ناوى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان و ذمارةى مؤبايلةكانيان
ذمارةى مؤبايل

ئيمةيل

ذ

ناوى سيانى ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان

1

ابراهيم أمحد مسؤ أمحد

50450040510

Dr.ibrahimsomo@yahoo.com

2

أبوبكر عمر عبداهلل (أبوبكر هةلَةدنى)

50051455400

abubakr.haladny@gmail.com

3

ئيدريس علي ئيسالم ياسني

50450443034

idris666671@yahoo.com

0

ئةنةس حممد شريف طاهر (مةال ئةنةس)

50450400024

Aaldosky@yahoo.com

4

ئةنوةر قادر مصطفى عثمان

50051450041

Anwarqadir75@gmail.com

0

ئةمينة زكرى سعيد يوسف

50450401041

0

ئةيوب عبداهلل أمساعيل عبداهلل

50051402454

Aiub.abdulla25@gmail.com

0

ئارى حممد عبدالرحيم حممد

50450004245
50050055050

harsinari@gmail.com

4

ئاواز جةنطى بورهان نورى

50450040503

15

ئاواز محيد حسيَن محد

50450040503

11

ئايدن معروف سليم أمحد

50450400202

aydinmaruf@yahoo.com

12

ئوميَد محة علي صاحل رؤستةم

50451041000

omedhamaali@yahoo.com

13

ئوميَد عبدالرمحن حسن عبداهلل

50450001350

wlat2004@live.com

10

ئيَظار أبراهيم حسيَن أبابكر

50450000410

evarebrahim@yahoo.com

14

باثري كامةال سليَمان كامال

50450045404

10

بةهار عبدالرمحن حممد مارف

50051400024

baharabdul71@yahoo.com

10

بةهار حممود فتاح أمحد

50051030005

Baharfatah@yahoo.com

10

بةيار طاهر سعيد ديوالي

50450001534

bayar_doski1@yahoo.com

14

برزؤ جميد عبداهلل يوسف

50450041400

birzomajeed@gmail.com

25

بةشار مشري أمساعيل صاحل

50451050010

basher.mushir66@yahoo.com

(ئارى هةرسني)
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AwazTalabani@hotmail.com

21

بيَستون فائق حممد أمحد

50051404032

88@yahoo.com_Bestun

22

بيَطةرد دلَشاد شكوراهلل فاضل

50050042020

begarddlshad@yahoo.com

23

بةهزاد دةرويَش دةرويَش

50450423004

bahzadzebar@yahoo.com

20

تةالر لطيف حممد قادر

50051043400

24

تةحسني أمساعيل أمحد علي

50450040000

tahsin.dolamari@gmail.com

20

ثةروا علي محة حممد

50051455044

aparwa@yahoo.com

20

ثةريَ صاحل محيد صاحل

50451101252

Pari.mufti59@gmail.com

20

جعفر أبراهيم حاجي بريؤ (جعفر ئيمنكى)

50453430000
5002225055

deputy.speaker@perleman.org

24

مجال عثمان كارسوأل رمحن (مجار مورتكة)

50450041440

jamal.murtka@yahoo.com

35

جوان أمساعيل عزيز رسولَ

50050400531

Jwan.azeez@gmail.com

31

جةودةت جرجيس لطيف فتاح

50450045004

32

حةيات جميد قادر حممد

50454344020

hayat.qoder@gmail.com

33

حسن صاحل حممد محة شريف

50051402004

hasanisalih@yahoo.com

30

حسيَن أمساعيل حسيَن رسول

50450003110

m_galale65@yahoo.com

34

خةلةف أمحد معروف قادر

50451404301
50051404301

xelefahmad.shatwani.7

30

دلََشاد شعبان عبدالغفار عبداهلل

50450044034

dilshadshaban@gmail.com

30

دليَر مصطفى حسن أمحد

07701579901

dler.mawate@yahoo.com

30

رابون تؤفيق معروف خضر

50055015050

Rabun.maroof@googlemail.com

34

رؤزا حممود عثمان مصطفى

50055504332

Rosa.mahmood@gmail.com

05

ريَواس فائق حسيَن حممد

50051000010

Rewaz_faiaq@yahoo.com

01

زانا عبدالرمحن عبداهلل قادر

07701907877

zanz.abdurahman@yahoo.com

02

زؤزان صادق سعيد مصطفى

50450452300

zozan.tirwanshi@gmail.com

03

زولفا حممود عبداهلل كويَخا ماف

50052100141

Zulfa.ranya@yahoo.com

00

زياد حسيَن عبدالكريم رشيد

50450443140

ziadshamdeena@yahoo.com

04

ساالر حممود مراد علي

50051430503

00

سةركةوت سةرحةد خةليفة يونس

50051403204
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sarkawtsarhad@ymail.com

