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ئەنوەر حسێن )بازگر(

هەر  لەگەڵ  دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  11-ئایدیائایدیا: 
ژمارەیەكیشدا فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2-ئایدیا دیبلۆماتیكئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی 
دەدات.

3-كوردستان دیبلۆماتیككوردستان دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات، 
كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان، لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد 

دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
یەکەم  بەپلەی  و  جیهانیی  ئەدەبی  ئەكادیمی،  لێكۆڵینەوەی  بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  4-بارانباران: 
ناوخۆیی دەدات، لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان 
باڵودەكاتەوە، لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.

5-فۆکەسفۆکەس: وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی 
جیهان دەکات.

و  وەرگێڕان  بە  دەدات  گرنگی  سیاسی.  ئیسالمی  و  ئایینی  ڕەخنەی  بە  تایبەتە  گۆڤارێکی  فاکتفاکت:   -6
لێکۆڵینەوەی ئەو بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.

7- پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکانپڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان: پڕۆژەیەکی نوێی دەزگای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی 
و  دەخاتەڕوو  چەمکە  ئەو  الیەنەکانی  هەموو  چەمکێک،  بە  تایبەتە  کتێبێک  هەر  دەبینێتەوە،  گەورەدا 
و  ڕاڤە  و  وەردەگێڕدرێت  یان  دەنووسرێت  لەسەر  تێروتەسەلی  پێناسەیەکی  جیاوازەکانەوە  ڕەهەندە  لە 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
8- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( نامیلكەی فەلسەفی( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی )20( نامیلكە 

باڵودەكاتەوە )80( لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
9- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: )100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان 

و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
10- پڕۆژەی كتێبپڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی، فەلسەفی، فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا 

نزیکەی )300( كتێب چاپكراوە.
11- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( کتێبی ئەدەبی( کتێبی ئەدەبی: پێکدێت لە 100 کتێب لەسەر 100 ئەدیب و نووسەری جیهانی. بۆ هەر 
یەکێکیان پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی 

ئەزموونی نووسینیان.
12- پڕۆژەی کتێبی گیرفانپڕۆژەی کتێبی گیرفان: پڕۆژەیەکی تایبەتی دەزگای ئایدیایە و کار لەسەر چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی 
قەبارە بچووک دەدات، بە جۆرێک کە لەبار بێت بۆ خوێنەرانی ئەم سەردەمە. ناوەڕۆکی کتێبەکانی ئەم 
پڕۆژەیەش، خۆیان دەبیننەوە لە چەند دەقێکی نوێ و هەستیار و دەست بۆ نەبراو لە بوارەکانی سیاسەت 

و ئایین و زانست و مێژوودا.
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سەروتار

لــە  عێــراق  نوێنەرانــى  ئەنجومەنــى  بــۆ  دەنگــدان  پرۆســەى  )پێنجەمــى(  خولــى 
ــە دواى )2003( ــدى ل ــى ناوەن ــەوەى حكومەت ــا ل ــت، جي ــوە دەچێ )2021/10/10( بەڕێ
يشــەوە، نيــەت پاكــى و باشــى خــۆى لەگــەڵ گەلــى كــورد و مافەكانــى و تەنانــەت هــەق و 
حقوقــى دەســتوريى خۆيشــى نيشــان نــەداوە و جێبەجێــى نەكــردوە، ســەدان جــار مافــى 
خەڵكــى كوردســتانى پێشــێلكردوە و ســزاى ئابــورى داوە، زۆرجــار تەنانــەت وەك دوو 
دراوســێ و دوو هاوخەباتــى ڕۆژانــى ســەختيش مامەڵــەى لەگــەڵ هەرێــم نەكــردوە، 
زۆرجــار ناوەنــد، هێنــدەى لــە ئەجێنــدا دەرەكييــەكان دژى هەرێــم و گەلــى كــورد بەشــدار 
بــوە، هێنــدە مەيلــى بــەالى ئــەو دراوســێيەتييەوە نەبــوە، كــە خۆيــان پێــى دەڵێــن )باكــور( و 
ئێمــەش پێــى دەڵێيــن )هەرێمــى كوردســتانى فيــدڕاڵ(، واتــا هەرێمــى كوردســتان لەبــەردەم 
هەڕەشــە دايــە، بۆيــە گــەر كــورد الواز بێــت، دەســتور بــە خواســتى خۆيــان دەگــۆڕن و 

فشــارى زۆرتــر دەخەنــە ســەر هەرێــم. 
بانگەشــە  ئــەو  فاكتــەرى  ببێتــە  نايەوێــت  و  وايــە  بــاوەڕى  ئێســتا  تــا  كــوردە  ئــەوە 
چەواشــەكارييەى ناوەندەكانــى عێــراق كردوويانــە و دەيكــەن، كــە كــوردەكان دەيانەوێــت 
عێــراق دابەشــبكەن، ئێمــە نامانەوێــت دابەشــيبكەين، كــە مافــى هاواڵتيبــوون و پرســى 
ديموكراســى، مافــە نەتەوەيــى و نيشــتمانييەكان و ئازادييــەكان و ســنور و داهــات بــە 
يەكســانى بەرقــەرار بێــت و پێشــتر بــە ڕەســمى بناســرێت و ترســمان نەبێــت لــە ئەنفــال 
و جينۆســايد و كيميابارانێكــى تــر، ئێمــە نامانەوێــت دابەشــيبكەين، گــەر ناوەنــد، فيدڕاڵــى 

ــكات.  ــى ب ــم و وەكــو دوو دراوســێ قبوڵ ــۆ هەرێ ــە ڕەســمى بناســێ ب ب
هــەر بۆيەشــە هەمــوو چــوار ســاڵێك، كــورد بەشــدارى پرۆســەى دەنگــدان دەكات، تــا ئــەو 
بۆچوونــە ڕەتبكاتــەوە و تەقووييــەى پرۆســەى ديموكراســى بــكات و عێــراق لــە كێشــە و 

ئاريشــە و دەردەســەرى بــە دوور بێــت. 
بەشــدارى ئەمجــارەش، ڕەنگــە جياوازييەكــى هەبێــت، كــە لــە عێــراق و ناوچەكــە، مەترســى 

هاوپەيمانى كوردستان 
ميكانيزمێكى نوێ بۆ پرسە نيشتمانييەكان

ئەنوەر حسێن )بازگر(
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لەســەر كورد، لەچاو پێشــتر زياتر بوە، بەاڵم لەســەر ئاســتى دەرەكى، پشــتيوانى و دۆســتايەتيى 
زياتــر بــوە، ئــەوە بــە واتايەكــى تريــش ئەوەيــە، كــە عێراقيــش بــەم حاڵــەى ئێســتايەوە، ناتوانێــت 
ــە ســيادە و ســەروەرى خــۆى  ــە، ك ــە ناوچەك ــز ل ــى بەهێ ــۆڕاڵ و دەوڵەتێك ــە سيســتمێكى پل ببێت
بپارێزێــت و ڕێگــرى لــە فشــار و دەخالەتــى واڵتانــى ناوچەكــە بــكات و عێــراق بــۆ عێراقييــەكان 
بێــت، ئيمــان بهێنێــت بــە پرۆســەى ديموكراســى كامــڵ و مافــى هەمــوو پێكهاتــەكان دابيــن بــكات.  
پەيوەســت بــە ناوخــۆى كوردســتانەوە، لەســەر ئاســتى گشــتى، كــورد دەبــوو هاوپەيمانييەتێكــى 
بــاش و گــەورە و فراوانــى هەبوايــە، بــەاڵم تەنهــا يەكێتــى نيشــتمانى ئــەم دەستپێشــخەرييەى 
ــا، كــە هەنگاوێكــى جــددى و  كــرد لەگــەڵ بزوتنــەوەى گــۆڕان، )هاوپەيمانــى كوردســتانى( پێكهێن
نيشــتمانى بــوو لــە پێنــاو مافەكانــى خەڵكــى كوردســتان و دەتوانــێ ڕۆڵــى باشــترى خــۆى بگێڕێــت 
و نزيكبوونــەوەش لــە يەكگرتــووى ئيســامى و كۆمەڵــى دادگەريــش، هەنگاوێكــى سياســى و 
واقيعييــە، كــە دەتوانــێ يەكێتــى چەتــرى كۆكردنــەوەى هەمــوو ئــەو هێزانــە بێــت، تــا النيكــەم 

ــت.  ــاو نەبێ ــەرت و ب ــى كــورد و هەڵوێســتەكانى پ دەنگەكان
ســەرۆكايەتى ئــەو هاوپەيمانێتييــەش بــۆ يەكێتــى، قوبــاد تاڵەبانــى دەتوانێــت دەور و نەقشــى 
پۆزەتيڤــى هەبێــت لەســەر پرۆســەكە، بــە تايبەتــى كــە دەتوانــێ مامەڵەيەكــى هۆمۆجيــن و گونجــاو 
ــان  ــى ئەوەي ــە دروســتبكات و زەمــان و دڵنياي ــا ناهۆمۆجينان ــزە ئاراســتە و ئايدي ــەم هێ لەگــەڵ ئ
ــە  ــز ل ــام جــەالل، ڕێ ــۆڕم و شــێوازى م ــڵ، دۆســتايەتى، ف ــێ لەســەر هێ ــەو دەتوان ــە ئ ــدات، ك پێب
دۆســت و بەرامبەرەكانــى بگرێــت، دۆســت و هاوپەيمانيــان بێــت و تەنانــەت هەندێكجــار چــاو لــە 
ــاو ســەركەوتنى پرۆســەكە و  ــە پێن كورســييەك و دوو پۆســت و زۆر شــتى تريــش بپۆشــێت، ل

ــزە كوردســتانييەكان.  ــارى هێ ــى گوت يەكگرتووي
ئــەوەى كــە يەكێتيــش كــردى، بێگومــان گۆڕينــى گوتــارى تونــد و ملمانێــى سياســى زۆر و 
زەوەنــد و كێشــەى سياســى، ئيداريــى و ڕاديكاڵــى فكــرى و ئاريشــەى جوگرافــى و ميديايــى 
نێــوان يەكێتــى و گــۆڕان، يــان زۆنــى ســەوز، بــۆ گوتــارى نــەرم و نيــان و هاوپەيمانــى سياســى 
و نەتەوەيــى و حيزبــى، كۆتاييهێنــان بــە قەيرانــى سياســى و ئيداريــى و ميديايــى زۆنــى ســەوز و 
دانانــى كاريگەريــش لــە زۆنــى زەرد، باشــترين حــەل و ڕێــگا چارەســەرى سياســى و نيشــتمانى 
قازانجەكــەى  كــە  يەكێتــى،  وەكــو  گــەورەى  هێزێكــى  لەســەر  مێژوويشــە  بەرپرســيارێتى  و 
ــارى  ــە ســەر ســەرمايەى شۆڕشــى خەڵكــى كوردســتان و پرۆســەى ديموكراســى و گوت دەچێت
نيشــتمانييەوە، جيــا لــەوە نزيكبوونــەوە و هــاوكارى لەگــەڵ دوو هێــزى تــر )يەكگرتــوو و كۆمــەڵ(، 
كــە لــە ڕووى فكــرى و ئيدۆلۆژييــەوە، پارادۆكســيان لەگــەڵ يەكێتــى هەيــە، بــۆ خــۆى ئەزمــوون 
و دەســتكەوتە، واتــاى ئەوەيــە جياوازييــەكان بەهێزمــان دەكــەن، كــە دەكرێــت جياوازيــى فكــر و 
ئيدۆلۆژيــا و پارادۆكــس بوونيــان، ببێتــە مەجالــى يــەك گوتــارى و يــەك هەڵوێســتى سياســى و 
ــى  ــو چــۆن يەكێت ــت، وەك ــى پێبهێنێ ــى كوردســتان كۆتاي ــدارى و مەترســييەكانى ســەر هەرێم ئي

ئەمەشــى لەگــەڵ كۆمــەڵ و يەكگرتــوو كــرد. 
ئــەوەى دەمێنێتــەوە لــەم نێوەنــدەدا، گوتــارى يەكێتــى و پارتييــە، جيــا لــە هەمــوو خيــاف و 
ملمانێــى سياســى و ئيداريــى، وەكــو دوو هێــزى خــاوەن نفــوز، ئەكســەرييەتى حكومــەت و 
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پەرلەمــان، دەكرێــت ملمانێــش بكــەن و دۆســتايەتى بەردەواميــش بكــەن، دەكرێــت ڕەخنــە لەيــەك 
ــت.  ــر بێ ــە شــكانى يەكت ــان ل ــەاڵم ئاگاي بگــرن، ب

ــەاڵم مەســەلە نيشــتمانى و  ــدات، ب ــى خــۆى ب ــى حيزب ــى بەهێزكردن ــان هەوڵ ــت هــەر كامي دەكرێ
نەتەوەييــەكان و ئەزموونــى باشــور، خــەت و خاڵــى ســورى هەردووكيــان بێــت، كــە يەكێتــى الى 
ــت  ــت و دەيەوێ ــش دەبێ ــردوە و بەردەوامي ــزە ك ــەى پراكتي ــەم ئەزموون ــان جــار، ئ ــەوە دەي خۆي
ــەكان و پرۆسســى ديموكراســى  ــاف و ئازاديي ــە قازانجــى خــۆى و پرســى م ــز ب پارســەنگى هێ

ــەر.  بگرێتەب
ــزە  ــەى خۆبەزلزانيــن هەڵبگــرن و هێ ــە غــرور و مامەڵ ــزە غــرور خــوازەكان دەســت ل دەبێــت هێ
پۆپۆليســتييەكانيش دەســت لــە بانگەشــەى پۆپۆليزمانــە هەڵبگــرن و واقيعــى بجوڵێنــەوە، هێــزەكان 
ســازش لەســەر خــەون و مافەكانــى گەلــى كــورد بكــەن لــە ناوخــۆدا و پێداگريــش لەســەر مــاف و 

حقوقەكانــى گەلــى كــورد بكــەن لــە بەغــدا. 
ــەم  ــە النيك ــارام و بەرپرســيارانەيە، ك ــى، ئ ــار و بانگەشــە و لێدوانەكان ــا ئێســتاش گوت ــى ت يەكێت

ــر.   ــى ت ــارى هێزەكان ــكام و گوت ــە هەمــوو بانگەشــە و ڕي ــاوازە ل جي
بۆيــە ئــەم هەڵبژاردنــە و هەڵبژاردنەكانــى داهاتــووش، جيــا لــە پرســى نيشــتمانى و پرۆســەى 
ديموكراســى، دەبێــت چ يەكێتــى، چ هێزەكانــى تــر ئــەوە بزانــن مەترســى گــەورە و ئاڵوگــۆڕى 
چــاوەڕوان كــراو و پيــان و پانــى هێــزى لۆكاڵــى و ناوچەيــى و نێودەوڵەتــى هەيــە، كــە بەشــێكى 
پەيوەنــدى بــە كــوردەوە هەيــە، بۆيــە يەكگرتوويــى و گوتــارى يەكگرتــوو و دۆســتايەتى لــە 
حاڵەتــى گريمانــە و ئەگــەرى نەخــوازراو، كــە لــە دەســت كــورددا نەبێــت، گــەر كورديــش نەجــات 
ــەرى  ــورد( فاكت ــە خــۆى )ك ــت، ك ــت و ئاســودە دەبێ ــى دەردەچێ ــن زەرەر لێ ــە كەمتري ــەدات، ب ن

