




  

 

( 072رة )ذما                                                                              –0 –                                                                         2102/  5/ 22
 العدد

 سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان 
 82/5/8202لة  892 -ذمارة :  د

 
 

 فــةرمــانـى هـةريَمــى 
 8202( سالَى 82ذمارة )

 

(ى 1ى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان ذمارة )ابة ثيَى برِطةى )ضواردةم( لة ماددةى )دةيةم(ى ياس
 -ى هةمواركراو ، برِياماندا بة :5002ساَلى 

 

 عيَراق . –لة كاركيَشانةوةى كابينةى حةوتةمى هةريَمى كوردستان قبوَلكردنى دةست  -1

عيَراق بة بةردةوامبوون لة جيَبةجيَكردنى  –رِاسثاردنى كابينةى حةوتةمى هةريَمى كوردستان  -5
 ئةركةكانى تاوةكو كابينةى نوآ ثيَك دةهيَنريت 
 
 
 
 

 ىــارزانـود بــسعـم                                                                                                  
 تانـوردسـى كـةريَمـةرؤكى هــس                                                                                                   

 
 هةوليَر

82/5/8202 
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 سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان 
 82/5/8202لة  899 -ذمارة :  د

 
 

 فــةرمــانـى هـةريَمــى 
 8202( سالَى 89ذمارة )

 

بة ثيَى بة برِطةى )دوازدةم( ى ماددةى )دةهةم( لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان ذمارة 
شت بةو دةستنيشانكردنةى كة لةاليةن ثةرلةمانى ى هةمواركراو ، و ثاَلث5002(ى ساَلى 1)

( ، 50/2/5012( لة )2( لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة )6يارى ذمارة )وة بة برِكوردستان كرا
 -برِيارماندا بة :

 رِاسثاردنى ئةم بةرِيَزانةى خوارةوة بؤ ثيَكهينانى كابينةى هةشتةمى هةريَمى كوردستان . - أ

 بارزانى وةك سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران  مصطفىنيَضريظان أدريس  -1

 سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران قوباد جالل تاَلةبانى وةك جيَطرى  -5

 وة ئةجنام بدريَت .( رؤذ لةمرؤ3ة دةبيَت لة ماوةى )ثيَكهيَنانى كابينةك - ب
 
 
 

 
 

 مـسعــود بـارزانــى                                                                                                  
 ســةرؤكى هـةريَمـى كـوردسـتان                                                                                                   

 
 هةوليَر

82/5/8202 
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 و ميهرةبان بةناوى خوداى بةخشندة
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 بـرِيـار 

 8202 ى سالَى(0ذمارة )
 

برِطة و هةمواركراو ،  1995(ى ساَلى 1لة ياساى ذمارة ) (24ثشت بةسنت بة حوكمةكانى ماددة )
ى 1995(ى ساَلى 1عيَراق ذمارة ) -( لة ثيَرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 16(ى ماددة )5)

هةمواركراو ، ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى دةسثيَكى خوىل هةَلبذاردنى ضوارةمدا لة رؤذى 
  -ةى خوارةوةى دا :(ى بةسرتا ئةم برِيار59/2/5012)

 

بةم شيَوةى عيَراق  -سكرتيَرى ثةرلةمانى كوردستان  وهةَلبذاردنى سةرؤك و جيَطرى سةرؤك  يةكةم :
 خوارةوة: 

 
 يوسف حممد صادق                    سةرؤكى ثةرلةمان  -1

 جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمان              مينيكى ئجعفر ابراهيم  -5

 سكرتيَرى ثةرلةمان          فخرالدين قادر عارف        -3
 

 ( ةوة بة جيَبةجآ كراو دةذميَردرآ .59/2/5012ئةم برِيارة لة رؤذى هةَلبذاردن لة ) دووةم :
 ئةم برِيارة لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( دا بآلودةكريَتةوة . سيَيةم :

 

 

 حممد صادق سعيد                                                                                       
 عيَراق - كوردستان دانيشنت ثةرلةمانىةرؤكى ـس                                                                                    
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 و ميهرةبان بةناوى خوداى بةخشندة
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 ار بـرِيـ

 8202 ى سالَى(8ذمارة )
( لة ثيَرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 39(ى ماددةى )1( و برِطةى )34ثشت بةسنت بة حوكمى ماددة )

هةمواركراو، ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ى 1995(ى ساَلى 1عيَراق ذمارة ) –كوردستان 
ى بةسرتا ئةم برِيارةى  2/2/5012خوىل هةَلبذاردنى ضوارةمدا لة رؤذى  ( 1ئاسايى ذمارة )

  -خوارةوةى دا :
 ى كاروبارى ياسايى ثيَك ديَت لة ئةندامانى ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوة هاتووة .ليذنة يةكةم :

 ابوبكر عمر عبداهلل  -1

 مصطفى انور قادر  -5

 بةهار حممود فتاح  -3

 حممد  لطيفتةالر  -2

 شوان امحد نعمان  -2

 ظاال فريد ابراهيم  -6

 ظةمان فيصل سليم  -7

 طؤران ئازاد حممد  -4

 لينا عزريا بةهرام  -9

 منى نبى نادر  -10
(ى ماددةى 3سةرؤك و جيَطر و برِياردةر هةَلبذيَرن بةثيَى برِطةى ) ليذنة ثيَويستة ئةندامانى دووةم :

 ى هةمواركراو. 1995(ى ساَلى 1)عيَراق ذمارة  –( لة ثيَرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 39)
 (ةوة بةجيَبةجىَ كراو دةذميَردرىَ .5012/ 2/2لة رؤذى ): ئةم برِيارة سيَيةم 
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 ئةم برِيارة لة رؤذنامةى فةرمى ) وةقايعى كوردستان (دا باَلو دةكريَتةوة . ضوارةم :
 

 يوسف حممد صادق                                                                                   
 عيَراق  -سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان                                                                                  

 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 بـرِيـار 

 8202 ى سالَى(3ذمارة )
 

ى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان (ى  ثةيرةو20 و 29 و 24 و 27بةثيَى حوكمى ماددةكانى ) 
(ى ئاسايى 1)هةموار كراو , ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة  1995(ى ساَلى 1ذمارة )

  -: بة برِياريدا 2/2/5012رؤذى 
ى ليَكؤَلينةوة لةو رووداوانةى لة هةردوو ثاريَزطاى سليَمانى و هةوليَر لة ليذنةثيَكهينانى  يةكةم :

 و رؤذانى دواتر روويانداوة لةم بةرِيَزانةى خوارةوة : 2/5012/ 30رؤذى 
 

  مصطفىمةردان خدر  -1

 سؤران عمر سعيد  -5

 حممود عمر صاحل  -3

 باوةمري ) شوان قةالدزةيى ( مصطفىعمر  -2

 كةنعان جنم الدين امحد ) حاجى كاروان ( -2

 حممد   لطيفتةالر  -6
 راو دةذميَردرىَ . (ةوة بةجيَبةجىَ ك 5012/  2/  2ئةم برِيارة لة رؤذى )  دووةم :
 ئةم برِيارة لة رؤذنامةى فةرمى ) وةقايعى كوردستان (دا باَلو دةكريَتةوة . سيَيةم :
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 يوسف حممد صادق                                                                              
 عيَراق  -ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                

 
 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان

 
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 

 بـرِيـار 
 8202 ى سالَى(2ذمارة )

(ى 1ذمارة ) عيَراق و -خؤى ثةرلةمانى كوردستان ناو( لة ثةيرِةوى 34)ماددةى  مىحوكثشت بة
ى رؤذى (5شتنى ئاسايى ذمارة )يدانتان لةثةرلةمانى كوردس ى هةمواركراو ،1995 ساَلى
 ئةم برِيارةى دا:  7/2/5012

 يةكةم :
 ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى : -0

 دلشاد شعبان عبدالغفار                     -1

 هيظا حاجى مريخان                           -5

              على محة صاحل                 -3

                              عثمانرؤزا حممود  -2

 عزت صابر امساعيل                        -2

 ئاواز جةنطى بورهان  -6

    مصطفىشيَركؤ جةودةت   -7

 سؤران عمر سعيد                                 -4

 ئايدن معروف سليم                               -9

 دالرمحن                   عبدالرمحن فارس عب  -10

 مدينة ايوب امحد                                  -11
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 ةكان :يى ناوخؤ و ئاسايشى و ئةجنومةنة خؤجيَيليذنة -8
 ئاواز محيد حسني                              -1

