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ملحق خاص

ال�ب�رن���ام���ج االن���ت���خ���اب���ي ل��ق��ائ��م��ة ال���راف���دي���ن
حتقيق ًا لطموحات �شعبنا يف اال�ستقرار
واالزده�����ار وال�����س��ل��م الأه���ل���ي ,وتعزيز
ال�شراكة الوطنية وال��ت��آخ��ي ,و�ضمان
احلقوق واحلريات ,نعمل على:
-1ن�شر ثقافة الت�سامح واحل��وار وقبول
الآخر على �أ�سا�س مبد�أ املواطنة والوالء
للوطن ،وتفعيل مبد�أ ال�شراكة الوطنية
و�ضمان التمثيل العادل لكافة مكونات
ال�شعب ال��ع��راق��ي ،مب��ا ي��ع��زز احل��ق��وق
املدنية وال�سيا�سية للمواطن.
-2العمل على �إ���ص�لاح النظام الإداري
واملايل بتبني نظام احلكومة االلكرتونية

املتطورة وتطبيق الالمركزية الإدارية،
ومكافحة الف�ساد واال�ستئثار بال�سلطة،
وا���س��ت��ك��م��ال ت�����ش��ري��ع وت��ف��ع��ي��ل ق��وان�ين
و�أنظمة احلماية االجتماعية والرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة ،ودع�����م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص
واال�ستثمار لتوفري اخل��دم��ات وفر�ص
العمل والعي�ش الكرمي.
-3ا�ستنها�ض ودعم التنمية يف املناطق
املحرومة ومنها �سهل نينوى ومناطقنا
يف اقليم ك��ورد���س��ت��ان ،ع�بر ا�ستحداث
وح��دات �إداري��ة و�أق�سام بلدية تن�صف
مواطنيها ،وات��خ��اذ �إج����راءات جدية

النهاء التجاوز على الأرا�ضي والتغيري
ال��دمي��وغ��رايف ،ودع��م برامج ا�ست�صالح
وا�ستثمار الأرا�ضي الزراعية ومعاجلة
م�شاكل �إطفاءها.
-4ا���س��ت��ك��م��ال الإج������راءات القانونية
ال�ستحداث حمافظة �سهل نينوى ،وتوفري
اخل��دم��ات والبنى التحتية لإدارات��ه��ا
وم�ؤ�س�ساتها ،وتنفيذ ق��ان��ون اللغات
الر�سمية ودعم عملية التعليم ال�سرياين
وتطويرها ،وت�ضمني املناهج الرتبوية
بثقافة وتاريخ املكون الكلداين ال�سرياين
الآ���ش��وري وجت���ذره و�أ�صالته ،و�صيانة

ال�ت�راث الإن�����س��اين وامل��ع��امل احل�ضارية
واالث���اري���ة وا�ستثمارها يف التعريف
بح�ضارة �أجدادنا يف بالد الرافدين,بالد
بابل و�آ�شور.
-5ن��ب��ذ �سيا�سة املحا�ص�صة الطائفية
والتمييز والإق�صاء والتهمي�ش للمكونات
الأ�صلية من املجتمع العراقي ،واالهتمام
ب�ش�ؤون املراة والطفل وال�شبيبة والطلبة،
و�إن�صاف جميع ال�شرائح املهم�شة ،و�إيجاد
احللول املثلى للمهجرين والنازحني مبا
ي�ضمن ا�ستقرارهم وحماية ظروفهم
املعا�شية ،والعمل على توفري مقومات

الهجرة املعاك�سة للوطن.
-6تنميه قطاعات الزراعة وال�صناعة
وح��م��اي��ة امل��ن��ت��وج ال��وط��ن��ي ،وت�شجيع
املناف�سة ومنع االحتكار يف التجارة،
وتطوير اقت�صاد البلد وعدم االعتماد
كليا على ريع املبيعات النفطية وتطوير
الت�شريعات ال�صادرة ب�صددها.
-7ح��م��اي��ة ال��ث�روة امل��ائ��ي��ة وااله����وار
ومكافحة الت�صحر ورفع م�ستوى االعتماد
ع��ل��ى ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة ،واالل��ت��زام
باملعاهدات واالتفاقيات الدولية وكل ما
من �شانه حماية وحت�سني البيئة.
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السرية الذاتية ملرشحي قائمة الرافدين  300جمللس النواب العراقي
التولد  :االنبار . 1951
التح�صيل الدرا�سي  :بكالوريو�س هند�سة مدنية - 1975
جامعة ال�سليمانية .
 1999-1992وزي��ر الأ�شغال والإ�سكان  -حكومة �إقليم
كرد�ستان العراق � -أربيل .
 2001-1999وزي��ر ال�صناعة والطاقة  -حكومة اقليم
كرد�ستان العراق  -اربيل .
 مت��وز  - 2003ح��زي��ران  2004ع�ضو جمل�س احلكم -رئي�س جلنة الأعمار واخلدمات العامة عن املكون الكلداين
ال�سرياين اال�شوري.
 �آب  - 2004كانون الأول  2004ع�ضو املجل�س الوطنيامل�ؤقت  -رئي�س جلنة الأعمار واخلدمات العامة
2005ع�ضو اجلمعية الوطنية العراقية  -رئي�س جلنة
اخلدمات والأعمار  -ع�ضو جلنة �صياغة الد�ستور .
 رئي�س قائمة الرافدين الوطنية يف انتخابات اجلمعيةالوطنية ال�ع��راق�ي��ة وال�برمل��ان ال�ع��راق��ي وب��رمل��ان اقليم

