770ذكرعبدالعزيز احمد خلف سليمان٣٧ائتالف النرص١٥٨نينوى36

 يحي ٢٣ائتالف النرص١٥٨نينوى37
 168112670ذكرمعن عبدالقادر مصطفن

 168112657ذكرطه عبد محمد سلطان٥٣ائتالف النرص١٥٨نينوى38

 168112646ذكرعثمان قاسم عبدو عمر٥٧ائتالف النرص١٥٨نينوى39
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يف ذنون حامد٦٠ائتالف النرص١٥٨نينوى40  168112635انيىغادة شر

 168112618ذكرمحمد عباس محمد رضا٣٠ائتالف النرص١٥٨نينوى41

 168112607ذكراحمد رجا جارهللا عيىس١٩ائتالف النرص١٥٨نينوى42

 168112536انيىسناء سعيد محمد حمدان١٦ائتالف النرص١٥٨نينوى43

 168112527ذكرزيد جالل الدين عبدهللا صالح٤٦ائتالف النرص١٥٨نينوى44

 168112526ذكرغزوان محمد صالح عبدهللا٤٢ائتالف النرص١٥٨نينوى45

ن محمد٦١ائتالف النرص١٥٨نينوى46  168112468ذكرسبهان رمضان اكمب 

 168112462ذكرعبدالنارص سليمان قاسم محمد١٣ائتالف النرص١٥٨نينوى47

 168112434انيىجميلة محمد سلطان سوادي٢٠ائتالف النرص١٥٨نينوى48

ن٢٨ائتالف النرص١٥٨نينوى49  168112417انيىنجالء سمب  موىس حسي 

رنا خليل محمد علي٢٤ائتالف النرص١٥٨نينوى50
 168112417انيى

عامرة اسماعيل محمدعلي عبدالقادر٤٠ائتالف النرص١٥٨نينوى51
 168112388انيى

 168112368ذكربدر انور احمد يحي ٤٧ائتالف النرص١٥٨نينوى52

ي محمدطاهر قاسم عبدالرحمن٣٣ائتالف النرص١٥٨نينوى53  168112350ذكرانر

ي٤١ائتالف النرص١٥٨نينوى54
 168112323ذكرطالل زغب  عيادة مطين

 168112323ذكرفارس سعدون حميدي الفرحان١٨ائتالف النرص١٥٨نينوى55

 168112290انيىزينة  زهب  محمد شيت٣٦ائتالف النرص١٥٨نينوى56

 168112270ذكرليث احمد حسن عثمان٤٣ائتالف النرص١٥٨نينوى57

 168112264ذكررافع سليمان محمد احمد٣٥ائتالف النرص١٥٨نينوى58

 168112255انيىفرح سعد نشاط حميد٣٢ائتالف النرص١٥٨نينوى59

 168112255انيىصبا محمدظافر عبدالخالق نارص٥٢ائتالف النرص١٥٨نينوى60

 168112127ذكرناثر محمدنجيب قاسم محمود٥٩ائتالف النرص١٥٨نينوى61

 16811248ذكرساالر نامق رقيب محمد١٧ائتالف النرص١٥٨نينوى62

ي١٨٤نينوى63
ن
فائز13948913846ذكرفارس  صديق  نوري  عبدالجبار٢٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى64
ن
وان جمال  خرصن  خالد٤٥الحزب الديمقراطي الكوردستان فائز1394897997ذكرشب 

ي١٨٤نينوى65
ن
فائز1394896261ذكرطعمه عبدهللا حمادي  حنظل٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى66
ن
فائز1394896173ذكربشار  حميد محمود عبدالغفور٣١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى67
ن
 1394895678ذكرصفوان بشب  يونس محمد٦١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى68
ن
 1394895503ذكرتيمور  حسن  مراد  قادر٢٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى69
ن
ن٦الحزب الديمقراطي الكوردستان  1394895354ذكرادهم عزيز  محي الدين  جانكب 

ي١٨٤نينوى70
ن
يف سليمان  علي  بلنك١٧الحزب الديمقراطي الكوردستان  1394895297ذكرشر

ي١٨٤نينوى71
ن
 1394894658ذكرعبدهللا طاهر  محمد  عبدهللا١٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى72
ن
 1394894131ذكرعبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى73
ن
 1394893924ذكرموىس  مصطفن  ابراهيم مصطفن١٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى74
ن
ي  صالح حسن١٣الحزب الديمقراطي الكوردستان  1394893817ذكرميرس  ححر

ي١٨٤نينوى75
ن
ي١٤الحزب الديمقراطي الكوردستان ي  كوجر  1394893753ذكرعبدالكريم  سليمان  حاجر

ي١٨٤نينوى76
ن
 1394893300ذكرويس نايف بدل سلطان٦٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى77
ن
 1394893203ذكرمحسن يوسف  تمر خلف٤٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى78
ن
 1394893173ذكركوفند عبدهللا علي  خلف١٥الحزب الديمقراطي الكوردستان
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ي١٨٤نينوى79
ن
 1394893077ذكرنواف  صالح  خرصن  قاسم٤٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى80
ن
ي محمد صالح عمر٣٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

 
ق  1394892902ذكرشر

ي١٨٤نينوى81
ن
ي فانو٣٤الحزب الديمقراطي الكوردستان  1394892598ذكرسليمان فانو ححر

ي١٨٤نينوى82
ن
ن٨الحزب الديمقراطي الكوردستان فائز1394892526انيىاخالص صباح خرصن  حسي 

ي١٨٤نينوى83
ن
فائز1394892276انيىخالدة خليل  رشو سمو٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى84
ن
ي  الياس  موىس  محمد٢١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ن
 1394892096ذكرهان

ي١٨٤نينوى85
ن
 1394891867ذكرخليل يوسف  جندي  كجل٣٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى86
ن
 1394891831انيىرشا طالب  وهب محمد يونس١٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى87
ن
ن٥الحزب الديمقراطي الكوردستان  1394891753ذكرغياث توفيق  سليمان  ياسي 

ي١٨٤نينوى88
ن
 1394891746ذكرنايف  جردو احمد  حسن٣٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى89
ن
 1394891553انيىسوزان  عادل  رشيد عزو٣٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى90
ن
 1394891380ذكرسالم درويش جدعان  يزدو٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى91
ن
 1394891328ذكرازاد صديق  مالو عيىس٢٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى92
ن
 1394891293انيىدنيا  محمد رشو عمر٥٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى93
ن
 1394891274ذكرسعد كريم الياس  خلف٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى94
ن
 1394891220انيىالزمه يوسف  حمي  يوسف٢٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى95
ن
 1394891148ذكرقاسم  صالح  حسن  مراد١٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى96
ن
 1394891142ذكرالياس  دخيل  سيدو  حمو٢٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى97
ن
 1394891100ذكرجاسم سعدون  تمو يونس٥٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى98
ن
 139489972ذكراحمد  حسن  زكر  عبد العزيز١١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى99
ن
  علي خرصن٤٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

 139489943ذكريوسف  خرصن

ي١٨٤نينوى100
ن
ي  خلف  عتكو٣٨الحزب الديمقراطي الكوردستان  139489908ذكرعيدو ححر

ي١٨٤نينوى101
ن
 139489826انيىانهار  محمد سعيد محمود١٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى102
ن
ن  خرصن حسن  تمو٣٥الحزب الديمقراطي الكوردستان  139489763ذكرحسي 

ي١٨٤نينوى103
ن
 139489748ذكرمحمد اسماعيل  سليمان  سمعو٤١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى104
ن
و٢٤الحزب الديمقراطي الكوردستان  139489644انيىسوزان  خديدا خلف  شر

ي١٨٤نينوى105
ن
 139489548ذكرالياس  مارو كشتار حمو٥٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى106
ن
 139489539ذكراسماعيل  عذيب  عسو عيىس٣٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى107
ن
 139489458ذكرعيدو  خلف  مراد  قاسو٤٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى108
ن
 139489457انيىامنة عبد الوهاب توفيق عبدالعزيز٢٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى109
ن
 139489440ذكرشكر خرصن مراد  بازو٦٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى110
ن
 139489419انيىسندس  سالم  سليمان  سليمان٥٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى111
ن
 139489393ذكرمحمد هاشم  احمد  يونس٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى112
ن
  علي٣٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ن  139489380انيىايناس  ايوب  حسي 

ي١٨٤نينوى113
ن
نعيمة  علي  فياض  احمد٤٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

 139489349انيى

ي١٨٤نينوى114
ن
ن  سليمان٢٥الحزب الديمقراطي الكوردستان  139489286ذكرخالد محمد  حسي 

ي١٨٤نينوى115
ن
 139489276انيىوفاء  عبد القهار  محمود ابراهيم٥٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى116
ن
ن٥٦الحزب الديمقراطي الكوردستان  139489272انيىابتسام محمد سعيد جميل  ياسي 

ي١٨٤نينوى117
ن
 139489237ذكرفراس  عبد الستار  كريم  خان٥٨الحزب الديمقراطي الكوردستان
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ي١٨٤نينوى118
ن
 139489235انيىهناء عثمان نايف خليل٤٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى119
ن
ي  مرزه  علي٥٣الحزب الديمقراطي الكوردستان  139489227ذكرحسن  ححر

ي١٨٤نينوى120
ن
 139489121ذكراليوجد مرشح٢٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى121
ن
 139489112ذكرمحمد صالح  احمد  دوار٥٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى122
ن
منال  علي  احمد  محمد٤٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

 139489101انيى

ي١٨٤نينوى123
ن
 13948937ذكرنشوان  ارسالن مشب  عبدلي٥١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤نينوى124
ن
 13948932ذكرسيدو جتو حسو ابراهيم٤٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

فائز10402512558ذكرفالح حسن زيدان خلف١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى125

فائز1040259266ذكرلطيف مصطفن احمد حسن٧ائتالف الوطنية١٨٥نينوى126

فائز1040257819ذكرنايف مكيف شنان دباس٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى127

ن عمر٣٣ائتالف الوطنية١٨٥نينوى128  1040254568ذكرنورالدين يونس حسي 

 1040254088ذكرلقمان نجم احمد نجم٤١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى129

ن١٣ائتالف الوطنية١٨٥نينوى130  1040253467ذكررائد يوسف حماد عفي 

انتصار علي خرصن محمود٨ائتالف الوطنية١٨٥نينوى131
فائز1040253354انيى

 1040253034انيىساجدة  محمد يونس عبد الكريم عبد هللا١٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى132

 1040252957ذكرعويد علي خرصن جاسم٦ائتالف الوطنية١٨٥نينوى133

 1040252937انيىسمية غانم نايف مطرود٣٥ائتالف الوطنية١٨٥نينوى134

 1040252729ذكرخلف اعبيد عبد هللا اهالل١٥ائتالف الوطنية١٨٥نينوى135

 1040252686ذكرمحمد ابراهيم عبودي محمد١١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى136

 1040252678ذكرصهيب غانم سعد هللا عبد هللا٢٣ائتالف الوطنية١٨٥نينوى137

 1040252481ذكرزاهد محمد سلطان عباس٣ائتالف الوطنية١٨٥نينوى138

 1040252475ذكرعبدالرحمن سلطان محمد سلمان١٠ائتالف الوطنية١٨٥نينوى139

ن خرصن٩ائتالف الوطنية١٨٥نينوى140  1040252426ذكرعزالدين عبد هللا حسي 

 1040252328انيىسناء محمد احمد حميد٥٨ائتالف الوطنية١٨٥نينوى141

 1040252236ذكرفائز حسن عبيد سحاب٤٤ائتالف الوطنية١٨٥نينوى142

 1040251970ذكرغازي فيصل خضب  احمد٣٧ائتالف الوطنية١٨٥نينوى143

 1040251839ذكرحواس نايف حروش قدوري١٧ائتالف الوطنية١٨٥نينوى144

 1040251742ذكراسماعيل ابراهيم عصمان بردي١٩ائتالف الوطنية١٨٥نينوى145

 1040251648ذكرحاتم فهد هنو ذياب٢٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى146

