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

ي١٦٢السليمانية1
 
ي الكوردستان

ان محمد عباس حسن٢االتحاد الوطن  فائز26744255985ذكرمير

ي١٦٢السليمانية2
 
ي الكوردستان

فائز26744228157اننىجوان احسان فوزي رشيد١االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية3
 
ي الكوردستان

بليسه عبدالجبار فرمان علي٥االتحاد الوطن 
فائز26744226941اننى

ي١٦٢السليمانية4
 
ي الكوردستان

فائز26744220827ذكربختيار  جبار علي محمد١٠االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية5
 
ي الكوردستان

فائز26744218751ذكرحسن اىل احمد اىل٣١االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية6
 
ي الكوردستان

فائز26744218608اننىاره زو محمود خدر محمود٢١االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية7
 
ي الكوردستان

فائز26744216527ذكرطه حمدامير  خض  اغارسول٣٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية8
 
ي الكوردستان

زا قادر حمالن٣االتحاد الوطن  وان مير فائز2674426492ذكرشير

ي١٦٢السليمانية9
 
ي الكوردستان

 علي١٧االتحاد الوطن 
 2674425112اننىريزان دلير مصطف 

ي١٦٢السليمانية10
 
ي الكوردستان

 امير ١٦االتحاد الوطن 
 2674424338ذكرغريب احمد مصطف 

ي١٦٢السليمانية11
 
ي الكوردستان

 2674424292ذكرهه لكه وت عبدالرحمن اسماعيل احمد١٥االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية12
 
ي الكوردستان

 2674424237ذكرئاراس قريق زينل مردان٦االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية13
 
ي الكوردستان

 2674424197ذكرشمال نامق كريم محمود٢٣االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية14
 
ي الكوردستان

از مصطف  محمد خض ٢٥االتحاد الوطن   2674423809اننىشير

ي١٦٢السليمانية15
 
ي الكوردستان

 2674423446ذكرعدنان منصور حسير  رضا٧االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية16
 
ي الكوردستان

 2674422865ذكرفاضل كريم احمد محمود٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية17
 
ي الكوردستان

زا حسن٢٠االتحاد الوطن   2674422450ذكرزه رده شت عبدالرحمن مير

ي١٦٢السليمانية18
 
ي الكوردستان

 2674422240ذكرجبار محمد صالح  فتاح١٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية19
 
ي الكوردستان

 2674422193ذكررسخيل صابر فرج محمد١١االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية20
 
ي الكوردستان

 2674421970ذكررسدار حمه علي حمه صالح محمود٨االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية21
 
ي الكوردستان

 2674421922ذكردل نيا محمود علي محمود١٨االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية22
 
ي الكوردستان

 2674421886ذكررزكار حمد خدر اورحمان٣٠االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية23
 
ي الكوردستان

 ميكة علي٢٦االتحاد الوطن 
 2674421815ذكروهاب امير 

ي١٦٢السليمانية24
 
ي الكوردستان

 2674421688اننىكلثوم كريم حسير  معروف٩االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية25
 
ي الكوردستان

 2674421672ذكرجيا عبدالكريم رشيد جاسم١٩االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية26
 
ي الكوردستان

 2674421507ذكرزانا بيستون علي كريم٣٢االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية27
 
ي الكوردستان

 2674421408ذكرفريدون محمد صالح  نامدار٢٢االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية28
 
ي الكوردستان

 2674421383ذكرعطا عبدهللا صالح  حمه امير ٣٦االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية29
 
ي الكوردستان

ي عبدهللا اسماعيل علي٢٩االتحاد الوطن 
 2674421361اننىئاشن 

ي١٦٢السليمانية30
 
ي الكوردستان

 2674421169ذكرمصطف  ابراهيم احمد فتاح٢٤االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية31
 