يونادم يو�سف كنا

كرد�ستان وجمال�س املحافظات للدورات من  2005ولغاية
. 2014
 2010-2006ع�ضو جمل�س النواب  -نائب رئي�س جلنة
االقت�صاد واال�ستثمار والأعمار –
البطاقة وبع�ض االن�شطة ال�سيا�سية:
�سكرتري عام احلركة الدميقراطية اال�شورية
 1979من م�ؤ�س�سي احلركة الدميقراطية الأ��ش��وري��ة –
وم�شارك يف الن�ضال ال�سري لغاية  ، 1984ثم امل�شاركة
يف الكفاح �ضد النظام الدكتاتوري �ضمن القيادة امل�ؤقتة
للحركة يف املناطق امل�ح��ررة  1984ولغاية االنتفا�ضة
ً
غيابيا من قبل
 ،.1991ويف العام 1984حكم ب��الإع��دام
النظام الدكتاتوري ،ومتت م�صادرة �أمالكي املنقولة وغري
املنقولة وداري بكركوك  ،ا�ستعيدت قانونيا عام  2008وفق
قرار ق�ضائي ملحكمة ادعاءات امللكية .
 ع�ضو م�ؤ�س�س وم�شارك يف اكرث من ( )12م�ؤمتر للمعار�ضةالعراقية يف الفرتة 2003-1986

متوز  2003ع�ضو م�ؤمتر اال�شرتاكية الدولية يف روم��ا -
ايطاليا .
2003ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س مكرر للمعهد العراقي لل�سالم (
. ) IIP
2005-2003ع�ضو رئا�سة املجل�س الوطني لل�سلم والت�ضامن
يف العراق .
�آب  2004ع�ضو امل�ؤمتر الوطني املو�سع ال��ذي انبثق منه
املجل�س الوطني امل�ؤقت .
 ت�شرين الثاين  2005ع�ضو م�ؤمتر القاهرة التح�ضرييللم�ؤمتر الوطني العراقي للم�صاحلة  -برعاية جامعة
ال��دول العربية  ،ع�ضو الهيئة التح�ضريية للم�ؤمتر العام
املزمع عقده يف �آذار . 2006
 ع�ضو م�شارك يف م�ؤمترات عديدة ملنظمات املجتمع املدين( امل�ؤمتر القومي الكلداين ال�سرياين الآ�شوري �أكتوبر 2003
م��ؤمت��رات دع��م حركة امل��ر�أة العراقية  ،م�ؤمتر بروك�سل
للفيدرالية � ، 2005سيمنار طوكيو للفيدرالية ، 2005

امل�ؤمتر الدويل من �آجل املر�أة يف الأردن  ، 2005وغريها .
 2008م�ؤمتر االقت�صاد والتنمية لل�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا  - OECD - MENAباري�س .
2009م�ؤمتر الأمم املتحدة و  - OECD - MENAفيينا
.
2009م�ؤمتر الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الأقليات  -جنيف .
 2011احد م�ؤ�س�سي جتمع التظيمات ال�سيا�سية الكلدانية
ال�سريانية اال�شورية ،
 2012رئا�سة الكوك�س الربملاين لنواب االقليات يف الربملان
العراقي لالجتماع باالحتاد االوربي – بروك�سل
2012ع�ضو الوفد الرئا�سي العراقي الجتماعات اجلمعية
العمومية للأمم املتحدة
2014-2010ع �� �ض��و جمل�س ال�ن��واب  ،رئي�س جلنة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية يف جمل�س النواب  ،ممثل جمل�س
النواب العراقي يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين
العربي وحلد االن.