 كبري حممد  ناظم -5

 برزؤ جميد عبداهلل                              -3

 ايوب عبداهلل امساعيل  -2

 حسن  مصطفىليَر د -2

 قادر ومتان رسول  -6

 سعيد حممد سعيد -7

 ابوبكر عمر عبداهلل  -4

 حسني امساعيل حسني                           -9

 عبدهلل حممود حممد                              -10

 الدين انور                        دد سعحمم -11

 ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى : -3

                      ئارى حممد عبدالرحيم       -1

 زياد حسني عبدالكريم                           -5

 زاىل مريخان عباس غ -3

 حسن صاحل حممد  -2

 رضاعبدالرمحن على  -2

 فةرهاد محة صاحل  -6

 ئاواز جةنطى برهان  -7

 خلف امحد معروف  -4

 محة خان  مصطفىغريب   -9

 يعقوب طورطيس ياقو   -10

 زؤزان صادق سعيد  -11
 ة ت :ى بةرطرى لة مافى ئافرليذنة -2

 ئيفار ابراهيم حسني                    -1

 كةذال هادى فقى                      -5

 منى نبى نادر                            -3

 رابون  توفيق معروف                     -2
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 حيات جميد قادر  -2

 حسن صاحل حممد                              -6
 ذينةوةى زانستى ى ثةروةردة و فيَركردنى باالَو تويَليذنة -5

               رمضانشريين حسين  -1

 ابراهيم امحد مسؤ  -5

 مينة زكرى سعيد                أ -3

 شيَركؤ محة امني                      -2

 جوان امساعيل عزيز -2

 ايدن معروف سليم  -6

 بيَطةرد دلشاد شوكراهلل  -7

 سهام عمر قادر  -4

            مصطفىشكرية مسايل  -9

             مريباوة مصطفىعمر   -10

 ياقو هرمز                    وحيدة  -11

 ى كاروبارى تةندروستى و ذينطة  :ليذنة -8
 ئاواز محيد حسني                            -0

                       رمضانشريين حسنى  -8

 هلل جاسم رجب                          اعبد -3

 زولفا حممود عبداهلل  -2

 مريم صمد عبدى  -5

 ئازاد حممد طؤران  -8

 ل حممد يسهراب ميكائ -7

 سرود سليم متى  -2

 و خيَزان : ى كاروبارى كؤمةالَيةتى و مندالَليذنة-7
 جنات حممد عبداهلل  -1

 زؤزان صادق سعيد                         -5

 ئامينة زكرى سعيد  -3

 عبداخلالق                        هطفةيروز  -2

 ثةرى صاحل محيد  -2
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                  على         عثمان منرية -6

 طةشة دارا جةالل  -7

 بيَطةرد دلشاد شوكراهلل                     -4

 حممد لطيفتةالر  -9

 كنعان جنم الدين امحد                        -10

 سرود سليم متى                                -11

 نيشتةجيَكردن و هاوضةرخكردنى الدىَ. ى ئاوةدانكردنةوة وليذنة -4

 مساعيل                        بشار مشري ا -1

 شيالن جعفر على  -5

 عمر عنايةت محة سعيد  -3

 رسول  مصطفىفائق  -2

 شيَركؤ محة امني                            -2

 مريم صمد عبدى                          -6

 دةرباز عبداهلل رسول  -7

 الدين                    مولود مراد حمى  -4

 يروانيت نيسان ماركؤس  -9

 امساعيل امحد                     حتسني -10

 زياد حسني عبدالكريم  -11

 ثةيوةندييةكان و رؤشنبرييى و راطةياندن و شويَنةوارةكان : ليذنة -9

 حيات جميد قادر                               -1

 حممد على ياسني  -5

 فرحان جوهر قادر  -3

 ظيان عباس عمر  -2

 شوان امحد نعمان  -2

 شوكر  عادل عزيز -6

 ة ثةروا على حةم -7

 زانا عبدالرمحن عبداهلل  -4

 سهام عمر قادر   -9
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 وحيدة ياقو هرمز  -10

 لطيفت جرجيس جود -11

 ى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى :ليذنة  -02

 ادريس على اسالم   -1

 ف انس حممد شري  -5

 سراج امحد محدامني   -3

 حممود عمر صاحل                                      -2

           صاحل محيد                         ثةرى  -2

 جوان امساعيل عزيز                              -6

 كنعان جنم الدين امحد   -7

 رشيد محة ماناهةور  -4

  بةهراملينا عزريا   -9

 ى كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد :ليذنة  -00
 ئارى حممد عبدالرحيم                        -1
                    زاىل مريخان         عباس غ -5
 حممود عمر صاحل                         -3
 حسني                             مصطفىدليَر -2
 قادر ومتان رسول                                 -2
 بةهار عبدالرمحن حممد -6
 هةورامان محة شريف                              -7
 رمحن                        عبدالرمحن فارس عبدال-4
 باثري كامال سليمان                                 -9
 عبداهلل حممود حممد                                -10
 يعقوب طورطيس ياقو                             -11
 :   ى مافى مرؤظـليذنة  -08
  فرست  صوفى على                              -1
 ظيان عباس عمر                                 -5
 عبداخلالق   هطز فريو -3
 بيستون فائق حممد  -2
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 ة على ئوميد مح -2
 على   عثمانمنرية -6
 حممدبةهار عبدالرمحن  -7
 مولود مراد حمى الدين   -4
 سؤران عمر سعيد  -9
 باوةمري  مصطفى عمر -10
              يل حممد امني           ئسهراب ميكا -11
 ى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان :ليذنة -03
 سعيد                             طاهربةيار  -1
 فار                       د شعبان عبدالغدلشا -5
 على على هاَلؤ                               -3
                                    صاحل بشار صاحل-2
 على محة صاحل                               -2
   عثمانرؤزا حممود -6
 ريواس فائق حسني                            -7
   مصطفىشيَركؤ جةودةت  -4
 يروانت نيسان ماركؤس                          -9
 عزت صابر امساعيل                            -10
                      رسول       مصطفىفائق  -11
 ى خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار :ليذنة -02

 سعيد  طاهربةيار  -1
 صاحل                               صاحل بشار   -5
 ايوب عبداهلل امساعيل                             -3
 سراج امحد محدامني                                 -2
 نايةت محة                                 يعمر ع -2
 صاحل فقى حممد                                   -6
 محة خان                        مصطفىغريب   -7
                          مصطفىشكرية مسايل   -4
 كمال يلدا مرقوز  -9
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 توفيق  عثمانماجد  -10
            ايوب امحد                      مدينة -11
 ى ثاراستنى مافى بةكاربةر :ليذنة -05

 عبداهلل جاسم رجب   -1
 ظاال فريد ابراهيم                                    -5
 قارةمان قادر فتاح                                   -3
                                رضاعبدالرمحن على   -2
 كةذال هادى فقى  -2
                 ظةمان فيصل سليم        -6
 ظا حجى مريخان  هيَ -7
 ولفا حممود عبداهلل  ز  -4
 توفيق                             عثمانماجد  -9

 ى وةرزش و الوان :ليذنة -08

 ابراهيم امحد مسؤ  -1

 حممد صادق سعيد                                   -5
 فرحان جوهر قادر                                  -3
  طفىمصردان خدر ةم -2
 قارةمان قادر فتاح                                      -2
 عادل  عزيز شكور                                     -6
 زانا عبدالرمحن عبداهلل  -7
 سهراب ميكائيل حممدامني   -4

   لطيفجودةت  جرجيس   -9

 شيالن جعفر على  -10

 ى دةسثاكى ) نةزاهةت(ليذنة -07

      فرست صوفى على                    -1

 ادريس على اسالم                           -5

 انس حممد شريف -3

 خلف امحد معروف  -2

 اوميد محة على  -2
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 برزؤ جميد عبداهلل  -6

 صاحل فقى حممد  -7

 عمر  عمر صاحل -4

 امحد  لطيفجنيبة  -9

 جنات حممد عبداهلل  -10

 باثري كامال سليمان  -11

 
 

 ى كاروبارى كؤمةلَةى مةدةنى :ليذنة -02

 حممد على ياسني  -1

 ري حممد                          كب ناظم -5

                     مصطفىمةردان خدر  -3

 ثةروا على محة  -2

 ئيظار ابراهيم حسني                       -2

 ساالر حممود مراد  -6

 طةشة دارا جالل                         -7

 عمر صاحل عمر                          -4

  امحد                    لطيفجنيبة  -9

 كمال يلدا مرقوز                         -10

 الدين انور     دحممد سع -11

( لة 3شت بةسنت بة برِطةى )ثثيَويستة لةسةر ئةو ليَذنانةى كة بةثيَى ئةم برِيارِة ثيَكهيَنراون بة دووةم:
ى 1995(ى ساَلى 1خؤى ثةرلةمان ذمارة )ى هةمواركراو لة ثةيرِةوى ناو(39ماددةى )

 ك لة نيَو ئةندامانى خؤيدا هةَلبذيَريَت .رؤك و جيَطرى سةرؤك و برِيادةريَ، سةهةمواركراو
               رؤذنامة فةرمى  و لة وة جيَبة جيَ دةكرآ ـة5012/ 7/2رؤذى ئةم برِيارة لة  سيَيةم :
 . ( دا باَلودةكريَتةوة وةقايعى كوردستان )
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 يوسف حممد صادق                                                                             

 عيَراق  -ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                
 
 
 
 
 

 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان
 

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 بـرِيـار 

 8202 ى سالَى(5ذمارة )
 

عيَراق  –( ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 23( لة ماددةى )5ثشت بة حوكمى برطةى )
خؤى يرةوى ناو( لة ثة32و  33ى هةمواركراو ، و هةردوو ماددةى )1995(ى ساَلى 1ذمارة )