ي الكوردستان

النة علي رشيد حسير ٣٣االتحاد الوطن 
 2674421136اننى

ي١٦٢السليمانية32
 
ي الكوردستان

زاد افندي رشيد احمد١٢االتحاد الوطن   267442758ذكرشير

ي١٦٢السليمانية33
 
ي الكوردستان

 267442688ذكرريبوار محمد حمه امير  محمدامير ٣٥االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية34
 
ي الكوردستان

 267442637اننىبفراو احمد امير  محمد١٣االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية35
 
ي الكوردستان

 267442446ذكرشاباز مجيد احمد عزيز٢٧االتحاد الوطن 

ي١٦٢السليمانية36
 
ي الكوردستان

 267442366ذكرمحمد احمد كريم عزيز٢٨االتحاد الوطن 

فائز15697370933ذكريوسف محمد صادق عبدالقادر١(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية37

فائز15697323320ذكرغالب محمدعلي شكر حسير ٢٢(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية38

فائز1569739370ذكرهوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا١٠(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية39

 1569738716ذكركامران علي خوارحم علي١٥(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية40
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 1569735164ذكرعدنان عثمان محمد علي١٨(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية41

 1569734217ذكرامير  بكر محمد محمود١٣(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية42

 1569733744ذكرهه له ت رشيد عبدهللا رشيد٩(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية43

 1569733433ذكرقادر  ابوبكر قادر ابراهيم٢١(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية44

 1569733282ذكرمحمود وهاب علي محمد٥(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية45

 1569731878ذكرعلي  قادر حمد ممند٤(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية46

 1569731610ذكردلشاد رشيد علي محمد٢(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية47

فائز1569731601اننىبه هار محمود فتاح  احمد١١(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية48

 1569731593ذكربه هروز علي رسول محمد٨(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية49

ي برايم١٦(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية50  1569731578ذكرمحمد برايم حاج 

 1569731517اننىشاناز  محمدرشيد احمد عبدالكريم٧(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية51

 1569731277ذكرحسير  طاهر شاكر محمد٦(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية52

 156973912اننىكورال  حمه نوري كاكه خان احمد٣(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية53

يف١٤(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية54  156973837اننىجيمه ن محمد رشيد رسر

زيان علي حمه طاهر حمه امير ١٩(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية55
 156973769اننى

 156973653ذكركامل محمد احمد صالح١٢(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية56

 156973401اننىجنار كمال محمد امير ١٧(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية57

 156973273ذكربه ختيار محمود قادر فتاح٢٠(التغيير)كوران ١٤٢السليمانية58

فائز6438927080ذكررسكوت لطيف شمس الدين محمد١حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية59

وان فرج محمد عارف١١حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية60  643894712ذكرسير

ي احمد موىس خدر٥حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية61
 643893910ذكردوسن 

 643892897ذكركاظم فاروق نامق قادر٨حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية62

فائز643892634اننىيرسى رجب كمر علي٢حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية63

 643891816اننىكوالله محمدامير  سعيد محمد٧حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية64

 643891568اننىافير   دارا عباس كاكل٢١حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية65

 643891558ذكرمحمدرؤوف سعيد فتح هللا٣حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية66

 643891516ذكرشوان عبدهللا حمد ابراهيم٦حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية67

 643891172ذكرارام اسماعيل سعيد امير ٤حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية68

 643891096ذكرخالد حيدر عبدعلي حسير ١٠حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية69

 64389809ذكرزيلوان عبدهللا احمد صالح١٧حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية70

 64389788ذكردارا انور زوراب صالح١٤حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية71

 64389746ذكرسالم عبدهللا عمر حمد٩حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية72

شنة علي عزيز حسن٢٠حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية73
 64389740اننى

 محمد علي١٩حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية74
 64389713ذكربهروس امير 

 64389658اننىيرسى محمود مبارك غيدان١٦حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية75

 64389571ذكرئاكو ازاد خض  عمر٢٦حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية76