 1040251300ذكرمعاذ عبد السالم احمد صالح٣٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى147

 1040251286ذكرمحمد هويدي وكاع عويد٤٩ائتالف الوطنية١٨٥نينوى148

 104025961ذكرسعد زيدان جاسم محمد٢٧ائتالف الوطنية١٨٥نينوى149

 104025948ذكرنواف مهدي جوير اسماعيل٢١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى150

 104025945ذكرخالد عبد هللا عبد صالح٣٤ائتالف الوطنية١٨٥نينوى151

 104025887ذكرغانم محمد خلف ملوح٣٦ائتالف الوطنية١٨٥نينوى152

ر٣١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى153 ن  104025846ذكراورنس عبد رشيد مب 

يف عزيز٤ائتالف الوطنية١٨٥نينوى154  104025805انيىفرح باسل شر

 104025741انيىشاب محمد هاشم احمد حمادي٢٨ائتالف الوطنية١٨٥نينوى155

 104025700ذكرمحمود محمد محمود عابد٣٨ائتالف الوطنية١٨٥نينوى156
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 104025608ذكرعمر طه محيميد جاسم٤٠ائتالف الوطنية١٨٥نينوى157

 104025584ذكرسالم عبد الحافظ نارص سالم٤٨ائتالف الوطنية١٨٥نينوى158

 104025573انيىوفاء حسن عبد هللا  خليل٦١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى159

 104025562ذكرماهر طه اسماعيل ابراهيم٤٦ائتالف الوطنية١٨٥نينوى160

 104025553ذكرمزاحم سليمان سليمان احمد٥٠ائتالف الوطنية١٨٥نينوى161

 104025545انيىعبب  احمد ذياب المول٥٩ائتالف الوطنية١٨٥نينوى162

 104025531انيىاسماء جبر بشب  محمد٥١ائتالف الوطنية١٨٥نينوى163

 104025485انيىلقاء اسعد توفيق اسماعيل٢٠ائتالف الوطنية١٨٥نينوى164

ن حميد٤٧ائتالف الوطنية١٨٥نينوى165  104025465انيىانمار صائل حسي 

ن٢٥ائتالف الوطنية١٨٥نينوى166  104025425ذكرحميدي صالح حسن حسي 

ي عليوي خليف عبد هللا٥٤ائتالف الوطنية١٨٥نينوى167
 104025405ذكرعبدالغين

 104025382ذكرابراهيم خضب  خلف عبدهللا٤٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى168

ن١٦ائتالف الوطنية١٨٥نينوى169 ن رمضان حسي   104025348انيىهدى حسي 

 104025291ذكرحامد سلطان سوادي صالح١٤ائتالف الوطنية١٨٥نينوى170

 104025290ذكرابراهيم محمد مصطفن قاسم٥٦ائتالف الوطنية١٨٥نينوى171

 104025288ذكرمحمد عبدالهادي عبدالغفور يونس٦٠ائتالف الوطنية١٨٥نينوى172

 104025278ذكرسليمان خالد حسن يحي ٥٣ائتالف الوطنية١٨٥نينوى173

 104025261ذكرعماد ابراهيم عبدهللا يونس٦٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى174

 104025255ذكرعبدالخالق محمد صالح محمد٥ائتالف الوطنية١٨٥نينوى175

 104025246ذكرنواف احمد تركي فيصل٥٧ائتالف الوطنية١٨٥نينوى176

 104025216انيىرجاء مقداد محمود سليمان٢٤ائتالف الوطنية١٨٥نينوى177

ي خلف٤٣ائتالف الوطنية١٨٥نينوى178
 104025178انيىاسالم عالوي امفضن

 104025169انيىنور خوام احمد شحان٣٩ائتالف الوطنية١٨٥نينوى179

 104025150ذكراليوجد مرشح٤٥ائتالف الوطنية١٨٥نينوى180

 104025137انيىشى محمد جاسم محمد٥٥ائتالف الوطنية١٨٥نينوى181

 104025110ذكراليوجد مرشح٢٦ائتالف الوطنية١٨٥نينوى182

 10402597ذكرمحمود عبدالكريم صالح عطا هللا٥٢ائتالف الوطنية١٨٥نينوى183

 10402578ذكرنوري خليل نوري فيصل١٨ائتالف الوطنية١٨٥نينوى184

 10402549ذكرمحسن غانم سليمان عبد هللا٣٠ائتالف الوطنية١٨٥نينوى185

 10402538ذكراليوجد مرشح٢٩ائتالف الوطنية١٨٥نينوى186

فائز831028289ذكرثابت محمد سعيد رضا٤نينوى هويتنا١٣٥نينوى187

فائز831027668ذكرمحمداقبال عمر محمود عبدهللا١نينوى هويتنا١٣٥نينوى188

 831025374ذكرعلي جاسم محمد برغوث٥نينوى هويتنا١٣٥نينوى189

 831023928ذكرعبدالرحمن علي عبدهللا حمود١٣نينوى هويتنا١٣٥نينوى190

 831023807ذكرطالب عبدالكريم محمود حامد٦نينوى هويتنا١٣٥نينوى191

فائز831023542انيىمحاسن حمدون حامد حسن٧نينوى هويتنا١٣٥نينوى192

 831023062ذكرانور ندى رحيل دعاج٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى193

 831022891ذكرحسن ذنون سليم محمد١١نينوى هويتنا١٣٥نينوى194

 831022797ذكرزهب   محسن محمد ولي١٩نينوى هويتنا١٣٥نينوى195
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ن٤٦نينوى هويتنا١٣٥نينوى196  831022380ذكرصفاء نجيب حمد حسي 

 831022145انيىنورة سالم محمد حماد٨نينوى هويتنا١٣٥نينوى197

 831021948ذكراحمد فكاك احمد  محمد٩نينوى هويتنا١٣٥نينوى198

 831021631ذكرجاسم ابراهيم هيجل عطية١٧نينوى هويتنا١٣٥نينوى199

 831021419ذكرعايد رحيل محمد فرج١٥نينوى هويتنا١٣٥نينوى200

 831021356ذكرعلي عبو احمد  علي٤٤نينوى هويتنا١٣٥نينوى201

 831021337ذكرهاشم الياس سلطان جاسم١٠نينوى هويتنا١٣٥نينوى202

 831021256ذكرصالح خلف صالح االصفب ٥١نينوى هويتنا١٣٥نينوى203

 831021216ذكرعبدهللا خلف محمد حميد٣٦نينوى هويتنا١٣٥نينوى204

 831021194ذكرعامر عزيز محمود محمد٢٨نينوى هويتنا١٣٥نينوى205

ن سالم٢٠نينوى هويتنا١٣٥نينوى206  831021169ذكرنواف حماد عفي 

ن رجب سطان٣١نينوى هويتنا١٣٥نينوى207  831021118ذكردحام ياسي 

 831021089انيىابتسام عبدهللا عباس محمد٤٧نينوى هويتنا١٣٥نينوى208

 831021041ذكرسليمان جلود سليمان احمد٣٥نينوى هويتنا١٣٥نينوى209

 831021013ذكرراكان عبدهللا راكان عبدالعزيز١٦نينوى هويتنا١٣٥نينوى210

 831021009ذكرسعود منيف فيصل فرحان٣نينوى هويتنا١٣٥نينوى211

 83102976ذكراحمد نواف عزيز المدهللا٥٥نينوى هويتنا١٣٥نينوى212

ي١٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى213
 83102960ذكرصالح محمد حسن ارديين

 83102827ذكريوسف محمد شفاء يوسف٢٥نينوى هويتنا١٣٥نينوى214

 83102762ذكرموىس ظاهر عبدهللا ظاهر٥٩نينوى هويتنا١٣٥نينوى215

 83102717ذكرحامد  ابراهيم امهيدي خلف١٨نينوى هويتنا١٣٥نينوى216

 83102705ذكرعلي خضب  احمد  محيميد٢٧نينوى هويتنا١٣٥نينوى217

 83102654ذكرعبدالكريم سليمان حسن السيدان٥٠نينوى هويتنا١٣٥نينوى218

 83102599ذكرغازي فيصل صالح محمد١٤نينوى هويتنا١٣٥نينوى219

 83102594ذكرعزام مرعي حسن  علي٤٥نينوى هويتنا١٣٥نينوى220

ن٢٤نينوى هويتنا١٣٥نينوى221  83102588ذكرصالح صفو احمد  حسي 

 83102529انيىسىه  فاروق يوسف سبهان٥٣نينوى هويتنا١٣٥نينوى222

ن سعدي نجرس سميط٥٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى223  83102528ذكرحسي 

 83102486انيىنجالء يونس جاجان عبار٤٠نينوى هويتنا١٣٥نينوى224

 83102475ذكرمحمد فيصل شاهر سلمان٣٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى225

 83102471ذكرمحمد ضياء عبدالرحمن عزيز٣٣نينوى هويتنا١٣٥نينوى226

 83102466انيىذكرى سعدهللا حمدون مصطفن٥٧نينوى هويتنا١٣٥نينوى227

 83102464انيىهند جاسم يوسف مطرود٥٦نينوى هويتنا١٣٥نينوى228

 83102452ذكرذياب علي خزعل عزو٤٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى229

 83102451انيىبلقيس احمد عيىس ابراهيم٥٨نينوى هويتنا١٣٥نينوى230

 83102450ذكرعبدهللا زيدان خلف علي٦٠نينوى هويتنا١٣٥نينوى231

 83102422ذكرغازي علي عبداللطيف محمد٤٨نينوى هويتنا١٣٥نينوى232

 83102388انيىهالة سالم محمد يونس٤٩نينوى هويتنا١٣٥نينوى233

 83102367ذكرمحمد شاهر جارهللا حمادة٣٧نينوى هويتنا١٣٥نينوى234

Page 6 of 26



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

 83102336انيىنغم ابراهيم خليل ابراهيم٣٠نينوى هويتنا١٣٥نينوى235

 83102295ذكرحكيم لقمان حامد سليم٢٣نينوى هويتنا١٣٥نينوى236

 83102269ذكراحمد حامد محمد طه٢١نينوى هويتنا١٣٥نينوى237

 83102260ذكرعمر طالل شاكر محمود٣٨نينوى هويتنا١٣٥نينوى238

 83102258ذكرعامر اسماعيل عبدهللا يونس٢٦نينوى هويتنا١٣٥نينوى239

 83102257انيىخلود بشب  عبد االحد٢٩نينوى هويتنا١٣٥نينوى240

ي٣٤نينوى هويتنا١٣٥نينوى241
ن
 83102243ذكرالهام عزيز محمد حسان

 83102225انيىليل  عبدالستار حاجم سلطان٦٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى242