ــەوە.  ــەرووى دەبێت ــك كــە ڕووب ــە هــەر ڕووداوگەلێ ــوە، ل ــر نەب يەكــەم و ئاخي
ــە  ــورد ب ــوو ك ــزەكان، هەم ــدا زلهێ ــۆڕى ئەجێن ــە و ئاڵوگ ــەى ناوچەك ــەم پاندانان ــوادارم ل ــە هي ك

گەورەيــى لێــى دەربچێــت بــە دەســتكەوتى سياســى و نيشــتمانى. 
ئــەم پرۆســەيە لــە كۆتاييــدا هەرچــى بێــت بــە كەموكوڕييەكانيشــيەوە، كــەم و زۆر دەتوانێــت 
ئاينــدەى كــورد لەنــاو پرۆســەى سياســى و عێــراق و ئاڵوگۆڕەكانــى داهاتــوو ڕەنــگ ڕێــژ بــكات، 
نييــەت پاكــى خــۆى نيشــانبدات، كــە لەگــەڵ پرۆســەى ديموكراســييە، لەگــەڵ ناوەندێكــى پلۆڕاڵــە، 
بــەاڵم گــەر نەكــراو ناوەنــد قەناعەتــى پێــى نەبــوو، لەگــەڵ هــەر ئاڵوگۆڕێكــى واقيعــى مامەڵــە 
دەكات و لــە هــەر دەرفەتێــك كــە دێتــە پێــش بــە ئاشــتى و ديالــۆگ لەگەڵيدايــە، گــەر مافــى چــارەى 
ــى  ــۆ دەكات و خــودى جەناب ــى كوردســتانى كارى ب ــت، كــە ليســتى هاوپەيمان خۆنووســينيش بێ

مــام جــەالل مانيفيســتۆكەى داڕشــتوە.
بۆيــە دەنگــدان بــە هاوپەيمانــى كوردســتانى، دەتوانــێ بەشــێكى زۆر لــە ئەجێنــداى نەيارانــى كــورد 
ــێ  ــكات، دەتوان ــورد دەســتەبەر ب ــى ك ــى گەل ــە خەونەكان ــش ل هەڵوەشــێنێتەوە و بەشــێكى زۆري
نەخشــە ڕێــگا و ئامانجەكانــى مــام جــەالل درێــژە پێبــدات و وەكــو هێــزى بەرپرســيار خــۆى 

نمايــش بــكات. 
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اقكانیعێررۆكهسه
(1958-1921تی)میپاشایهسیسته


اقگۆىحکومەتىپاشایەتىوئااڵىعێرلۆ

  
 

 ناو  وێنه ژ
هۆكاری  ماوەی دەسەاڵت

 دەستبەرداربوون وەرگرتنی دەسەاڵت ی كه مردنه

1 

 

م  كه ڵی یه یسه فه
لی  حسێن عه
 هاشمی

ری  انگی سێپتێمبهم 1921ی ئابی 21
1933 

هۆی  به
ی  ڵته جه

كۆچی   وه دڵه
 دوایی كرد

2 

 

ڵ  یسه غازی فه
لی  حسێن عه
 هاشمی

 1939ی نیسانی 4 1933ری  مانگی سێپتێمبه

ڕووداوی   به
هاتوچۆ 

كۆچی دوایی 
 كرد

3 

 

ڵ غازی  یسه فه
ڵ حسێن  یسه فه

 لی هاشمی عه

اڵم  ، به1939ی نیسانی 4
  له  وه نه مه هۆی بچوكی ته به

 1953ی ئایاری 2
 ست ده اڵتی گرته سه ده

یرانی  ی حوزه14  
1958   

هۆی  به
تای  كوده

  وه ربازیه سه
 كوژار 
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 کۆمارىوئااڵىعێراقسیستەمىلۆگۆى
 (1958لەسەردەمى)عەبدلکەریمقاسم(،)

 
 

 

-المعارفجومەیلیبدولسه)عهلەسەردەمى
(1968)،(ەیلیعەبدولڕەحمانعارفجوم

  
 

–نبەکرەلەسەردەمى)ئەحمەدحەس
)2003–1968(،سەدامحوسێن(

  
 

(مانانیهاوپهیكاتیتاڵسهلەسەردەمى)ده
(2003-2004)

  
 

(حکومدائەنجومەنىلەسەردەمى)
(2003-2004)

  
 

–ەبانیجەاللحوسامەددیننورەڵاڵیتاڵ-رلەسەردەمى)غازیعجێڵياوه
(2021-2004)،بەرهەمئەحمەدساڵح(-محەممەدفوئادمەعسووم
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یكاتیتاڵسهده ومیكۆماریکۆمارەکانىعێراقلەسیستهسەرۆک
)2021–1958(ودواترمانانیهاوپه

 ناو  وێنه ژ
 ماوەی دەسەاڵت

 ی كه هۆكاری مردنه
 دەستبەرداربوون وەرگرتنی دەسەاڵت

1 

 

 كوژار   وه ربازیه تای سه هۆی كوده به 1963ی شوباتی 8 1958موزی  ی ته14 لکەریم قاسمعەبدو

2 

 

محەمەد نەجیب 
 ڕوبێعى 

 كوژار   وه ربازیه تای سه هۆی كوده به 1963ی شوباتی 8 1958موزی  ی ته14

3 

 

الم عارف  بدولسه عه
 جومەیلی

ی هێلی  وه وارهخ  وتنه هۆی كه به 1966ی نیسانی 13 1963ی شوباتی 8
 ستدا ده گیانیان له ، وه یه كه  ره كۆپته

4 

 

 1966ى نیسانی 16 1966ی نیسانی 13 عەبدولڕەحمان بزاز 

ئەشکەنجەیەکی لە زیندان ڕووبەڕووی 
پاش ئەوەی  ،زۆری جەستەیی بوەوە

جەڵدەی مێشک لێی دەدات، لە زیندان 
ئازاد دەکرێت، پاش ماوەیەک کۆچی 

 دوایی دەکات.

5 

 

عەبدولڕەحمان 
 عارف جومەیلی

ی تەمموزی 17 1966ى نیسانی 17
1968 

پایتەختی لە عەممانی  2007ی ئابی 24
 .ئوردن کۆچی دوایی کرد

6 

 

ئەحمەد حەسەن 
 بەکر

  1967ی تەمموزی 17
ی تەمموزی 16

1979 
  وه خۆشیه هۆی نه به 1983ساڵی 

 كۆچی دوای كرد 

7 

 

دام حوسێن  سه
 مەجید

 2006کانوونی یەکەمی  ى30 2003ی نیسان 9 1979ی تەمووزی 16
 سێدارەدرا

8 

 

 غارنر یجا
 یكات یتاڵ سه ده

 مانانی هاوپه
 لەژیاندا ماوە 2003ى مایۆى 12 2003ی نیسان 21

9 

 

 پۆڵ بریمەر 
 یكات یتاڵ سه ده

 مانانی هاوپه
 2003ى مایۆى 12

 حوزەیرانی 28
2004 

 لەژیاندا ماوە

10 

 

 لەژیاندا ماوە  2005ی نیسان 6 2004 حوزەیرانی 28 ر غازی عجێڵ ياوه

11 

 

سامەددین یجەالل ح
  2005ی نیسان 6 تاڵەبانی ىنور

ی تەممووزی 24
2014 

لە ئەڵمانیا،  2017ی تشرینی یەکەمی 3
 بە هۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد

12 
 

مەد فوئاد محە
 مەعسووم 

 2014ی تەممووزی 24
ی تشرینی یەکەمی 2

2018 
 اندا ماوەلەژی

 

 

بەرهەم ئەحمەد 
 ساڵح

ی تشرینی یەکەمی 2
2018 

 لەژیاندا ماوە  -
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(2004-2003ئەندامانىئەنجومەنىحوکملەکاتىداگیرکارىئەمەریکا)
ئەوکەسانەىکەسەرۆکایەتىئەنجومەنىحوکمیانکردلەکاتىداگیرکارىئەمەریکا

 ناو  وێنه ژ
 ماوەی دەسەاڵت

 زبی سیاسییح
 دەستبەرداربوون رگرتنی دەسەاڵتوە

1 
 

محەمەد بەحر 
ى تەموزى 31 2003ى تەموزى 13 علوم

 سەربەخۆ  2003

2 

 

ئیبراهیم 
زبى دەعوەى یح 2003ى ئابى 31  2003ى ئابى 1 جەعفەرى 

 ئیسالمى 

3 
 

 2003ى ئەیلولى 1 ئەحمەد چەلەبى 
ى ئەیلولى 30

2003 
کۆنگرەى نیشمانى 

 اقى رعێ

4 
 

ى تشرینى یەکەمى 1 ەالوى ئەیاد ع
2003 

ى تشرینى 31
 2003یەکەمى 

بزوتنەوەى ویفاقى 
 اق رنیشتمانى عێ

5 
 

ى تشرینى دووەم 1 تاڵەبانى  لجەال
2003 

ى تشرینى 30
 2003دووەم 

یەکێتى نیشتمانى 
 کوردستان 

6 
 

عەبدولعەزیز 
 حەکیم 

ى کانونى یەکەمى 1
2003 

ى کانونى 31
 2003یەکەمى 

اڵى ئەنجومەنى با
 ئیسالمى عێراق  

7 

 

ى کانونى دووەمى 1 عەدنان پاچەچى 
2004 

ى کانونى 31
 2004دووەمى 

ئەنجومەنى 
سەربەخۆکانى 

 دیموکراتى 

8 
 

موحسین 
ى شوباتى 29 2004ى شوباتى 1 عەبدولحەمید 

2004 
زبى ئیسالمى یح

 اقى رعێ

9 
 

محەمەد بەحر 
 2004ى ئازارى 1 علوم

ى ئازارى 31
  سەربەخۆ 2004

10 
 

ى نیسانى 30 2004ى نیسانى 1 مەسعود بارزانى 
2004 

پارتى دیموکراتى 
 کوردستان 

11 
 

زبى دەعوەى یح 2004ى  ئایار 17 2004ى ئایار 1 عزەدین سەلیم 
 ئیسالمى 

12 
 

انى یرەى  حوز1 2004ى  ئایار 17 ر غازی عجێڵ ياوه
 اقیون رعێ 2004
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(2004-2003)اگیرکارىئەمەریکائەندامانىئەنجومەنىحوکملەکاتىد
 زبی سیاسییح ناو  وێنه ژ

1 
 

 سەرۆکى ڕابیتەى مافى مرۆڤ ئەحمەد شیاع براک 

2 
 

 اقى رزبى شوعى عێیى حرسکرتێ حەمید مەجید موسى 

3 
 

 پارێزەر و سیاسى  دین ەدارا نور

4 
 

اقى رى عێاڵزبوڵیسەرۆکى ح عەبدولکەریم مەحمداوى 
 ئۆپۆزسیۆن 

5 
 

 سیاسى و سەربەخۆ   *اشمىعەقیلە ه

6 
 

 اقى رمانى عێهاوپەیمانى نیشت سەالمە خفاجى 

7 
 

 سیاسى و سەربەخۆ   مەحمود عوسمان 

8 
 

 المى سزبى دەعوەى ئییح بیعیەد.موفق ر

9 
 

 قالى کۆمەڵەى نیشتمانى ئینتی نەسیر جادرجى 

10 
 

 ە اقیرسیاسى و هاوپەیمانى عێ وائیل عەبدولەتیف حسێن فازڵ 

11 
 

ى بزوتنەوەى دیموکراتى رسکرتێ ا نیونادم یوسف کەن
 ئاشوورى 

12 
 

 اقى رهاوپەیمانى نیشتمانى عێ رەجا حەبین خزاعى 

13 
 

 سیاسى و سەربەخۆ   سەمیر شاکر مەحمود سمیدعى 

14 
 

 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان سەاڵحەدین محەمەد بەهادین 

15 
 

 رکمان سیاسى و تو سونگوڵ چاپوک 


ڕوبەڕووى هەوڵێکى تیرۆرکردن بویەوە و دواى پێنج ڕۆژ ، کەسایەتى سیاسى و سەربەخۆ * پاش پێنج ڕۆژ لە دەست بەکاربوونى )عەقیلە هاشمى(

 .اقى شوێنى گرتەوەرە خفاجى( هاوپەیمانى نیشتمانى عێلە برینداربوونى لە نەخۆشخانە گیانى لە دەستدا و )سەالم



لیستى ھاوپیمانى کوردستان: 
  ینراق دەکرانى عننى نونجومئ
سنگرى برگریکردن ل مافکانتان 



 ھبژاردنى سرۆکایتى عراق
(2018 - 2003)
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 (2021 - 2003هەڵبژاردنى سەرۆکایەتى عێراق )

 ژ دەنگ ساڵ ناو ژ
 - 2005-2003 ئەنجومەنى حوکم 1

2 

 

جەالل 
سامەددین یح

 تاڵەبانی ىنور

دەنگى  227دەنگ  248لە کۆى  6/4/2005
 .بەدەستهێناوە

 .ردراوەبەزۆرینەى دەنگ هەڵبژێ 11/11/2010

3 

 

فوئاد  د.
دەنگى  211دەنگ  225لەکۆى  24/7/2014 مەعسووم

 .بەدەستهێناوە

4 

 

بەرهەم 
 2/10/2018 ئەحمەد ساڵح

لە خولى دووەمى هەڵبژاردنى سەرۆک 
دەنگى  219کۆماردا، بەرهەم ساڵح 

 .بەدەستهێنا
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خولى یکم
ھبژاردنی ئنجومنی نونرانی عراق

  (2005/12/15)
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 بەڕێوەچوو دوو هەڵبژاردن دا(2005ساڵى )لە 
 

کەوتن لە نێوان الیەنە سیاسیەکان و بە ڕاوێژى ئەنجومەنى حکوم کڕێ (، بە30/1/2005لە )یەکەم:  
 جومەنى نوێنەرانى عێراق دابەشکرا.نکورسیەکانى ئە

 
 .( ئەندام پەرلەمان بەڕێوەچوو275)دیاریکردنى بۆ هەڵبژاردنى  (15/12/2005لە ) دووهەم:      
 

 :یەکەم
 

 
 
 
 

 
 
 
زبى شوعى یهاوپەیمانى کوردستان، پێکهاتبوو لە )یەکێتى نیشتمانى کوردستان، پارتى دیموکراتى کوردستان، کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان، ح *

 .دیموکراتى کوردستان( یستزبى سۆسیالیکوردستانى، بزوتنەوەى ئیسالمى کوردستان، ح
وپەیمانى دەوڵەتى یاسا، ڕەوتى حیکمەى نیشتمانى، ئەنجومەنى ئیسالمى ئەعال، حزبى چاکسازى، هاوپەیمانى عێراقى الموحد، پێکهاتبوو لە )ها *