دستان ، لة كراو ، ثةرلةمانى كورهةموار 1995(ى ساَلى 1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ) 
 -يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا : 7/2/5012( رؤذى 5شتنى ذمارة )يدان

 عيَراق  –ان ت( لة ئةنداميةتى ثةرلةمانى كوردسوازهيَنانى )ارسالن بايز امساعيلقبووَلكردنى  يةكةم :
فةرميى ةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةى  7/2/5012ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة  دووةم :

 ) وةقايعى كوردستان ( دا باَلودةكريَتةوة .
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 يوسف حممد صادق                                                                              
 يَراق ع -ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان

 
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 

 بـرِيـار 
 8202 ى سالَى(8ذمارة )

 

 -كوردستان لة ياساي هةَلبذاردنى ثةرلةمانى  (26ى ماددةى )(3ثشت بةحوكمةكانى برِطةى )
 عيَراق

 ( دةيةمى ياساي10)( دوازدةمى ماددةى 15ى )، برِطةى هةمواركراو و 1995(ى ساَلى 1ذمارة )
،  ثةرلةمانى كوردستان  5002ى ساَلى (1عيَراق ذمارة ) –ياساي سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان 

 ئةم برِيارةى خوارةوةى دا: 50/2/5012( ى رؤذى 2دانشتنى ئاسايى ذمارة ) لة
 

( وةك ثاَليَوراو بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى  بارزانى  مصطفىناونانى ريَزدار ) نيَضرظان ادريس  يةكةم : 
 عيَراق . –وةزيرانى هةريَمى كوردستان 

بانى ( وةك ثاَليَوراو بؤ جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى ةناونانى ريَزدار )قوباد جةالل تاَل دووةم :
 عيَراق . –هةريَمى كوردستان 
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                     و لة رؤذنامةى فةرمى  دةخريَتة بةركار 50/2/5012ئةم برِيارة لة رؤذى سيَيةم :
 . وةقايعى كوردستان ( باَلودةكريَتةوة )

 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                             
 عيَراق  -ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                

 
 
 
 
 

 بةناوى خوداى بةخشندة و ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
  0ذمارة: 

 05/5/8202ريَكةوتى فةرمان : 
 رمانفة

 عيَراق و –ى ثةرلةمانى كوردستان  7/2/5012( ى دةرضووى رؤذى 2ثشت بة برِيارى  ذمارة )
 ى1995(ى هةمواركراوى ساَلى 1(ى ثةيرِةوى ناوخؤى ذمارة )39( لة ماددةى )3)حوكمى برِطة 

هةميشةييةكانى ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوة هاتووة ئةم ئةرك و  ليذنةثةرلةمان ، ئةندامانى 
 دةطرنة ئةستؤ كة بةرامبةر هةريةكةيان دياركراوة: فةرمانانة

 ى كاروبارى ياسايى :ليذنة -0

 هيم                        سةرؤكى ليذنة ظاال فريد ابرا -1

 بةهار حممود فتاح                       جيَطرى سةرؤك  -5

 طؤران ئازاد حممد                         برِياردةر -3

 ئةندام هلل                       ار عبدابوبكر عم -2

 ئةندام                       مصطفىانور قادر  -2
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 ئةندام                       حممد   لطيفتةالر  -6

 ئةندامصل سليم                       ظةمان في -7

 ئةنداممان                         شوان امحد نع -4

 ئةندامبةهرام                        لينا عزريا  -9

 ئةندام      نادر                    منى نبى   -10
 

 ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى : -8

 سةرؤكى ليذنة       صابر امساعيل              عزت  -1

 جيَطرى سةرؤك                           على محة صاحل -5

 برِياردةر                      ظا حاجى مريخانهيَ -3

 ئةندام                ن عبدالغفاردلشاد شعبا -2

 ئةندام                       عثمانرؤزا حممود  -2

 ئةندام                  بورهان ئاواز جةنطى  -6

 ئةندام               مصطفىشيَركؤ جةودةت  -7

 ئةندام                        دسؤران عمر سعي -4

 ئةندامليم                      ئايدن معروف س -9

 ئةندام             ارس عبدالرمحنعبدالرمحن ف  -10

 ئةندام                      دمدينة ايوب امح  -11

 ةكان يخؤ و ئاسايشى و ئةجنومةنة خؤجيَيى ناوليذنة -3
 سةرؤكى ليذنة  ايوب عبداهلل امساعيل                   -1

 جيَطرى سةرؤك                           كبري حممد ناظم -5

 برِياردةر                          قادر ومتان رسول -3

 ئةندام   ني                      ئاواز محيد حس -2

 ئةندام       حسن               مصطفىدليَر    -2

 ئةندام                         برزؤ جميد عبداهلل -6

 ئةندام                         سعيد حممد سعيد -7

 ئةندام   هلل                   اعبدابوبكر عمر  -4

 ئةندام                     يل حسنيحسني امساع -9

 ئةندام                     هلل حممود حممداعبد -10
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 ئةندام                     دين انورالدحممد سع -11

 ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى : -2

 يعقوب طورطيس ياقو                    سةرؤكى ليذنة -1

 جيَطرى سةرؤك                 محة خان مصطفىغريب  -5

 برِياردةر                    زياد حسني عبدالكريم -3

 ئةندام                          مدحسن صاحل حم -2

 ئةندام                     رضاعبدالرمحن علي  -2

 ئةندام                         ة صاحلفةرهاد مح -6

 ئةندام                      ةنطى برهانئاواز ج -7

 ئةندام      ف امحد معروف                  خل -4

 ئةندام                     رى حممد عبدالرحيمئا -9

 ئةندام    غزاىل مريخان               عباس  -10

 ئةندام     زؤزان صادق سعيد                  -11

 
 

 ى بةرطرى لة مافى ئافرة ت :ليذنة -5

 ليذنةسةرؤكى          ئيفار ابراهيم حسني              -1

 جيَطرى سةرؤك     كةذال هادى فقى                     -5

 برِياردةر       حيات جميد قادر                    -3

 ئةندام        رابون  توفيق معروف              -2

 ئةندام            منى نبى نادر                       -2

 ئةندام         حسن صاحل حممد                     -6
 

  ى ثةروةردة و فيَركردنى باالَو تويَذينةوةى زانستىليذنة  -8

 سةرؤكى ليذنة       ابراهيم امحد مسؤ                  -1

 جيَطرى سةرؤك      جوان امساعيل  عزيز                -5

 برِياردةر      بيَطةرد دلشاد شوكراهلل             -3

 ئةندام     شيَركؤ محة امني                     -2

 ئةندام      ئامينة زكرى سعيد                -2

  ئةندام      ايدن معروف سليم                 -6
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 ئةندام                    رمضانشريين حسين  -7

 ئةندام       سهام عمر قادر                    -4

 ئةندام                              مصطفىشكرية مسايل  -9

 ئةندام       مري            باوه مصطفىعمر  -10

 ئةندام    ياقو هرمز                  ة وحيد -11

 وستى و ذينطة  :ى كاروبارى تةندرليذنة -7
 سةرؤكى ليذنة      هلل                  ازولفا حممود عبد -1

 جيَطرى سةرؤك          صمد عبدى                مريم -5

 برِياردةر          ز محيد حسني                ئاوا -3

 ئةندام                    رمضانشريين حسنى  -2

 ةندام    ئ        جاسم رجب               هللاعبد -2

 ئةندام             ؤران ئازاد حممد           ط -6

 ئةندام                   يل حممدئاسهراب ميك -7

 ئةندام       ليم متى                  سرود س -4

 
 
 و خيَزان : ى كاروبارى كؤمةالَيةتى و مندالَليذنة-2
  ليذنةطةشة دارا جةالل                       سةرؤكى  -1

 صادق سعيد                     جيَطرى سةرؤك زؤزان  -5

 برِياردةر محيد                         ثةرى صاحل -3

 ئةندام  عبداخلالق                   هطفةيروز  -2

 ئةندام                         هللاجنات حممد عبد -2

 ئةندام                       على عثمان همنري -6

 ئةندام                     زكرى سعيدئامينة  -7

 ئةندام      لشاد شوكراهلل            بيَطةرد د -4

 ئةندام   حممد                       لطيفتةالر  -9

 ئةندام             كنعان جنم الدين امحد      -10

 ئةندام   متى                     سرود سليم  -11

 الدىَ.ى ئاوةدانكردنةوة ز نيشتةجيَكردن و هاوضةرخكردنى ليذنة -9
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  ليذنةسةرؤكى                     رسول مصطفىفائق  -1