 علي جدوع٦١نينوى هويتنا١٣٥نينوى243
ن  83102203انيىناهدة  حسي 

ن محمد٤١نينوى هويتنا١٣٥نينوى244  83102160انيىازهار احمد حسي 

اكرام حامد محمد علي٥٤نينوى هويتنا١٣٥نينوى245
 83102145انيى

 8310298انيىعبب  هادي مروان احمد٤٣نينوى هويتنا١٣٥نينوى246

 8310255ذكرنصار  عبدالعزيز راكان عبدالعزيز٢٢نينوى هويتنا١٣٥نينوى247

ن محمود اوغور انور٣٩نينوى هويتنا١٣٥نينوى248  8310243ذكرايتكي 

فائز750437449ذكرمختار  محمود   يوسف سلمان٤تحالف الفتح١٠٩نينوى249

ن  محمود   احمد  القدو٣تحالف الفتح١٠٩نينوى250 فائز750436690ذكرحني 

ن عباس  حبش  عبد هللا٢٠تحالف الفتح١٠٩نينوى251  750436213ذكرياسي 

 750436068ذكرعبدالرحمن  حسن  خالد عبدهللا٢تحالف الفتح١٠٩نينوى252

 750435114ذكرفواز  محمد  ذياب  شالل٩تحالف الفتح١٠٩نينوى253

 750433232ذكرسامي بكدش  دخيل  بكدش١٤تحالف الفتح١٠٩نينوى254

ي  علي  حموش١تحالف الفتح١٠٩نينوى255
 750432885ذكرمحمد تف 

 750432741ذكرعادل محمد  سعيد مصطفن٣٧تحالف الفتح١٠٩نينوى256

لليال  محمد علي  يونس٢٦تحالف الفتح١٠٩نينوى257
فائز750432672انيى

 750432002انيىكفاح زينل  محسن  قنبر٢٣تحالف الفتح١٠٩نينوى258

ن  سعدهللا ويردي١٢تحالف الفتح١٠٩نينوى259  750431863انيىنهلة حسي 

 750431807ذكرشمد  عادل  محمد  يوسف١١تحالف الفتح١٠٩نينوى260

 750431580ذكرعلي  سليمان  محمود عجاج٤٣تحالف الفتح١٠٩نينوى261

 750431525ذكرحسن  وهب  علي  سليمان١٣تحالف الفتح١٠٩نينوى262

 750431194ذكرمنيف  عطية  غذيان  عليوي١٦تحالف الفتح١٠٩نينوى263

 750431137ذكررعد احمد محمد محمود١٧تحالف الفتح١٠٩نينوى264

ن  جواد  محرم  عباس٢٤تحالف الفتح١٠٩نينوى265  750431075ذكرحسي 

 750431007ذكرعبدالحافظ  محمود   سلمو  زورو١٥تحالف الفتح١٠٩نينوى266

 75043991ذكرواثق محمد عبدالقادر محمد٦تحالف الفتح١٠٩نينوى267

ن٨تحالف الفتح١٠٩نينوى268 ن  حمزة  خليل  امي   75043983انيىاسي 

 75043950ذكراحمد  صالح  حمود خلف٥تحالف الفتح١٠٩نينوى269

 75043928ذكرعبدالكريم  شكري  قاسم  علي٣٣تحالف الفتح١٠٩نينوى270

 75043915ذكرمحمد سعيد  علي  يوسف٥١تحالف الفتح١٠٩نينوى271

و  سليمان  كالو٧تحالف الفتح١٠٩نينوى272  75043888ذكرمراد  شر

ي  حمود٤٢تحالف الفتح١٠٩نينوى273
 75043631ذكراحمد  يونس  رديين
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 75043609ذكرداود  علي  خلف  نهب ٤٠تحالف الفتح١٠٩نينوى274

 75043548ذكرمحمد ادريس  مصطفن  عباس٢٩تحالف الفتح١٠٩نينوى275

 75043537ذكرعلي  اصغر جمعة  ادهم٥٣تحالف الفتح١٠٩نينوى276

 75043420ذكرعمار زعال  عبد هللا  محمد٣٦تحالف الفتح١٠٩نينوى277

 75043415ذكرخالد قاسم  يحي   علي٤١تحالف الفتح١٠٩نينوى278

 75043409ذكرسبهان احمد  عبدهللا  احمد٤٤تحالف الفتح١٠٩نينوى279

ن٣٩تحالف الفتح١٠٩نينوى280 ن  عساف  حسي   75043393ذكركمال  حسي 

ن  جاسم  محمد١٠تحالف الفتح١٠٩نينوى281  75043360انيىاسيل ياسي 

ن١٩تحالف الفتح١٠٩نينوى282  75043347انيىبلقيس  طه  حسن  شني 

 75043342انيىفوزية عباس  حسن يحي ٤٨تحالف الفتح١٠٩نينوى283

 75043328ذكرعبدالستار  محمد طه  خضب ٢٧تحالف الفتح١٠٩نينوى284

 75043310ذكرغانم  صديق  قاسم  يونس٦١تحالف الفتح١٠٩نينوى285

 75043288انيىهوازن مشعان  ركاض  ضامن٣٥تحالف الفتح١٠٩نينوى286

 75043276ذكرطالل احمد عماش عبدالحسن٢٨تحالف الفتح١٠٩نينوى287

ن سلطان  عليج٢٥تحالف الفتح١٠٩نينوى288  75043261ذكراحمد  ياسي 

 75043229ذكرمحمد غانم يونس  عبد هللا٥٢تحالف الفتح١٠٩نينوى289

 75043228انيىعواطف  ابراهيم  جبر حنظل٥٤تحالف الفتح١٠٩نينوى290

ي٤٩تحالف الفتح١٠٩نينوى291  75043226ذكرجمال محمد عبيد صلير

ن٥٧تحالف الفتح١٠٩نينوى292   فاضل علي حسي 
 75043212انيىمين

 75043205ذكرقيثار  خليل  اسماعيل  عبد هللا١٨تحالف الفتح١٠٩نينوى293

 75043201انيىريا قحطان احمد  سليمان٤٦تحالف الفتح١٠٩نينوى294

 75043191انيىريم  سالم  خليل  قاسم٤٥تحالف الفتح١٠٩نينوى295

 75043183انيىعلياء  سالم  اسماعيل  ابراهيم٣٤تحالف الفتح١٠٩نينوى296

 75043182ذكريونس بنيان معجون كولي٥٥تحالف الفتح١٠٩نينوى297

 75043153انيىانعام  قحطان  طه  صالح٥٦تحالف الفتح١٠٩نينوى298

ن  محمد  عجاج يوسف٣١تحالف الفتح١٠٩نينوى299  75043151ذكرياسي 

 75043148ذكرعبدالجبار  احمد  عبدالجبار محمد٢٢تحالف الفتح١٠٩نينوى300

 75043141ذكرمحمد ابراهيم  علي عيىس٦٠تحالف الفتح١٠٩نينوى301

 75043140ذكرخالد احمد  حمادي  عبدهللا٢١تحالف الفتح١٠٩نينوى302

 75043105ذكرعامر جهاد صالح يوسف٤٧تحالف الفتح١٠٩نينوى303

 7504377انيىحفصة محمد عبد هللا  احمد٣٠تحالف الفتح١٠٩نينوى304

 7504365ذكرماهر  خرصن غائب احمد٥٩تحالف الفتح١٠٩نينوى305

 7504360ذكرابو بكر مهدي صالح موىس٥٨تحالف الفتح١٠٩نينوى306

ن عويد٥٠تحالف الفتح١٠٩نينوى307  7504349ذكرعبدالكريم  احمد  حسي 

 7504335ذكراليوجد مرشح٣٢تحالف الفتح١٠٩نينوى308

 7504321ذكرعنان صالح  احمد  خرصن٣٨تحالف الفتح١٠٩نينوى309

 7504317ذكرحسام الدين  ازهر  ابراهيم طه٦٢تحالف الفتح١٠٩نينوى310

ي١٦٨نينوى311
 
فائز6711711650ذكراسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز١تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى312
 
فائز671174775ذكراحمد مدلول محمد مطلك٦٢تحالف القرار العراق
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ي١٦٨نينوى313
 
 671173144ذكرعمار ثامر عزيز محمد٣٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى314
 
ي زغب ٥١تحالف القرار العراق  671173130ذكرثابت ظاهر صلير

ي١٦٨نينوى315
 
ي غدير١٠تحالف القرار العراق  671172741ذكرمحمد اهريس صلير

ي١٦٨نينوى316
 
 671172664ذكرعبدالمنعم حمدي طه المشعان٥٤تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى317
 
 671172319ذكرمحمد عبدالوهاب عزيز وهب٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى318
 
 671172317ذكرجالل محمد خليف رجب٣٠تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى319
 
 671172003ذكرحسن محمود علي عبدالكريم٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى320
 
 671171869ذكرمزهر عبودي عزيز احمد١٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى321
 
ن٦تحالف القرار العراق  671171384ذكراحمد حسن علي حسي 

ي١٦٨نينوى322
 
 671171279ذكراحمد خليل درويش موىس٤٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى323
 
 671171273ذكرعهد طالل سليم محمدعلي٥٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى324
 
فائز671171178انيىهدى جارهللا داؤد حسن٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى325
 
 671171064ذكرعبدالحافظ ابراهيم خرصن عبدهللا٥٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى326
 
 671171060ذكرعلي رجب محمد جرجو١٥تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى327
 
 67117987ذكروسام طالل داود سليمان٤٧تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى328
 
منار بشب  يحي  محمد٤٤تحالف القرار العراق

 67117963انيى

ي١٦٨نينوى329
 
ي هاشم طه محمود٥٥تحالف القرار العراق

ن
 67117878ذكرهان

ي١٦٨نينوى330
 
 67117853ذكرفارس عبدالمجيد عبدالحميد صالح٢٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى331
 
ن٧تحالف القرار العراق  67117827ذكرمعن جرجيس محمد حسي 

ي١٦٨نينوى332
 
 67117755ذكرمطلك علي صالل دخيل٢٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى333
 
 67117720انيىكرم سعدهللا خضب  ابراهيم٤٠تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى334
 
 67117684ذكرليث مال هللا عزيز محمود٢٤تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى335
 
 67117653ذكراحمد محمد حمدان فاضل٢١تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى336
 
 67117650ذكروليد محمد خرصن عبدهللا٢٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى337
 
 67117568ذكرزين العابدين غانم جمعة سعيد٣٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى338
 
 67117566ذكراسعد حمود محيسن خلف٥٠تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى339
 
 67117537انيىاصيل محمد رفعت صالح٢٠تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى340
 
 67117518ذكرعبوش قاسم حسون عويد٤٦تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى341
 
 67117509ذكرزهب  حازم يونس سليمان١٧تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى342
 
 67117492ذكرعثمان علي جديع سالم٣٤تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى343
 
ي فتحي٣٥تحالف القرار العراق

 67117492ذكرفهد عبدالخالق عبدالغين

ي١٦٨نينوى344
 
 67117487انيىفرقد ملكو هرمز توما١٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى345
 
 67117470ذكرعلي هادي سلطان مناجي٣٧تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى346
 
 67117463انيىنادية جياد عمر حامد٣٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى347
 
 67117452ذكرمحمد محمود محمد الطه٤١تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى348
 
 67117439انيىشذى توفيق اسماعيل رشيد٢٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى349
 
 67117439ذكرنبيل محمد جميل حمزة١٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى350
 
ي عبدالرحمن محمد١٦تحالف القرار العراق

 
 67117427انيىامل عبدالباق

ي١٦٨نينوى351
 
 67117404انيىسناء سعدي شيت حمدان٣٦تحالف القرار العراق
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ي١٦٨نينوى352
 
وصال سليم علي محمد٤تحالف القرار العراق

 67117399انيى

ي١٦٨نينوى353
 
 67117390ذكراحمد ابراهيم محمد عزيز٤٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى354
 
 67117382ذكرخزعل قاسم سلطان حسو٣١تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى355
 
 علي٥تحالف القرار العراق

ن  67117378ذكرثابت عبدالستار حسي 

ي١٦٨نينوى356
 
 67117372ذكرعلي مليح احمد خضب ١٤تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى357
 
 67117366ذكربدران احمد عبدالخالق مصطفن٤٥تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى358
 
 67117350انيىرقية خلف حمد طلب٦١تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى359
 
 67117304انيىسعاد خليل جرجيس محمد٤٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى360
 
ن عبيد٥٧تحالف القرار العراق  67117288ذكرحامد علي حسي 

ي١٦٨نينوى361
 
ي قاسم يحي ٤٩تحالف القرار العراق

ن
 67117247ذكرزيد عون

ي١٦٨نينوى362
 
 67117240انيىايمان جالل الدين ابراهيم مصطفن٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى363
 