  .ڕەوتى سەدر، ڕێکخراوى بەدر، حیزى فەزیڵە، کوتلەى مستەقیلون(
 .نە مەزهەب(نلە )چەند الیەنێک و کەسایەتى عەرەبى سو وەپێکهاتلیستى عێراقية نیشتمانى،  *

 کۆی ژمارەی کورسییەکان قەوارە سیاسییە براوەکان ژ
 75 *هاوپەیمانى کوردستان 1

 140 *هاوپەیمانى عێراقى الموحد 2

 5 لیستى عێراقيون 3

 40 لیستى عێراقية نیشتمانى* 4
 3 بەرەى تورکمانى  5
 3 اق رە نیشتمانى سەربەخۆکانى عێیەتیدەستەبژێر و کەسا 6
 2 یەکێتى گەل  7
 2 کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان  8
 2 اقى رڕێکخراوى کارى ئیسالمى عێ 9

 کورسى کۆتاکان 
 1 هاوپەیمانى نیشتمانى دیموکراسى 10
 1 لیستى ڕافیدەینى نیشتمانى  11
 1 کوتلەى ئاشتەواى ڕزگارى  12

 275 کۆى گشتى 

خولى یەکەمى ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق لیستە بەشدارەکانى 
 (30/1/2005)کەوتن پێک هێنراوە ککە بە ڕێ
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 (30/1/2005) بەشدارى دەنگدەران بەپێى پارێزگا
 

 
 
 
 
 

 (30/1/2005)رانى عێراق هەڵبژاردنى ئەنجومەنى نوێنە
تۆمارى  پارێزگا ژ

 دەنگدەران
ژمارەى 

 بەشداربووان
 ڕێژەى سەدى بەشداربووان

 %86.4 585429 677821 ئەنبار 1

 %79.4 593828 747588 بابل 2

 %70.1 2702541 3857499 بەغدا 3

 %74.2 813758 1096749 بەسرە 4

 %74.9 529755 707598 الەدی 5

 %92.0 422218 458924 دهۆک 6

 %95.3 828810 870026 هەولێر 7

 %70.4 309771 439764 کەربەال 8
 %73.3 323250 441168 میسان 9
 %66.1 208662 315842 موسەننا 10
 %72.8 385533 529890 نەجەف 11
 %70.2 942514 1343381 موسڵ 12

 %64.7 338925 524073 قادسیە 13

 %98.4 555755 564607 سەاڵحەدین 14

 %84.2 809759 961786 سلێمانى 15

 %86.1 595425 691581 کەرکوک  16

 %71.9 588415 818939 زیقار 17

 %68.0 354563 521466 واست 18

 %76.4 11361911 15568702 کۆى گشتى     
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  دووهەم:
 
 
 

 

 ( 2005هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە )
 تهاتووی الیەنە کوردییەکان کورسی بەدەس

 2005كانونی یەكەمی  15هەڵبژاردنی  2005كانوونی دووەمی  30هەڵبژاردنی 
 ێژەی كورسییەكانی كوردڕ كورسی كورد ێژەی كورسییەكانی كوردڕ كورسی كورد

75 28% 58 21.9% 
 
زبى چاکسازى، ییکمەى نیشتمانى، ئەنجومەنى ئیسالمى ئەعال، حلە )هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا، ڕەوتى ح وەپەیمانى عێراقى الموحد، پێکهاتهاو *

 .حیزى فەزیڵە، کوتلەى مستەقیلون( ڕەوتى سەدر، ڕێکخراوى بەدر،
زبى شوعى یلە )یەکێتى نیشتمانى کوردستان، پارتى دیموکراتى کوردستان، کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان، ح وەهاوپەیمانى کوردستان، پێکهات *

 دیموکراتى کوردستان(. تزبى سۆسیالیوەى ئیسالمى کوردستان، حکوردستانى، بزوتنە
 ە مەزهەب(.نپێکهاتبوو لە )چەند الیەنێک و کەسایەتى عەرەبى سونلیستى عێراقية نیشتمانى،  *

 کۆی ژمارەی کورسییەکان قەوارە سیاسییە براوەکان ژ
 128 هاوپەیمانى عێراقى الموحد* 1

 53 هاوپەیمانى کوردستان* 2

 44 بەرى هاوپەیمانى عێراقی 3

 25 لیستى عێراقيە نیشتمانى* 4

 11 اقى ربەرى الحوار نیشتمانى عێ 5

 5 یەکگرتوى ئیسالمى کوردستان 6

 کورسى کۆتاکان
 2 المتقدميون 7

 3 صالحةمتجمع التحرير/ ال 8
 1 بەرەى تورکمانى العراقيين 9

 1 لیستى ڕافیدەینى نیشتمانى  10

 1 قائمة مثال االلوسي لالمة العراقية 11

 1 حركة اليزيدية 12

 275 کۆى گشتى 

ەنجامى هەڵبژاردنى خولى دووەمى ئەنجومەنى ئ
 (15/12/2005ى عێراق )نوێنەران
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 (2005 – 2004ساڵی )  ی ئازادی عێڕاق له دوای پڕۆسه اق لهرتی عێ حكومه ىم كه ی یه كابینه
 

 الوی یاد عه کابینەى ئه
 پۆست ناو

 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك سه الوی یاد عه ئه
 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك جێگری سه بەرهەم ئەحمەد ساڵح

 زیری كشتوكاڵ وه ریفی لی شه ن عه وسه سه
 كان ندیه یوه زیری په وه كیم لی حه د عه مه محه

 ۆشنبیریزیری ڕ وه زائیری د جواد جه مه موفید محه
 رگری زیری به وه عالن حازم شه

 ران زیری كۆچ و كۆچبه وه  رده یشو وه باسكاڵ ئه
 و فێركردن  رده روه زیری په وه ر فه سامی مۆزه

 با زیری كاره وه ڕایی یهوم سامه ئه
  زیری ژینگه وه موشكات موئمین

 زیری دارایی وه هدی بدولمه عادل عه
  وه ره زیری ده وه هۆشیار زێباری

 ندروستی زیری ته وه لوان ال عه عه
 ی زانستی وه زیی خوێندنی بااڵ و توێژینه وه ف جابر ڵه تاهیر خه

 جێكردن و نیشته  وه دانكردنه زیری ئاوه وه ر سالم ر فاروق عومه عومه
 كانی مرۆڤ زیری مافه وه مین د ئه مه ختیار محه به

 كانسازی و كانزا زیری پیشه وه حاجم حسێن
 زیری ناوخۆ وه قیب الح نه فه

 زیری داد وه مالیك دوهان حسێن
 وانی و ئیش و كار  زیری شاره وه رواری سرین به نه

 وت زیری نه وه زبان سامر غه
 زیری پالندانان وه هدی عافز مه

 لۆجیا كنه زیری زانست و ته وه ر ندان عومه شاد مه ڕه
 ازرگانیزیری ب وه فا جبوری د مسته مه محه
 یاندن و گه  وه زیری گواستنه وه ی حاتم سوڵتان عرس لوئه

 رزش نجان و وه زیری گه وه بان ق غه لی فایه عه
 كانی ئاو رچاوه زیری سه وه شید تیف ڕه له

 تی اڵیه زیری كار و كاروباری كۆمه وه ممی تیف ته بدوله یال عه له
 روباری پارێزگاكانت بۆ كا وڵه زیری ده وه تیف بدوله وائیل عه

 ت بۆ كاروباری ژنان وڵه زیری ده وه رمین عوسمان نه
 ت وڵه زیری ده وه رهاد عوسمان مامۆ فه
 ت وڵه زیری ده وه نابی دنان جه عه

 ت وڵه زیری ده وه قاسم داود
 
 .کوردن یریزەو ەکراو شین نگىڕە ىەناوان وەئ *
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 (2006 – 2005ساڵی )  له اقرتی عێ ی حكومه كابینه
 
 

 ری عفه کابینەى ئیبراهیم جه

 پۆست ناو
 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك سه ری  عفه ئیبراهیم جه

 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك جێگری سه بی  له د جه حمه ئه
 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك جێگری سه یس ڕۆژ نوری شاوه

 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك جێگری سه ی گ جبور بد موتڵه عه
  وه ره زیری ده وه هۆشیار زێباری

 زیری دارایی وه الوی  بدئمیر عه لی عه عه
 زیری داخلی  وه یدی بر زوبه باقر جه

 وت  زیری نه وه حر علوم  ئیبراهیم به
 با  زیری كاره وه الش محسین شه

 گری ر زیری به وه عدون دلیمی  سه
 جێكردن و نیشته  وه دانكردنه زیری ئاوه وه یاتی ر به عفه د جه مه جاسم محه

 و  فێركردن   ره روه زیری په وه فتاح سودانی  بدوله عه
 زیری خوێندنی بااڵ  وه ر فه سامی مۆزه

 ندروستی  زیری ته وه د  مه لی محه ڵب عه بدولمته عه
 ندانانزیری پال وه د ساڵح  حمه م ئه رهه به

 كان  ندیه یوه زیری په وه عسوم   جوان فواد مه
 زیری بازرگانی  وه ولود  ریم مه بدولباست كه عه

 سازی و كانزاكان زیری پیشه وه نوجێفی   ئوسامه
 زیری كشتوكاڵ  وه هادلی  لی به عه

 زیری داد  وه ندال  بدولحسێن شه عه
 تی اڵیه ی كۆمهزیری كار و كاروبار وه ئیدریس هادی ساڵح 

 كانی ئاو رچاوه زیری سه وه شید تیف ڕه له
   وه زیری گواستنه وه الم مالیكی  سه

 زیری ڕۆشنبیری  وه رحان ڕاوی  نوری فه
 لۆجیا  كنه زیری زانست و ته وه یوسف بتراس  باسمه
 ران  زیری كۆچ و كۆچبه وه ر  عفه بد جه عه  یله سوهه

 رزش نجان و وه زیری گه وه ینی  زیز زه تاڵب عه
 زیری مافی مرۆڤ  وه -  ت بۆ كاروباری ژینگه وڵه زیری ده وه رمین عوسمان  نه
 وانی و ئیش و كار  زیری شاره وه رواری سرین به نه
 ت بۆ كاروباری ئاسایشی نیشتمانی  وڵه زیری ده وه نزی  ریم عه بدوكه عه
 اروباری پارێزگاكانت بۆ ك وڵه زیری ده وه ل شعه عد نایف مه سه

 نی  ده ڵگای مه ت بۆ كاروباری كۆمه وڵه زیری ده وه بیب كازم  ال حه عه
 ت بۆ كاروباری ژنان  وڵه زیری ده وه یخلی  زهار شه ئه

 وار  شتوگوزار و شوێنه ت بۆ كاروباری گه وڵه زیری ده وه هلشم هاشمی 
 ی نیشتمان ڵه ت بۆ كاروباری كۆمه وڵه زیری ده وه  فا سافی  سه

 
 
 .کوردن یریزەو ەکراو شین نگىڕە ىەناوان وەئ *



 
 
 

32 
 

 (2010 – 2006ساڵی  )  اق لهرتی عێ ی حكومه كابینه
 

 کابینەى نورى مالیکى خولى یەکەم
 رۆكى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق سه نوری مالیكی  

 رۆكى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق جێگری سه م ساڵح رهه به
 رۆكى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق جێگری سه ڕافع عیساوی

   ج.س. ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق بۆ كاروباری وزه عی  الم زوبه سه
  وه ره زیری ده وه هۆشیار زێباری 
 زیری ناوخۆ  وه جواد بۆاڵنی 

 گری   زیری به وه بدولقادر عوبیدی عه
 وت  ری نهزی وه حسێن شەهرستانی 

 با  زیری كاره وه حید  ریم وه كه
 زیری پالندانان وه لی بابان  عه

 زیری خویندنی بااڵ  وه جیلی  یاب عه بد زه عه
 وانی و ئیش و كار  زیری شاره وه ریب  ڕیاز غه

 زیری دارایی   وه بر زوبیدی  باقر جه
 كانی ئاو رچاوه زیری سه وه شید تیف ڕه له
   ت بۆ كاروباری ژینگه وڵه زیری ده وه ان رمین عوسم نه
 زیری بازرگانی  وه الح سودانی  بدولفه عه

   وه كاركێشایه  ستی له ده 2008ساڵی  له –یاندن  و گه  وه زیری گواستنه وه عد بار به بدولجه عامر عه
 یاندن و گه  وه زیری گواستنه وه الم مالیكی  سه

 تی اڵیه ر و كاروباری كۆمهزیری كا وه حمود شێخ ڕازی  مه
 زیری مافی مۆڤ وه جدان میخائیل  وه

 ندروستی   زیری ته وه سناوی  ساڵح حه
 جێكردن و نیشته  وه دانكردنه زیری ئاوه وه یی  یان دزه به
   رده روه زیری په وه زێر خوزاعی  خه
 زیری كشتوكاڵ  وه لی  هاده لی به عه

 زیری داد وه دین ەر نو دارا 
 زیری ڕۆشنبیری  وه ماهیر دالی ئیبراهیم حدیسی

 لۆجیا  كنه زیری زانست و ته وه همی ساڵح  ڕائید جاهید فه
 تی اڵیه زیری كار و كاروباری كۆمه وه د سوڵتان  مه بدولسه عه

 رزش  نجان و وه زیری گه وه عفر بیاتی د جه مه جاسم محه
 زاكانسازی و كان زیری پیشه وه ریری  وزی هه فه

 كان  ندیه یوه زیری په وه مدانی  بدولقادر حه فاروق عه
 
 
 .کوردن یریزەو ەکراو شین نگىڕە ىەناوان وەئ *





ھبژاردنى ئنجومنى پارزگاکانى عراق

 (2009/7/25)
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 (31/1/2009)دنى ئەنجومەنى پارێزگاکانى عێراق ئەنجامى هەڵبژار
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 2 30642 1694930 4288039 6960215 15 42 57 بەغدا
 - 10933 317074 730195 1418246 8 21 29 ار ئەنب

 1 18983 646109 135745 2566253 9 26 35 بەسرە
 - 11863 332176 569785 1105637 7 21 28 قادسیە
 - 7990 207752 346666 704192 7 19 26 موسەننا
 - 12090 338540 638496 1197699 7 21 28 نەجەف
 - 16261 487858 882206 1686535 8 22 30 بابل
 - 14841 430407 758886 1314854 8 21 29 دیالە
 - 14638 453806 913641 1837489 8 23 31 زیقار

 - 14420 403764 633692 1229869 7 21 28 سەاڵحەدین
 - 10795 291479 518042 983015 7 20 27 کەربەال
 - 8681 243398 514453 1015141 7 20 27 میسان
 3 27776 995169 1530291 3011437 10 27 37 نەینەوا
 - 11078 310194 588822 1135871 7 21 28 واست

14270259 26166453 115 325 440 کۆى گشتى
+ 

72254 
 = المهجرون

14342513 
 

7152656  6 
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 پڕۆسەى دەنگدانونى بەڕێوەچو

 

 
 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى بەغدا

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 9 28 641925 لیستى ئیئتالفى دەوڵەتى قانوون 1
 265 2 7 219153 تەوافوق 2
 284 1 5 151093 خوازى بێالیەنازادیڕەوتى ئ 3
 498 1 5 148133 قلیستى نیشتیمانى عێرا 4
 149 1 4 113787 ىکۆمەڵگەى پڕۆژەى نیشتیمانى عێراق 5
 290 1 3 91759 لیستى شەهید میحراب و هێزە سەربەخۆکان 6
 153 1 3 71663 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمانى 7