جنيب من�صور نوح قا�شا

عماد يوخنا ياقو يوخنا العمادي

حمل و تاريخ امليالد :عمادية  -دهوك -7-2
1966
احلالة الزوجية  :متزوج ولديه ثالثة اوالد (
بنتان وولد ) .
التح�صيل ال��د را� �س��ي :بكالوريو�س هند�سة
الزراعية /جامعة بغداد  -خريج �سنة -1989
1990
ال �ل �غ��ات ال �ت��ي ي �ج �ي��ده��ا :ال �� �س��ري��ان �ي��ة لغة
الأم  -العربية  -ال�ك��وردي��ة -الرتكمانية –
والأنكليزية .
االجت��اه ال�سيا�سي  :ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف
احلركة الدميقراطية الآ�شورية.
الوظيفة احلالية :ع�ضو الربملان العراقي.
الن�شاطات وامل�شاركات
 -1ال �ع��دي��د م ��ن دورات مل �ع �ه��د اجل �م �ه��وري
الدويل() IRIومعهد الدميقراطــي الوطنــي
لل�ش�ؤون الدوليــة (.) NDIيف كثري من موا�ضيع
تخ�ص االنتخابات والقيادة والإدارة داخل
الأحزاب وكيفية امل�شاركةيف العملية ال�سيا�سية

وت�شكيل االت�لاف��ات(الأردن -تركيا  -وداخل
القطر).
 -2م�شاركة يف م ��ؤمت��ر ملجموعات الأزم ��ات
(م�ؤ�س�سة فريد ري�ش نومان من اجل احلرية )
حول ترتيب احلكم يف حمافظة كـركـوك الذي
�أقيم يف الأردن بتاريخ  5كانون الآول 2008
(اتفاقية بحر امليت ).
 -3م�ساهم يف ت�أ�سيـ�س العــديد من منظمــات
املجتمع امل ��دين يف ك��رك��وك (منظمة اربخا
لدعم املراة والطفل ومنظمة كلكام�ش للريا�ضة
وال�شباب وم�ؤ�س�سة ا�شور الثقافية واالجتماعية
...
 -4م�شاركة يف كونفر�س الذي اقيم يف جامعة
بو�سنت على هام�ش (منتدى امل��دن التي متر يف
مرحلة انتقالية ) للفرتة من  14ولغاية 16
ني�سان . 2009
ه -م�شاركة يف امل��ؤمت��ر ال��ذي اقامته م�ؤ�س�سة
فريدر�ش نومان للحرية حتت عنوان (تنفيذ
اع�ل��ان ال �ب �ح��ر امل �ي��ت :ح� ��ل ع� ��ادل وق��اب��ل

لال�ستدامة للتحديات التي يطرحها مو�ضوع
احلكم يف كركوك ) للفرتة من  28ولغاية 30
ني�سان . 2009
 -6م���ش��ارك��ة يف م ��ؤمت��ر ب�ي�روت  2010ح��ول
كركوك
 -7م�شاركة يف م��ؤمت��ر هولندا ح��ول كركوك
2011
 -8م�شاركة يف م�ؤمتر املانيا حول كركوك 2011
 -9ع�ضو جمل�س النواب العراقي منذ 2010
ممثل ع��ن حمافظة ك��رك��وك  ..ع�ضو جلنة
العالقات اخلارجية  ..وم�شارك بالعديد من
امل ��ؤمت��رات وامل���ش��ارك��ات يف العديد م��ن ال��دول
ال�ع��امل واملنظمات الر�سمية التابعة لالمم
املتحدة ...
 -10امل�شاركة الفاعلة لت�شريع العديد من
القوانيني اخلا�صة ب�شعبنا مثال ( قانون اللغات
الر�سمية – و�شمول اب�ن��اء �شعبنا الت�ضرين
من �سيا�سات النظام ال�سابق بقانون التقاعد
املوحد _ تخ�صي�ص مقاعد ل�شعبنا يف جمال�س

التولد 1964 :احلبانية
ال�شهادة :االعدادية
الع�ضوية:
•ع�ضو اللجنة املركزية للحركة
الدميقراطية الآ�شورية
•رئي�س جمعية �آ���ش��ور بانيبال
الثقافية
•ع�ضو جمل�س الأقليات العراقي
•ع�ضو اجلمعية الوطنية للدفاع
عن حقوق الأن�سان يف العراق
•ع�ضو اللجنة الوطنية للمنتدى
الأجتماعي العراقي
•ع�ضو م�ؤ�س�س ملنظمة (توا�صل)
لتمكني ال�شباب
•ع�ضو ����ش���ب���ك���ة امل�����س��ت��ق��ب��ل
الدميقراطية العراقية
امل�شاركات والن�شاطات:
•نا�شطة يف احل��راك الأجتماعي

احلمدانية من  2011واىل 2013
حا�صل على املرتبة الأوىل بدرجة امتياز يفالدورة الثانية لعلوم الالهوت يف بخديدا.
الع�ضوية  :ع�ضو جمعية الفيزياء والريا�ضيات
بغداد.
االهتمامات - :ن�شر عدة بحوث علمية خارج
العراق.
-نا�شط يف جمال احلقوق املدنية.