يف مصطفن١١تحالف القرار العراق  67117239ذكرمحمد عبدالنافع شر

ي١٦٨نينوى364
 
 67117230انيىوالء مظفر سعيد اسماعيل٥٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى365
 
 67117220انيىخلود محمد فخري سعيد٥٦تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى366
 
 67117174ذكرصالح حمدون علو سلطان٢٦تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى367
 
 67117170ذكراحمد صديق نايف علي٣٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى368
 
 67117149ذكرفواز يوسف طيب يوسف٢٥تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى369
 
 67117141ذكرصميم حازم موىس نعوم٢٧تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى370
 
ن٥٨تحالف القرار العراق  67117124ذكرمحمود بشب  محمد ياسي 

ي١٦٨نينوى371
 
 67117100ذكرمحمد صديق عمر موىس١٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨نينوى372
 
 6711764ذكراركان عبدالقادر يحي  قاسم٦٠تحالف القرار العراق

فائز541354698ذكرحسن خلف علو حميد١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى373

فائز541353975ذكرمحمد فرمان شاهر سلمان٦حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى374

 541353202ذكراحمد حسن احمد منصور٢٩حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى375

 541352815ذكرعائد عبد ابراهيم جرود١٠حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى376

 541352456ذكراحمد عبيد عيىس محمد٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى377

 541352451ذكرسالم علي ذهبان سالم٢١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى378

 541352252انيىسهام عباس علي حمادة٢٠حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى379

 541352172ذكرجمعة ابراهيم خرصن عويس٣حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى380

 541352170ذكررعد رمضان محمد هالل٥حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى381

 541351796ذكراحمد ابراهيم شالخ شالخ٢٧حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى382

 541351489ذكراركان سالم عكلة رجب٧حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى383

 541351408ذكرغازي محمد حمود اوكيان٦١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى384

 541351360ذكربشار صالح حسن اسماعيل١٧حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى385

 541351312ذكرسبعاوي ابراهيم محمد عطاهللا١٣حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى386

 541351306ذكرعبدالكريم جاسم محمد علي١١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى387

 541351044ذكرثامر الياس حسن خلف٢٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى388

 541351041ذكرصالح صباح سعدهللا محمد٣٣حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى389

 541351003ذكرفواز حسن علي طراف١٤حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى390
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ن عطاهللا علي٣٨حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى391  54135975ذكرعلي حسي 

 علي حاجم خالد٥٠حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى392
ن  54135816ذكرحسي 

 54135812ذكريوسف فتحي عويد خلف٣٠حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى393

 54135812ذكرشعبان خليل محمد عواد٣٥حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى394

ة محمد فتحي محمد٤حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى395  54135808انيىسمب 

ن غرب٨حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى396  54135669انيىساجدة  فرحان حسي 

 علي منديل صالح٣٧حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى397
ن  54135630ذكرحسي 

 54135591ذكرعالء ذنون احمد علي١٩حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى398

نوال علي ظاهر محيميد١٦حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى399
 54135547انيى

 54135514ذكرشيت احمد صالح عبدهللا٥٣حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى400

 54135497ذكريونس علي محمود عبدهللا٤٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى401

ن١٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى402  54135450انيىنازدار عبدهللا محمدسعيد ياسي 

رغد قاسم يحي  عزيز٤٠حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى403
 54135440انيى

 54135421ذكرمحمد عواد طالب علي٣٩حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى404

 54135408ذكرخضب  الياس علوش محمد٣١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى405

 54135392ذكرسعود علي سالم دحل١٨حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى406

 54135385ذكرسعدي صالح علي سليمان٢٦حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى407

 54135379ذكرسعد احمد محمد احمد٤٦حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى408

 54135340انيىزينب علي حسن علي٦٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى409

 54135292ذكرعبدالباري عباس مطلك خرصن٥٧حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى410

 54135280ذكرمحمد وسمي اشويش علي٤٥حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى411

 54135264انيىنجاح سالم مجيد محمود٣٤حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى412

هناء ابراهيم محمد علي٣٦حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى413
 54135232انيى

 54135230ذكرصائل محمد يونس محمود٥٨حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى414

 54135210ذكرجمال نايف اسماعيل ابراهيم٩حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى415

 54135208انيىليل نظب  نديم يعقوب٥٦حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى416

 54135197ذكراحمد عطيه حمد خزعل٥٤حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى417

ي عبدهللا محمد حسن٥١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى418  54135192ذكرصبر

 54135188انيىشاب عبدالستار عبدالواحد مصطفن٦٠حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى419

 54135170انيىرنا محمد صالح حمودي٣٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى420

ى عبدالحليم خرصن محمد٢٨حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى421  54135166انيىبرسر

ن حمش٢٥حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى422  54135153ذكررضوان محمود ياسي 

 54135116ذكرمحمد رمضان هالل محمد١٥حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى423

ن يونس٥٩حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى424  54135115ذكرفالح ايوب حسي 

 54135102انيىميادة حازم قاسم مصطفن٥٢حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى425

 5413593ذكرمحمد معيوف جاسم محمد٢٣حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى426

 5413585انيىانتصار صبار فتحي سلطان٤٤حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى427

 5413584ذكرابراهيم حسن صالح مهيدي٤٩حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى428

ي٤٧حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى429
 5413579ذكرغانم سعدهللا سليمان حموىسر
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ي٢٤حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى430
 5413571انيىنغم يعقوب يوسف توىسر

 5413564ذكرخالد احمد محمود شهاب٤٣حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى431

 5413562ذكرعمر يونس ذنون عمر٤١حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى432

 5413544انيىذكرى صبحي مال هللا اوحيد٤٨حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى433

 5413512ذكراحمد عبدالجليل ساير خضب ٥٥حزب الجماهب  الوطنية١٧٢نينوى434

ر حمادي سلطان يوسف١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى435 ن فائز370354206ذكرمب 

ن١٥النهج الديمقراطي١٦٠نينوى436  370353494ذكرسالم  خليف علي حسي 

ن حادي يوسف٣النهج الديمقراطي١٦٠نينوى437  370352654ذكرفيصل ياسي 

 370352541ذكرراغب سالم عبد الهادي حمد٥النهج الديمقراطي١٦٠نينوى438

 370351701ذكرفهد عبيد فهد محمد٩النهج الديمقراطي١٦٠نينوى439

 370351624ذكرصميم احمد خلف ابراهيم٣٣النهج الديمقراطي١٦٠نينوى440

 370351473ذكررعد محمد جاسم كعود١٠النهج الديمقراطي١٦٠نينوى441

ن احمد٦النهج الديمقراطي١٦٠نينوى442  370351460ذكرعلي محمد حسي 

ن١٣النهج الديمقراطي١٦٠نينوى443  370351403ذكرحسن علي عابد ياسي 

ن٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى444 ن ابراهيم فنش حسي   370351090ذكرامي 

 37035963ذكرجاسم محمد فرج يحي ٤٧النهج الديمقراطي١٦٠نينوى445

 37035881ذكرعبد عيىس مصطفن سليمان٣٤النهج الديمقراطي١٦٠نينوى446

 37035879انيىسارية صبار فتحي سلطان٣٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى447

 37035775ذكرمجيد حميد صالل سليمان٦٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى448

 تركي خلف بكر٤١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى449
 37035763ذكرمثين

ن عثمان٢١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى450 يف امي   37035666ذكرناثر شر

 37035616انيىميثاق طالب يوسف سلوم٢٤النهج الديمقراطي١٦٠نينوى451

 37035579ذكرمهدي صالح مرعي حسن٢٣النهج الديمقراطي١٦٠نينوى452

 37035544انيىكاملة نشمي خرصن احمد٧النهج الديمقراطي١٦٠نينوى453

 37035518ذكرعزالدين صالح محمود جاسم٥١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى454

 37035477ذكرجمال مال هللا عبدهللا يونس١٧النهج الديمقراطي١٦٠نينوى455

 37035412ذكراحمد عزيز محمد احمد٣٠النهج الديمقراطي١٦٠نينوى456

ن٥٥النهج الديمقراطي١٦٠نينوى457  37035405ذكرقضي عبد هللا فتحي حسي 

 37035371ذكرطالل محمود احمد علي٥٠النهج الديمقراطي١٦٠نينوى458

ن جباره٦٠النهج الديمقراطي١٦٠نينوى459  37035332انيىايمان رحيم عبد الحسي 

 37035318ذكرحمزة سلطان سعدون عباس٤٩النهج الديمقراطي١٦٠نينوى460

 37035306انيىزينب حامد شيت احمد١٦النهج الديمقراطي١٦٠نينوى461

 37035301انيىليل محمود صالح عبد هللا٤٤النهج الديمقراطي١٦٠نينوى462

 37035262ذكريونس شاي معيوف علي٣٥النهج الديمقراطي١٦٠نينوى463

 37035262ذكرمحمد  عبد هللا يوسف عربو١١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى464

 37035252ذكرعصام عبدالكريم الياس رجب٣٧النهج الديمقراطي١٦٠نينوى465

 37035251انيىوفاء حميد سعدون فتحي٨النهج الديمقراطي١٦٠نينوى466

 37035245ذكرسعد جاسم محمد عبيد٣١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى467

 37035240ذكرعمر محمود احمد مراد٢٧النهج الديمقراطي١٦٠نينوى468
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 37035236ذكرمحمد  بشب  يوسف محمد١٤النهج الديمقراطي١٦٠نينوى469

 37035233انيىمثال عبد هللا حمادي خلف٢٨النهج الديمقراطي١٦٠نينوى470

ن احمد٥٩النهج الديمقراطي١٦٠نينوى471  37035171ذكرفرحان محمود ياسي 

 37035165ذكرصالح حسن علي محمد٤٦النهج الديمقراطي١٦٠نينوى472

 37035149انيىيرسى صالح محمد خالد٢٠النهج الديمقراطي١٦٠نينوى473

 37035146ذكرمحمد  عدنان دحام قاسم٣٩النهج الديمقراطي١٦٠نينوى474

منال احمد يحي  محمد٤النهج الديمقراطي١٦٠نينوى475
 37035131انيى

 37035121انيىعزة  عماد عبد الجبار عبد هللا١٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى476

 37035112انيىزهرة  محمد فنش عبد هللا٥٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى477

 37035101ذكرمازن ماهر غانم محمد٤٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى478

ن١٨النهج الديمقراطي١٦٠نينوى479  3703589ذكرمحمود شكر محمود حسي 

سحر  عبدالوهاب محمد علي٥٦النهج الديمقراطي١٦٠نينوى480
 3703582انيى

 3703575انيىايمان خالد عبد هللا محمد٤٨النهج الديمقراطي١٦٠نينوى481

 3703575ذكراحمد علي مرعي حسن٣٨النهج الديمقراطي١٦٠نينوى482

 3703570ذكرطليع قسطو سعيد قسطو٤٥النهج الديمقراطي١٦٠نينوى483

 3703570ذكرعدي حسن خدر خدر٥٣النهج الديمقراطي١٦٠نينوى484

ن جرو٢٥النهج الديمقراطي١٦٠نينوى485  3703568ذكرمحمود فتحي حسي 

 3703554ذكرعبدالكريم علي فاضل محمد٥٨النهج الديمقراطي١٦٠نينوى486

ى سلطان قاسم يحي ٣٦النهج الديمقراطي١٦٠نينوى487
 3703551انيىبرسر

ن١٩النهج الديمقراطي١٦٠نينوى488  3703544ذكرعبدالخالق احمد اسماعيل ياسي 

 3703540انيىرفاه شاكر حسن نجم٤٠النهج الديمقراطي١٦٠نينوى489

 3703536ذكرمحمد  جار هللا كاظم علي٢٦النهج الديمقراطي١٦٠نينوى490

 3703521ذكرمحمود فتحي احمد جمعه٢٩النهج الديمقراطي١٦٠نينوى491

 3703516انيىاشاء جمال عبد الكريم صالح٦١النهج الديمقراطي١٦٠نينوى492

 3703513ذكرعبدهللا اسعد زيد فرحان٢٢النهج الديمقراطي١٦٠نينوى493

 3703513ذكراحمد خب  الدين احمد محمد٤٣النهج الديمقراطي١٦٠نينوى494

ن مصطفن٥٤النهج الديمقراطي١٦٠نينوى495  370351ذكرنزار عبد الرزاق ياسي 

 370350ذكرحافظ عبد الحافظ طاهر حامد٥٧النهج الديمقراطي١٦٠نينوى496

ي١٦٢نينوى497
ن
ي الكوردستان

ن حسن نرمو درويش١االتحاد الوطين فائز327892819ذكرحسي 

ي١٦٢نينوى498
ن
ي الكوردستان

 327892691ذكريونس احمد جاسم احمد٥االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى499
ن
ي الكوردستان