 جيَطرى سةرؤك                     هلل رسولادةرباز عبد -5

 برِياردةر                      حتسني امساعيل امحد -3

 ئةندام                   بشار مشري امساعيل  -2

 ئةندام                         شيَركؤ محة امني -2

 ئةندام                      مد عبدى مريم ص -6

 ئةندام     شيالن جعفر على                   -7

 ئةندام                  ى الدين مولود مراد حم -4

 ئةندام                نيسان ماركؤسيروانيت  -9

 ئةندام     نايةت محة سعيد         يعمر ع -10

 ئةندام   زياد حسني عبدالكريم              -11

 
 ثةيوةندييةكان و رؤشنبرييى و راطةياندن و شويَنةوارةكان : ذنةلي -02

  ليذنةسةرؤكى     حممد على ياسني                    -1

 جيَطرى سةرؤك                هلل ازانا عبدالرمحن عبد -5

 برِياردةر      عادل عزيز شوكر                  -3

 ئةندام     ظيان عباس عمر                   -2

 ئةندام                      ن امحد نعمان  شوا -2

 ئةندام            حيات جميد قادر             -6

 ئةندام                      ثةروا على حةمة  -7

 ئةندام    فرحان جوهر قادر                     -4

 ئةندام                         ادرسهام عمر ق -9

 ئةندام                     قو هرمزوحيدة يا -10

 ئةندام               لطيفت جرجيس جود  -11

 ى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى :ليذنة  -00

 ليذنةسةرؤكى                      سراج امحد محدامني  -1

 هةورامان محة رشيد                     جيَطرى سةرؤك   -5

 برِياردةر          كنعان جنم الدين امحد            -3

 ئةندام                       حممود عمر صاحل    -2
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 ئةندام          ثةرى صاحل محيد                -2

 ئةندام       جوان امساعيل عزيز                -6

 ئةندام                      ادريس على اسالم    -7

 ئةندام     حممد شريف                     انس  -4

 ئةنداملينا عزريا بةهرام                         -9

 ى كاروبارى ثيَشمةرطة و شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد :ليذنة -08
  ليذنةسةرؤكى                       ئارى حممد عبدالرحيم -1
 جيَطرى سةرؤك    حسني                    مصطفىدليَر   -5
 برِياردةر                      رمحن حممدبةهار عبدال -3
 ئةندام                      زاىل مريخان عباس غ-2
 ئةندام   ول                         قادر ومتان رس -2
 ئةندام        حممود عمر صاحل                     -6
 ئةندام     شريف                   هةورامان محة -7
 ئةندام                 فارس عبدالرمحنعبدالرمحن -4
 ئةندام                      باثري كامال سليمان  -9
 ئةندام                      عبداهلل حممود حممد -10
 ئةندام       طورطيس ياقو            يعقوب  -11
 ى مافى مرؤظ   : ليذنة  -03
  ليذنةسةرؤكى      سؤران عمر سعيد               -1
 جيَطرى سةرؤك         عبداخلالق           طةفريؤز -5
 برِياردةر          يل حممد امني ئهراب ميكاس -3
 ئةندام        ئوميد محة على               -2
 ئةندام           على        عثمانمنرية   -2
 ئةندام      عبدالرمحن حممد            بةهار-6
 ئةندام               مولود مراد حمى الدين  -7
 ئةندام           فرست  صوفى على         -4
 ئةندام             باوةمري    مصطفىعمر  -9
 ئةندام  ظيان عباس عمر                  -10
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 ئةندام                   بيستون فائق حممد  -11
 ى ثيشةسازى و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان :ليذنة -12
  ليذنةسةرؤكى             مصطفىشيَركؤ جةودةت  -1
 جيَطرى سةرؤك             فار لغدلشاد شعبان عبدا -5
 برِياردةر                     عثمانرؤزا حممود  -3
 ئةندام                       صاحل بشار صاحل-2
 ئةندام     على محة صاحل                   -2
 ئةندام                      سعيد طاهربةيار -6
 ئةندام                    ريواس فائق حسني -7
 ئةندام                       على على هاَلؤ -4
 ئةندام         يروانت نيسان ماركؤس     -9
 ئةندام               ابر امساعيلعزت ص -10
 ئةندام                رسول  مصطفىفائق  -11

 

 ى خزمةتطوزاريةكانى شارةوانى و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار :ليذنة -05

  ليذنةسةرؤكى                   ر عينايةت محة عم -1
 كمال يلدا مرقوز                   جيَطرى سةرؤك   -5
 برِياردةر             صاحل  بشار صاحل         -3
 ئةندام                ب عبداهلل امساعيلايو -2
 ئةندام                 سراج امحد محدامني   -2
 ئةندام                    سعيد  طاهربةيار  -6
 ئةندام                       صاحل فقى حممد  -7
 ئةندام    محة خان           مصطفىغريب   -4
 ئةندام               مصطفىشكرية مسايل   -9
 ئةندام               توفيق  عثمانماجد   -10
 ئةندام                 ايوب امحد    مدينة   -11
 ى ثاراستنى مافى بةكاربةر :ليذنة -08

  ليذنةسةرؤكى      مان فيصل سليم                ظة -1
 جيَطرى سةرؤك              قارةمان قادر فتاح        -5
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 برِياردةر                 رضاعبدالرمحن على   -3
 ئةندام        كةذال هادى فقى               -2
 ئةندام    ابراهيم                 ظاال فريد  -2
 ئةندام                    جى مريخانهيظا ح -6
 ئةندام                  ود عبداهللزولفا حمم  -7
 ئةندام                     عبداهلل جاسم رجب -4
 ئةندام             توفيق       عثمانماجد   -9

 ى وةرزش و الوان :ليذنة  -07

  ليذنةسةرؤكى                     مصطفىمةردان خدر  -1

 جيَطرى سةرؤك                                               لطيفت جرجيس ةجود -5
 برِياردةر       زانا عبدالرمحن عبداهلل              -3
 ئةندام                  اهيم امحد مسكؤ      راب  -2
 ئةندام                  در فتاح     قارةمان قا -2
 ئةندام               زيز شكور         عادل ع  -6
 ئةندام                        دق سعيدحممد صا  -7
 ئةندام ميكائيل حممد امني              سهراب  -4
 ئةندام                  فرحان جوهر قادر       -9

 ئةندام    جعفر على                   شيالن  -10

 
 

 ى دةسثاكى ) نةزاهةت(ليذنة -02

 سةرؤكى ليذنة                           عمر صاحل عمر  -1

 جيَطرى سةرؤك    ف                      انس حممد شري -5

 برِياردةر                         امحد لطيفجنيبة  -3

 ئةندام     خلف امحد معروف                    -2

 ئةندام                           اوميد محة على -2

 ئةندام  برزؤ جميد عبداهلل                        -6

 ئةندام                 صاحل فقىَ حممد            -7

 ئةندام                       فرست صوفى على  -4
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 ئةندام      على اسالم                   ادريس  -9

 ئةندام    حممد عبداهلل                   جنات -10

 باثري كامال سليمان                     ئةندام -11

 ى كاروبارى كؤمةلَةى مةدةنى :ليذنة -09

  ليذنةد                        سةرؤكى ساالر حممود مرا -1

 ثةروا على محة                           جيَطرى سةرؤك  -5

 ئةندام                     مصطفىمةردان خدر  -3

 ئةندام       حممد على ياسني                     -2

 ئةندام      ئيظار ابراهيم حسني                  -2

 ئةندام                   كبري حممد          ناظم -6

 ئةندام      طةشة دارا جالل                      -7

 ئةندام       عمر صاحل عمر                      -4

 ئةندام        امحد                   لطيفجنيبة  -9

 ئةندام            كمال يلدا مرقوز             -10

 دام ئةن             د الدين انور      حممد سع -11
 

 يوسف حممد صادق                                                                             
 عيَراق  -ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـس                                                                                

 
 

 ئةجنومةنى دادوةرى 
  729ذمارة : 
 8202/ 2/  87:  ريَكةوت

 
 

 8202ريَنمايى سالَى 
 

ىَ بةجيَ كردنى كة تايبةتة بة ريَنمايى ج 57/4/5013( لة 29دوا بة دواى بريارمان ذمارة )
/ فةرمانطةى بة نوسراوى ئةجنومةنى دادوةرى باآل وة ئاماذة  5013ى ساَلى (17ياساى ذمارة )
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، ئةجنومةنى  5012/ 9/1لة  5012/ع/92ثةيوةنديةكانى طشتى و كاروبارى ياسايى ذمارة 
 ةركردنى ئةو ريَنماييةى خوارةوة :بة كؤى دةنط بة د دادوةرى برياريدا

 

ى (17بةجيَ كردنى ياسايى ذمارة ) لة ) ريَنمايى جيَ 6هةمواركردنى دةقى ماددة /(  0: )ماددة 
ى ساَلى (40مارة )كؤلةرةوانى دادوةرى ذجىَ كردن ياساي ئيمتيازاتى ليَياساى جىَ بة 5013ساىل 
ثيَ ى بريارى ئاماذة ثىَ كراو لة سةرةوة بؤ ةريَمى كوردستان ( كة دةرضووة بةئيتحادى لة ه 5015

ئةم شيَوةى خوارةوة ) ئةو ريَنماية ليَكؤلةرةوانى دادوةرى ئةوانةى لة ميالكى ئةجنومةنى دادوةرى دان 
 و لة ثةميانطةى دادوةرى  وةرطرياون دةطريَتةوة( 

                      كوردستان  .ئةو ريَنماية بالو دةكريَتةوة لة رؤذنامةى وةقايعى   (8: )ماددة 
 
 

 
 
 

 أمحد عبداهلل زبري                                                                                         
 سـةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى                                                                                           

 
 
 
 
 

 وةزارةتى دارايى وئابوورى
 

 8202(ى سالَى 8بةيانى ذمارة )
دارايى و  برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى /17بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى 

  -:، بريارماندا بة  5010(ى ساَلى 2ئابوورى ذمارة )
 ة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى بووجة .كردنةوةى  بةرِيَوةبةرايةتى ئابوورى سةر ب -
 

 8202(ى سالَى 3بةيانى ذمارة )
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/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى  دارايى و 17بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى 
  -، بريارماندا بة : 5010(ى ساَلى 2ئابوورى ذمارة )

يَتة سةر بةرايةتى طومرطى سؤران لة طةلَ بنكةى طومرطى جونديان و خبرةوةى بةرِيَوةهةَلوةشاندن -1
 سور .بةريَوةبةرايةتى ميَرطة

بنكةى طومرطى مةندان و خبريَتة سةر    هةَلوةشاندنةوةى بةرِيَوة بةرايةتى طومرطى ئاكرىَ لةطةلَ -5
 بةريَوةبةرايةتى طومرطى دهؤك  .