  16 55 1694930 کۆى گشتى
 کورسی کەمینەکان            

 506 - 1 241 صائیە 1
 513 - 1 4334 مەسیحی 2

   57 6940930 کۆی گشتی
 

 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى ئەنبار
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 239 2 8 56262 هاوپەیمانێتى ڕابوونى عێراقى نیشتیمانى 1
 149 2 6 53487 کۆمەڵگەى پرۆژەى نیشتیمانى عێراقى 2
 433 2 6 51733 پێدانەشار بۆ گەشەبیران و عهاوپەیمانى ڕۆشن 3
 266 1 3 23835 بزوتنەوەى نیشتیمانى چاکسازى گەشەپێدان 4
 498 - 2 21551 لیستى نیشتیمانى عێراقی 5
 105 - 2 14439 لیستى یەکێتى نیشتیمانى عێراقى 6
 298 - 2 13798 لیستى عەشایرەکانى عێراق 7

 - 7 29 317074 کۆى گشتى
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 ردنى ئەنجومەنى پارێزگاى بەسرەئەنجامى هەڵبژا
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 9 20 239007 ئیئتالفى دەوڵەتى قانوون 1
 290 1 5 74879 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 269 - 2 34862 و یەکێتى کۆمەڵگەى داد 3
 284 - 2 32020 ڕەوتى ئازادیخوازو بێالیەنەکان 4
 181 - 2 24813 زبى ئیسالمى عێراقىیح 5
 498 - 2 21091 لیستى نیشتیمانى عێراقى 6
 174 - 2 20932 زبى فەزیلەى ئیسالمىیح 7

 - 10 34 646109 کۆى گشتى

 
 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى قادسیە

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 3 11 78276 دەوڵەتى قانوون ئتالفىیئ 1
 290 1 5 38972 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 498 1 3 27687 لیستى نیشتیمانى عێراقى 3
 153 1 3 26738 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمانى 4
 284 - 2 21742 ڕەوتى ئازادیخوازە سەبەخۆکان 5
 208 - 2 14054 زبى وەالى ئیسالمیح 6
 174 - 2 13596 ەزیلەى ئیسالمىزبى فیح 7

 - 6 28 332176 کۆى گشتى

  
 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى موسەننا

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 1 5 22627 لیستى هاوپەیمانى دەوڵەتى قانوون 1
 290 1 5 19448 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 281 1 3 14520 لیستى جەماوەر 3
 153 1 3 12878 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمانى 4
 231 - 2 10867 گردبوون لەپێناو موسەننا 5
 425 - 2 9854 لیستى نیشتیمانى سەربەخۆ 6
 276 - 2 8941 لستى گردبوونەوەى لێهاتووانى سەربەخۆ 7
 262 - 2 8322 گردبوونەوەى فوڕاتى ناوەڕاست 8

  4 26 207752 کۆى گشتى
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 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى نەجەف
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 2 7 54907 دەوڵەتى قانوون ئتالفىیئ 1
 290 2 7 50146 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 284 2 6 40186 ەوتى ئازادیخوازە سەربەخۆکانڕ 3
 194 1 4 30219 لیستى وەفا بۆ نەجەف 4
 153 - 2 23377 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمان 5
 283 - 2 12766 یەکێتى سەربەخۆکانى نەجەف 6

 - 7 28 338540 کۆى گشتى

  
 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى بابل

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 2 8 60914 قانوون ئیئتالفى دەوڵەتى 1
 290 1 5 40369 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 248 1 3 30119 ەوتى ئازادیخوازى بێالیەنەکانڕ 3
 153 1 3 21055 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمان 4
کۆمسیۆنى عێراقى بۆ ڕێکخراوەکان و کۆمەڵگە مەدەنى  5

 سەربەخۆکان
19875 3 1 360 

 309 1 3 17683 بێالیەنو  کۆمەڵەى داد 6
 498 1 3 17017 لیستى نیشتیمانى عێراقى 7
 158 0 2 16439 کوتلەى ئەنسارى بیالیەن 8

 - 8 30 487858 کۆى گشتى
 

 هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى دیالە ئەنجامى
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 480 3 9 91135 لە دیالەبەرەى تەوافق و چاکسازى یەکگرتوو  1
 149 2 6 66309 کۆمەڵگەى پڕۆژەى نیشتیمانى عێراقى 2
 172 2 6 62219 هاوپەیمانى کوردستانى  3
 498 1 3 42650 لیستى نیشتیمانى عێراق 4
 302 - 2 27408 ئیئتالفى دەوڵەتى قانوون 5
 417 - 2 25068 الەیئیئتالفى نیشتیمانى د 6
 153 - 1 20140 مانىڕەوتى چاکسازى نیشتی 7

 - 8 29 430407 کۆى گشتى
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 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى زیقار
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 4 13 107410 دەوڵەتى قانوون ئتالفىیئ 1
 284 2 7 61926 بێالیەنەکان ەوتى ئازادیخوازەڕ 2
 290 1 5 51463 و هێزە سەربەخۆکانلیستى شەهیدى محراب  3
 153 1 4 34255 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمانى 4
 174 - 2 27138 زبى فەزیلەى ئیسالمىیح 5

 - 8 31 453806 کۆى گشتى

 
 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى سەاڵحەدین

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 280 1 5 57264 حەدینبەرەى تەوافوق سەاڵ 1
 498 1 5 56853 لیستى نیشتیمانى عێراقیە 2
 378 1 3 35482 بەرەى پرۆژەى نیشتیمانى عێراق 3
 149 1 3 35131 گردبوونەوەى پڕۆژەى نیشتیمانى عێراق 4
 455 - 2 23772 عێراقلیستى زانایان و ڕۆشنبیرانى  5
 206 - 2 19013 بەرەى تورکمانى عێراق 6
 322 - 2 18743 ڕزگارى و بیناکردنبەرەى  7
 396 - 2 18079 لیستى نیشتیمانى سەاڵحەدین 8
 332 - 2 17651 لیستى برایەتى و پێکەوەژیان و ئاشتیانە 9
 302 - 2 14422 لیستى هاوپەیمانى دەوڵەتى قانوون 10

 - 4 28 403764 کۆى گشتى

 
 کەربەالئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى 

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ وى لیستنا ژ
 349 - 1 378460 لیستى یوسف مەجید حەبووبى 1
 484 3 9 26967 لیستى ئەمەلى ڕافیدەین 2
 302 3 9 25649 ئیئتالفى دەوڵەتى قانوون 3
 290 1 4 19346 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 4
 284 1 4 19215 ەوتى ئازادیخوازە بێالیەنەکانڕ 5

 - 8 27 291479 کۆى گشتى
 

 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى میسان
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 302 2 8 42214 دەوڵەتى قانوون ئتالفىیئ 1
 290 2 8 35093 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 284 2 7 35075 کانەوتى ئازادیخوازە بێالیەنەڕ 3
 153 1 4 20144 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمانى 4

 - 7 27 234398 کۆى گشتى

 



 
 
 

40 
 

 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى نەینەوا
 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى لیست ژ
 475 6 19 435595 حەدباى نیشتمانى لیستى  1
 236 4 12 273458 لیستى برایەتى نەینەوا 2
 181 1 3 60191 زبى ئیسالمى عێراقىیح 3

 - 11 34 944408 کۆى گشتى
 کورسى کەمینەکان

   1 6174 بزوتنەوەى ئێزیدى نیشتیمانى 1
   1 13760 لیستى عەشتارى مەسیحى 2
   1 12949 لیستى شەبەکەکانى سەربەخۆ 3

 
 ئەنجامى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاى واست

 ژ. تیروپشک کورسى ژنان ژ.کورسى .دەنگژ ناوى لیست ژ
 302 4 13 47835 ئیئتالفى دەوڵەتى قانوون 1
 290 2 6 30712 لیستى شەهیدى محراب و هێزە سەربەخۆکان 2
 284 1 3 18261 ەوتى ئازادیخوازى بێالیەنەکاننڕ 3
 498 1 3 14596 لیستى نیشتیمانى عێراقى 4
 482 1 3 12235 زبى دەستورى عێراقىیح 5

  9 28 310194 کۆى گشتى

 

  
 بەشدارى هاواڵتیان لە پڕۆسەى دەنگدان

 



خولى دوەم

ھبژاردنی ئنجومنی نونرانی عراق

 (2010/3/7)
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 مانى کوردستان، پارتى دیموکراتى کوردستان(.لە )یەکێتى نیشت وەهاوپەیمانى کوردستان، پێکهات *
 

 کۆی ژمارەی کورسییەکان قەوارە سیاسییە براوەکان ژ
 91 عێراقیە 1

 89 دەوڵەتى یاسا 2

 70 انى عێراقهاوپەیمانى نیشتم 3

 43 هاوپەیمانى کوردستان* 4

 8 بزوتنەوى گۆڕان  5

 6 جبهة التوافق العراقية 6

 4 اقرهاوپەیمانى وەحدەى عێ 7

 4 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 8
 2 کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان 9

 کورسى کۆتاکان  
 1 خالید ئەمین ڕۆمى )الصابئة بغداد(  10

 1 دوڵاڵ )شەبەک( محەمەد جەمشید عەب 11

 1 م  )ئێزیدیەکان( وبزوتنەوى  ئێزیدى چاکسازى و تەقد 12
 3 لیستى ڕافیدەین ) مەسیحیەکان( 13
 2 ئەنجومەنى گەلى کالنى ئاشورى سریانى ) مەسیحیەکان( 14

 325 کۆى گشتى 

نجامى هەڵبژاردنى خولى دوەمى ئەنجومەنى ئە
 (7/3/2010نوێنەرانى عێراق )
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 (7/3/2010)-هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 

 (7/3/2010) -ێژە و ژمارەی دەنگی حیزبەكانی كوردستان لە هەڵبژاردنیڕ
 رێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە

 %34.6 670965 پارتی دیموكراتی كوردستان 1
 %22 425793 نبزووتنەوەی گۆڕا 2
 %20.52 397929 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 3
 %11.5 214222 یەكگرتووی ئیسالمی  4
 %7.47 144987 كۆمەڵی ئیسالمی 5
 %0.54 10620 حیزبی سۆسیالیستی كوردستان 6
 %0.55 10782 حیزبی شیوعی 7
 %0.38 7481 بزووتنەوەی ئیسالمی 8

 %97.56 1889779 ىکۆى گشت           

 
 
 

 (2010)-پارێزگای هەولێر لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 

 پارێزگای هەولێر
 رێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە

 %45.08 306775 پارتی دیموكراتی كوردستان 1
 %18.3 124632 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 2
 %15.19 103397 بزووتنەوەی گۆڕان 3
 %9.2 62706 كۆمەڵی ئیسالمی 4
 %7.5 51065 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 5
 %0.2 1519 حیزبی سۆسیالیستی كوردستان 6
 %0.89 6067 حیزبی شیوعی 7
 %0.16 1126 بزووتنەوەی ئیسالمی 8
 حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان 9

4883 0.7 
 ئاییندە -نی سەربەخۆزەحمەتكێشا 10

  662170 ىکۆى گشت           
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 (2010)-پارێزگای سلێمانی لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 پارێزگای سلێمانی

 رێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە
 %35.8 298621 بزووتنەوەی گۆڕان 1
 %28.47 237379 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 2
 %12.37 103188 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 3
 %9.85 82121 پارتی دیموكراتی كوردستان 4
 %9.49 79140 كۆمەڵی ئیسالمی 5
 %0.94 7868 حیزبی سۆسیالیستی كوردستان 6
 %0.57 4715 حیزبی شیوعی 7
 %0.76 6355 بزووتنەوەی ئیسالمی 8
 نحیزبی زەحمەتكێشانی كوردستا 9

4720 0.57% 
 ئاییندە -زەحمەتكێشانی سەربەخۆ 10

 %98.82 824107 ىکۆى گشت           
 
 

 (2010)-پارێزگای دهۆك لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 پارێزگای دهۆك

 رێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە
 %66.64 283069 ی دیموكراتی كوردستانپارت 1
 %14.12 59969 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 2
 %8.06 34226 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 3
 %5.56 23775 بزووتنەوەی گۆڕان 4
 %0.74 3141 كۆمەڵی ئیسالمی 5
 %0.29 1233 حیزبی سۆسیالیستی كوردستان 6
 %0.48 2056 حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان 7

 %95.89 407469 ىکۆى گشت           
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ئەنجامى کۆتایی ڕێژەى کورسییەکانى قەوارە سیاسییەکان لە هەڵبژاردنی 
 (2010)-ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 

 نوێنەرانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی  کەمیینەکاندەنگی الیەنە 

 

 (2010و  1992) نەخشەی سیاسی حیزبەكان لە نێوان هەڵبژاردنەكانی
 (2010و  1992)بەراوردی دەنگی الیەنەكان لەنێوان هەڵبژاردنی 

 جیاوازی دەنگ 2010هەڵبژاردنی  1992هەڵبژاردنی  ناوی لیست
 كەم زیاد رێژە ژ. دەنگ ێژەڕ ژ. دەنگ

 %10.1  %34.6 670965 %45.05 437879 پارتی دیموكراتی كوردستان
 %23.08  %20.52 397929 %43.6 423833 یەكێتی نیستمانی كوردستان

 %2.02  %0.54 10620 %2.56 24882 حیزبی سۆسیالیستی كوردستان
 %1.62  %0.55 21123 %2.17 21123 حزبی شیوعی

 %4.67  %0.38 7481 %5.05 49108 زووتنەوەی ئیسالمیب
 %41.49  %56.59 1108118 %98.43 956825 کۆی گشتی

 (7/3/2010)-عێراق دەنگی الیەنەكان لە پارێزگاكان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی

 پارێزگا
 ائتالف دولة القانون قائمة العراقية

االئتالف الوطني 
 العراقي

جبهة التوافق 
 العراقية

ائتالف وحدة 
 العراق

التحالف 
 الكردستاني

ژ.کورس ژ. دەنگ
 ى

ژ.کورس ژ. دەنگ ژ.کورسى ژ. دەنگ ژ.کورسى ژ. دەنگ
 ى

ژ.کورس ژ. دەنگ
 ى

 ژ.کورسى ژ. دەنگ

 9 332951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دهۆک

 6 206542 0 0 0 0 0 0 0 0 6 211336 کەرکوک

 0 0 0 0 1 52993 17 558988 26 899774 24 839735 بەغدا

 0 0 0 0 0 0 4 129188 5 149828 2 51003 واست

 0 0 0 0 0 0 9 243010 8 235446 1 42343 زیقار

 0 0 0 0 0 0 7 237010 14 431217 3 75387 بەسڕە

 8 239109 1 53897 1 64204 1 38431 0 0 20 593397 ینەوانە

 0 0 2 52942 2 60241 0 0 0 0 8 233591 سەاڵحەدین

 0 0 0 0 0 0 5 152698 7 197377 0 0 نەجەف

 0 0 0 0 0 0 3 71699 4 98998 0 0 موسەنا

 0 0 0 0 0 0 6 135319 4 102566 0 0 میسان

 0 0 0 0 0 0 3 81794 6 179517 1 36061 کەربەال

 0 0 0 0 0 0 5 133821 4 133067 2 55030 قادسیە

 1 47749 0 0 0 0 3 85821 1 63969 8 245025 دیالە 

 0 0 0 0 0 0 5 180193 8 231939 3 104746 بابل

 0 0 1 41853 2 56171 0 0 0 0 11 292151 ئەنبار

 24 826351 4 148692 6 233609 68 2047972 87 2723698 89 2779805 کۆى گشتى

 (7/3/2010) -الیەنە بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کەمیینەکان  دەنگی
المجلس الشعبي الكدانى   قائمة الرافدين پارێزگا