 64389507ذكرريباز حميد مصطف  صالح١٨حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية77

هدى جبار محمد علي١٢حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية78
 64389435اننى

 64389419ذكركامران حمه سعيد مصطف  حسن١٣حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية79

 64389319ذكرصادق محمد محمود نادر١٥حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية80
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ي حمه علي٢٣حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية81
 
 64389221ذكرحسير  حمه امير  صوف

 حسن علي حسير ٢٢حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية82
 64389192ذكرمصطف 

 64389148ذكررسكان توفيق حمة كريم حمه امير ٢٤حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية83

سيفر  جالل علي عزيز٢٥حراك الجيل الجديد١٢٠السليمانية84
 6438981اننى

فائز5176334829ذكراحمد  حمه رشيد احمد محمد١العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية85

 517637313ذكردارا محمدامير  سعيد  محمود٢العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية86

 517632324ذكرعبدهللا ابراهيم وسو مامه٤العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية87

 517631267ذكرصالح حمه رشيد احمد  امير ٥العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية88

ي عبدهللا محمود  اسماعيل٣العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية89
 517631208اننىئاشن 

 5176392اننىرسوة  عبدهللا علي  عزيز٧العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية90

 5176384ذكركامران فتاح  عبدالرحمن كاكه ويس٦العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية ١٠٤السليمانية91

ي١٨٤السليمانية92
 
فائز488205169ذكردانا محمدجزاء علي محمد٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية93
 
488204378ذكرعمر خدر خدر محمد٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية94
 
 488204207ذكررزكار ازي عبدهللا سليمان١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية95
 
هيشو ريبوار علي  رضا١٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

 488203384اننى

ي١٨٤السليمانية96
 
 488202135ذكرريبوار امير  محمد ويس كريم١٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية97
 
 488202084ذكرهه لكورد محمد محمدكريم محمد١٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية98
 
 488202082ذكرسامان عبدهللا محمد مصطف ١٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية99
 
 488201963اننىناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية100
 
 488201864ذكرئاوات محمود صاحب نجم الدين٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية101
 
 488201617ذكركمال جمال محمدصديق غفور١٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية102
 
 488201486ذكرحسن رستيب محمدامير  كريم٢٢الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية103
 
وت٢٥الحزب الديمقراطي الكوردستان  488201405ذكراوات عبدهللا عبدهللا بير

ي١٨٤السليمانية104
 
 488201220ذكررسدار قادر محي الدين قادر٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية105
 
 488201199اننىجميلة عبدالرحمن حسن احمد١٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية106
 
 488201059ذكرعنايت نامق براخاس نادر٣٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية107
 
 488201058ذكرئارام عبدهللا علي عبدهللا٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية108
 
 488201018ذكردلدار صالح  حمه حسير  صالح١٥الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية109
 
 48820920ذكركارزان صباح  حمه صالح حمه يوسف١٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية110
 
 48820856ذكركاوه احمد محمد صالح٢٣الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية111
 
 48820851ذكرنارص  اسماعيل مام اغا مه زن١١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية112
 
 48820838اننىشكرية محمود احمد صالح٢٤الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية113
 
 48820541ذكرريبير  سالم محمدسعيد رشيد٢٠الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية114
 
 48820539اننىسوالف احمد محمود محي الدين٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية115
 
 هومر فتاح١٨الحزب الديمقراطي الكوردستان

 
 48820368ذكرمهدي علي صوف

ي١٨٤السليمانية116
 
 48820335اننىاديبه  عبدهللا وىلي سعيد٩الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية117
 
 48820230ذكربختيار  احمد رؤوف محمدامير ٢١الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية118
 
 48820208اننىفيان طاهر قادر مصطف ٢٧الحزب الديمقراطي الكوردستان

ي١٨٤السليمانية119
 
 48820110ذكرمحمد مامه عزيز محمود٢٦الحزب الديمقراطي الكوردستان

فائز4696713894ذكرريبوار كريم محمود حسير ١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية122
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 469674224اننىخانم رحيم لطيف عزيز٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية123