 327891992ذكرداود جندي سليمان كالو٢االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى500
ن
ي الكوردستان

 327891751ذكرعلي رمضان عبد هللا صالح٣االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى501
ن
ي الكوردستان

 327891709ذكرعلي الياس علي نذير٢٧االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى502
ن
ي الكوردستان

ي٩االتحاد الوطين  327891583ذكراركان عز الدين جانكب  حاجر

ي١٦٢نينوى503
ن
ي الكوردستان

و فاتح مرزة ولي٨االتحاد الوطين  327891429انيىهب 

ي١٦٢نينوى504
ن
ي الكوردستان

 327891244ذكرصالح عزيز محمود ظاهر٣٠االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى505
ن
ي الكوردستان

 327891092ذكربهزاد عبد الرزاق محمد نجم١٧االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى506
ن
ي الكوردستان

 327891073ذكرعزيز  سليمان  عباس اجبلو٥٧االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى507
ن
ي الكوردستان

ائيل ولي١٥االتحاد الوطين  327891049ذكرعزيز انور جبر
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ي١٦٢نينوى508
ن
ي الكوردستان

 327891031ذكرذياب محمد    محمد اسعد١٤االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى509
ن
ي الكوردستان

 327891022ذكرعبدالكريم ابراهيم سليمان برو١٠االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى510
ن
ي الكوردستان

 32789949ذكرعزيز حمود حسن عمر٢٩االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى511
ن
ي الكوردستان

ن انور  محمد١١االتحاد الوطين  32789799ذكرصالح محمد امي 

ي١٦٢نينوى512
ن
ي الكوردستان

 32789707انيىمكرمة خدر سعيد خدر٣٢االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى513
ن
ي الكوردستان

 32789631ذكرفيصل علي  نافخوش علي٦١االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى514
ن
ي الكوردستان

 32789578انيىليل  افدل نوري عمر١٢االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى515
ن
ي الكوردستان

 32789430ذكرحازم عمر عزو محمد١٩االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى516
ن
ي الكوردستان

 32789412ذكرعلي عبد الكريم محمد عبد الكريم٢٣االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى517
ن
ي الكوردستان

داود٤االتحاد الوطين ن بب  كالويز علي امي 
 32789401انيى

ي١٦٢نينوى518
ن
ي الكوردستان

 32789396ذكرفرهاد اسكندر الياس توفيق٣٣االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى519
ن
ي الكوردستان

 32789365ذكرسبهان سليمان صلير احمد٧االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى520
ن
ي الكوردستان

 32789362انيىفاطمة حميد سليمان احمد٢٦االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى521
ن
ي الكوردستان

ن عبد هللا حسن٦االتحاد الوطين  32789342ذكرعلي امي 

ي١٦٢نينوى522
ن
ي الكوردستان

 32789337انيىنادية خب  الدين شكر  محمود٦٠االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى523
ن
ي الكوردستان

 32789300انيىجميلة خرصن موح سعدون٢٢االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى524
ن
ي الكوردستان

 32789216انيىدعاء خليل اسماعيل حامد٢٨االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى525
ن
ي الكوردستان

 32789205انيىانغام ادريس سليمان حسن٢٠االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى526
ن
ي الكوردستان

ي عبدهللا خلف علي٥٣االتحاد الوطين  32789175ذكرححر

ي١٦٢نينوى527
ن
ي الكوردستان

 32789173ذكرفراس بالل  جاسم  محمد٥١االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى528
ن
ي الكوردستان

 32789171ذكرهه ريم  رفعت عبد هللا محمود٢١االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى529
ن
ي الكوردستان

 32789168ذكرلؤي  مجيد احمد عثمان٦٢االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى530
ن
ي الكوردستان

ن٥٢االتحاد الوطين  32789150ذكربيستون نجم الدين بكر حسي 

ي١٦٢نينوى531
ن
ي الكوردستان

 32789148انيىشيماء طه يوسف موىس١٦االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى532
ن
ي الكوردستان

 32789131ذكرمظفر قاسم حسن عبد هللا٣٦االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى533
ن
ي الكوردستان

 32789125ذكرخطاب محمد علي محمد٢٥االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى534
ن
ي الكوردستان

ن شحان خلف٢٤االتحاد الوطين ق تحسي   32789125انيىاستبر

ي١٦٢نينوى535
ن
ي الكوردستان

 32789121ذكرخالد احمد عبد القادر انبياء٣٧االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى536
ن
ي الكوردستان

ن٥٩االتحاد الوطين  32789114ذكرمحمد حسن محمد حسي 

ي١٦٢نينوى537
ن
ي الكوردستان

داود١٣االتحاد الوطين  32789110ذكرمهداوي احمد  محمد بب 

ي١٦٢نينوى538
ن
ي الكوردستان

 32789106ذكريونس عبد هللا رمضان عبو٣١االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى539
ن
ي الكوردستان

 32789102ذكرفيصل خلف عثمان غفور٤١االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى540
ن
ي الكوردستان

 3278992ذكرحنا الياس حنا بقطر٣٥االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى541
ن
ي الكوردستان

ى  يونس صالح عبيد٥٦االتحاد الوطين  3278989انيىبرسر

ي١٦٢نينوى542
ن
ي الكوردستان

ن سليمان٤٣االتحاد الوطين  3278983ذكرعبدالستار مجيد محمدامي 

ي١٦٢نينوى543
ن
ي الكوردستان

ن٤٥االتحاد الوطين و حسي   3278983انيىخالدة  فندو طب 

ي١٦٢نينوى544
ن
ي الكوردستان

 3278981ذكرجمال جميل فريق داود٥٥االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى545
ن
ي الكوردستان

 3278979ذكرنواف سالم حسن سلو٤٧االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى546
ن
ي الكوردستان

الدين نوري الياس اسماعيل٤٤االتحاد الوطين  3278977ذكرخب 
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ي١٦٢نينوى547
ن
ي الكوردستان

 3278962انيىطيبة غسان كنعان محمد٣٨االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى548
ن
ي الكوردستان

عروبة  حسن محمد علي طه٣٤االتحاد الوطين
 3278958انيى

ي١٦٢نينوى549
ن
ي الكوردستان

 3278951انيىبديعة هرمز سوالقا ياكو٤٨االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى550
ن
ي الكوردستان

 3278944ذكرسالم سليمان يزدين هفند٣٩االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى551
ن
ي الكوردستان

 3278941ذكرمروان عصام عبد اللطيف يحي ٥٨االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى552
ن
ي الكوردستان

 3278940انيىزينة صالح جميل يونس١٨االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى553
ن
ي الكوردستان

ن٥٠االتحاد الوطين  3278936انيىمنال عبدالكاظم موىس حسي 

ي١٦٢نينوى554
ن
ي الكوردستان

ي الياس عتو٤٦االتحاد الوطين  3278926ذكرمروان صبر

ي١٦٢نينوى555
ن
ي الكوردستان

 3278917انيىنىه محمد طيب ابراهيم٤٠االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى556
ن
ي الكوردستان

 327897ذكراليوجد مرشح٤٢االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى557
ن
ي الكوردستان

 327894انيىايالف حسان صالح مصطفن٥٤االتحاد الوطين

ي١٦٢نينوى558
ن
ي الكوردستان

 327894ذكربشار عبد جاسم محمد٤٩االتحاد الوطين

فائز285134823ذكراحمد عبدهللا محمد موىس١تمدن١٣٦نينوى559

 285131983ذكرلؤي عبدالقادر محمد عبدهللا٢تمدن١٣٦نينوى560

 285131609ذكرزياد طارق خضب   سالم٢٦تمدن١٣٦نينوى561

 285131443انيىرحيمه حسن احمد فرحان١٢تمدن١٣٦نينوى562

ي احمد٣٠تمدن١٣٦نينوى563
ن
 285131340ذكركمال سليمان حسان

 28513797ذكرمصعب سالم ذنون مرعي٢٧تمدن١٣٦نينوى564

 28513770انيىاشاء مرعي حسن علي٤تمدن١٣٦نينوى565

 28513729ذكرحامد شهاب احمد مرعي١٠تمدن١٣٦نينوى566

 28513721ذكرعلي احمد محمد محيميد٩تمدن١٣٦نينوى567

 28513686ذكرنواف فواز عطوان احمد٢١تمدن١٣٦نينوى568

ي جالل علي عبدهللا٤٠تمدن١٣٦نينوى569
ن
 28513681ذكرهان

ن شحان٥تمدن١٣٦نينوى570  28513635ذكرنارص محمد ياسي 

 28513561ذكرمحمد عواد سعران سحاب١٥تمدن١٣٦نينوى571

 28513551ذكرطارق محمدطيب ظاهر محمود٣تمدن١٣٦نينوى572

 28513527ذكرعلي اعناد احميد زيدان١٤تمدن١٣٦نينوى573

ن حسن محمد١٨تمدن١٣٦نينوى574  28513447ذكرحسن ياسي 

 28513444ذكرصبحي  صالح  محمد حماش٣٧تمدن١٣٦نينوى575

 28513438ذكرعبدالستار زوب  ع محمد عبيد٣٩تمدن١٣٦نينوى576

 28513430ذكرمسلط احمد عطيه عوض٢٥تمدن١٣٦نينوى577

حسنه علي طه حمدي٣٦تمدن١٣٦نينوى578
 28513423انيى

 28513413ذكرعلي هلوب احمد عبدهللا٤٤تمدن١٣٦نينوى579

ي هليل صالح طه٢٤تمدن١٣٦نينوى580
ن
 28513394ذكردبون

 28513381ذكرصالح خضب   عصفور داغر١٦تمدن١٣٦نينوى581

غيداء يحي  محمد عبدهللا٨تمدن١٣٦نينوى582
 28513355انيى

 28513342ذكرسامي فيصل عفر حمزة٤٣تمدن١٣٦نينوى583

 28513336ذكراحمد حسن علي عبدهللا٢٨تمدن١٣٦نينوى584

 28513310انيىاسيل سليمان مطر احمد٥٣تمدن١٣٦نينوى585
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 28513300ذكراحمد علي محمد علي٤٧تمدن١٣٦نينوى586

