
 بەش ی زانستە سیاسییەکان  –قۆناغی چوارەم 

  ٢٠٢٢-٢٠٢١ ی كۆششنمره
 

 كۆشش  ناوى قوتابيان  ژمارە
40% 

 19 ابوزيد هاوار ابوزيد عبدللا   .1

 15 ە يرو خواجاحمد نادر پ  .2

 20 أسيا اسماعيل حسين عثمان   .3

 26 عبدالخالق نوري  ايە  .4

 12 أركان بهجت عبدللا محمد   .5

 35 سعيد  ەاسراء عثمان صالح حم  .6

 15 اسماعيل صالح كريم نادر    .7

 31 ايالف سلمان محمود يونس   .8

 23 ايمان سعيد نوري حسن   .9

 30 ايمان محمد عثمان صادق   .10

 13 ئارام عيس ى احمد    .11

 20 ئاوات احمد جبار احمد   .12

 17 ركان ساالر محمد رسول ەئ  .13

 10 رزان برهان محمد  بە  .14

 27 وا ابراهيم عمر  بڕ   .15

 10 يمان احمد معروف  پە  .16

 22 شتيوان سالم مصطفى  پ  .17

 22 جهاد نهاد ناصر    .18

 20 سليمان حسن  حبيبە  .19

 14 خليل فخرى سعيد    .20

 17 دانية عالء خضير    .21

 29 فيق  ۆ ت ژیلە شێروان  .22

 15 ريان فارس خدر فارس   .23

 25 سليمان كريم    رزگارناس ێر   .24

 31 زهراء نوزاد روستم صالح   .25

 25 زهرة فيصل معروف نادر   .26

 15 بار محمد عيس ى ێز   .27

 23 زينب احمد صادق    .28
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 27 سارا نجم الدين ممند حسن   .29

 19 كريم سامان اياد اكرم   .30

 20 سامي اسماعيل درويش  .31

 16 بايز صالح  سەنگەر  .32

 22 رزاد محمد ێيران ش ەس  .33

 20 سردار عبدالواحد حسين وسو   .34

 28 جوهر علي عزيز  ەسرو   .35

 34 سمية مروان مصطفى    .36

 29 كريم خضر كريم   سۆژین  .37

 34 شوان نادر عبدللا  ەشن  .38

 25 ان شكري صالح ياسين ڤشهري  .39

 12 شيالن نورى محمد امين    .40

 21 راخان محمد رسول چ  .41

 27 يا سمكؤ مجيد چ  .42

 22 خالد عمر محمد   .43

 27 عبدالرزاق مهدي عبدالرزاق    .44

 20 عبدهلل نوزاد كريم   .45

 31 علي رمزى خضر   .46

 24 علي سعيد علي رسول   .47

 25 علي لقمان علي عزيز   .48

 15 عمار نعمان محمد    .49

 19 عواف عوام حسين ذياب   .50

 24 فاطمه صالح صابر توفيق     .51

 25 غانم عبدالجبار  هفاطم  .52

 25 محمد عبدللا حمد  ەفريشت  .53

 20 كلثوم محمد فتاح   .54

 20 محمد على محى الدين گۆڤار   .55

 16   یفۆمحمد اسعد ص  .56

 18 محمد حسين حسن حسين   .57

 25 محمد داود مولود    .58
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 16 محمد زكريا ولي علي   .59

 25 محمد على حمدأمين   .60

 20 محمد كريم محمد نبي   .61

 23 اسماعيل سكران فقي  مروە  .62

 20 مصطفى خالد محمد   .63

 15 موس ى عبدالرحمن خضر   .64

 21 مؤيد سعدي سعيد عثمان   .65

 20 وان حاجي حسين ژ ن  .66

 21 نورهان كامران جمال عمر   .67

 19 نوزاد محمدامين قادر   .68

 33 نيداء طلعت عثمان صادق   .69

 14 حسن رمضان نبي نيهاد   .70

 16 نيهاد قادر طاهر   .71

 20 ين دلشاد رؤوف ژ هاو   .72

 33 زان ميران خورشيد صالح ۆ ه  .73

 25 ابوزيد ابراهيم   یدێه  .74

 20 ورده فاروق قادر رسول   .75

 30 ياد لقمان محمد علي صالح   .76

 23 ڤیان فایق   .77

 21 لقمان گیابان  گ .78

 22 احمد سرباز  ا .79

 10 اركان سیدا احمد   .80

 