فريد يعقوب ايليا كوركي�س

جنان �صليوة يوخنا �صليوة

املجتمعي
•نا�شطة يف جمال حرية الأعالم
•�شاركت يف العديد من امل�ؤمترات
الدولية منها  :م�ؤمتر باري�س ,
•�شاركت يف برنامج التبادل الثقايف
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
ح��ول م��و���ض��وع ال��دف��اع ع��ن حقوق
الأن�سان
•�شاركت يف م�ؤمتر اللقاء امل�سيحي
يف بريوت
•ح�صلت على درع االبداع من وزارة
ال�شباب والريا�ضة ومن جلنة املر�أة
يف جمل�س حمافظة بغداد
•كرمت م���ن ف��ب��ل وزارة ح��ق��وق
الأن�سان
•كرمت من قبل وزارة الثقافة
•ح�صلت ع��ل��ى ع����دة ���ش��ه��ادات
ت���ق���دي���ري���ة م����ن ع�����دة وزارات

االق�ضية وال�ن��واح��ي ل�ع��دد م��ن حمافظات –
ا�ستحداث مديرية العامة لدرا�سات اال�سريانية
_ ايقاف التغري الدميوغرايف يف �سهل نينوى
با�ستحداث اق�سام بلدية – ح�صول على عدد من
الدرجات اخلا�صة للمكون الكلداين ال�سرياين
اال�شوري خالل اربعة �سنوات املا�ضية بدرجة
م��دي��ر ع��ام او وك�ي��ل وزي��ر ل�ع��دد م��ن الهيئات
وامل�ؤ�س�سات ا�ضافة اىل اجناز املئات من طلبات
البناء �شعبنا من خالل مكاتب قائمة الرافدين
املوزعة باملحافظات التي يتواجد فيها �شعبنا .

ال�ت��ول��د 1957 :بخديدا  /ق��ره قو�ش ق�ضاء
احلمدانية  /حمافظة نينوى.
احلالة االجتماعية :متزوج وله ثالثة �أوالد.
اللغات ال�ت��ي يجيدها:ال�سريانية والعربية
والرو�سية واالنكليزية.
ال�شهادات احلا�صل عليها :
.1بكالوريو�س علوم فيزياء وريا�ضيات 1982
جامعة املو�صل.
.2ماج�ستري فيزياء  / 1987جامعة اودي�سا
جمهورية اوكرانيا.
.3دكتوراه بالفيزياء والريا�ضيات  1991جامعة
اودي�سا اوكرانيا.
اخلربات :
مدر�س يف جامعة املو�صل كلية الزراعة ق�سمالعلوم الأ�سا�سية للفرتة من 1991لغاية 1998
م ��در� ��س يف ج��ام �ع��ة ال �� �س��اب��ع م��ن اب��ري��ل يفاجلماهريية الليبية من عام  1998لغاية 2005
-.م��در���س يف جامعة املو�صل من  2005ولغاية
.2010
-م�ق��رر ق�سم علوم احلا�سوب  /كلية الرتبية

وم�ؤ�س�سات جمتمع م��دين عراقية
وعربية وعاملية
•عملت ك��م��دي��ر م�����ش��روع حقوق
الأقليات العراقية يف بغداد و�سهل
ن��ي��ن��وى اخل���ا����ص ب��ج��م��ع��ي��ة �آ���ش��ور
بانيبال الثقافية
•عملت كمدير م�����ش��روع الهجرة
وتداعياتها وا�سباب البقاء اخلا�ص
بجمعية �آ�شور بانيبال الثقافية

التولد 1972 :دهوك – نريوة
ريكان
احلالة الزوجية :متزوج.
ال���ت���ح�������ص���ي���ل ال�����درا������س�����ي :
ب��ك��ال��وري��و���س ل��غ��ات،ج��ام��ع��ة
بغداد -كلية اللغات-1995 -
1996
ال���ل���غ���ات ال����ت����ي ي��ج��ي��ده��ا:
ال�������س���ري���ان���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة
واالنكليزية والكردية.
التوجه ال�سيا�سي:ع�ضو اللجنة
املركزية لزوعا – م�سوول فرع
دهوك.
امل��ه��ن��ة :م��دي��ر ث��ان��وي��ة اك��د
ال�سريانية يف دهوك
الع�ضوية:
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ب��ه��را1999-1997