الدين سلطان محمد٥٩تمدن١٣٦نينوى587  28513298انيىعبب  خب 

 28513288ذكرصباح جاسم حبش  عبدهللا٣٤تمدن١٣٦نينوى588

 28513284ذكرطه دحام  عبدالقادر جمعة٦تمدن١٣٦نينوى589

 28513282ذكرربيع شعبان صالح  علي٤٩تمدن١٣٦نينوى590

 28513269ذكرعون الدين عبدالكريم صالح عبدالقادر١٧تمدن١٣٦نينوى591

 28513260ذكرسالم  حمد سليمان احمد١١تمدن١٣٦نينوى592

ن هالل عمر٢٣تمدن١٣٦نينوى593  28513256ذكرعبداالمب  حسي 

ة احمد يونس حسن٦١تمدن١٣٦نينوى594  28513240انيىامب 

 28513229ذكرسعد منصور شكر عبدهللا٥٠تمدن١٣٦نينوى595

 28513188ذكرعبدالرحمن علي عبدهللا  سليمان٣٢تمدن١٣٦نينوى596

 28513177ذكرعلي صباح مجيد طالب٤٨تمدن١٣٦نينوى597

ي٢٠تمدن١٣٦نينوى598  28513173ذكراياد علي احمد غرنر

 28513164ذكرخالد يونس حامد عزاوي٢٢تمدن١٣٦نينوى599

 علي بابان٣٥تمدن١٣٦نينوى600
ن  28513162ذكرمحمد رمضان حسي 

 28513161انيىوداد محمد خلف  محمد٣١تمدن١٣٦نينوى601

 28513142ذكرخالد عبدالوهاب خلف  عطاهللا٥٦تمدن١٣٦نينوى602

 28513129ذكراحمد صديق جاسم  محمد٧تمدن١٣٦نينوى603

 28513106ذكرعلي عواد علي عجان٤٥تمدن١٣٦نينوى604

 2851398انيىرغد صالح احمد زكور٣٨تمدن١٣٦نينوى605

 2851387انيىنغم  محي الدين حامد محمد٥٥تمدن١٣٦نينوى606

 2851377انيىصباح معيوف خليل ابراهيم٥٤تمدن١٣٦نينوى607

 2851364ذكرتيسب  اميرس شحاذه محمد١٩تمدن١٣٦نينوى608

ن٥٨تمدن١٣٦نينوى609  2851356انيىمريم دخيل محمد حسي 

 2851352ذكرعمر ادهم حسام الدين اسماعيل٥١تمدن١٣٦نينوى610

 2851342انيىرضاب سالم احمد محل٤٢تمدن١٣٦نينوى611

 2851336ذكرعبداالمب  محمد علي  مصطفن٤٦تمدن١٣٦نينوى612

 2851334انيىوسن عبدالوهاب يوسف صالح٥٧تمدن١٣٦نينوى613

 2851334ذكرمحمد موفق اسود فرحان٣٣تمدن١٣٦نينوى614

ن١٣تمدن١٣٦نينوى615  2851333ذكرخلف احمد حميد حسي 

ي٢٩تمدن١٣٦نينوى616
 
 2851324ذكرمازن عبدالعزيز محمود  الطان

 2851319انيىمكارم محمد عبد جدوع٦٠تمدن١٣٦نينوى617

خالدة علي جلعوط حاتم٦٢تمدن١٣٦نينوى618
 2851313انيى

 2851313ذكرطالل احمد عبد علي٤١تمدن١٣٦نينوى619

 285137ذكرخالد عبدالنارص خميس محمود٥٢تمدن١٣٦نينوى620

 149361524ذكرمحمد علي رمو سليمان٣٣تضامن١٧١نينوى621

 149361383ذكرعماد يوسف عبد شوي    خ١٩تضامن١٧١نينوى622

ن سلطان عبدهللا٧تضامن١٧١نينوى623  149361375ذكرياش حسي 

 14936704ذكرعبدالكريم خميس حياوي عبد هللا٣تضامن١٧١نينوى624
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 14936693ذكرشعالن صالح خلف سلمان١تضامن١٧١نينوى625

 14936663ذكرفالح حماد ابب  عكيل٤٦تضامن١٧١نينوى626

 14936655ذكرطه ابراهيم حديد محمد١١تضامن١٧١نينوى627

 14936549ذكررافع محمد سنجار ازالم٤٧تضامن١٧١نينوى628

 14936535ذكرعبدهللا اسود محمد حامد٩تضامن١٧١نينوى629

 14936499ذكراحمد عامر سلطان عبد القادر٢تضامن١٧١نينوى630

 14936484ذكرليث احمد محمود موىس٢٠تضامن١٧١نينوى631

 14936402ذكرسعد هادي محمد احمد٤٩تضامن١٧١نينوى632

 14936371ذكرعبدالفتاح خليل ابراهيم خليل٢٢تضامن١٧١نينوى633

 14936371انيىزهراء يوسف علي يحي ٣٨تضامن١٧١نينوى634

ن٣٢تضامن١٧١نينوى635  علي حسي 
 14936369انيىهناء مصطفن

 14936351انيىشيماء صالح حسن عطية٣١تضامن١٧١نينوى636

 14936309ذكرصالح احمد صالح محمد٢٩تضامن١٧١نينوى637

 14936252ذكراحمد محمد عبد هللا خلف٢٣تضامن١٧١نينوى638

 14936242ذكرفؤاد سعدهللا اسماعيل احمد٥تضامن١٧١نينوى639

 14936209ذكررافع يونس جاسم محمدعلي٣٤تضامن١٧١نينوى640

 14936186ذكرحامد عبد حمدون شحان٢٦تضامن١٧١نينوى641

 14936170ذكراياد محمد زيدان خلف١٦تضامن١٧١نينوى642

 14936160ذكرعماد محمود فرمان وكاع٦تضامن١٧١نينوى643

 14936149ذكرعادل علي سلطان محمد٣٠تضامن١٧١نينوى644

ي جواد٣٦تضامن١٧١نينوى645  14936135انيىاشاء هاشم صبر

 14936129ذكرسعد خليل يونس جاسم٤٣تضامن١٧١نينوى646

 14936124ذكرمروان عبد محمد حميد١٠تضامن١٧١نينوى647

 14936115ذكرفاضل نشمي نارص ذياب٤٢تضامن١٧١نينوى648

ي عبد الرحمن مصطفن٢٧تضامن١٧١نينوى649
 14936112ذكرجمال عبد الغين

 14936107ذكرسفيان عمر حمدان مهيدي٢١تضامن١٧١نينوى650

ن٤تضامن١٧١نينوى651  1493692انيىوزيرة محمد احمد شاهي 

 1493692انيىمنتىه عمر محمد حسن٤٠تضامن١٧١نينوى652

 1493691انيىاحالم يونس خليل ولي١٥تضامن١٧١نينوى653

 1493682ذكرحسام جمعة محمد علي١٣تضامن١٧١نينوى654

 1493679ذكراحمد اسماعيل شهاب احمد٣٥تضامن١٧١نينوى655

 1493678انيىايمان عبد الرحمن قاسم  محمد٨تضامن١٧١نينوى656

 1493667ذكرمطر عراك عرموش مساهر٢٥تضامن١٧١نينوى657

بسمة حميد علي خلف١٢تضامن١٧١نينوى658
 1493660انيى

ي عبدهللا مصطفن١٧تضامن١٧١نينوى659  1493651ذكرعبداالله صبر

 1493648انيىايمان محمود صالح عبد هللا٢٤تضامن١٧١نينوى660

 1493646ذكرفاضل علي محمد عباس١٤تضامن١٧١نينوى661

 علي٢٨تضامن١٧١نينوى662
ن  1493631انيىمريم يونس حسي 

 1493630ذكرناثر  ذنون زينو ذنون٤٥تضامن١٧١نينوى663
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 1493628انيىالهام قاسم محمد صالح٤٤تضامن١٧١نينوى664

 1493627ذكرمحمد حسن جرجيس خلف٣٧تضامن١٧١نينوى665

 1493619ذكرثائر رياض عزيز عبدالرحمن٣٩تضامن١٧١نينوى666

 1493614ذكرعبدالرزاق مهدي صالح رضوان٤١تضامن١٧١نينوى667

 149367انيىرنا فاضل احمد ابراهيم١٨تضامن١٧١نينوى668

ن٤٨تضامن١٧١نينوى669  149366انيىبيداء احمد نوري ياسي 

ن١(مستقل- شبكي )قضي عباس ١٠٣نينوى670  14824933ذكرقضي عباس محمد حسي 

ي١١٨نينوى671
 148001338ذكرعدنان برهان  محمود مجيد١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى672
ن٣٤تيار الحكمة الوطين  148001104ذكراياد عبدالقادر يونس امي 

ي١١٨نينوى673
ن٢٢تيار الحكمة الوطين  148001101ذكرزين العابدين عبداالمب  محسن حسي 

ي١١٨نينوى674
ن حمادي احمد١٦تيار الحكمة الوطين  14800927انيىاشاء يسي 

ي١١٨نينوى675
 14800602ذكرعدنان جعفر سليمان خليل٢تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى676
 14800557ذكروضاح عبدالوهاب جاسم  محمد٣تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى677
ي٣٢تيار الحكمة الوطين

 14800540انيىعروبة  زامل صليح ثويين

ي١١٨نينوى678
 14800521ذكرحسن محمود حميد  خضب ٣٧تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى679
 14800460ذكرلقمان دالوي خرصن مراد٧تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى680
ن عبدالقادر محمد نجم٢٥تيار الحكمة الوطين  14800452ذكرمعب 

ي١١٨نينوى681
 14800372ذكرخالص شكر  احمد عاشق١٠تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى682
ن٤٧تيار الحكمة الوطين  14800370ذكرعمر صالح احمد حسي 

ي١١٨نينوى683
 14800346ذكرعدنان هاشم  محمد داود٥٩تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى684
 14800332ذكرامب  نزار حميد احمد٥٧تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى685
ن يونس٥٤تيار الحكمة الوطين  14800308ذكرمحمد محمود حسي 

ي١١٨نينوى686
 14800274ذكرعامر رشيد ابراهيم احمد٣٩تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى687
 علي٢٨تيار الحكمة الوطين

 14800258انيىجنان احمد مصطفن

ي١١٨نينوى688
 14800237انيىاخالص حامد ذنون بكر١٣تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى689
 14800234ذكرشكر محمود محمد عباس٦تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى690
 14800203ذكرمحمود احمد ولي احمد٥تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى691
 14800198انيىيمامة عبدالجبار زينو ذنون٢٦تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى692
 14800190ذكرعبدالحكيم احمد خضب   مرعي٦١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى693
 14800187ذكرقضي عبدالستار سعدون احمد١١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى694
ن  ذنون يونس احمد٥٣تيار الحكمة الوطين  14800183ذكرياسي 

ي١١٨نينوى695
 14800175ذكرحيدر محمدعلي مجيد محمد٢٩تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى696
 14800174ذكرنبيل نذير احمد محمد٩تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى697
 14800174انيىسفانه  محمد  عبد صالح٢٤تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى698
 14800173ذكرعباس زينل علي سليمان٢١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى699
 14800163انيىمنال فيصل حمادي نارص٦٠تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى700
 14800162انيىاحالم محمد احمد ابراهيم٣٦تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى701
 14800147ذكرمحمد متعب محمد اشافيل٢٣تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى702
 14800141انيىانتصار رمضان خليل عبدالرحمن٤٨تيار الحكمة الوطين
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ي١١٨نينوى703
 14800128انيىلم احمد عبدهللا  خلف٥٢تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى704
 14800115انيىاخالص ابراهيم محمد عبد٦٢تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى705
 14800107ذكرجمال عبدهللا مخلف عبدهللا٣٣تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى706
 14800106انيىالهام محمود عباوي محمد٤٩تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى707
 14800100ذكرعمر دحام  عبدالقادر جمعه٥٥تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى708
 1480094ذكراوان الياس خرصن خليل١٥تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى709
 1480094انيىفرح زهب  ابراهيم خليل٢٠تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى710
 1480093انيىاالء صباح نارص سليمان١٢تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى711
 1480086ذكرعبدالمنعم كاظم محمد علي٤١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى712
 1480076ذكرنوفل محمد  صفو جرجيس١٨تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى713
 1480070انيىاعتماد عبدهللا عزيز عيىس٥٠تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى714
 1480066ذكرمحمد علي مهدي صالح٣٨تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى715
 1480062انيىميساء زينو محمد زين العابدين٥٦تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى716
 1480056ذكرمنهل يونس يوسف علي١٤تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى717
 1480039انيىسوريه الياس قاسم مجيد٣٥تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى718
ن  محمد سعيد سلو٤٣تيار الحكمة الوطين  1480037ذكرياسي 