 السريانى االشورى
الحركة االيزيدية من اجل 

 االصالح و التقدم
المهندس محمد جمشيد 

 عبدالله الشبكى
 خالد أمين رومي 

 ژ.کورسى ژ. دەنگ ژ.کورسى ژ. دەنگ ژ.کورسى ژ. دەنگ ژ.کورسى ژ. دەنگ ژ.کورسى نگژ. دە

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28078 هەولێر
 0 0 0 0 0 0 1 21880 0 0 دهۆک

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28078 کەرکوک
 1 1203 0 0 0 0 0 0 1 28078 بەغدا
 0 0 1 11755 1 10171 1 21880 0 0 نەینەوا

 1 1203 1 11755 1 10171 2 43760 3 84234 کۆى گشتى
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 (2014 – 2010ساڵی )  اق  لهرتی عێ ی حكومه كابینه
 

 خولى دووەم -کابینەى نورى مالیکى
 پۆست ناو

 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك سه نوری مالیكی  
 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك سه جێگری یس ڕۆژ نوری شاوه

 اقرى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێرۆك جێگری سه گ  ساڵح موتڵه
   ج.س. ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق بۆ كاروباری وزه هرستانی حسێن شه

  وه ره زیری ده وه هۆشیار زێباری 
 رگری  زیری به وه نوری مالیكی 
 زیری دارایی وه ڕافع عیساوی 
 زیری ناوخۆ   وه نوری مالیكی 

 وت  زیری نه وه ریم لعوبی بدولكه عه
 زری كشتوكاڵ  وه   وله دین ده عزه
 كان  ندیه یوه زیری په وه الوی  د عه مه محه

 جێكردن و نیشته  وه دانكردنه زیری ئاوه وه راجی ف ده ڵه د ساحب خه مه محه
 ۆشنبیری زیری ڕ وه عدون دلێمی  سه

 ران  زیری كۆچ و كۆچبه وه فیق  جمان شه دیندار نه
   رده روه زیری په وه میم  لی ته د عه مه محه

 با  زیری كاره وه فتان  ریم عه كه
   زیری ژینگه وه ڵێواس سەرکۆن

 ندروستی  زیری ته وه  مین  مد ئه جید حه مه
 ی زانسی  وه ژینهزیری خوێندنی بااڵی و توێ وه دیب  لی ئه عه

 زیری مافی مرۆڤ  وه د شیاع سودانی  مه محه
 سازی و كانزاكان زیری پیشه وه ربولی   د كه حمه ئه

 زیری داد  وه ری مه شه  مزه بلوس حه ن حه سه حه
 تی اڵیه زیری كار و كاروباری كۆمه وه ێعی  سار روبه نه

 وانی و ئیش و كار  زیری شاره وه هودر ڕازی ماهود مالیكی  عادل مه
 لۆژیا  كنه زیری زانست و ته وه ڕای لی یاسین سامه ریم عه بدولكه عه

 زیری بازرگانی  وه د  مه كر محه ن به سه خیروڵاڵ حه
 یاندن  و گه  وه زیری گواستنه وه هادی عامری 

 وار شتیاری و شوێنه زیری گه وه میسم  لوا سه
 كانی ئاو  رچاوه ی سهزیر وه عدی  لمان سه ند سه هه مه

 ت بۆ كاروباری ژنان  وڵه زیری ده وه یدی  بتهال زه ئه
 زیری پالندانان وه بی شوكری  بدلنه لی یوسف عه عه

 رزش  نجان و وه زیری گه وه عفر بیاتی د جه مه جاسم محه
 
 
 
 
 
 .کوردن یریزەو ەکراو شین نگىڕە ىەناوان وەئ *



لیستى ھاوپیمانى کوردستان: 
 دەبت برەیکى بھز بۆ 
داکۆکیکردن ل ماف ڕەواکانى 
گلى کورد ل بغداد 



لیستى ھاوپیمانى کوردستان: 
دروستکردنى دەنگکى بھزتر 

ل بغداد 



ھبژاردنی ئنجومنی پارزگاکانی عراق

 (2013/4/20)
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ژمارەى کورسى و دەنگى قەوارە براوە دیارەکانى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاکانى عێراق 
 و سەاڵحەدین دیالە (پارێزگا جگە لە پارێزگاکانى10) لە( 20/4/2013)

 هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگاکانى عێراق
 لیستى عێراقیە ئەحرار مواتن دەوڵەتى یاسا  ژ.کورسى اپارێزگ
 3 5 6 20 58 بەغداد
 1 3 6 16 35 بەسرە
 0 5 7 10 31 زیقار
 1 3 7 8 31 بابل

 0 3 6 5 29 نەجەف
 0 4 5 8 28 قادسیە
 1 5 7 7 28 واست
 0 9 6 8 27 میسان
 0 4 3 7 27 کەربەال
 0 3 7 8 26 موسەننا

 11 44 60 97 320 کۆى گشتى
 204619 653986 921260 1814187 کۆى گشتى دەنگە بەدەستهاتووەکان 

 

 
و توانى کورسى ئەنجومەنى  ئەو چوار پارێزگایەى کە کورد بەشدارى هەڵبژاردنى کرد

 پارێزگاکانى تێدا بەدەست بهێنێت
 2013هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگای سەاڵحەدین 

 ژ. دەنگ ژ. کورسى ناوى قەوارە
 95338 7 اوپەیمانى جماهیریە ئەلعێراقیەه

 79705 5 متەحدون
 66549 5 هاوپەیمانى عێراقى ئەسالە

 46287 3 هاوپەیمانى عێراقیەى وەتەنى یەکگرتوو
 39447 3 هاوپەیمانى وەتەنى سەاڵحەدین

 24167 2 عێراقیەى عەرەبى
 23497 2 هاوپەیمانى سەاڵحەدینى یەکگرتوو

 21373 1 پێکەوەژیانهاوپەیمانى برایەتى 
 18395 1 لیستى تورکمانى سەاڵحەدین

 414758 29 کۆی گشتی

 2013هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگای دیالە 
 ژ. دەنگ ژ. کورسى ناوى قەوارە

 170292 12 هاوپەیمانى دیالە وەتەنى
 149535 10 عێراقیەى دیالە

 49415 3 تى و پێکەوەژیانهاوپەیمانى برایە
 27670 2 هاوپەیمانى عێراقیەى وەتەنى یەکگرتوو

 17935 1 عازمون عەلى البنأ
 13980 1 هاوپەیمانى دیالەى نوێ

 428827 29 کۆى گشتى
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 2013هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگای بەغدا 
 ژ. دەنگ ژ. کورسى ناوى قەوارە

 569178 20 الف دولە القانونائت
 183716 7 متحدون

 163022 6 ائتالف المواطن
 137808 5 ائتالف االحرار

 80066 3 ائتالف العراقية الوطنى الموحد
 78429 3 طنية المستقلةتیار النخب الو

 70644 3 العراقية العربى
 48605 2 كتلة دولة المواطنة

 31889 2 تجمع الشراكة الوطنية

 24339 1 الدعوة االسالمية/ تنظم الداخل حز

 23388 1 تحالف العدالة والديمقرطية العراقى 

 15957 1 ائتالف العراقية الحرة

 15162 1 قائيمة عراق الخير والعطاء

 8675 1 قائيمة التاخى للكورد الفيلیين

 1947 1 تركمان بغداد

 1513 1 ائتالف التجمع الكلدانى السريانى االشورى

 781 1 رعد جبار صالح

 1532919 59 کۆى گشتى

 2013هەڵبژاردنى ئەنجومەنى پارێزگای واست 

 ژ. دەنگ ژ. کورسى ناوى قەوارە
 96664 7 ائتالف دولە القانون

 86403 7 ائتالف المواطن
 63584 5 ائتالف االحرار

 29969 2 تجمع االیادى المخلصة
 28446 2 دولة العدالة االجتیماعیة
 13678 1 ءقائیمە عیراق الخیر والعطا

 13055 1 ائتالف العراقية الوطنى الموحد
 8447 1 تيار الدولة العادلة

 8420 1 ليتحالف المدنى الديمقراتى في واسط
 2212 1 قائيمة التاخى الكورد الفيليین

 350878 28 کۆى گشتى



لیستى ھاوپیمانى کوردستان: 
 بیکیزى و یکگرتووییمان 
 زتر لھکى بدەنگ دەبین

بغداد  





خولى سیم

ھبژاردنی ئنجومنی نونرانی عراق

(2014/4/30)
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 کۆی ژمارەی کورسییەکان قەوارە سیاسییە براوەکان ژ

 25 پارتى دیموکراتى کوردستان  1
 21 یەکێتى نیشتمانى کوردستان  2
 9 بزوتنەوەى گۆڕان  3
 4 کوردستان یەگرتووى ئیسالمى  4
 3 کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان  5
 92 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 6
 33 رڕەوتى سەد 7
 30 هاوپەیمانى نیشتمانى ئەنجومەنى ئەعالى ئیسالمى عێراقى 8
 23 هاوپەیمانى موتەحیدون چاکسازى  9
 21 هاوپەیمانى نیشتمانى  10
 10 هاوپەیمانى عەرەبى  11
 6 لنخبزب الفضيلة وایح 12
 6 هاوپەیمانى اإلصالح الوطني )الجعفري( 13
 5 ديالى هويتنا 14
 5 تالف العراقیئئ 15
 3 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى  16
 3 هاوپەیمانى نیشتمانى نەینەوا  17
 2 ئیتالفى عەرەبى کەرکوک 18
 2 بەرەى تورکمانى  19
 1 هاوپەیمانى عێراق  20
 3 ڕەوتى نوخبە  21
 3 هاوپەیمانى مەدەنى  22
 1 سادیقون  23
 3 هاوپەیمانى وەفاى ئەنبار  24
 2 یەکێتى ڕۆڵەکانى عێڕاق  25
 1 هاوپەیمانى خەالس 26
 1 گردبوونەوەى کافائیات و جەماوەرى  27
 1 ڕەوتى دەوڵەتى عەدالە  28
 1 تەزامون لە عێراق  29
 1 تەجەموعى کەفائات 30
 1 ين الوطنى هاوپەیمانى صالح الد 31
 1 کرامە  32
 2 شەراکەتى نیشتیمانى 33
 2 ئەحراڕ هاوپەیمانى 34
 1 سابیئە المندائية  35

 328 کۆى گشتى 

ئەنجامى هەڵبژاردنى خولى سێیەمى ئەنجومەنى 
 (30/4/2014نوێنەرانى عێراق )
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 (30/4/2014)-هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 ژمارەی كورسی ژمارەی دەنگدەر پارێزگا

 18 936557 هەولێر
 15 1168459 سلێمانی

 11 612066 دهۆك
 44 2717082 كۆی گشتی

 

 
 (30/4/2014)-هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 (30/4/2014)-ێژە و ژمارەی دەنگی حیزبەكانی كوردستان لە هەڵبژاردنیڕ
 رێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە

 %35 753014 كراتی كوردستانپارتی دیمو 1
 %23 496536 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 2
 %22 472503 بزووتنەوەی گۆڕان 3
 %9 192179 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 4
 %7 140771 كۆمەڵی ئیسالمی  5

 %96.00 2055003 کۆى گشتى
 

 (2014)-ە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقپارێزگای هەولێر ل
 پارێزگای هەولێر

 كورسی ێژەی دەنگڕ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە
 7 %48 354735 پارتی دیموكراتی كوردستان 1
 4 %23 168688 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 2
 2 %14 104059 بزووتنەوەی گۆڕان 3
 2 %11 80492 كۆمەڵی ئیسالمی  4
 0 %4 26323 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 5

 15 %100.00 734297 کۆى گشتى
 

 7/3/2010دەنگی الیەنەكان لە پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق 
ژمارەی  پارێزگا

 دەنگدەر
دەنگی 
 دروست

رێژەی 
 بەشداری

 كۆمەڵ یەكگرتوو یەكێتی گۆڕان پارتی
 رێژە ژ. دەنگ رێژە ژ. دەنگ رێژە ژ.دەنگ رێژە ژ.دەنگ رێژە ژ.دەنگ

14 104059 %48 354735 %79 744489 936557 هەولێر
% 

168688 23% 26323 4% 80492 11
% 

39 347799 %10 93410 %76 893226 1168459 سلێمانی
% 

294265 33% 81392 9% 57102 6% 

 %1 3177 %17 84464 %7 37457 %4 20645 %62 340977 %80 490452 612066 دهۆك
كۆی 
 گشتی

2717082 2128167 78% 753014 35% 472503 22
% 

496536 23% 192179 9% 14077
1 

7% 
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 (2014)پارێزگای سلێمانی لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق 

 پارێزگای سلێمانی
 كورسی رێژەی دەنگ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە

 7 %39 347799 ی گۆڕانبزووتنەوە 1
 6 %33 294265 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 2
 2 %10 93410 پارتی دیموكراتی كوردستان 3
 2 %9 81392 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 4
 1 %6 57102 كۆمەڵی ئیسالمی  5

 18 %97.00 873968 کۆى گشتى
 

 (2014)-پارێزگای دهۆك لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 هۆکدپارێزگای 

 كورسی ێژەی دەنگڕ ژمارەی دەنگ ناوی لیست ژمارە
 8 %62 340977 پارتی دیموكراتی كوردستان 1
 2 %17 84464 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 2
 1 %7 37457 یەكێتی نیشتمانی كوردستان 3
 0 %4 20645 بزووتنەوەی گۆڕان 4
 0 %1 3177 كۆمەڵی ئیسالمی 5

 11 %91.00 486720 کۆى گشتى
 

 (2014و  2010جیاوازی دەنگی الیەنەكان لە نێوان هەڵبژاردنەكانی )
 2014و  2010بەراوردی دەنگی الیەنەكان لەنێوان هەڵبژاردنی 

 لیستناوی 
 

 2014هەڵبژاردنی  2010هەڵبژاردنی 
 ێژەڕ ژ. دەنگ رێژە ژ. دەنگ

 %35 753014 %34.6 670965 پارتی دیموكراتی كوردستان
 %22 472503 %22 425793 بزووتنەوەی گۆڕان

 %23 496536 %20.52 397929 یەكێتی نیشتمانی كوردستان
 %9 192179 %11.5 214222 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان

 %7 140771 %7.47 144987 كۆمەڵی ئیسالمی 
 %96.00 2055003 %96.09 1853896 کۆى گشتى
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 (2014) پارێزگای کەرکوک لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 کوکپارێزگای کەر