 469672639ذكرئاري سامي  حسير  ناظم٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية124

ين علي حسير  اسماعيل٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية125 شير
 469671962اننى

 469671597ذكرريبير  ازاد جالل رفعت١٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية126

وان محمدغريب احمد كريم٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية127  469671545ذكرشير

ي١٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية128
 469671396اننىكوالله صديق عبدهللا قاض 

 469671346ذكرره هيل اسماعيل مصطف  بايز٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية129

يفان عبدالخالق غريب جمعه٢١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية130  469671212اننىبير

 469671149ذكرعثمان عبدهللا امير  خض ١١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية131

 46967973ذكرمؤمن ياسير  محمدامير  حمة كريم٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية132

 46967897ذكرسامان عبدالرحمان احمد بابة٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية133

 46967848ذكرمحمود عبدهللا محمد فف  خض ٣٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية134

 46967768ذكراركان حسن غفور  محمد١٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية135

ي قادر امير ١٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية136  46967633ذكرلقمان حاج 

 46967592ذكرحلمي رسول رضا  محمد١٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية137

 46967590ذكرقادر  اسماعيل عبدالقادر محمد٢٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية138

ين كمال محمد سعيد٢٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية139  46967575اننىشير

 46967554اننىماردين عبدالكريم حمه رحيم سعيد١٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية140

 46967538ذكرسامان توفيق حمه درويش٢٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية141

 46967479ذكرانور ابوبكر كريم امير ٢٠التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية142

 46967466ذكرخالد سليم حمه مال٣٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية143

 46967442ذكرارسالن عبدهللا رحيم اسماعيل٢٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية144

 46967426ذكرشوان علي  توفيق قادر٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية145

 46967422ذكرريبوار رفعت علي قادر١٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية146

رسوة  محمدعلي محمد عبدالفتاح٢٩التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية147
 46967420اننى

 46967297ذكرئاكام عبدهللا توفيق خض ٣٢التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية148

 46967285اننىنيكار رسدار محمد صديق١٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية149

 46967279ذكرحسير  شفيق حسير  محمد١٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية150

 46967273ذكرنريمان صالح  احمد حمه صالح٢٧التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية151

 46967257ذكرازاد حمه طالب فرج مصطف ٣٥التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية152

 46967240ذكرهادي محمد عبدهللا عباس٣١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية153

 46967166اننىوهبه نارص عبدالقادر رضا٣٣التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية154

 46967135ذكرشمال احمد ابراهيم عزيز٣٦التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية155

 46967133ذكرخالد محمدامير  احمد سعيد٢٨التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية156

 4696733ذكرسه ربه ست ابراهيم رسول محمد٢٤التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة١٥٣السليمانية157

ي١٧٥السليمانية158
 
فائز3029712789ذكرمثن  امير  نادر حسير ١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية159
 
كو جودت مصطف  عبدهللا٥االتحاد االسالمي الكوردستان  302972568ذكرشير

ي١٧٥السليمانية160
 
 302972550ذكرفاتح محمد سليمان احمد٤االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية161
 
 302972481ذكرلقمان حسير   حسن محمد٧االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية162
 
 302972130اننىناسك  توفيق عبدالكريم عبدالرحيم٢االتحاد االسالمي الكوردستان
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ي١٧٥السليمانية163
 
 302971211ذكرمحمد مارف محمد مارف٨االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية164
 
 302971039ذكرارسالن صالح  حسن محمد١٠االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية165
 
وان سليمان فرج احمد٣االتحاد االسالمي الكوردستان  302971003ذكرنوشير

ي١٧٥السليمانية166
 
 30297873ذكرمحمد مصطف  برايم حسن٩االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية167
 