ي١١٨نينوى719
 1480032ذكرمحمد عكيل رمضان عجان٣٠تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى720
 1480031ذكرفتاح عسكر خالد خلف١٧تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى721
 1480027انيىريا فاضل عبد يونس٨تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى722
 1480019انيىنداء محمد كاظم صالح٥٨تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى723
 1480016ذكرخالد فتحي حميد عزيز١٩تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى724
 1480014ذكراليوجد مرشح٤تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى725
 1480010ذكرسالم  سعيد  عبدالرزاق  جاسم٢٧تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى726
 148008انيىامية فهمي يونس الزبيدي٣١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى727
 148006ذكرمحمد رمضان عاشور جمعه٤٥تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى728
 148005ذكرمهند محمد عبدهللا  محمود٥١تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى729
شيماء سمب  اسماعيل علي٤٤تيار الحكمة الوطين

 148004انيى

ي١١٨نينوى730
 148003ذكرغانم جميل مصطفن محمد٤٢تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى731
 148002ذكرفرحان صالح علي غزال٤٦تيار الحكمة الوطين

ي١١٨نينوى732
 148002ذكراليوجد مرشح٤٠تيار الحكمة الوطين

 111412434ذكرفالح حسن عيىس علي٣الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى733

 111411424ذكرالياس ديرو حسن ديرو٩الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى734

 111411005انيىسونيا سالم حسن سليمان١الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى735

 11141909ذكرحكيم حيدر  سمو الياس١١الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى736

 11141573ذكراراس فارس الياس محمود٧الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى737

ن برجس حسن٨الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى738  11141503ذكرسالم حسي 

 11141487ذكرصباح جبور خرصن  عمر٤الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى739

 11141446ذكرسليمان الياس قولو عيدو٢الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى740

 11141441ذكردرويش ابراهيم  عيدو  علي١٠الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى741
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 11141438ذكردخيل مراد قاسم خلف١٣الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى742

 11141283ذكرخالد مرزا ابراهيم  ابراهيم٦الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى743

 11141271ذكرصالح خديدة كتو  عزو١٤الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى744

زو١٥الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى745 ان سلو سمو مب   11141156ذكركامب 

ي١٢الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى746
ى خمروك خرصن  زلفن  11141112انيىبرسر

 1114118انيىرشا سعدهللا مظلوم  صمور٥الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى747

 111414انيىرونزا سالم الياس سليمان١٦الحزب االيزيدي الديمقراطي١٦٧نينوى748

 97537403ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦نينوى749

 9753291ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦نينوى750

 9753236انيىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦نينوى751

 9753174ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦نينوى752

 9753156ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦نينوى753

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦نينوى754  9753111انيىرغد يوسف كبر

 975339ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦نينوى755

ي توما٩حركة بابليون١٦٦نينوى756
 975334ذكرفاضل توما بين

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦نينوى757  975332انيىكارمي 

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦نينوى758  975311ذكراشور يلدا بنيامي 

ي االشوري١١٣نينوى759
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعير

 84062977ذكررائد اسحق مي 

ي االشوري١١٣نينوى760
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان  84062862ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعير

ي االشوري١١٣نينوى761
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان ي٢المجلس الشعير

 84061398ذكرغزوان رزق هللا الياس مي 

ي االشوري١١٣نينوى762
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان  8406213انيىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعير

ي االشوري١١٣نينوى763
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان  840682ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعير

ي االشوري١١٣نينوى764
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان  840656ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعير

ي االشوري١١٣نينوى765
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعير  840639انيىكارولي 

ي االشوري١١٣نينوى766
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعير

 840629انيىميسون مي 

ي االشوري١١٣نينوى767
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان  840622انيىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعير

ي االشوري١١٣نينوى768
ن
ي الرسيان

ن
ي الكلدان  840616انيىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعير

 8182809ذكرمحمد صالح خرصن حميدي٣سائرون١٥٦نينوى769

 8182798انيىمدركة احمد محمد حسن٢٢سائرون١٥٦نينوى770

 8182793ذكرسيف غانم غدير دبح١سائرون١٥٦نينوى771

ن مهارش١٠سائرون١٥٦نينوى772 اس خالد حسي   8182677انيىنبر

 8182575ذكرخالد صالح محمود يوسف٥سائرون١٥٦نينوى773

 8182553ذكراسعد احميدي سلطان شحان٢٠سائرون١٥٦نينوى774

ن محمد خضب ١٥سائرون١٥٦نينوى775  8182418ذكرمحمد حسي 

 8182379ذكرهاشم شاكر احمد خلف١٤سائرون١٥٦نينوى776

 8182334انيىتيسب  محمد عبد محرم١٢سائرون١٥٦نينوى777

 8182290انيىجميلة حمران نامس محمود١٩سائرون١٥٦نينوى778

 8182244انيىبسمة غازي احمد محمد٨سائرون١٥٦نينوى779

 8182206ذكررفعت محمد شيت محمد علي٦سائرون١٥٦نينوى780
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 8182202ذكرداود جدوع احمد خالد٧سائرون١٥٦نينوى781

انتصار حازم محمود علي١٦سائرون١٥٦نينوى782
 8182195انيى

 8182115انيىذك ابراهيم محمد عبد القادر٤سائرون١٥٦نينوى783

 8182105ذكرمحمد مرعي حسن جمعة٩سائرون١٥٦نينوى784

 818292ذكرثابت مثين محمد لطيف٢٣سائرون١٥٦نينوى785

ي احمد١١سائرون١٥٦نينوى786  818274ذكروضاح عبد الرحمن صبر

 818266ذكرثائر ابراهيم طه احمد١٨سائرون١٥٦نينوى787

 818261ذكرياش عبدالرزاق صالح محمود١٣سائرون١٥٦نينوى788

 818253ذكراليوجد مرشح٢سائرون١٥٦نينوى789

 818216انيىنجاة  حسن جاسم عاصي٢١سائرون١٥٦نينوى790

ي عبدالرضا١٧سائرون١٥٦نينوى791
 81828انيىرجاء زيدان راصن

 69783912ذكرغزوان حامد حميد خليل٢تيار احرار الشبك١٠١نينوى792

 69781927ذكرعلي محمد فتحي اسكندر١تيار احرار الشبك١٠١نينوى793

 62943124ذكرصائب خدر نايف فارس٢حزب التقدم االيزيدي١١٤نينوى794

 62942181ذكرنايف خلف سيدو شمو١حزب التقدم االيزيدي١١٤نينوى795

ي سعد سالم سلطان الشبكي١٨٦نينوى796
 
 5962391ذكرسعد سالم سلطان علي١الحقوق

 58951476انيىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤نينوى797

 58951250ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤نينوى798

 58951124ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤نينوى799

 5895412ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤نينوى800

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤نينوى801
 5895372ذكرباسم حبيب اسطيفو مي 

 5895216ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤نينوى802

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤نينوى803
 حنا كرومي مي 

ن  589544انيىفرجي 

 589540ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤نينوى804

 589535انيىمين شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤نينوى805

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤نينوى806
ن
 589521ذكرهان

ي الديمقراطي١٠٦نينوى807
ن
 48361342ذكرياش سالم  محمود احمد١التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى808
ن
 علي٣التحالف المدن

ن  4836652ذكرزيد خالد حسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى809
ن
 4836330ذكرقضي شالل محمد اليوسف٩التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى810
ن
 4836205انيىعربية  جاسم  محمد الظاهر٢٠التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى811
ن
 4836203ذكرعبدالرحمن  محمد عبدهللا  محمد٢التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى812
ن
  حسن  علي١٧التحالف المدن

 4836182ذكرمحمود خرصن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى813
ن
ي  مجيد اسماعيل  ذنون١٣التحالف المدن  4836151ذكرخب 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى814
ن
ن حموش١١التحالف المدن  4836147ذكررائد خالد حسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى815
ن
ن٨التحالف المدن  4836127انيىعلياء  سالم  ابراهيم  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى816
ن
 4836115انيىرؤيا عباس  فؤاد  علي٤التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى817
ن
ن سلطان  نارص١٤التحالف المدن  4836112ذكرقضي  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى818
ن
 4836108ذكرداود سالم  سعدهللا احمد١٩التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى819
ن
 483695ذكرقحطان عدنان توفيق  ابراهيم٦التحالف المدن
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ي الديمقراطي١٠٦نينوى820
ن
 483678ذكرغازي  حواس محمد  هزاع٧التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى821
ن
 483678ذكراليوجد مرشح٥التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى822
ن
ضمياء  سالم  محمد علي  صالح١٢التحالف المدن

 483668انيى

ي الديمقراطي١٠٦نينوى823
ن
 483664انيىمروة  سمب   فخري  مصطفن٢٣التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى824
ن
ن١٠التحالف المدن  483661ذكرعبدالكريم  احمد  نوري  ياسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى825
ن
ن١٨التحالف المدن  483653ذكرسنان امب   ابراهيم  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى826
ن
ن٢١التحالف المدن  483630ذكرعبدالخالق  عبد المجيد  سلمان  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦نينوى827
ن
 483630ذكرلؤي  محمد رمزي  اسماعيل٢٢التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى828
ن
 483629انيىسناد غانم  عبد حياوي١٦التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦نينوى829
ن
 483612ذكراليوجد مرشح١٥التحالف المدن

 47472710ذكرسمب  درويش خلف نمر١حزب الحرية والديمقراطية االيزيدية١٦٩نينوى830

 4747992ذكرخديدا مراد رشو بيسو٢حزب الحرية والديمقراطية االيزيدية١٦٩نينوى831

 45301017ذكرعزيز ابراهيم مصطفن عبد٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى832

 4530267ذكراحمد عبدهللا ابراهيم صالح١٧ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى833

 4530257انيىجنة عبدالستار محمد عبدهللا٤ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى834

 4530240ذكرشوكت  محمد احمد عبدالرزاق٢٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى835

 4530187ذكرفارس ذنون داود محمد١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى836

 4530172ذكرعمر عماد عبدالجبار عبدهللا٥ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى837

 4530170ذكرمحمد نارص حمود عبدهللا٢٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى838

 4530161انيىمها محمد جاسم محمد٣٦ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى839

 4530159ذكررائد طالل سعود ويس٤٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى840

ن٢٦ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى841  سامي شيت حسي 
 4530112ذكرمرصن

 4530106ذكرمحمود عبدهللا محمد طه٣١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى842

ان سالم محمود احمد٨ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى843  4530105انيىنب 

مها صابر عبدالعالي حسن٢٤ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى844
 4530102انيى

 453096ذكروافر حمزة مجيد احمد٣٥ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى845

 453084ذكرجمعة عبد عزالدين يونس٣٠ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى846

 453081ذكرياش عامر حامد ذنون٢٧ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى847

 453081ذكرشهاب احمد محمد عبدالشيخ١٨ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى848

 453073انيىنداء ادريس حامد محمد١٦ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى849

ن جرجيس٤٠ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى850  453068انيىبداية عادل حسي 

ي سلمان٤١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى851  453067انيىفاطمة اسماعيل حاجر

 453065ذكرغزوان زهب  احميد قاسم٣٤ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى852

 453055ذكرمحمد عبدالعال طه ذنون٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى853

 453045انيىزينب محمد صفاوي عبدهللا٣٧ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى854

 453040ذكرصباح احمد موىس جاسم١٠ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى855

 453036انيىضحية محمود صالح عبدهللا٢٩ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى856