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 6 یەکێتى نیشتیمانى کوردستان 1
 2 پارتى دیموکراتى کوردستان 2
 2 بەرەى تورکمانى 3
 1 ئیئتالفى عەرەبى 4
 1 ئیئتالفى عەرەبى کەرکوک 5

 12 کۆى  گشتى

 
 (2014)پارێزگای نەینەوا لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق 

 پارێزگای نەینەوا
 كورسی ناوی لیست مارەژ

 12 موتەحیدون بۆ چاکسازى 1
 6 هاوپەیمانى کوردستانى 2
 4 ئیئتالفى نیشتیمانى 3
 3 هاوپەیمانى نیشتیمانى نەینەوا 4
 2 یەکێتى نیشتیمانى کوردستان 5
 3 ئیئتالفى عەرەبى 6
 1 ئیئتالفى عێراق 7

 31 کۆى  گشتى

 
 (2014)-ڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقپارێزگای دیالە لە هە

 دیالەپارێزگای 
 كورسی ناوی لیست ژمارە

 5 دیالە ناسنامەمانە 1
 3 دەوڵەتى یاسا 2
 2 ئیئتالفى مواتن 3
 2 یەکێتى نیشتیمانى کوردستان 4
 2 ئیئتالفى نیشتیمانى 5
 1 کوتلەى ئەحرار 6

 15 کۆى گشتى
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 (2014)-بەغدا لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پارێزگای
 پارێزگای بەغدا

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 30 دەوڵەتى یاسا 1
 10 ئیئتالفى نیشتیمانى 2
 6 کوتلەى ئەحرار 3
 5 ئیئتالفى مواتن 4
 5 موتەحیدون بۆ چاکسازى 5
 3 ڕەوتى نوخەب 6
 3 هاوپەیمانى مەدەنى 7
 2 تیمانىشەراکەتى نیش 8
 2 ئیئتالفى عێراق 9
 1 ئیئتالفى عەرەبى 10
 1 ئیئتالفى فەزیلەو نوخبەى موستەقل 11
 1 ڕەوتى چاکسازى نیشتیمانى جەعفەرى 12
 1 سادقون 13

 70 کۆى گشتى
 

 
 (2014)-پارێزگای ئەنبار لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 پارێزگای ئەنبار
 كورسی ناوی لیست ەژمار
 4 موتەحیدون بۆ چاکسازى  1
 3 ئیئتالفى وەفاى ئەنبار 2
 2 ئیئتالفى نیشتیمانى 3
 2 یەکێتى ڕۆڵەکانى عێراق 4
 2 ئیئتالفى عەرەبى 5
 1 ئیئتالفى خەالس 7

 14 کۆى گشتى
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 (2014)-پارێزگای میسان لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 میسانپارێزگای 

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 4 دەوڵەتى یاسا 1
 3 کوتلەى ئەحرار 2
 2 ئیئتالفى مواتن 3
 1 ڕەوتى چاکسازى جەعفەرى 4

 10 کۆى گشتى
 (2014)-پارێزگای واست لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 پارێزگای واست
 كورسی ناوی لیست ژمارە

 6 دەوڵەتى یاسا 1
 3 کوتلەى ئەحرار 2
 2 ئیئتالفى مواتن 3

 11 کۆى گشتى
 

 (2014)-پارێزگای بەسرە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 پارێزگای بەسرە

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 12 دەوڵەتى یاسا 1
 6 ئیئتالفى مواتن 2
 3 کوتلەى ئەحرار 3
 2 کسازى جەعفەرىڕەوتى چا 4
 1 ئیئتالفى فەزیلەو نوخبەى موستەقل 5

 26 کۆى گشتى
 

 (2014)-پارێزگای بابل لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 پارێزگای بابل

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 7 دەوڵەتى یاسا 1
 3 ئیئتالفى مواتن 2
 3 کوتلەى ئەحرار 3
 1 تەجەموعى کەفائات و جەماوەر 4
 1 ئیئتالفى نیشتیمانى  5
 1 ڕەوتى دەوڵەتى عەدالە 6
 1 ڕەوتى چاکسازى جەعفەرى 7

 17 کۆى گشتى
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 (2014)-پارێزگای زیقار لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 پارێزگای زیقار
 كورسی ناوی لیست ژمارە

 8 دەوڵەتى یاسا 1
 4 ئیئتالفى مواتن 2
 2 ئەحرارکوتلەى  3
 2 ئیئتالفى فەزیلەو نوخبەى موستەقل 4
 1 تەجەموعى شەراکەتى نیشتیمانى 5
 1 ڕەوتى چاکسازى جەعفەرى 6
 1 تەزامون لە عێراق 7

 19 کۆى گشتى
 
 

 (2014)-پارێزگای کەربەال لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 کەربەالپارێزگای 

 كورسی تناوی لیس ژمارە
 7 دەوڵەتى یاسا 1
 2 کوتلەى ئەحرار 2
 1 ئیئتالفى مواتن 3
 1 ئیئتالفى فەزیلەو نوخبەى موستەقل 4

 11 کۆى گشتى
 

 
 

 (2014)-پارێزگای موسەننا لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 پارێزگای موسەننا

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 4 دەوڵەتى یاسا 1
 2 کوتلەى ئەحرار 2
 1 ئیئتالفى مواتن 3

 7 کۆى گشتى
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 (2014)-پارێزگای دیوانیە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

 پارێزگای دیوانیە
 كورسی ناوی لیست ژمارە

 5 دەوڵەتى یاسا 1
 2 کوتلەى ئەحرار 2
 2 ئیئتالفى فەزیلەو نوخبەى موستەقل 3
 1 ئیئتالفى مواتن 4
 1 تەجەموعى کەفائات و جەماوەر 5
 1 زبى دەعوەى ئیسالمىیح 6

 12 کۆى گشتى
 
 

 (2014)-پارێزگای سەاڵحەدین لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 سەاڵحەدینپارێزگای 

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 3 ئیئتالفى عەرەبى 1
 3 متحدون لالسالح 2
 2 ئیئتالفى وەتەنیە 3
 1 سەاڵحەدین ئەلوەتەنیە تەحالف 4
 1 کرامە 5

 10 کۆى گشتى
 

 (2014)-پارێزگای نەجەف لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 نەجەفپارێزگای 

 كورسی ناوی لیست ژمارە
 6 نئیئتالف دەولە قانو 1
 2 ئیئتالف ئەحرار 2
 2 ئیئتالف الوفاو العراقى 3
 2 ئیئتالف مواتن 4

 10 کۆى گشتى
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 (2018 – 2014ساڵی )   اق لهرتی عێ ی حكومه كابینه
 

 کابینەى حەیدر عەبادى
 پۆست ناو

 اقرەزیرانى حکومەتى عێرۆكى ئەنجومەنى و سه حەیدەر عەبادى
 وەزیرى دەرەوە ئیبراهیم جەعفەرى 

 وەزیرى داخلى (2016-2014محەمەد سالم غەبان )
 وەزیرى نەوت  (2016-2014بدولمەهدى )عادل عە

 وەزیرى نەوت  (2016-2014باقر جەبر زوبێدى )
 (2016-2014خالید عوبەیدى )

 وەزیرى بەرگرى
 (2018-2016عیرفان حەیالى )
 وەزیرى داخلى (2018-2016قاسم ئەعرەجى )

 وەزیرى گواستنەوە و گەیاندن  (2018-2016کازم فەنجان حەمامى )
 وەزیرى نەوت  (2018-2016بى )جەبار لعێ

 (2016-2014هۆشیار زێبارى )
 وەزیرى دارایی

 (2018-2016) ،عەبدولڕەزاق عیساوى )وەکالەت(
 ( 2016-2014حسێن شارستانى )

 وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى 
 (2018-2016) ،عەبدولڕەزاق عیساوى )وەکالەت(
 وەزیرى کارەبا  قاسم فەهداوى 
 وەزیرى پالندانان  سەلمان جەمیلى 

 وەزیرى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى  محەمەد شیاع سودانى 
 وەزیرى تەندروستى و ژینگە  عەدیلە حەمود عوبێدى 

 وەزیرى گەنجان و وەرزش  عەبدولحسێن عەتبان
 وەزیرى داد  حەیدەر زاملى 
 وەزیرى پەروەردە و فێرکردن محەمەد ئیقبال 

 ت بۆ كاروباری پارێزگاكان وڵه زیری ده وه (2016-2014عەبدوڵاڵ عەباد خەڵف جبورى )ئەحمەد 
 (2016-2014تارق خێکانى )

 وەزیرى ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن 
 (2018-2016ئەن نافع ئەوسى )

 وەزیرى کشتوکاڵ  فەالح حسێن زیدان 
 وەزیرى زانست  (2016-2014فارس یوسف جوجو )

 وەزیرى مافەکانى مرۆڤ (2016-2014هدى بیاتى )محەمەد مە
 وەزیرى پەیوەنیدەکان و گواستنەوە  حسێن ڕەشید

 وەزیرى ڕۆشنبیرى  فریاد ڕەواندوزى 
 وەزیرى شارەوانى  (2016-2014عەبدولکەریم ئەنساڕى )

 (2016-2014نەسڕ عیساوى )
 سازی و كانزاكان زیری پیشه وه

 (2018-2016) ،محەمەد شیاع سودانى )وەکالەت(
 وەزارەتى سەرچاوەکانى ئاو و ئاوەڕۆ  حەسەن هانى جەنابى 

 (2015-2014مەالس محەمەد عەبدولکەریم کەسنەزانى )
 انى گوەزیرى بازر

 (2018-2016) ،سەلمان جەمیلى )وەکالەت(
 وەزیرى گەشتیارى و شێنەوار  عادل فەهد شرشاب

 ان وەزیرى مافى ژن (2015-2014بەیان نورى )
 وەزیرى کۆچ و کۆچبەران دەرباز محەمەد

 
 
 
 
 .کوردن یریزەو ەکراو شین نگىڕە ىەناوان وەئ *



ھاوپیمانى کوردستان: 
ناونیشان و ئامازى ئم 
 مانوە کارکردنکیب





خولى چوارەم

ھبژاردنى ئنجومنى نونرانى عراق

 (2018/5/12)
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 کوردییەکانحیزبە کۆى گشتى دەنگى 

 
 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 25 822077 پارتى دیموکراتى کوردستان 184
 18 589373 یەکێتى نیشتیمانى کوردستان 162
 5 193276 بزوتنەوەى گۆڕان 142
 4 273154 نەوەى نوێ جوواڵنەوەی 120
 2 118522 هاوپەیمانى بۆ دیموکراسى و دادپەروەرى 153
 2 99279 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 175
 2 88606 کوردستان کۆمەڵى ئیسالمى 104
 0 15108 لیستى نیشتیمان 183
 0 14343 زبى سۆشیالیستى کوردستانیح 170

 58 2213738 کۆی گشتی
 

 عێراقییەکانحیزبە کۆى گشتى دەنگى 
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 54 1331019 سائیروون 156
 47 1241852 حهاوپەیمانى فەت 109
 42 1059300 هاوپەیمانى نەسر 158
 25 656013 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 21 586121 هاوپەیمانى وەتەنییە 185
 19 537024 ڕەوتى حیکمە 118
 14 341112 هاوپەیمانى قەرارى عێراقى 168
 2 131926 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 3 127272 بزوتنەوەى ئیرادە 188
 6 125473 ئەنبار ناسنامەمانە 165
 3 91875 تەمەدوون 136
 4 86315 هاوپەیمانى بەغدا 149
 3 81451 هاوپەیمانى عەرەبى لە کەرکوک 128
 3 78793 نەینەوا ناسنامەمانە 135
 3 72945 بەرەى تورکمانى کەرکوک 123

ئەنجومەنى  چوارەمىئەنجامى هەڵبژاردنى خولى 
 (12/5/2018نوێنەرانى عێراق )
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 0 71239 تەزاموون 171
 1 66311 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى 106
 3 65778 هاوپەیمانى قەاڵى جەماوەرى نیشتیمانى 187
 2 58517 بەیارق ئەلخەیر 145
 2 52488 جەماوەرى نیشتیمانى 172
 2 46739 عابیروون 180
 1 36249 نەهجى دیموکراتىهاوپەیمانى  160
 2 30072 بزوتنەوەى بابلیون 166
 1 29603 زبى مەدەنىیح 178
 1 28784 حەدین ناسنامەمانەهاوپەیمانى سەاڵ 163
 0 26745 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى 110
 1 24613 گردبوونەوەى پیاوانى عێراق 146
 0 24215 دیالە تەحەدى 148
 0 21303 عێراق زەوى 140
 0 16811 گردبوونەوەى عێراقییەکان بۆ گۆڕانکارى 119
 1 15314 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى  113
 1 14113 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 13791 بزوتنەوەى زۆرینەى نیشتیمانى 138
 0 13582 سەربەخۆ قوسەى عەباس شەبەکى 103
 0 10971 زبى "ثاراللە"ى ئیسالمىیح 121
 1 10847 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 10464 لەمیاشاوى هیاللى 155
 0 8680 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 8624 نەوفەل ناشى 116
 0 8484 گردبوونەوەى پەرلەمانى گەل 122
 0 8284 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 8216 کوڕانی نەهرەین 154
 0 8103 زبى ئازادى و دیموکراتى ئێزیدىیح 169
 0 8010 ئەنجومەنى ڕزگارى عێراق 125
 0 7744 دەرگاى عەرەب 143
 0 7738 پارتى فیدراڵى نیشتیمانى 107
 0 7433 زبى یەقینى نیشتیمانىیح 127
 0 7049 ئومەى نەسرولحەق 117
 0 6013 بەرەى فەیلى 108
 0 5904 ڕەوتى ئەحرارى شەبەک 101
 0 5903 مافناس سەعد سالم سوڵتان شەبەکى 186
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 0 5712 حارس شەنشڵ حارسى 161
 0 5428 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 5346 ەشایەرى لە عێراق تەیارى نیشتیمانى ع 132
 1 4940 ئێزیدى  پێشکەوتنخوازى حیزبى 114
 0 4860 دکتۆر سەالم نەعیم عەتییە ماهوود 111
 0 4820 مازن عەبدولمونعم 133
 0 4476 بەرەى چاکەکان 130
 0 4095 زبى ئێزیدى دیموکراتى یح 167
 0 3626 ئەحرارى فورات 179
 0 3607 زبى داعىیح 129
 0 3583 ووتنەوەى گرتبوونەوەى سریانبز 131
 0 3119 رەحیم لعێبى سامر 126
 0 2966 حزبى شیوعى کوردستانى عێراق  147
 0 2902 زبى ئەمانە یح 151
 0 2681 هاوپەیمانى فەیلى عێراقى  182
 0 2486 گردبوونەوەى یەکێتى فەیلى  177
 0 2335 پێشکەوتنخوازبزوتنەوەى ئێزیدى بۆ چاکسازى  102
 0 2291 بەرەى تورکمانى عێراقى 137
 0 1582 دکتۆرە ئەسما شاکر حەمودى 157
 0 1498 نەسیر مەحمود ئەبو سەالم ئەلحەداد 159
 0 1191 فوئاد عەلى ئەکبەر فەیلى 124
 0 566 جەعفەر عەبدولجەبار محەمەد 176
 0 533 حوسێن محەمەد فازل موسا تائی  174
 0 484 دکتۆر فازل عەباس 141
 0 436 سالم محەمەد شەبەک 181
 0 401 پڕۆفیسۆرى یاریدەدەر دکتۆر نەسرەت سابر خۆشناو 173
 0 375 دکتۆر ئەشم ئەزیرجاوى 164
 2  موستەقیلون 