ع�ضو الهيئة االدارية ورئي�ساملركز الثقايف اال�شوري -2000
.2010
رئي�س حترير جملة جنم بيثنهرين دهوك منذ .2004
ع�ضو احتاد االدب��اء والكتابال�سريان منذ .2005
ع�ضو احتاد االدب��اء والكتابيف العراق منذ .2005
اخلربة وامل�شاركات
كادر تدري�سي ومدير للمدار�سال�سريانية منذ العام .1999
رئي�س جلنة املناهج والرتجمةللكتب الدرا�سية ال�سريانية
منذ .2005
ت���رج���م اك�ث�ر م���ن  90ك��ت��ابم��ن��ه��ج��ي درا����س���ي م��ن��ذ ال��ع��ام
.2002

�شارك يف اعداد مناهج اللغةال�سريانية لل�صفوف من 12- 1
يف االقليم.
ع�����ض��و جل��ن��ة اع����داد مناهجاللغة ال�سريانية يف العراق.
م�����ش��ارك يف اع���داد وت��دري��بالكوادر التدري�سية للمدار�س
ال�سريانية منذ عام 2005
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السرية الذاتية ملرشحي قائمة الرافدين  300جمللس النواب العراقي
التولد :الكويت 1973/1/25
التح�صيل الدرا�سي – 1993 :معهد التكنولوجيا –
بغداد  -دبلوم عايل – ق�سم ال�صناعات الكيمياوية/
املبادالت احلرارية.
اللغات :ال�سريانية ،العربية ،االنكليزية.
الع�ضوية واخلربات
  1996االنتماء اىل احلركة الدميقراطية الآ�شورية.  2004 -2003م�ساعد ع�ضو جمل�س احلكم العراقيال�سيد يونادم كنا.
 ع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية بابل اخلريية. ع�ضو م�ؤ�س�س مل�ؤ�س�سة �آ�شور الثقافية -ع�ضو نقابة �صحفيي العراق.

�سوزان خو�شابة بتو

  2006 – 2004م�ساعد ع�ضو اجلمعية الوطنيةالعراقية رئي�س جلنة اخلدمات واالعمار ال�سيد يونادم
كنا.
  2010 – 2006م�ساعد ع�ضو جمل�س النواب العراقي،رئا�سة جلنة االقت�صاد واال�ستثمار ال�سيد يونادم كنا.
  2009 – 2006م�ست�شار يف �شركة LEONIEINDUSTRIES
  2008ع�ضو االحتاد الدويل لل�صحافيني  2012 - 2008م�س�ؤول العالقات العامة يف ف�ضائيةا�شور  -بغداد
  2011 – 2010خبري وطني – م�ست�شار - UNOPSمنظمة االمم املتحدة  -بغداد

  2012 – 2011خبري وطني – م�ست�شار - ILOمنظمة العمل الدولية  -بغداد
الن�شاطات :
  2003امل�شاركة �ضمن وفود جمل�س احلكم الر�سميةاىل كل من :فرن�سا ،املانيا ،ا�سبانيا ،بريطانيا ،رو�سيا،
االمارات العربية املتحدة� ،سوريا ،ايران.
 دي�سمرب  2004امل�شاركة يف امل�ؤمتر الذي اقامته االمماملتحدة حول االنتخابات العراقية يف االردن برئا�سة
مقرر حقوق االن�سان ال�سيد ماك�س فان دير�شتويل.
 يناير  2005امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�صة التياقامها مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة لالحزاب
ال�سيا�سية العراقية يف االردن.

كلدو رمزي اوغانا

حم��ل وت��اري��خ ال����والدة  :عنكاوا
1983
متاهل ولديه ولد
التح�صيل العلمي :ماج�ستري ادارة
اعمال جامعة االدارة واالعمال
اللبنانية الفرن�سية – بكالوريو�س
يف اللغة االنكليزية جامعة �صالح
الدين
ح��ال��ي��ا ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة
للحركة الدميقراطية اال�شورية
�سكرتري احت��اد الطلبة وال�شبيبة
الكلدوا�شوري 2013 – 2009
ع�ضو يف جمل�س ادارة احتاد رجال
اعمال العراقيني ف��رع اربيل منذ
عام 2009

ال��ت��ح��ق ب�����ص��ف��وف احت���اد الطلبة
وال�شبيبة الكلدوا�شوري عام 1999
ان�ضم اىل احلركة الدميقراطية
اال�شورية عام 2000
مم��ث�لا ع��ن م��وق��ع ع��ن��ك��اوا ك���وم يف
الوطن 2000
ع�ضو اللجنة التنفيذية يف م�ؤمتر
االحتاد اخلام�س املنعقد بكرملي�س
منذ 2003
�صاحب امتياز جملة ميزلتا ل�سان
ح���ال االحت����اد م��ن  2009لغاية
2013
متخ�ص�ص يف املجال االعالين
ا���س�����س ���ش��رك��ات اع�لان��ي��ة حملية
وعاملية وتر�أ�س جمل�س ادارتها.