 

 بايز سعيد حممد                                                                                                                
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                                                

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى

 
 8202(ى سالَى 8بةيانى ذمارة )

 

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى حةوتةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى كار و كاروبارى 
  -، بريارماندا بة : 5007ساَلى (ى 15كؤمةآليةتى ذمارة )

هؤبةى تةندروستى لة ضوارضيَوةى هةيكةىل كارطيَرى بةريَوةبةرايةتى ى ( استحداثهيَنانةكايةى  )  -
دهؤك( بة مةبةستى زياتر دابني كردنى خزمةتطوزارية  –سليَمانى  –ضاوديَرى كؤمةآليةتى )هةوليَر 

اريـة كؤمةآليةتيـةكانى )خانـةكانى مـاَلى     تةندروستيةكان بـؤ سـوودمةندانى ئؤرطانـة خزمةتطوز   
وانانى كضان و كوران و خانةى ماَلى بـة ساآلضـوو ثةككةوتـةكان( بـآ بـةو نـةبوونيان لـة        جةنةو

 . ضارةسةرى تةندروستى بة تايبةتى لة شةوان
 .6/2/5012ريَكةوتى لة رؤذى دةرضونى ئةم بةيانة   -

 
 د.ريَكةوت محة رشيد                                                                                    

 بةوةكالةت كاروبارى كؤمةآليةتى و وةزيرى كار                                                                                 
 وةزارةتى تةندروستى

ى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطة
  -، بريارماندا بة : 5007( ساَلى 12ذمارة )

 

 8202(ى سالَى 28بةيانى ذمارة )
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برِيارماندا بة طؤرينى )هؤبةى تاقيطة( بؤ )بةشى تاقيطة( لة طشت فةرمانطة تةندروستيةكان وة  -
 .ى وةزارةت تى تاقيطة( لة ديوانيةطؤرينى )بةشى تاقيطة( بؤ )بةريَوةبةرا

 .  12/2/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى -
 8202(ى سالَى 23بةيانى ذمارة )

ى وئاميَرى ثزيشكى( اربرِيارماندا بة طؤرينى )بةشى ئةندازيارى( بؤ )بةريَوةبةرايةتى كاروبارى ئةندازي
 .لة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك 

 .  12/2/5012انة لة ريَكةوتىلة رؤذى دةرضوونى ئةم بةي -
 

 8202(ى سالَى 22بةيانى ذمارة )
بة طؤرينى ) يةكةى مووضة  ( بؤ ) هؤبةى مووضة ( لة نةخؤشخانةى فرياكةوتنى رِؤذئاوا سـةر   -

 بةبةرِيَوةبةراتى طشتى تةندروستى هةوليَر . 
 .  12/2/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 

 8202(ى سالَى 25بةيانى ذمارة )
شتى لـة    ( لة ثةميانطةى دادى سليَمانى سةر بة بةريَوةبةرى طDNAكردنةوةى ) بةشى شيكارى  -

 طشتى تةندروستى سليَمانى . بةريَوةبةرايةتى 
 .  12/2/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 

 8202(ى سالَى 28بةيانى ذمارة )
طشـتى تةندروسـتى    يةتىةرابةرِيَوةبنةخؤشخانةى شار سةر بة هؤبةى ثؤست ( لة  كردنةوةى )بة -

  سليَمانى 
 .  50/2/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                     
 دروستى  ـةنـرى تـوةزي                                                                                                    

 

 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -دا بة :، بريارمان 5007( ساَلى 12ذمارة )
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 8202(ى سالَى 27بةيانى ذمارة )
كردنةوةى )بنكةى تةندروستى كيَلةكةوة(لة قةزاى سيد صادق سةر بـة بةريَوةبةرايـةتى طشـتى     -

 تةندروستى شارةزوور  . 

 .5012/ 2/ 50رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت   -
 

 8202(ى سالَى 22بةيانى ذمارة )
بؤ )مةَلبةنـدى خؤثاراسـتنى تةندروسـتى     تةندروستى قةآلدزىَ()سةنتةرى خؤثاراستنى  طؤرِينى -

 ثشدةر( سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرِين  . 

 . 5012/ 2/ 50رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  -
 

 8202(ى سالَى 29بةيانى ذمارة )
سةر بـة بةريَوةبةرايـةتى   لة ثاريَزطاى دهؤك  ( Bكردنةوةى )بنكةى تةندروستى دومبز لة جؤرى -

 طشتى تةندروستى دهؤك  . 

 . 5012/ 2/ 50رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت   -
 

 8202(ى سالَى 52بةيانى ذمارة )
)بنكةى تةندروستى كانى كـوردة (بـؤ )مةَلبةنـدى تةندروسـتى كويَستان(سـةربة      ناوى  طؤرِينى -

 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  . 

 . 5012/ 2/ 50ذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوت  رؤ -
 

 8202(ى سالَى 50بةيانى ذمارة )
)بنكة تةندروستيةكانى بةرِيَوةبةرايةتى ضاكسازى طةورانى )هةوليَر,سليَمانى,دهؤك((بؤ  طؤرِينى -

 )سةرةكى( يان مةَلبةندى تةندروستى(   A)بنكةى تةندروستى جؤرى

 . 5012/ 2/ 51ريَكةوت  رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة  -
 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                     

 دروستى  ـةنـت رىـوةزي                                                                                                    
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 باسم الشعب



  

 

( 072رة )ذما                                                                              –29 –                                                                         2102/  5/ 22
 العدد

 العراق -برملان كوردستان 
 قـرار

 4112( لسنة 1رقم )
 

( مرن املرادة   1الفقررة )  و املعدل 1991( لسنة 1قانون رقم )ال( من  84الحكام املادة )  ًااستناد
املعردل   قررر برملران     1991( لسنة 1العراق رقم ) –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 11)

   اآلتي :  19/8/1118للدورة االنتخابية الرابعة و املنعقدة بتاريخ  تهالعراق يف اجللس –كوردستان 
 -العراق على الشكل االتي : -و سكرتري برملان كوردستان رئيس انتخاب رئيس ونائب  اوالً:

 

 

 رئيسًا للربملان             يوسف حممد صادق            -1
 نائبًا لرئيس الربملان        فر ابراهيم ئمينيكي         جع  -1
 سكرتريًا للربملان      فخرالدين قادر عارف               -3

 

 . 19/8/1118يعترب هذا القرار نافذًا من تاريخ االنتخاب يف  : ثانياً
 ينشر القرار يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان( . ثالثاً :

 

 
 
 
 
 

 حممد صادق سعيد                                                                                             
 العراق  –جلسة برملان كوردستان رئيس                                                                                             

 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 م الشعبباس
 العراق -برملان كوردستان 

 قـرار
 4112( لسنة 4رقم )

 –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان  39( من املادة )  1( والفقرة )  34استنادًا حلكم املادة ) 
االعتيادية املرقمة    العراق يف جلسته –املعدل ,  قرر برملان كوردستان  1991( لسنة  1العراق رقم ) 

  -مايلي  : 1118/  5/  8لدورة االنتخابية الرابعة واملنعقدة بتأريخ ( ل 1) 
 تتشكل جلنة الشؤون القانونية من أعضاء الربملان املدرجة أمساءهم أدناه : أوالً : 
 ابوبكر عمر عبداهلل  -1
 انور قادر مصطفى  -1
 حممود فتاح  بةهار -3
 لطيف حممد  تةالر -8
 شوان امحد نعمان  -5
 فريد ابراهيم  ظاال -1
 فيصل سليم  انظةم -7
 ئازاد حممد  طؤران -4
  بةهراملينا عزريا  -9
 منى نبى نادر  -11