 271 7419564 کۆی گشتی
 

 

 عێراق لە ئەنجومەنى نوێنەرانى  عێراقییەکانو  یحیزبە کوردکۆى گشتى دەنگى 
(12/5/2018) 

 کورسى ژمارەى حیزبەکان ژ
 58 حیزبە کوردییەکان 1
 271 حیزبە عێراقییەکان 2

 329 کۆى گشتى
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 عێراقڕێژەى دەنگدان لە پارێزگاکانى 

 شداريكردنڕێژەى بە  کۆى گشتى بەشداربوو کۆى گشتى دەنگدەر پارێزگا ژ
 %65.00 776485 1194592 هەولێر 1
 %65.00 466700 718000 هۆکد 2
 %55.00 763950 1389000 لێمانىس 3
 %45.00 395276 878391 ركوككە 4
 %44.00 454700 1010445 ديالە 5
 %34.00 1918231 5480661 غدا بە 6
 %33.00 589489 1786330 ەسربە 7
 %30.00 226328 754425 قادسيە 8
 %30.00 480798 1602660 وانەينە 9
 %28.00 137134 489763 نانموسە 10
 %27.00 334183 1193512 بابل 11
 %25.00 325789 1253036 زيقار 12
 %25.00 187568 721416 الكەربە 13
 %25.00 201764 807055 واست 14
 %24.00 246594 1027474 نبارئە 15
 %24.00 191980 767922 دينحەسەاڵ 16
 %24.00 246469 985877 فنەجە 17
 %23.00 163665 711585 ميسان 18

 %626.00 8107103 22772144 کۆی گشتی
 

 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى بەغدا
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 17 413638 سائیروون 156
 8 233298 هاوپەیمانى فەتح 109
 0 211243 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 0 204689 هاوپەیمانى وەتەنییە 185
 8 194767 هاوپەیمانى نەسر 158
 0 94308 هاوپەیمانى قەرارى عێراقى 168
 4 91039 ڕەوتى حیکمە  118
 0 86315 هاوپەیمانى بەغدا 149
 0 43773 بەیارق ئەلخەیر 145
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 0 31111 تەمەدوون 136
 0 29719 دیموکراتى یمانى مەدەنىهاوپە 106
 0 29603 حزبى مەدەنى 178
 0 24423 بزوتنەوەى ئیرادە 188
 0 19843 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 18927 تەزاموون 171
 0 8484 گردبوونەوەى پەرلەمانى گەل 122
 0 6204 حزبى یەقینى نیشتیمانى 127
 0 5144 گۆرانکارى گردبوونەوەى عێراقییەکان بۆ 119
 0 4824 بزوتنەوەى نەوەى نوێ 120
 0 3962 بەرەى فەیلى 108
 0 3841 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 3283 بەرەى چاکەکان 130
 0 2902 حزبى ئەمانە 151
 0 2869 هاوپەیمانى ڕافیدین 144
 0 2714 یەکێتى نیشتیمانى کوردستان 162
 0 2316 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 1948 ئەنجومەنى ڕزگارى عێراق 125
 0 1872 تەیارى نیشتیمانى عەشایەرى لە عێراق 132
 0 1649 حزبى داعى  129
 0 1570 كوڕانی نەهرەین 154
 0 1462 هاوپەیمانی كلدان 139
 0 1400 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 1175 نەوفەل ناشی 116
 0 1074 یەكێتی بێت نەهرەینی نیشتمانی 115
 0 970 رەعد جەبار ساڵح 150
 0 963 گردبوونەوەی بونیادنانەوەی چاكسازی 110
 0 750 دكتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 747 حارس  شەنشل حارسی 161
 0 467 ئەنجومەنی گەلی كلدانی سریانی ئاشوری 113
 0 375 دكتۆر ئەشم ئەزیرجاوی 164
 0 319 رەحیم لعێبی سامر 126
 0 130 بزووتنەوەی گردبوونەوەی سریان 131

 37 1790110 کۆی گشتی
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 ئەنجامی دەنگدان لە پارێزگای هەولێر

 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 8 316006 پارتی دیموکراتی کوردستان 184
 2 77792 یەکێتی نیشتمانی کوردستان 162
 2 69123 نەوەى نوێ ەوەیجوواڵن 120
 1 49266 هاوپەیمانى بۆ دیموکراسى و دادپەروەرى 153
 1 39809 بزوتنەوەى گۆڕان 142
 1 35741 کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان 104
 0 23933 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 175
 0 2291 بەرەى تورکمانى عێراقى 137
 0 2099 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 1912 حزبى سۆسیالیستى کوردستان 170
 0 1488 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 1473 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 1142 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانی ئاشورى 113
 0 812 هاوپەیمانى نەسر 158
 0 729 کوڕانى نەهرەین 154
 0 597 هاوپەیمانى وەتەنییە 185
 0 463 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 445 تەیارى نیشتیمانى عەشایەرى لە عێراق 132
 0 441 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 408 حارس شەنشل حارسى 161
 0 401 پڕۆفیسۆرى یاریدەدەر دکتۆر نەسرەت سابر خۆشناو 173
 0 386 نەوفەل ناشى 116
 0 211 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 188 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 141 م لعێبى سامرڕەحی 126
 0 118 بزوتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 83 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111

 15 627498 کۆی گشتی
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى سلێمانى

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 8 262126 انیەکێتى نیشتیمانى کوردست 162
 4 149930 بزوتنەوەى گۆڕان 142
 2 160638 نەوەى نوێ جوواڵنەوەی 120
 1 49343 کۆمەڵى ئیسالمى کوردستان 104
 1 46567 پارتى دیموکراتى کوردستان 184
 1 44976 هاوپەیمانى بۆ دیموکراسى و دادپەروەرى 153
 1 29161 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 175
 0 4588 الیستى کوردستانحزبى سۆسی 170
 0 1644 حزبى شیوعى کوردستان 147
 0 1170 ڕەوتى حیکمە 118
 0 1092 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 727 هاوپەیمانى نەسر 158
 0 469 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 457 حارس شەنشل حارسى 161
 0 442 هاوپەیمانى وەتەنییە 185
 0 428 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 307 وڕانى نەهرەینک 154
 0 142 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى  113
 0 137 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 135 نەوفەل ناشى 116
 0 120 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 96 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 96 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 82 بزوتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 80 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 78 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115

 18 755031 کۆی گشتی
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى بەسڕە

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 6 143739 هاوپەیمانى فەتح 109
 5 113106 سائیروون 156
 5 103209 هاوپەیمانى نەسر 158
 5 89501 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 2 54626 ڕەوتى حیکمە 118
 0 24613 گردبوونەوەى پیاوانى عێراق 146
 1 22664 بزوتنەوەى ئیرادە 188
 0  22051 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 17050 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى 110
 0 11489 مەدەنى دیموکراتىهاوپەیمانى  106
 0 10971 حزبى "ثاراللە"ى ئیسالمى 121
 0 7516 تەمەدوون 136
 0 7085 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 2168 بەیارق ئەلخەیر 145
 0 1776 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 1183 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 1085 نەوفەل ناشى 116
 0 937 ڵحڕەعد جەبار سا 150
 0 936 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 737 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 563 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 543 کوڕانى نەهرەین 154
 0 442 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 425 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 410 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 383 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 315 حارس شەنشل حارسى 161
 0 189 بزوتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131

 24 639712 کۆى گشتى
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى نەینەوا
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 7 164585 هاوپەیمانى نەسر 158
 6 134782 پارتى دیموکراتى کوردستان 184
 4 97255 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 3 78793 نەینەوا ناسنامەمانە 135
 3 73253 هاوپەیمانى فەتح 109
 3 65076 هاوپەیمانى قەرارى عێراق 168
 0 52488 جەماوەرى نیشتیمانى 172
 0 36249 نەهجى دیموکراتى 160
 1 32142 یەکێتى نیشتیمانى 162
 0 27197 تەمەدوون 136
 0 14184 تەزاموون 171
 0 13623 ڕەوتى حیکمە 118
 0 13582 سەربەخۆ -قوسەى عەباس شەبەکى  103
 0 9264 بزوتنەوەى بابلیون  166
 0 8103 حزبى ئازادى و دیموکراتى ئێزیدى 169
 0 7641 سائیروون 156
 0 6902 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 5904 ڕەوتى ئەحرارى شەبەک 101
 0 5903 مافناس سەعد سالم سوڵتان شەبەکى 186
 0 4940 پارتى پێشڤەچوونى ئێزدى 114
 0 4570 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى 106
 0 4494 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 4417 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 4095 ىحزبى ئێزیدى دیموکرات 167
 0 2440 لیستى نیشتیمان 183
 0 2366 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى 110
 0 2335 بزوتنەوەى ئێزدى بۆ چاکسازى و پێشڤەچوون 102
 0 1977 بزوتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 1892 نەوەى نوێ جوواڵنەوەی 120
 0 1459 گردبوونەوەى عێراقییەکان بۆ گۆڕانکارى 119
 0 1424 عێراق زەوى 140
 0 1113 تەیارى نیشتیمانى عەشایەرى لە عێراق 132
 0 1088 لەمیا شاوى هیاللى 155
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 0 1017 کوڕانى نەهرەین 154
 0 880 نەوفەل ناشى 116
 0 866 حارس شەنشل حارسى 161
 0 832 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 175
 0 746 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 597 ار ساڵحڕەعد جەب 150
 0 593 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 474 حزبى سۆسیالیستى کوردستان 170
 0 436 سالم محەمەد شەبەک 181
 0 390 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 356 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 320 ڕەحیم لعێبى سامر 126

 27 893043 کۆى گشتى

 
 

 
 

 دابەشدارى هاواڵتیان لە پڕۆسەى دەنگدان
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى دهۆک

 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 10 315199 پارتى دیموکراتى کوردستان 184
 1 41690 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 175
 0 24280 وەرىهاوپەیمانى بۆ دیموکراسى و دادپەر 153
 0 23197 یەکێتى نیشتیمانى 162
 0 17318 نەوەى نوێ جوواڵنەوەی 120
 0 3537 بزوتنەوەى گۆڕان 142
 0 3522 کۆمەڵى ئیسالمى 104
 0 3118 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 2578 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 1341 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 1172 الیستى کوردستانحزبى سۆسی 170
 0 952 هاوپەیمانى نەسر 158
 0 834 کوڕانى نەهرەین 154
 0 444 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 366 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 296 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 253 حارس شەنشل حارسى 161
 0 251 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 185 نەوفەل ناشى 116
 0 129 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 98 ڕەحیم لعێبی سامر 126
 0 92 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 37 بزوتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131

 11 440889 کۆى گشتى
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى دیالە
 

 ژ.کورسى گژ.دەن ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 3 96911 هاوپەیمانى قەرارى عێراقى 168
 3 92226 هاوپەیمانى فەتح 109
 3 78959 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 2 48050 سائیروون 156
 1 34877 هاوپەیمانى نەسر 158
 1 26449 ڕەوتى حیکمە 118
 1 25198 یەکێتى نیشتیمانى 162
 0 24215 دیالە تەحەدى 148
 0 17637 دەوڵەتى یاسا هاوپەیمانى 152
 0 11022 تەزاموون 171
 0 9523 پارتى دیموکراتى کوردستان 184
 0 4832 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى 106
 0 3283 نەوەى نوێ جوواڵنەوەی 120
 0 2400 لیستى نیشتیمان 183
 0 1315 تەمەدوون 136
 0 1301 زبى داعىیح 129
 0 1025 بەرەى چاکەکان 130
 0 833 بەرەى فەیلى 108
 0 781 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 723 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 656 حزبى شیوعى کوردستان 147
 0 598 گردبوونەوەى عێراقییەکان بۆ گۆڕانکارى 119
 0 572 حزبى یەقینى نیشتیمانى 127
 0 568 نەوفەل ناشى 116
 0 545 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 462 لىلەمیا شاوى هیال 155
 0 426 حزبى سۆسیالیستى کوردستان 170
 0 348 حارس شەنشل حارسى 161
 0 319 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 283 کوڕانى نەهرەین 154
 0 259 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 225 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 162 ڕەحیم لعێبى سامر 126
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 0 161 ەیمانى ڕافیدەینهاوپ 144
 0 87 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 56 بزوتنەوى گردبوونەوەى سریان 131

 14 487287 کۆى گشتى
 

 

 
 

 دادەنگدەران لەکاتى پرۆسەى هەڵبژاردنى ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق
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 ى کەرکوکئەنجامى دەنگدان لە پارێزگا

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 6 166204 یەکێتى نیشتیمانى کوردستان 162
 3 81451 هاوپەیمانى عەرەبى لە کەرکوک 128
 3 72945 بەرەى تورکمانى کەرکوک 123
 0 23127 هاوپەیمانى نەسر 158
 0 17218 هاوپەیمانى فەتح 109
 0 14411 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 10268 لیستى نیشتیمان 183
 0 10268 تەزاموون 171
 0 9638 نەوەى نوێ جوواڵنەوەی 120
 0 7744 دەرگاى عەرەب 143
 0 5771 حزبى سۆسیالیستى کوردستان 170
 0 3663 یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان 175
 0 2859 بەیارق ئەلخەیر 145
 0 2296 ڕەوتى حیکمە 118
 0 2225 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 1695 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 1607 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 1057 بوتنەوەى بابلیون 166
 0 666 حزبى شیوعیى کوردستان 147
 0 629 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 411 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 376 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 281 بەرەى فەیلى 108
 0 222 حارس شەنشل حارسى 161
 0 201 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 152 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 150 نەوفەل ناشى 116
 0 130 کوڕانى نەهرەین 154
 0 121 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 106 دکتۆر سەالم  نەعیم عەتیە ماهوود  111
 0 90 اس گۆرگیس عەزیزدکتۆر فیر 105

 12 437982 کۆى گشتى
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى بابل
 

 
 

 
 
 
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 4 122728 هاوپەیمانى فەتح 109
 4 114179 سائیروون 156
 3 83528 هاوپەیمانى نەسر 158
 3 71635 ڕەوتى حیکمە 118
 3 56649 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 1 31844 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 21749 بزووتنەوەى ئیرادە 188
 0 15900 هاوپەیمانى وەتەنیە 158
 0 13791 بزوتنەوەى زۆرینەى نیشتیمانى 138
 0 5142 تەزاموون 171
 0 4521 تەمەدوون 136
 0 1089 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 1043 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 695 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 568 نەوفەل ناشى 116
 0 450 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 412 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 405 کوڕانى نەهرەین  154
 0 369 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 335 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 332 ە ماهووددکتۆر سەالم نەعیم عەتی 111
 0 291 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشور 113
 0 290 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 269 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 209 حارس شەنشل حارسی 161
 0 208 حزبی داعی 129