�أحالم �إ�سماعيل داود و�سطني

حمل وتاريخ ال��والدة  :املو�صل –
عام 1957
التح�صيل العلمي :بكلوريو�س
حما�سبة/كلية الإدارة والإقت�صاد
– جامعة امل��و���ص��ل ع���ام 1978
1979تاريخ التعيني1979/11/20 :
مدة اخلدمة � 35 :سنة
العنوان الوظيفي  :مدير ح�سابات
�أقدم
ع�ضوية املجال�س :
-1ع�����ض��وة جمل�س ادارة �شركة
ال�صناعات الغذائية0
-2ع�����ض��وة جمل�س ادارة �شركة
امل�شروبات الغازية 0
ال���دورات وامل ��ؤمت��رات وامل�شاركات
 :امل�شاركة بالعديد من ال��دورات
داخل وخارج العراق
الدورات خارج العراق :
-1دورة اجل��دوى الإقت�صادية يف
الكويت عام  1988وكنت الأوىل
على الدورة.
-2دورة تعريفية لأعمال ال�شركات
والبنوك يف عمان 2002
-3دورة يف الأع�����داد وال��ت��دري��ب

واحل�سابات و�أح��رزت على �شهادة
من �شركة برينك بوينت الأمريكية
عام  2004وكنت من املتميزين
-4دورة اجل����دوى الإق��ت�����ص��ادي��ة
يف ع��م��ان ع���ام 2006وك����ن����ت من
املتميزين .
-5ح�������ض���رت ل��ت��م��ث��ي��ل امل�����ص��رف
والتوقيع على عقود قر�ض اليورو
عام 2006
-6دورة بنك الإ�سكان عام 2006
-7دورة خم��اط��ر الإئ��ت��م��ان ع��ام
 2011يف دول����ة ال�����س��وي��د وك��ان
م�شروعي الأول ( قدمت م�شروع
الإئ��ت��م��ان امل�����ص��ريف – ال��ق��رو���ض
التجارية التي متنح من امل�صارف
احلكومية).
الدورات داخل العراق
-1دورة اجل����دوى االق��ت�����ص��ادي��ة
يف وزارة التخطيط ع��ام 1982
وبامتياز.
-2دورة التدريب يف املركز املايل
التابع لوزارة املالية.
-3دورة التخويل �أ  ,ب وكنت ومن
االوائل.
-4دورات االدارات الو�سطى لتهيئة
امل�����دراء يف امل��رك��ز امل���ايل التابع

ل��وزارة املالية وكنت من االوائ��ل ,
واح��رزت على كتاب �شكر وتقدير
من وزير املالية .
ا�ضافة اىل العديد من
-5
الدورات يف جمال العمل املحا�سبي
والتطبيقات املالية واحل�سابية
اكرث من(  15دورة داخل العراق ).
اود ان اوظح بان عملي االن عمل
اداري فقط وان خ�برت��ي املالية
وامل�صرفية والتي هي بحدود 34
�سنه كانت اكرثها بق�سم االئتمان
امل�صريف و القرو�ض واحل�سابات
اخل��ت��ام��ي��ة وامل�����وازن�����ات امل��ال��ي��ة
واملطابقات احل�سابية..

 يونيو  2005امل�شاركة يف برنامج الزائر الدويل الذيتقيمه وزارة اخلارجية االمريكية ،حول الفيدرالية
وا�س�س تطبيقها يف الواليات املتحدة االمريكية.
 �سبتمرب 2005امل�شاركة يف م�ؤمتر مركز امل�شروعاتال��دول�ي��ة اخل��ا��ص��ة ،اخل��ا���ص ب��االح��زاب ال�سيا�سية
العراقية يف االردن.
 نوفمرب  2009امل�شاركة يف ور�شة عمل يف ايطاليام��ع خ�براء دول�ي�ين ح��ول ال �ع��راق م��ا بعد االن�سحاب
االمريكي.
 الكتابة يف املجالت وال�صحف الآ�شورية والعربية. ترجمة كتابني والعديد من املقاالت واالبحاث مناللغة االنكليزية اىل العربية.