( من املرادة           3و مقررًا حسب الفقرة )  على اعضاء اللجنة اختيار رئيس هلا ونائبًا للرئيس  ثانياً :
 املعدل .  1991( لسنة  1العراق رقم )  _( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 39)

 . 1118/  5/  8عترب هذا القرار نافذًا من تأريخ ي ثالثاً :
 . ينشر القرار يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان ( رابعاً :

 

 يوسف حممد صادق                                                                            
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 الـعراق  –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                              
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 باسم الشعب
 العراق -برملان كوردستان 

 قـرار
 4112 ( لسنة3رقم )

( لسنة 1قم )لنظام الداخلي لربملان كوردستان املر( من ا51  89   84   87استنادًا اىل املواد )
 1118/ 5/ 8( ليروم  1)االعتياديرة املرقمرة    ن يف جلسرته ل ,  قرر برملان كوردسرتا املعد 1991
 : مايلي 

           تتشرركل جلنررة للتحقيررح يف االحررداث الررا وقعررس يف حمررافظا السررليمانية و اربيررل يف يرروم   أوالً : 
 تلتها من السادة : أليام الاوا 1118/ 31/8

 

 مردان خدر مصطفى  -1
 عمر سعيد  سؤران -1
 مود عمر صاحل حم -3
 ( قةالدزةيى) شوان  باوةمريعمر مصطفى  -8
 كنعان جنم الدين امحد ) حاجى كاروان ( -5
 لطيف حممد   تةالر -1

 . 1118/  5/  8يعترب هذا القرار نافذًا من يوم   ثانياً :
 

 . ينشر القرار يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان ( ثالثاً :
 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
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 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          
 
 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 باسم الشعب
 راقالع –برملان كوردستان 

 4112( لسنة 2رقم ) رارقـ
( لسرنة  1العرراق رقرم )   -( مرن النظرام الرداخلي للربملران كوردسرتان      34استنادًا اىل حكم املرادة ) 

مايلي  7/5/1118( ليوم 1)يف جلسته االعتيادية املرقمة     قرر برملان كوردستاناملعدل  1991
:- 

 اوالً :
 جلنة املالية و الشؤون االقتصادية  : - 1
 شعبان عبدالغفار                               دلشاد -1
 حاجى مريخان                                     هيظا -1
 صاحل                                     محةعلي  -3
 حممود عثمان                                    رؤزا -8
 عزت صابر امساعيل                              -5
 بورهان                                   طىجةنئاواز  -1
 مصطفى                              جةودةت شيَركؤ -7
 عمر سعيد                                     سؤران -4
 ئايدن معروف سليم                                   -9

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن                        -11
 د                            ايوب امح مدينة -11
 لس احمللية   :اجلنة الداخلية و األمن واجمل -4
 ئاواز محيد حسني                                    -1
 ناظم كبري حممد                                      -1
 جميد عبداهلل                                       برزؤ -3
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                            ايوب عبداهلل امساعيل    -8
 مصطفى حسن                                    دليَر -5
 قادر ومتان رسول                                     -1
 سعيد حممد سعيد                                       -7
 ابوبكر عمر عبداهلل                                     -4
                               حسني امساعيل حسني -9

 عبداهلل حممود حممد                                  -11
 حممد سعدالدين انور                                   -11
 جلنة الزراعة والري   : -3
 ئارى حممد عبدالرحيم                                               -1
                           الكريم         دزياد حسني عب -1
 اىل مريخان                                  عباس غز -3
 حسن صاحل حممد                                      -8
 عبدالرمحن علي رضا                                  -5
 صاحل                                        محة فةرهاد -1
                                  برهان    جةنطىئاواز  -7
 خلف امحد معروف                                       -4
                              محةخانغريب مصطفى  -9

 ياقو                                                                 طورطيسيعقوب  -11
 صادق سعيد                   زؤزان -11
 ة   :ألدفاع عن حقوق املرجلنة ا -2
 ئيفار ابراهيم حسني                                   -1
 هادى فقى                                      كةذال -1
 منى نبى نادر      -3
 رابون توفيح معروف                                                                         -8
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                                    حيات جميد قادر     -5
 حسن صاحل حممد       -1
 : نة البربية والتعليم العال  والحث  العلم جل  -5

 شريين حسنى رمضان                                   -1
    مسؤابراهيم امحد  -1
 زكرى سعيد      امينة -3
 امني                                         شيَركؤ محة -8
 مساعيل عزيز   جوان ا -5
 ايدن معروف سليم                                                                   -1
 دلشاد شوكراهلل                                 بيَطةرد -7
 سهام عمر قادر                                          -4
  شكرية مسايل مصطفى                                 -9

                                   باوةمريعمر مصطفى  -11
 وحيده ياقو هرمز      -11
 جلنة الشؤون الصثية والحيئة  : -6
 ئاواز محيد حسني      -1
 شريين حسنى رمضان     -1
 عبداهلل جاسم رجب                                                                     -3
                              زولفا حممود عبداهلل      -8
 مريم صمد عبدى     -5
 ئازاد حممد      طؤران -1
 سهراب ميكائيل حممد                                                                                                    -7
 سرود سليم متى             -4
 جلنة الشؤون االجتماعية والطفل واالسرة  : -7
 ات حممد عبداهلل          جن -1
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 صادق سعيد      زؤزان -1
 زكرى سعيد           ئامينة -3
 عبداخلالح                                   طه فةيروز -8
 صاحل محيد              ثةرى -5
 عثمان على                                      منرية -1
                                     جةاللدارا  طةشة -7
 دلشاد شوكراهلل                                 بيَطةرد -4
 لطيف حممد                                       تةالر -9

 كنعان جنم الدين امحد                                    -11
 سرود سليم متى                                        -11
 ريف :جلنة االعمار واالسكان وعصرنة ال  -8
 بشار مشري امساعيل                                    -1
 شيالن جعفر على                                      -1
 سعيد                  محه عنايةتعمر  -3
 فائح مصطفى رسول      -8
 امني                     شيَركؤ محة -5
                    مريم صمد عبدى                                       -1
 عبداهلل رسول            دةرباز -7
 مولود مراد حمى الدين       -4
 ماركؤس                                                            يروانيس نيسان   -9

 حتسني امساعيل امحد                                     -11
 زياد حسني عبدالكريم      -11
           : الثقافة واعالم واآلثارالعالقات و جلنة  -9
   حيات جميد قادر  -1
 حممد على ياسني   -1
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 فرحان جوهر قادر   -3
       عباس عمر ظيان  -8
 شوان امحد نعمان   -5
 عادل عزيز شوكر   -1
 حةمةعلى  ثةروا  -7
 زانا عبدالرمحن عبداهلل   -4
 سهام عمر قادر   -9

 ياقو هرمز  وحيدة -11
            جودت جرجيس لطيف -11
 وقا  والشؤون الدينية   :جلنة اال -11
 ادريس على اسالم                            -1
 انس حممد شريف                                         -1
 سراج امحد محدامني      -3
 حممود عمر صاحل                       -8
 صاحل محيد                                         ثةرى -5
       جوان امساعيل عزيز  -1
 كنعان جنم الدين امحد                                    -7
 رشيد                              محة هةورامان -4
                                      بةهراملينا عزريا  -9
 والشهداء وضثايا اجلينوسايد   : الثيشمةرطةجلنة شؤون  -11 
 ئارى حممد عبدالرحيم       -1
 ىل مريخان                                   عباس غزا -1
 حممود عمر صاحل                                                          -3
 حسني           مصطفىدليَر  -8
 قادر ومتان رسول                                                               -5
                     بةهار عبدالرمحن حممد               -1
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 هةورامان محة شريف                                    -7
 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن                             -4
 باثري كامال سليمان                                      -9

 عبداهلل حممود حممد                                      -11
         يعقوب طورطيس ياقو -11
 جلنة حقوق االنسان   : -14
 فرست صوفى على                  -1
 ظيان عباس عمر               -1
 عبداخلالق                                  هطفريوز  -3
 بيستون فائق حممد   -8
 ئوميد محة على                                         -5
 على            عثمانمنرية  -1
 ن حممد                                 بةهار عبدالرمح -7
 مولود مراد حمى الدين                                                                                                       -4
 سؤران عمر سعيد                                    -9

         باوةمري                           مصطفىعمر  -11
 سهراب ميكائيل حممدامني                 -11
 :صناعة والطاقة واملوارد الطحيعيةجلنة ال  -13
 سعيد          طاهربةيار  -1
 دلشاد شعبان عبدالغفار                             -1
 على على هالؤ                                         -3
              صاحل بشار صاحل                          -8
 على محة صاحل                                        -5
               عثمانرؤزا حممود  -1
 ريواس فائق حسني                                                             -7
                            مصطفىشريكؤ جةودةت  -4
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               يروانت نيسان ماركؤس                   -9
 عزت صابر امساعيل         -11
 رسول                                  مصطفىفائق  -11
 جلنة اخلدمات الحلدية والنقل واالتصاالت والسياحة : -12