 30297246ذكررؤوف  كمال سعيد  طه١١االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية168
 
 30297224ذكرناصح كمال عبدالمحمد فتاح١٣االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية169
 
 30297205اننىهه الله محمد صالح  حسير ٦االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٥السليمانية170
 
 علي عبدهللا امام١٢االتحاد االسالمي الكوردستان

 30297200اننىنخشير 

ي١٧٥السليمانية171
 
 30297118اننىنجيبة محمد عبدهللا روستم١٤االتحاد االسالمي الكوردستان

ي١٧٠السليمانية172
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 48953532اننىتانيا طاهر جالل مصطف ١الحزب االشي 

ي١٧٠السليمانية173
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 4895229ذكربختيار  حسير   نوري محمد٢الحزب االشي 

ي١٧٠السليمانية174
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 4895198ذكرهوشيار  كريم محمد فتاح٣الحزب االشي 

ي١٧٠السليمانية175
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 489554ذكراركان حمه صالح حسير  خدر٤الحزب االشي 

ي١٧٠السليمانية176
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 489548اننىبه يمان احمد حمه حسن قادر٥الحزب االشي 

ي١٧٠السليمانية177
 
اكي الديمقراطي الكوردستان

 489536ذكرجبار محمود قادر محمود٦الحزب االشي 

ي ١٤٧السليمانية179
 
 1792738اننىشلير عبدالمجيد  رشيد معروف١العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧السليمانية180
 
 1792623اننىزيان حمه سعيد محمود حسن٥العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧السليمانية181
 
 179251اننىبخشان مجيد حميد مصطف ٣العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧السليمانية182
 
 179236اننىنرسين نوري صالح  علي٤العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي ١٤٧السليمانية183
 
 179236اننىئاويستا  كاظم احمد رضا٢العراق_ الحزب الشيوعي الكوردستان

ي١١٨السليمانية184
 1262325ذكرقادر حمه رؤوف مجيد١تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية185
دلسوز علي عارف قادر٩تيار الحكمة الوطن 

 126296اننى

ي١١٨السليمانية186
 126294ذكرعيىس رشيد عبدول فرج٢تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية187
 126293اننىجراخان لطيف عارف محمدصالح٥تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية188
ي اسماعيل علي محمد٣تيار الحكمة الوطن 

 126289اننىخواسن 

ي١١٨السليمانية189
 126283ذكرسواره عمر كريم احمد٤تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية190
 126256ذكرشورش احمد حمه امير  صالح٨تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية191
 126236ذكرعبدالصمد فاتح فتاح اسماعيل٧تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية192
يف١٥تيار الحكمة الوطن   126236اننىكوالله جالل صالح رسر

ي١١٨السليمانية193
 126228ذكرنامق عبدهللا محمد كريم١١تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية196
 126212اننىسندس نجمدين مجيد معروف١٦تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية198
يف١٢تيار الحكمة الوطن   12627اننىزارا كريم احمد رسر

ي١١٨السليمانية199
 12627ذكرره نجده ر  فتاح رشيد فرج١٤تيار الحكمة الوطن 

ي١١٨السليمانية200
 12623ذكررسكو عمر محمد احمد١٧تيار الحكمة الوطن 

 1148132ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦السليمانية201

 114885ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦السليمانية202

 114851ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦السليمانية203

 114849اننىبيدء خض  بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦السليمانية204

 114849ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦السليمانية205

 114841ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦السليمانية206
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و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦السليمانية207  114828اننىرغد يوسف كي 

 114824ذكراشور يلدا بنيامير  خوشابا٧حركة بابليون١٦٦السليمانية208

 114822اننىكارمير  مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦السليمانية209

ي توما٩حركة بابليون١٦٦السليمانية210
 11489ذكرفاضل توما بن 

 81885ذكرشادمان رشيد زوراب علي٧ائتالف النض١٥٨السليمانية212

 81863ذكربكر حبيب محمود محمد٥ائتالف النض١٥٨السليمانية214

 81845اننىشيان رشيد رحيم امير ٩ائتالف النض١٥٨السليمانية215

 81829ذكراميد عبدهللا صالح  عبدالرحمن٦ائتالف النض١٥٨السليمانية216

 81823اننىژيان عبدهللا نوري عبدهللا٢ائتالف النض١٥٨السليمانية217

 81822ذكرعماد اسماعيل عبدالقادر يوسف١٠ائتالف النض١٥٨السليمانية218

 81818ذكرمحمدنوري سيف الدين محمدنوري محمدسعيد٣ائتالف النض١٥٨السليمانية219

 8188اننىثائره اكرم محمد صالح٨ائتالف النض١٥٨السليمانية220

ي١٦١السليمانية221
ى
 54743ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 514108ذكرسامان عثمان حسير  محمود١ائتالف الوطنية١٨٥السليمانية222

وان محسن  خالد جميل٢ائتالف الوطنية١٨٥السليمانية223  51462ذكرسير

 51421اننىزيرين احمد امير   عزيز٣ائتالف الوطنية١٨٥السليمانية224

ين جمال فرج قادر٤ائتالف الوطنية١٨٥السليمانية225  51415اننىشير

 493161ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية226

 49322اننىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية227

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية228
ي دنو بن 

 
 49314اننىكاف

 49313ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية229

 49311ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية230

 49311اننىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية231

 49311ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية232

 4939ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية233

 4936ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية234

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩السليمانية235  4936اننىبلسم جوزيف بي 

 455105ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠السليمانية236

 33974ذكرميخائيل بنيامير  داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤السليمانية237

 33926اننىمن  يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤السليمانية238

 33924ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤السليمانية239

 33910ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤السليمانية240

 3398اننىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤السليمانية241

 3397ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤السليمانية242

 3395ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤السليمانية243

 3392ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤السليمانية244

 3392ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤السليمانية245

 3391اننىاخالص من  يعقوب من ٩أبناء النهرين١٥٤السليمانية246

ي االشوري١١٣السليمانية247
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعن 

 15430ذكررائد اسحق من 

ي االشوري١١٣السليمانية248
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  15412ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعن 
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ي االشوري١١٣السليمانية249
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  15410اننىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣السليمانية250
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1548اننىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣السليمانية251
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعن 

 1545اننىميسون من 

ي االشوري١١٣السليمانية252
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1545ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣السليمانية253
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان ي٢المجلس الشعن 

 1545ذكرغزوان رزق هللا الياس من 

ي االشوري١١٣السليمانية254
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1542اننىكارولير  ادور مخو زكا٦المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣السليمانية255
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1542ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعن 

ي االشوري١١٣السليمانية256
 
ي الرسيان

 
ي الكلدان  1541اننىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعن 

ي١١٦السليمانية257
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  14516ذكرنوفل رسر

ي ثامر١٢٦السليمانية258 ي ثامر مطير١رحيم لعين   14218ذكررحيم لعين 

 12810ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١السليمانية259

 1145اننىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهالىلي١٥٥السليمانية260

 10629ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥السليمانية261

 9426ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية262

 947ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية263

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية264
 
 943ذكرهان

 943اننىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية265

 943ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية266

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية267
 942ذكرباسم حبيب اسطيفو من 

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية268
 حنا كرومي من 

 942اننىفرجير 

 941ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية269

 940ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية270

 940اننىمن  رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤السليمانية271

 8615ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية272

 865ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية273

 862ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية274

اس زهير حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية275  862اننىني 

 861ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية276

 860اننىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية277

 860ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الرسيان١٣١السليمانية278

ي١١٥السليمانية279
 8310ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية280
 837ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية281
 836اننىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية282
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطن   836ذكرجوزيف صليوا سن 

ي١١٥السليمانية283
 833اننىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية284
 833ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية285
 831ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية286
 831ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية287
 831اننىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطن 

ي١١٥السليمانية288
 831ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطن 
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