 453035ذكرعماد جميل ذنون يونس٣٨ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى857

 453031ذكراليوجد مرشح٦ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى858
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 453029ذكرمعن حازم علي زينل٩ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى859

 453025ذكرحسان طارق حامد عبدهللا١٩ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى860

 453025ذكرمحمد عبدالقادر احمد العلي١٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى861

 453024ذكررافع مصطفن عبدالرحمان مصطفن١١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى862

 453020ذكرسامي محمود يونس حوير٣٩ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى863

 453019ذكروائل  مظفر محمد نائل٧ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى864

 453019ذكرعبدالسالم مؤيد مجيد محمد٢٠ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى865

ن محمد٤٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى866  علي حسي 
ن  453016ذكرحسي 

 453012ذكرمصطفن قتيبة رضا ايوب١٤ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى867

 علي٢٨ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى868
ن  453011انيىرفل خالد حسي 

 453010ذكراليوجد مرشح٢٥ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى869

 453010ذكراحمد محمود محمد عمر١٥ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى870

 45308ذكرسيف موفق حمدون يحي ٣٣ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى871

 45308ذكراليوجد مرشح٣٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى872

 45304انيىصبا  طارق حامد عبدهللا٢١ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى873

 45304انيىتسواهن حميد احمد ابراهيم١٢ائتالف كفاءات للتغيب ١٣٤نينوى874

 33071728ذكرعبيد رشو دواس دهديس٢الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم١٠٢نينوى875

ي كندور سمو خلف١الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم١٠٢نينوى876  3307690ذكرححر

ي١ليسي  نيشتمان١٨٣نينوى877
 3161874ذكرحازم حسن اسماعيل فف 

 3161445ذكرخليل محمد يونس احمد٣ليسي  نيشتمان١٨٣نينوى878

 3161425ذكرصدر الدين محي الدين كريم علي٥ليسي  نيشتمان١٨٣نينوى879

يف٢ليسي  نيشتمان١٨٣نينوى880  3161316ذكرشوان عثمان حمه صادق شر

 316173انيىعروبة  عودة محمد خليفه٤ليسي  نيشتمان١٨٣نينوى881

ي  حيدر احمد صالح١حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى882
ن
 28271244ذكرهان

 2827239ذكرفرحان زينل رزا سليمان٧حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى883

ن فارس٣حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى884  2827171ذكرقتيبة ابراهيم حسي 

 282789ذكرخالد رفو بحو رفو٥حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى885

 282755ذكرحارث فتحي احمد حميد٢حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى886

 282742انيىنغم دريد كامل عبد القادر١١حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى887

 282728انيىمهاباد فرج محمد عارف٤حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى888

ي٦حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى889
 
ق  282723ذكرسمب  علي ابراهيم شر

 282722ذكرفواز خالد عبد العزيز حسن٩حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى890

 282721ذكرنشوان سليم احمد صالح١٠حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى891

 علي عباس٨حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى892
ن  282718انيىايناس امي 

 282716ذكراليوجد مرشح١٢حراك الجيل الجديد١٢٠نينوى893

ن حاصود عبو  عزو٢٩البناء واالصالح١١٠نينوى894  2514474ذكرمحمدامي 

 2514281ذكراليوجد مرشح١البناء واالصالح١١٠نينوى895

 2514185انيىزهراء ممتاز محمد طاهر٢٧البناء واالصالح١١٠نينوى896

 2514173ذكرعبدالوهاب محمود صالح احمد٣البناء واالصالح١١٠نينوى897
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 2514131ذكرلقمان سعيد مصطفن ابراهيم٢البناء واالصالح١١٠نينوى898

ن١٦البناء واالصالح١١٠نينوى899  2514106ذكركنعان جمعة سليمان شاهي 

 2514105انيىدعاء جميل عبدهللا احمد١٢البناء واالصالح١١٠نينوى900

ن٥البناء واالصالح١١٠نينوى901  علي محمد امي 
ن  2514102ذكرحسي 

 251487ذكربشار نجم الدين عبدهللا  مخلف١٧البناء واالصالح١١٠نينوى902

 251482ذكراسعد سعدي مهدي صالح١٠البناء واالصالح١١٠نينوى903

 251464ذكرياش راغب محمد فياض٢٨البناء واالصالح١١٠نينوى904

 251460ذكرشالل احمد عون نجم٧البناء واالصالح١١٠نينوى905

 251457ذكرعبدالحافظ ابراهيم علي قدو١٣البناء واالصالح١١٠نينوى906

 251454انيىضح عبدالجبار فتحي محمد١٤البناء واالصالح١١٠نينوى907

 251444انيىسوسن  محمد عبداالمب  محمد٤البناء واالصالح١١٠نينوى908

ي معاوية  اسماعيل عبدي٩البناء واالصالح١١٠نينوى909  251429ذكرحرنر

 251427ذكرضمب  احمد عبدهللا عباس١٥البناء واالصالح١١٠نينوى910

 251424ذكرفالح حسن ابراهيم محمد٢٤البناء واالصالح١١٠نينوى911

 251418ذكرماجد منصور بطرس عبداالحد١١البناء واالصالح١١٠نينوى912

 251415انيىاليوجد مرشح٨البناء واالصالح١١٠نينوى913

 251415ذكرفراس ميرس احمد محمد٢٦البناء واالصالح١١٠نينوى914

 251413انيىشوغيك ايشخان جاهيك ماهيليان١٨البناء واالصالح١١٠نينوى915

 251411ذكرزغلول احمد محمد احمد٢٠البناء واالصالح١١٠نينوى916

 251411ذكراليوجد مرشح٦البناء واالصالح١١٠نينوى917

 251411انيىلقاء حمزه الياس صبحي٢٣البناء واالصالح١١٠نينوى918

 25145ذكرعبدالكريم بدل عبدهللا حسن٢٥البناء واالصالح١١٠نينوى919

ن١٩البناء واالصالح١١٠نينوى920  25144ذكرابراهيم عمر ضيف حسي 

زا خرصن٢١البناء واالصالح١١٠نينوى921 ي مب 
 
 25143ذكرحيدر جوق

ن٢٢البناء واالصالح١١٠نينوى922  25141ذكرادريس حسن محمد حسي 

 23391587ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى923

 2339328ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى924

 233966ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى925

 233955ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى926

 233917انيىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى927

اس زهب  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى928  23399انيىنبر

 23395ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الرسيان١٣١نينوى929

 1794743ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩نينوى930

 1794198انيىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩نينوى931

 1794153انيىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩نينوى932

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩نينوى933
ي دنو بي 

ن
 1794146انيىكاق

 1794118ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩نينوى934

 179442ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩نينوى935

 179422ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩نينوى936

Page 24 of 26



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

 179413ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩نينوى937

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩نينوى938  179412انيىبلسم جوزيف بب 

 17945ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩نينوى939

 1690530ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤نينوى940

 1690178ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤نينوى941

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤نينوى942  1690175ذكرميخائيل بنيامي 

 169094انيىمين يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤نينوى943

 169076ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤نينوى944

 169065ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤نينوى945

 169063انيىاخالص مي  يعقوب مي ٩أبناء النهرين١٥٤نينوى946

 169036ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤نينوى947

 169025ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤نينوى948

 169017انيىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤نينوى949

 1601384ذكراسوان محمد علي محمود٩تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى950

 1601322ذكرمروان يونس ابراهيم احمد١تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى951

 1601216انيىطليعه  شحاذه مضحي صالح١٢تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى952

 160190انيىهناء حميد ابراهيم خليل١١تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى953

ين رشيد  محمد عثمان٤تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى954  160156انيىشب 

 160143انيىرند زهب  حامد احمد١٠تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى955

 160121ذكرنبهان عبدالكريم  حمدون  عبدهللا٣تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى956

 160120ذكراليوجد مرشح٢تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى957

ن٧تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى958  160119ذكرسامر عدنان  اسماعيل ياسي 

 160118انيىنادية نائف اسماعيل شحان٨تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى959

 160117ذكرحسن  محمد عطيه عبدهللا٦تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى960

 16015ذكراليوجد مرشح٥تجمع عراقيون للتغيب ١١٩نينوى961

 1597718ذكرمحمود خلف  خرصن نجم٥عراق االرض١٤٠نينوى962

 1597440ذكراحمد محمد خلف محمود١عراق االرض١٤٠نينوى963

 1597128ذكرنصيف جاسم محمد عيىس٢عراق االرض١٤٠نينوى964

 1597127انيىهدى غريب غثيث ابراهيم٤عراق االرض١٤٠نينوى965

 15975ذكراليوجد مرشح٣عراق االرض١٤٠نينوى966

ي١٧٥نينوى967
ن
ي محمد سليم١االتحاد االسالمي الكوردستان ن ححر  1348440ذكرحسي 

ي١٧٥نينوى968
ن
 134883ذكرمصطفن عبدهللا صالح احمد٢االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥نينوى969
ن
 134860ذكريوسف عثمان موىس عيىس٧االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥نينوى970
ن
 134822ذكرصالح ابراهيم اسماعيل حسن٨االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥نينوى971
ن
 134820ذكرقيدار عيىس احمد عبدهللا٦االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥نينوى972
ن
ن٥االتحاد االسالمي الكوردستان ن حسي   134820ذكرمهدي قادر شاهي 

ي١٧٥نينوى973
ن
موس٩االتحاد االسالمي الكوردستان  134819انيىهدى ابراهيم محمد بب 

ي١٧٥نينوى974
ن
 134819ذكرمحمد عبدالرحمن احمد قاسم٣االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥نينوى975
ن
 134810انيىسميعة سعيد مصطفن عبدهللا٤االتحاد االسالمي الكوردستان
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ي العراق١٣٢نينوى976
ن
ي العشائري ق

 1169409ذكرزيدان طه محمود طه١التيار الوطين

ي العراق١٣٢نينوى977
ن
ي العشائري ق

 1169137انيىصابرين صالح حسن هزاع٤التيار الوطين

ي العراق١٣٢نينوى978
ن
ي العشائري ق

 1169112ذكرعبدالواحد عبد هللا خلف حبل٢التيار الوطين

 1169100انيىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥نينوى979

ي العراق١٣٢نينوى980
ن
ي العشائري ق

 116974انيىاخالص محمد مالو محمود٥التيار الوطين

ي العراق١٣٢نينوى981
ن
ي العشائري ق

 116955ذكرنزار هادي ذنون خلف٣التيار الوطين

ي١١٥نينوى982
 1030242ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى983
 1030126ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى984
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطين  1030122ذكرجوزيف صليوا سير

ي١١٥نينوى985
 103091ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى986
 103078ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى987
 103043انيىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى988
 103034ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى989
 103026انيىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى990
 103015انيىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١١٥نينوى991
 103010ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطين

ي١٦١نينوى992
ى
 940100ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

ي١١٦نينوى993
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  92595ذكرنوفل شر

 63164ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠نينوى994

ي١٧٠نينوى995
ن
اكي الديمقراطي الكوردستان

 557107ذكرطه رشيد طه حسن١الحزب االشب 

ي١٧٠نينوى996
ن
اكي الديمقراطي الكوردستان

 55713ذكرغانم اسماعيل حسن طه٣الحزب االشب 

ي١٧٠نينوى997
ن
اكي الديمقراطي الكوردستان

 55710ذكرهاشم  اسماعيل حسن  طه٢الحزب االشب 

ي١٧٠نينوى998
ن
اكي الديمقراطي الكوردستان

 5575انيىمياف دشوار محمد سعيد٤الحزب االشب 

 46440ذكرسالم جمعه خرصن محمد١(مستقل)سالم محمد شبك ١٨١نينوى999

 42848ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١نينوى1000

 40542ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥نينوى1001

ي ثامر١٢٦نينوى1002 ي ثامر مطب ١رحيم لعيير  34424ذكررحيم لعيير
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