00

سةهراب ميكائيل حممدأمني رسول

50450430011

sahrab_mikail@yahoo.com

00

سرياج أمحد حممد محدأمني

50450015555

siraj.khailany@yahoo.com

04

سرود سليم متى يوسف

50450000250

45

سعيد حممد سعيد سةيدا

50450421405
50051434000

41

سهام عمر قادر عمر

50450240452

suham_omer@yahoo.com

42

سؤران عمر سةعيد أمحد

50451120500

soranomar8@gmail.com

43

شوان أمحد نعمان جرجيس

50450411433

shwanshexahmad@gmail.com

40

شوكرية مسايل مصطفى محدأمني

50450400040

shkwrea@gmail.com

44

شيَركؤ جةودةت مصطفى عبداهلل

50051402000

sherko9691@yahoo.com

40

شيَركؤ محة أمني قادر عبداهلل

50054040502

sherkohamaamin@gmail.com

40

شريين حسنى رةمةزان كؤضةر

50450001000

sh_zewky@yahoo.com

40

شيالن جعفر على عبدالعزيز

50451104110

shilanjafar.1975@yahoo.com

44

صاحل بشار صاحل عبدي

50450455530

yasharcompany@yahoo.com

05

صاحل فقىَ حممد أمني كاكة أمحد

07701564732

salih.faqe@yahoo.com

01

طةشة دارا جةالل أمحد

50051400005

gashahafid@yahoo.com

02

طؤران ئازاد حممد عبداهلل

50451100400

gorangamhan@yahoo.com

03

ظاال فريد أبراهيم حسيَن

50450000020

vala fareed@yahoo.com

00

ظةمان فيصل سليم طه

50450010330

vaman86@hotmail.com

04

ظيان عباس عمر أمحد

50450040230

vyan97a@yahoo.com

00

عادل عزيز شكور أمحد

50050104444

adilazizshukur@hotmail.com

00

عةباس غزالي مريخان غالي

50450043000

khazali.abbw@gmail.com

00

عةباس فتاح ساحل

50451123030

Abasfatah32@gmail.com

04

عبدالرمحن علي رضا محة أمني

50051022500

Abdulrahmanali21@yahoo.com

05

عبدالرمحن فارس عبدالرمحن (ابوكاروان)

01

عبداهلل حممود حممد سان أمحد

50051420050

a_ksdp@yahoo.com

02

عبداهلل جاسم رجب قطاس

50450401023

abdrekani@duhokhelth.org
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03

عزةت صاابر أمساعيل عبداهلل

50051300543

azizsabr@yahoo.com

00

علي محة صاحل طه حممد

50050040552

alihawlati@gmail.com

04

علي علي هالؤ علي

50450000403

alihalo67@yahoo.com

00

عمر صاحل عمر فارس

00

عمر عينايةت محة سعيد خوامراد

50051432103

00

عمر مصطفى باوةمري (د.شوان قةآلدزةيي)

50450000501

04

غريب مصطفى محةخان حسيَن

50451114040

garibpenjweni@gmail.com

05

فائق مصطفى رسول محد

50051404142

rasull71@gmail.com.Faik

01

فرهاد محة صاحل كريم

50010000401

02

فخرالدين قادر عارف مصطفى

50051403134

fakhradeen71@yahoo.com

03

فرحان جوهر قادر مةال

50450040000

farhan.jawhar@yahoo.com

00

فرست صؤيف علي أمساعيل

50450413343

frsatsofi@yahoo.com

04

فريؤز طه عبداخلالق جنم الدين

50450420100

00

قادر ئومتان رسولَ عبداهلل

07701555833

kaderrazge@yahoo.com

00

قارةمان قادر فتاح مولود

50051433013

Gorankoya93@yahoo.com

00

كةذالَ هادي فق َى داود

50453340055

kazhal.hade@yahoo.com

04

كةنعان جنم الدين أمحد حممد (حاجي
كاروان)

50050454414

45

كمال يلَدا مرقوز دميانؤس

50450041004

41

لينا عزريا بةهرام شابؤ

50450400024

42

ماجد عثمان توفيق سليَمان

50450020000

43

حممد سعدالدين أنور شكور

50450402044

40

حممد صادق سعيد حممد شريف

50450044040

44

حممد علي ياسني طه حممد

50450404542

mohammedali.yaseen@gmail.com

40

حممود عمر صاحل سعيد

50054550421

Kalar99@hotmail.com

40

مدينة ئةيوب أمحد مصطفى

07504519521

masir1985@yahoo.com

40

مةردان خدر مصطفى عزؤ

50450002014

mardankz@yahoo.com

omarkochar@yahoo.com
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omerinayet@gmail.com

bextewerysite@yahoo.com

majidalbazzaz@yahoo.com
majidalbazzaz@gmail.com
muhammedilhanli@yahoo.com

50051432450

mriam.samad@yahoo.com

 155منى نيب نادر عبداهلل

50450040000

yigilmuna@yahoo.com

 151منرية عثمان علي حسيَن

50052100141

munira707@yahoo.com

 152مولود مراد حمي الدين سيدا

50450000540

mbawa2003@hotmail.com

 153ناظم كبري حممد سعيد ئةودل

50450005455

nazm.harky@yahoo.com

 150جنات حممد عبداهلل أمحد

50450405340

 154جنيبة لطيف أمحد قادر

50051400010

هةورامان حةمة شريف حةمة رشيد حمي
150
الدين

50052130542

 150هيظا حجي مريخان أمحد

50450413530

hiva.hmb@gmail.com

 150وحيدة ياقو هرمز نونا

50450454203

wahedaharmiz@yahoo.com

 154يروانت نيسان ماركؤس بطرس

50450453000

 115يةعقوب طورطيس ياقو طليا

50450535043

 111يوسف حممد صادق عبدالقادر

50051450444

44

مريم صمد عبدى حسيَن
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najeebalatif@yahoo.com
malahawraman@yahoo.com

Yosef_msadeq@yahoo.com