ر�ستم �شمعون �شعيا

املواليد 1953 :نينوى  -تلل�سقف
احلالة االجتماعية :متزوج وله  4ابناء
التح�صيل الدرا�سي :معهد بناء وان�شاءات يف الب�صرة
1978
اللغات :ال�سريانية والعربية واالنكليزيى
املهنة :مدير مفو�ض ل�شركة اوريتا للمقاوالت
االهتمامات:
•نا�شط �سيا�سي يف جمال احلقوق املدنية
•نا�شط يف جمال منظمات املجتمع املدين
•م�شارك يف العديد من ال��ن��دوات وامل ��ؤمت��رات ذات
العالقة
الع�ضوية:
•ع�ضو الهيئة االداري��ة جلمعية حوياذن -م�س�ؤول
اللجنة الثقافية
•ع�ضو احتاد املقاولني منذ 1985

�رسكون الزار �صليو بنزيزو

التولد  :كركوك 1973
ال��ت��ح�����ص��ي��ل ال����درا�����س����ي :
بكالوريو�س هند�سة مدنية -
جامعة املو�صل 1997
العنوان  :كركوك  -منطقة
رحيم اوه
احلالة االجتماعية  :متزوج
وله اربع اوالد
ال����ن���������ش����اط ال�������س���ي���ا����س���ي
واالجتماعي :
 منتظم يف �صفوف احلركةالدميقراطية الآ�شورية منذ
�آذار . 1991
  1997ملتحق باملعار�ضة يفاربيل وكادر قيادي يف احلركة
الدميقراطية الآ�شورية .
  2000 - 1992ق��ي��ادي يفجم���ال ال��ع��م��ل ال��ط�لاب��ي من
خالل احتاد الطلبة وال�شبيبة
ال��ك��ل��دو�آ���ش��وري ون��ا���ش��ط يف
منظمات املجتمع املدين .
 ع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية بابلاخلريية .
 مم��ث��ل م��ن��ت��خ��ب مل��ح��اف��ظ��ةكركوك ع�ضو ًا يف الهيئة العليا
لالعداد للم�ؤمتر الوطني الذي

انبثق منه اجلمعية الوطنية
العراقية امل�ؤقته . 2004
  2005م���ر����ش���ح ق��ائ��م��ةال��راف��دي��ن ملجل�س حمافظة
كركوك .
  2006م���ر����ش���ح ق��ائ��م��ةال���راف���دي���ن مل��ج��ل�����س ال��ن��واب
العراقي عن حمافظة كركوك
.
 ع�ضو م�����ش��ارك يف ان�شطةامل�������ص���احل���ة ال���وط���ن���ي���ة يف
حمافظة كركوك  2003لغاية
. 2008
 ع�ضو م�شارك يف م�ؤمتراتوطنية واقليمية لإح��ت��واء
االزم�����ة يف ك���رك���وك 2003
لغاية . 2008
 وزير البيئة حاليا.اخلربة والوظائف :
  1999 - 1998مهند�س يفوزارة اال�شغال العامة القليم
كرد�ستان العراق
  2003 - 2000مهند�س يفاملديرية العامة للكهرباء -
وزارة ال�صناعة والطاقة يف
اقليم كرد�ستان العراق .

  2003 - 2001م��دي��رتلفزيون �آ�شور  -اربيل .
 ني�سان  2003ع�ضو يف اولجمل�س ملحافظة كركوك .
 �آي��ار � - 2003شباط 2005ع�ضو منتخب ملجل�س حمافظة
ك��رك��وك م��ن م���ؤمت��ر وج��ه��اء
و�شخ�صيات كركوك .
 ح��زي��ران  - 2003ني�سان 2005معاون حمافظ كركوك
م��ن��ت��خ��ب ل�����ش���ؤون الهيكلية
والتخطيط احلكومي .
 مت���وز � - 2008آب 2010مدير عام ف�ضائية �آ�شور .

ـ مواليد كويسنجق
 ،1974متاهل وله ولدان.
ـ بكلوريوس ادارة واقتصاد /جامعة صالح الدين .2002
 مرشح اللجنة املركزية للحركة الديمقراطية االشورية.شغل منصب نائب سكرتري اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري .2001
التحق بصفوف اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدوآشوري منذ عام  1993وتسنم عدد
من املهام القيادية يف صفوف االتحاد .ـ
انضم اىل الحركة الديمقراطية اآلشورية منذ عام 1994وشغل عدد من املناصب يف
فرع اربيل– .
عضو نقابة اقتصاديي كوردستان منذ عام منذ عام .2005
مسؤول املكتب املالي واالقتصادي يف الحركة الديمقراطية األشورية /اربيل

ارام عمان حنا

التسلسل
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انتخابات جملس حمافظة
( اربيل )