 سعيد                               طاهربةيار  -1
 صاحل  بشار صاحل                                -1
         ايوب عبداهلل امساعيل     -3
 سراج امحد محدامني                                   -8
     عمر عينايةت محة سعيد -5
 صاحل فقى حممد                                     -1
 محة خان      مصطفىغريب  -7
                           مصطفىشكرية مسايل  -4
 كمال يلدا مرقوز                                -9

 توفيق                             عثمانماجد  -11
 مدينة ايوب امحد  -11
 جلنة محاية حقوق املستهلك  : -11

 عبداهلل جاسم رجب         -1
 ظاال فريد ابراهيم        -1
 قارةمان قادر فتاح                                    -3
                                رضاعبدالرمحن على  -8
                                                         كةذال هادى فقى      -5
 ظةمان فيصل سليم                                 -1
 هيَظا حجى مريخان                                  -7
 زولفا حممود عبداهلل                                -4
 توفيق                               عثمانماجد  -9
 نة الرياضة والشحاب  :جل  -16
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 ابراهيم امحد مسؤ                                        -1
 حممد صادق سعيد                                     -1
 فرحان جوهر قادر                                     -3
                             مصطفىمةردان خدر  -8
 قارةمان قادر فتاح         -5
 عزيز شكور                                      عادل -1
 زانا عبدالرمحن عبداهلل                                -7
 سهراب ميكائيل حممد امني                          -4
                                                   لطيفجودةت جرجيس  -9

 شيالن جعفر على       -11
                              

 ــة :جلنــــة النزاهـــ  -17

 فرست صوفى على                                        -1
 ادريس على اسالم                                        -1
 انس حممد شريف                                        -3
 خلف امحد معروف                                       -8
 د محة على       اومي -5
 برزؤ جميد عبداهلل                                        -1
 صاحل فقىَ حممد                                          -7
 عمر صاحل عمر                                          -4
 امحد                                       لطيفجنيبة  -9

                                      جنات حممد عبداهلل  -11
 باثري كامال سليمان                                       -11
 جلنة شؤون اجملتمع املدن   : -18

 حممد على ياسني                                                    -1
 كبري حممد                                                   ناظم -1
                                             مصطفىردان خدر مة -3
 ثةروا على محة            -8
 ئيَظار ابراهيم حسني                                                 -5
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 ساالر حممود مراد                                               -1
                          طةشة دارا جالل                            -7
 عمر صاحل عمر                                                      -4
 امحد                                                    لطيفجنيبة  -9

 كمال يلدا مرقوز                                                                     -11
 انور      الديندمد سعحم -11

 

ائبًا للرئيس ومقررًا هلامن بني اعضائها على اللجان املشكلة مبوجب هذا القرار انتخاب رئيس ون :ثانياً
 املعدل 1991( لسنة 1( املعدلة من النظام الداخلي للربملان رقم )39من املادة )(3استنادًا للفقرة )

 ( .يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان وينشر  1118/ 7/5ينفذ هذا القرار اعتبارًا من  ثالثاً :
  
 

 يوسف حممد صادق                                                                                         
 الـعراق –تان ـوردسـس برملان كرئيــ                                                                                                        

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 قـرار

 4112 ( لسنة1رقم )
 

( لسرنة   1العراق رقرم )  -( قانون انتخاب برملان كوردستان 83( من املادة )1حلكم الفقرة ) استنادًا
( لسرنة  1الرداخي  لربملران كوردسرتان رقرم )     ( من النظام 35و  33املعدل   وااملادتني )  1991
( وااملنعقرردة بترراريخ 1العررراق فررى جلسررته املرقمررة )   –املعرردل   قرررر برملرران كوردسررتان   1991

 االتي : 7/5/1118
 

 العراق . -قبول استقالة ) ارسالن بايز امساعيل ( من عضوية برملان كوردستان  والاََ:ا
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ــااََ :             وينشررر فررى اجلريرردة الرمسيررة    7/5/1118خ اقررراره  فررى ينفررذ هررذا القرررار مررن ترراري  ثاني
 . )وقائع كوردستان(

 
 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 
 

  رارقـ
 4112( لسنة 6رقم )

 

( 1العراق رقرم )  –( من قانون انتخاب  برملان كوردستان 51( من املادة )3استنادًا ألحكم الفقرة )
( العاشرة من قانون رئاسة اقليم  11( الثانية عشرة من املادة )11والفقرة )   ل املعد 1991لسنة 
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     املعدل , قرر برملان كوردستان جبلسته االعتيادية املرقمة 1115( لسنة 1العراق رقم ) –كوردستان 
  -مايلي  : 5/1118/ 11( واملنعقدة يف5)
رزاني( مرشررحًا لررئيس جملرس وزراء اقلرريم   ادريررس مصرطفى البرا   ظانرينيضـ تسرمية السريد )   أوالً : 

 العراق . -كوردستان 
 العراق -كوردستانرئيس جملس وزراء اقليم ( مرشحًا لنائب طالبانيقوباد جالل تسمية السيد ) :ثانياً

وينشر يف اجلريدة الرمسية ) وقائع كوردستان  1118/ 11/5هذا القرار نافذا من تأريخ يعد  ثالثاً :
 . ) 

 
 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                       
 الـعراق –رئيـــس برملان كوردستان                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الشعبباسم 
 العراق –برملان كوردستان 

 1رقم األمر : 
 4112//11/1تأريخ األمر : 

 رــأم
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وحكم الفقررة   1118/ 5/ 7( الصادر بتأريخ 8العراق رقم ) –قرار برملان كوردستان  استنادًا اىل
أعضراء   املعردل , يتروىل   1991( لسنة 1( من النظام الداخلي للربملان رقم )39( من املادة )3)

  -الدائمية للربملان الواردة أمساؤهم أدناه املهام املؤشرة ازاء كل منهم  :اللجان 
 

 جلنة الشؤون القانونية : - 1
 رئيس اللجنة                         فريد ابراهيم  ظاال -1
 نائبًا للرئيس                          حممود فتاح  بةهار -1
 ررًا مق                         ئازاد حممد  طؤران -3
 عضو       ابوبكر عمر عبداهلل                  -8
 عضو                         انور قادر مصطفى  -5
 عضوة                         لطيف حممد  تةالر -1
 عضو                       فيصل سليم  ظةمان -7
 عضو                         شوان امحد نعمان  -4
 عضوة                        بةهراملينا عزريا  -9
 ةعضو       منى نبى نادر                      -11

 

 جلنة املالية و الشؤون االقتصادية  : - 4
 رئيس اللجنة                       عزت صابر امساعيل  -1
 نائبًا للرئيس    صاحل                           محةعلي  -1
 ًا مقرر     حاجى مريخان                   هيظا -3
 عضو                  دلشاد شعبان عبدالغفار -8
 عضوة     زا حممود عثمان                     رو -5
 عضوة                    بورهان   جةنطىئاواز  -1
 عضو                مصطفى  جةودةت شيَركؤ -7
 عضو           عمر سعيد               سؤران -4
 عضو                        ئايدن معروف سليم -9
 عضو     عبدالرمحن فارس عبدالرمحن         -11
 عضو             ايوب امحد            مدينة -11
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 لس احمللية   :اجلنة الداخلية و األمن واجمل - 3
 ل                   رئيس اللجنةايوب عبداهلل امساعي -1
 نائبًا للرئيس                   ناظم كبري حممد         -1
 مقررًا         ن رسول                 قادر ومتا -3
 عضوة      محيد حسني                    ئاواز -8
 عضو                   مصطفى حسن    دليَر -5
 عضو   جميد عبداهلل                     برزؤ -1
 عضو              سعيد حممد سعيد           -7
 عضو              ابوبكر عمر عبداهلل        -4
 عضو                 ني امساعيل حسني   حس -9

 عضو                    حممود حممد  عبداهلل -11
 عضو             حممد سعدالدين انور       -11

 

 جلنة الزراعة والري   : - 2
 رئيس اللجنة               ياقو    طورطيسيعقوب  -1
 نائبًا للرئيس                  محةخانغريب مصطفى  -1
 مقررًا               بالكريم     زياد حسني ع -3
 عضو        حسن صاحل حممد                 -8
 عضو                 عبدالرمحن علي رضا    -5
 عضو                 صاحل       محة فةرهاد -1
 عضوة          برهان           جةنطىئاواز  -7
 عضو                 خلف امحد معروف      -4
 عضو               حيم   ئارى حممد عبدالر -9

 عضو      اىل مريخان           غزعباس  -11
 ةعضو                  صادق سعيد   زؤزان -11

 

 جلنة الدفاع عن حقوق املراة   : - 1
 رئيس اللجنه       براهيم حسني              ئيفار ا -1
 نائبًا للرئيس         هادى فقى               كةذال -1
 مقررًا                     حيات جميد قادر    -3
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 عضو        رابون توفيح معروف            -8
 عضوة              منى نبى نادر             -5
 عضو               حسن صاحل حممد         -1

 

 جلنة البربية والتعليم العال  والحث  العلم  : - 6
 رئيس اللجنة                     ابراهيم امحد مسو -1
 نائبًا للرئيس                 اعيل عزيز  جوان امس -1
 مقررًا       دلشاد شوكراهلل         بيَطةرد -3
 عضو                      امني  محة شيَركؤ -8
 زكرى سعيد                   عضوة ئامينة -5
 عضو                ايدن معروف سليم     -1
 شريين حسنى رمضان                 عضوة -7
 عضوة                در        سهام عمر قا -4
 عضوة                 شكرية مسايل مصطفى -9