 18 548631 کۆى گشتى
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 مى دەنگدان لە پارێزگاى زیقارئەنجا
 

 
 
 
 
 
 

 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 6 146637 سائیروون 156
 5 110235 هاوپەیمانی فەتح 109
 3 76399 هاوپەیمانی نەسر 158
 3 75701 ساهاوپەیمانی دەوڵەتی یا 152
 2 52849 رەوتی حیکمە  118
 0 18580 بزووتنەوەی ئیرادە 188
 0 12627 نی وەتەنیەهاوپەیما 185
 0 6658 هاوپەیمانی کەفائات بۆ گۆڕانکاری 134
 0 3290 هاوپەیمانی مەدەنی دیموکراتی 106
 0 2995 تەمەدوون 136
 0 855 بزووتنەوەی بایلیون 166
 0 802 لەمیا شاوی هیاللی 155
 0 793 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 679 نەوفەل ناشى 116
 0 463 عەتیە ماهووددکتۆر سەالم نەعیم  111
 0 438 کوڕانى نەهرەین 154
 0 339 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 327 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 280 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 264 حارس شەنشل حارسى 161
 0 245 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 161 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 139 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 115 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131

 19 511871 کۆى گشتى
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 رنجامى دەنگدان لە پارێزگاى ئەنبائە

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 6 125473 ئەنبار ناسنامەمانە 165
 3 56751 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 50223 عێراقییەهاوپەیمانى قەرارى  168
 2 46739 عابیروون 180
 2 40207 هاوپەیمانى نەسر 158
 0 7206 سائیروون 156
 0 6062 ئەنجومەنى ڕزگارى عێراق 125
 0 5607 تەزاموون 171
 0 3626 ئەحرارى فوڕات 179
 0 3328 گردبوونەوەى عێراقییەکان بۆ گۆڕانکارى  119
 0 3209 تەمەدوون 136
 0 2926 لخەیربەیارق ئە 145
 0 1791 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 1388 ڕەوتى حیکمە 118
 0 1238 هاوپەیمانى فەتح 109
 0 760 بزووتنەوەى نەوەى نوێ 120
 0 724 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 404 حارس شەنشل حارسى 161
 0 355 تەیارى نیشتیمانى عەشایەرى عێراق 132
 0 178 هیاللى لەمیا شاوى 155
 0 168 بەرەى چاکەکان 130
 0 137 نەوفەل ناشى 116
 0 121 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 100 کوڕانى نەهرەین 154
 0 97 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 89 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 56 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 56 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 44 یم لعێبى سامرڕەح 126
 0 43 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 33 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 17 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131

 13 359156 کۆى گشتى
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 فەجەن یگازێپار ەل نگدانەد ینجامەئ
 

 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 3 75685 هاوپەیمانى فەتح 109
 3 66754 هاوپەیمانى نەسر 158
 4 47386 سائیروون 156
 1 35308 ڕەوتى حیکمە 118
 1 33377 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 0 13666 بزووتنەوەى ئیرادە 188
 0 7207 رى هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکا 134
 0 7049 ئومەى نەسرولحەق 117
 0 5633 تەمەدوون 136
 0 4269 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 2907 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى 106
 0 1772 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى 110
 0 1060 بزوتنەوەى نەوەى نوێ 120
 0 1011 گردبوونەوەی عێراقییەکان بۆ گۆڕانکاری 119
 0 700 بزووتنەوەی بابلیون 166
 0 518 هاوپەیمانی کلدان 139
 0 510 لەمیا شاوی هیاللی 155
 0 319 نەوفەل ناشى 116
 0 316 کوڕانى نەهرەین 154
 0 288 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 231 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 199 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 194 نى سریانى ئاشورىئەنجومەنى گەلى کلدا 113
 0 177 حارس شەنشل حارسى 161
 0 145 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 135 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 99 زبى داعىیح 129
 0 71 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 64 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریانى  131

 12 307050 کۆى گشتى
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى قادسیە

 
 
 
 
 
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 3 82310 هاوپەیمانى فەتح  109
 3 68011 سائیروون 156
 2 55427 هاوپەیمانى نەسر 158
 1 39728 ڕەوتى حیکمە 118
 1 38861 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 1 22767 بزووتنەوەى ئیرادە 188
 0 6109 دیموکراتىهاوپەیمانى مەدەنى  106
 0 4472 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 4407 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 2546 تەمەدوون 136
 0 1700 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى 110
 0 1486 بزووتنەوەى بابلیون 166
 0 649 ڕەعد جەبار ساڵح  150
 0 537 نەوفەل ناشى 116
 0 518 هیاللى لەمیا شاوى 155
 0 471 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 308 کوڕانى نەهرەین 154
 0 256 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 238 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 236 حارس شەنشل حارسى 161
 0 224 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 152 ئەنجومەنى گەلى کلدانى و سریانى ئاشورى 113
 0 137 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 102 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 93 ڕەحیم لعێبى سامر 126

 11 331745 کۆى گشتى
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى واست

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 3 94241 سائیروون 156
 2 68480 هاوپەیمانى فەتح 109
 2 51031 هاوپەیمانى نەسر 158
 2 49393 ڕەوتى حیکمە 118
 1 41551 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 0 35741 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 7266 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 4820 مازن عەبدولمونعم 133
 0 2681 هاوپەیمانى فەیلى عێراقى 182
 0 2486 گردبوونەوەى یەکێتى فەیلى 177
 0 1582 دکتۆرە ئەسما شاکر حەموودى 157
 0 1561 تەیارى نیشتیمانى عەشایەرى لە عێراق 132
 0 1498 نەسیر مەحمود ئەبو سەالم حەداد 159
 0 1191 فوئاد عەلى ئەکبەر فەیلى 124
 0 937 لى بەرەى فەی 108
 0 780 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 657 زبى یەقینى نیشتیمانىیح 127
 0 566 جەعفەر عەبدولجەبار محەمەد 176
 0 548 نەوفەل ناشى 116
 0 512 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 486 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 484 دکتۆر فازل عەباس 141
 0 374 کوڕانى نەهرەین 154
 0 370 الم نەعیم عەتیە ماهووددکتۆر سە 111
 0 291 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 204 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 166 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 138 حارس شەنشل حارسى 161
 0 137 حزبى داعى 129
 0 136 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 113 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 97 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 59 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131

 10 370577 کۆى گشتى
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 نیدەحەاڵس یزگاێپار ەل نگدانەد ینجامەئ

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 0 65778 هاوپەیمانى قەاڵى جەماوەرى نیشتیمانى 187
 2 56760 وپەیمانى وەتەنیەها 185
 2 50591 هاوپەیمانى فەتح 109
 2 47260 هاوپەیمانى نەسر 158
 2 34594 هاوپەیمانى قەرارى عێراقى 168
 1 28784 هاوپەیمانى سەاڵحەدین ناسنامەمانە 163
 0 19879 عێراق زەوى 140
 0 13944 سائیروون 156
 0 8904 ڕەوتى حیکمە 118
 0 7738 نیشتیمانىپارتى فیدڕاڵى  107
 0 6791 بەیارق ئەلخەیر 145
 0 6089 تەزاموون 171
 0 5271 گردبوونەوەى عێراقییەکان بۆ گۆڕانکارى 119
 0 1441 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى 106
 0 866 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 602 بزوتنەوەى بابلیون 166
 0 533 ئىحوسێن محەمەد فازل موسا تا 174
 0 519 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 0 510 بزووتنەوەى نەوەى نوێ 120
 0 244 نەوفەل ناشى  116
 0 221 حارس شەنشل حارسى 161
 0 171 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 140 کوڕانى نەهرەین 154
 0 130 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 127 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 124 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 122 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 88 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 84 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 72 زبى داعىیح 129
 0 68 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 38 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى  113
 0 13 نبزوتنەوەى گردبوونەوەى سریا 131

 9 358496 کۆى گشتى
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 الەربەک یزگاێپار ەل نگدانەد ینجامەئ

 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست

 3 70777 هاوپەیمانى فەتح 109
 3 69975 سائیروون 156
 2 48349 هاوپەیمانى نەسر 158
 2 34479 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 1 19010 ەوتى حیکمەڕ 118
 0 11438 هاوپەیمانى کەفائات بۆ گۆڕانکارى 134
 0 6852 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 5832 تەمەدوون 136
 0 3205 بزوتنەوەى نەوەى نوێ 120
 0 2096 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى 110
 0 1954 هاوپەیمانى مەدەنى دیموکراتى 106
 0 1532 نبزووتنەوەى بابلیو 166
 0 627 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 492 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 340 نەوفەل ناشى 116
 0 331 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 301 هاوپەیمانى ڕافیدەین 144
 0 285 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 273 کوڕانى نەهرەین 154
 0 196 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 164 دکتۆر سەالم نەعیم عەتە ماهوود 111
 0 160 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 141 زبى داعىیح 129
 0 119 حارس شەنشل حارسى 161
 0 105 بزووتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 165 ڕەحیم لعێبى سامر 126

 11 279198 کۆى گشتى
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 ئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى میسان
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 5 124037 سائیروون 156
 2 57586 هاوپەیمانى فەتح 109
 1 36248 ڕەوتى حیکمە 118
 1 33982 هاوپەیمانى نەسر 158
 1 29030 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 0 1788 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 903 نەوەى نەوەى نوێبزووت 120
 0 573 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 526 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 362 نەوفەل ناشى 116
 0 356 بزوتنەوەتى بابلیون 166
 0 304 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 212 کوڕانى نەهرەین 154
 0 210 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 191 ەین هاوپەیمانى ڕافید 144
 0 173 حارس شەنشل حارسى 161
 0 118 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 108 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 79 ئەنجومەنى گەلى کلدانى سریانى ئاشورى 113
 0 48 بزوتنەوەى گردبوونەوەى سریان 131
 0 40 ڕەحیم لعێبى سامر 126

 10 286874 کۆى گشتى
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 نانئەنجامى دەنگدان لە پارێزگاى موسە
 

 ژ.کورسى ژ.دەنگ ناوى قەوارەکان ژ. لیست
 2 62968 سائیروون 156
 2 42488 هاوپەیمانى فەتح 109
 1 33358 ڕەوتى حیکمە 118
 1 33307 هاوپەیمانى نەسر 158
 1 27465 هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا 152
 0 3423 بزووتنەوەى ئیرادە 188
 0 1381 بزووتنەوەى بابلیون 166
 0 1032 هاوپەیمانى وەتەنیە 185
 0 798 گردبوونەوەى بونیادنانەوەو چاکسازى  110
 0 316 نەوفەل ناشى 116
 0 275 لەمیا شاوى هیاللى 155
 0 256 یەکێتى بێت نەهرەینى نیشتیمانى 115
 0 237 کوڕانى نەهرەین 154
 0 231 ڕەعد جەبار ساڵح 150
 0 155 حارس شەنشل حارسى 161
 0 119 دکتۆر فیراس گۆرگیس عەزیز 105
 0 112 هاوپەیمانى ڕافیدەین  144
 0 79 هاوپەیمانى کلدان 139
 0 70 دکتۆر سەالم نەعیم عەتیە ماهوود 111
 0 65 ڕەحیم لعێبى سامر 126
 0 56 ئەنجومەنى گەلى کلدان و ئاشورى 113
 0 50 بوونەوەى سریانبزووتنەوەى گرد 131

 7 208241 کۆى گشتى
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 (2020 – 2018ساڵی )  اق لهرتی عێ ی حكومه كابینه
 

 کابینەى عادل عەبدولمەهدى   
 پۆست ناو

 رۆكى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق سه عادل عەبدولمەهدى 
 وەزیرى دەرەوە  محەمەد عەلى حەکیم 

 وەزیرى دارایی وئاد حوسێن ف
 وەزیرى نەوت سامر غەزبان

 وەزیرى بەرگرى  نەجاح حەسەن عەلى شەمەرى 
 وەزیرى ناوخۆ  یاسین تاهیر یاسرى 

 وەزیرى بازرگانى  محەمەد هاشم عەبدولمەجید 
 وەزیرى پەروەردە  سها عەلى بەک 
 وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى  قوسەى سوهەیل 
 وەزیرى پەیوەندیەکان  نەعیم روبێعى 
 وەزیرى ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن  بەنگین ڕێکانى 

 وەزیرى کشتوکاڵ  ساڵح حسێن جەبر حسێنى 
 سازی و كانزاكان زیری پیشه وه ساڵح عەبدوڵاڵ ئەحمەد حەمید جبورى 

 وەزیرى تەندروستى  جەعفەر سادق حسێن عەالوى ئەمین روبێعى 
 وەزیرى گەنجان و وەرزش  د عوبێدى ئەحمە

 وەزیرى کار و کاوبارى کۆمەاڵیەتى  باسم ڕوبێعى 
 وەزیرى کارەبا  لوئەى خەتیب 
 وەزیرى سەرچاوەکانى ئاو  جەمال عادلى 

 وەزیرى گواستنەوە  عەبدوڵاڵ لوعەیبى باهز موسى مالیکى 
 وەزیرى ڕۆشنبیرى  عەبدولئەمیر غالب حەمدانى 

 وەزیرى داد  ن عوسمان شوانى فاروق ئەمی
 وەزیرى پالندانان نورى ساڵح حەمید عەبتان دلمى 

 وەزیرى کۆچ و کۆچبەران  نوفل بها موسى
 
 
 
 
 

 
 
 

 .کوردن یریزەو ەکراو شین نگىڕە ىەناوان وەئ *
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 (2021 – 2020ساڵی )  له  اق رتی عێ ی حكومه كابینه
 

 کابینەى مستەفا کازمى   
 پۆست ناو
 رۆكى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى عێڕاق سه کازمى  مستەفا

 وەزیرى دارایی عەلی عەالوی 
 وەزیرى ناوخۆ عوسمان غانمی
 وەزیرى بەرگری جومعە عناد

 وەزیرى پالندانان خالید نەجم بەتال
 وەزیرى وەرزش و الوان عەدنان دەرجال
 وەزیرى کارەبا ماجد مەهدی
 اڵوەزیرى خوێندنی با نەبیل کازم
 وەزیرى گواستنەوە ناسر حسێن

 وەزیرى تەندروستی حەسەن محەمەد
 وەزیرى پەیوەندییەکان ئەرکان شەهاب
 وەزیرى پیشەسازی منهل عەزیز

 وەزیرى ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێبوون نازەنین محەمەد وسو
 وەزیرى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى  عادل حاشوش
 نی ئاو وەزیرى سەرچاوەکا مەهدی رەشید
 وەزیرى پەروەردە عەلی حەمید

 وەزیری دەرەوە د حسێن مه فوئاد محه
 وەزیری داد د حسێن مه بدولستار محه حاکم ساالر عه
 وەزیری نەوت بار ئیسماعیل بدولجه ئیحسان عه

 و کۆچبەران  زیری كۆچ وه عكوب جابر ق یه ئیڤان فایه
 زرگانیزیری با وه ید ن عوبه سه د حه حمه ال ئه عه

 زیری كشتوكاڵ وه ریم جاسم ساڵح د كه مه محه
 زیری رۆشنبیری وه مادی بد حه ن نازم عه سه حه
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