 عضو               باوةمريعمر مصطفى  -11
 ةعضو                   ياقو هرمز ةوحيد -11

 

 جلنة الشؤون الصثية والحيئة  : - 7
 رئيس اللجنة     زولفا حممود عبداهلل               -1
 نائبًا للرئيس       مريم صمد عبدى                -1
 مقررًا     ئاواز محيد حسني                   -3
 عضوة                شريين حسنى رمضان  -8
 عضو             عبداهلل جاسم رجب       -5
 عضو               ئازاد حممد       طؤران -1
 عضو               سهراب ميكائيل حممد  -7
 عضو                 سرود سليم متى      -4

 
 

 جلنة الشؤون االجتماعية والطفل واالسرة: - 8
 رئيس اللجنة                     طةشة دارا جةالل -1
 نائبًا للرئيس       صادق سعيد               زؤزان -1
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 مقررًا        صاحل محيد                ثةرى -3
 عضوة   عبداخلالح               طه فةيروز -8
 عضوة             اهلل        جنات حممد عبد -5
 عضوة                    ىعثمان عل منرية -1
 عضوة                   زكرى سعيد ئامينة -7
 عضوة   لشاد شوكراهلل            د بيَطةرد -4
 عضوة                       حممد لطيف تةالر -9

 عضو    جنم الدين امحد              كنعان -11
 عضو         سليم متى            سرود  -11
 جلنة االعمار واالسكان وعصرنة الريف : - 9
 رئيس اللجنة          فائح مصطفى رسول           -1
 نائبًا للرئيس                     عبداهلل رسول دةرباز -1
 مقررًا             حتسني امساعيل امحد          -3
 عضو                    بشار مشري امساعيل  -8
 عضو                   امني       همح شيَركؤ -5
 عضوة                   مريم صمد عبدى     -1
 عضوةالن جعفر على                       شي -7
 عضو            مولود مراد حمى الدين       -4
 عضو                 ماركؤسيروانيس نيسان  -9

 عضو                سعيد عنايةت محةعمر  -11
 عضو                  زياد حسني عبدالكريم -11

 

 جلنة العالقات والثقافة واالعالم واالاثار   : -11
  رئيس اللجنة            حممد على ياسني                -1
 نائبًا للرئيس       زانا عبدالرمحن عبداهلل              -1
 مقررًا                  عادل عزيز شوكر         -3
 عضوة          عباس عمر                ظيان -8
 عضو                    شوان امحد نعمان      -5
 عضوة حيات جميد قادر                          -1
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 عضوة                         حةمةعلى  ثةروا -7
 عضو             فرحان جوهر قادر             -4
 عضوة    سهام عمر قادر                        -9

 عضوة          وحيده ياقو هرمز             -11
 عضو                   جودت جرجيس لطيف  -11

 

 جلنة االوقا  والشؤون الدينية   : -11
  رئيس اللجنة      سراج امحد محدامني                  -1
 نائبًا للرئيس         رشيد               محه هةورامان -1
 مقررًا            كنعان جنم الدين امحد          -3
 عضو                     صاحل     حممود عمر -8
 عضوة                    صاحل محيد      ثةرى -5
 عضوة       جوان امساعيل عزيز               -1
 عضو           ادريس على اسالم             -7
 عضو             انس حممد شريف             -4
 عضوة                        بةهراملينا عزريا  -9
 والشهداء وضثايا اجلينوسايد   : شمةرطةيالثنة شؤون جل -14

 

 رئيس اللجنة      ئارى حممد عبدالرحيم               -1
 نائبًا للرئيس          مصطفى حسني              دليَر -1
 مقررًا            عبدالرمحن حممد         بةهار -3
 عضو                عباس غزاىل مريخان     -8
 عضو    سول                     قادر ومتان ر -5
 عضو                   حممود عمر صاحل       -1
 عضو             شريف         محه هةورامان -7
 عضو             عبدالرمحن فارس عبدالرمحن  -4
 عضو                 كامال سليمان     باثري -9

 عضو                   عبداهلل حممود حممد    -11
 عضو                     ياقو يسطورطيعقوب  -11

 

 جلنة حقوق االنسان   : -13
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 رئيس اللجنة             عمر سعيد           سؤران -1
 عبداخلالح                     نائبًا للرئيس  فريوز طه -1
 مقررًا       سهراب ميكائيل حممدامني         -3
 عضو                    على      محهئوميد  -8
 عضوة                 مان على      منرية عث -5
 عضوة    عبدالرمحن حممد                بةهار -1
 عضو            مولود مراد حمى الدين       -7
 عضو           فرسس صوفى على            -4
 عضو                    باوةمريعمر مصطفى  -9

 عضوة                 عباس عمر     ظيان -11
 عضو                      بيستون فائح حممد -11
 جلنة الصناعة والطاقة واملوارد الطحيعية   : -12
 رئيس اللجنة         مصطفى        جةودةت شريكؤ -1
 دلشاد شعبان عبدالغفار                نائبًا للرئيس  -1
 مقررًا                حممود عثمان        رؤزا -3
 عضوة      صاحل بشار صاحل                     -8
 عضو                     صاحل       محةعلى  -5
 عضوة                طاهر سعيد        بةيار -1
 عضوة       ريواس فائح حسني                -7
 عضو                        هالؤعلى على  -4
 عضو             يروانس نيسان ماركؤس    -9
 عضو  عزت صابر امساعيل               -11
 عضو                 طفى رسول فائح مص -11

 

 جلنة اخلدمات الحلدية والنقل واالتصاالت والسياحة : -11

 رئيس اللجنة                         محه عينايةتعمر  -1
 نائبًا للرئيس     كمال يلدا مرقوز                      -1
 صاحل  بشار صاحل                          مقررًا  -3
 عضو                      اعيلايوب عبداهلل امس -8



  

 

( 072رة )ذما                                                                              –29 –                                                                         2102/  5/ 22
 العدد

 عضو                         سراج امحد محدامني -5
 عضو                        طاهر سعيد   بةيار -1
 عضو                            صاحل فقى حممد   -7
 عضو                    خانغريب مصطفى محه  -4
 عضوة                     مسايل مصطفى شكريه -9
 عضو                     جد عثمان توفيحما -11

 

 جلنة محاية حقوق املستهلك  :  -16

 نائبًا للرئيس     فيصل سليم                   ظةمان -1
 مقررًا                       قادر فتاح قارةمان -1
 عضو    عبدالرمحن على رضا                   -3
 وةعض                         هادى فقى كةذال -8
 عضوة                         فريد ابراهيم  ظاال -5
 عضوة                      حجى مريخان هيَظا -1
 عضوة                        زولفا حممود عبداهلل -7
 عضو      عبداهلل جاسم رجب                  -4
 عضو     ماجد عثمان توفيح                   -9

 

 جلنة الرياضة والشحاب  : -17

 رئيس اللجنة     خدر مصطفى                 مةردان -1
 نائبًا للرئيس                                             جرجيس لطيف جودةت -1
 مقررًا                    زانا عبدالرمحن عبداهلل -3
 عضو                          مسؤابراهيم امحد  -8
 عضو                       قادر فتاح قارةمان -5
 عضو                         عادل عزيز شكور -1
 عضو                         حممد صادق سعيد -7
 عضو               سهراب ميكائيل حممد امني -4
 عضو                  فرحان جوهر قادر        -9

 عضوة     شيالن جعفر على                 -11
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 ــــة :جلنــــة النزاهـــــ  -14

 رئيس اللجنة                           حل عمرعمر صا -1
 نائبًا للرئيس                                                   انس حممد شريف -1
 مقررًا                         لطيف امحد جنيبة -3
 عضو                        خلف امحد معروف -8
 عضو                           على اوميد محه -5
 عضو                         جميد عبداهلل برزؤ -1
 عضو                            حممد فقىَصاحل  -7
 عضو                        فرسس صوفى على -4
 عضو                         ادريس على اسالم -9

 عضوة                        جنات حممد عبداهلل -11
 عضو                        كامال سليمان باثري -11

 

 جلنة شؤون اجملتمع املدن   : -19

 رئيس اللجنة                          ساالر حممود مراد -1
 نائبًا للرئيس                                                       محةعلى  ثةروا -1
 عضو                      خدر مصطفى مةردان -3
 عضو                             حممد على ياسني -8
 عضوة                         ابراهيم حسني ئيَظار -5
 عضو                             ناظم كبري حممد -1
 عضوة                            دارا جالل طةشة -7
 عضو                           عمر صاحل عمر   -4
 عضوة                           لطيف امحد جنيبة -9

 عضو                     لدا مرقوز    كمال ي -11
 عضو                    الدين انوردحممد سع -11

  
 يوسف حممد صادق                                                                                        

 الـعراق –تان ـوردسـس برملان كرئيــ                                                                                         
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