مكان و تاريخ امليالد :دهوك 1984/2/8
الحالة االجتماعية :متزوج
العنوان الحالي :العراق _دهوك
التحصيل الدراسي :بكالوريوس قانون ()2007-2006
املهنة  :محامي متمرس
عضو نقابة املحاميني -كردستان
عضو اتحاد الحقوقيني -كردستان
اللغات :السريانية والعربية  ,الكردية  ,االنكليزية
النشاطات:
•  2005العمل مع منظمة ( )askكمحاضر حول مشروع توعية شباب.
•  2006املشاركة يف املحاضرات مع املنظمات الغري الحكومية املختصة بجانب
االجتماعي و الثقايف ,بخصوص التدخل يف ايجاد الحلول املناسبة للمشاكل ,و فض
النزاعات ,و منع التفكك االسري.
•  2007العمل مع منظمة (كونكورديا) ملدة عام حول مشروع الديمقراطية و حقوق
االنسان بصفة محاضر قانوني.
• املشاركة يف دورات وورش عمل عديدة يف داخل وخارج العراق.
•  2005مسؤول فرع دهوك وكالة التحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري .
•  2007عضو اللجنة التنفيذية مسؤول فرع دهوك التحاد الطلبة والشبيبة
الكلدواشوري.
•  2009عضو اللجنة التنفيذية _ مكتب التنظيم التحاد الطلبة والشبيبة
الكلدواشوري.
•  2011عضو هيثة السكرتارية التحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري.

نينوس عوديشو بطرس
التسلسل

1

انتخابات جملس حمافظة
( دهوك )

فالنتني انوية سفراملرادي

ـ املواليد :أربيل  /ديانا  /هاوديان 1964 /
التحصيل الدراسي :بكالوريوس محاسبة  /جامعة صالح الدين  /كلية اإلدارة
واالقتصاد  1986ـ 1987
اللغات :السريانية والعربية والكردية واالنكليزية
الخربات:
ـ موظفة يف األمانة العامة للمالية واألقتصاد عام  1988ـ 1991
ـ موظفة يف مصرف الرافدين /سوران عام  1991ـ 1992
ـ مديرة حسابات مديرية كمارك سوران عام  1992ـ 1998
ـ موظفة يف مديرية الثقافة اآلشورية عام  1998ـ 2008
ـ مديرة شعبة حسابات يف املديرية العامة للثقافة والفنون السريانية منذ
افتتاحها عام  2008ولحد االن.
العضوية واالهتمامات
ـ عضوة فرع أربيل للحركة الديمقراطية اآلشورية
ـ عضوة فرع اربيل إلتحاد النساء اآلشوري
ـ عضوة نقابة املحاسبني واملدققني يف اقليم كردستان العراق
ـ عضوة نقابة صحفيي كوردستان
ـ شاركت يف عدة دورات ومؤتمرات مع منظمة ( )NDIلألعوام ( 2005ـ )2011

كرستينا مششون سركيس

التسلسل
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انتخابات جملس حمافظة
( اربيل )

التولد :بغداد 1984
السكن :محافظة دهوك -الجمعية
التحصيل الدراسي:
بكالوريوس قانون – كلية جامعة الحدباء – املوصل 2007_2006
الوظيفة الحالية :ممارسة مهنة املحاماة يف محكمة دهوك منذ سنة 2008
االختصاص الوظيفي :دعاوى الشرعية عامة ،دعاوى الجنح عامة ،دعاوى االحوال
املدنية عامة ،دعاوى الجنائية عامة ،دعاوي يف مجال حقوق االنسان ،تاسيس
شركات تجارة عامة واملقاوالت.
الخربات:
العمل يف دائرة املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف محافظة دهوك بصفة
عقد مؤقت
مشاورة قانونية يف عديد من الشركات املحلية واالجنبية
النشاطات واملشاركات:
دورات يف الحاسبة ،دورات اللغة االنكليزية ،دورة حقوق االنسان ،دورة االدارة
العامة ،دورة حول االتجار بالبشر ،مؤتمر العنف ضد املراة عام  2011يف السليمانية،
مؤتمر نقابة املحاميني يف اربيل عام 2012
العضوية:
نقابة املحامني يف محافظة دهوك من سنة 2007
نقابة االتحاد الحقوقني يف محافظة دهوك من سنة 2007
كتب الشكر:
كتاب شكر وتقدير من رئيس االدارة االنتخابية  2009بمناسبة نجاح انتخابات اقليم
كوردستان
كتاب شكر وتقدير من االدارة االنتخابية بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب
2010

التسلسل
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انتخابات جملس حمافظة
( دهوك )

التولد 1957 :عنكاوة
التحصيل الدراسي  :خريج اعدادية صناعة اربيل لسنة 1977 -1976
متزوج  :ثالثة اوالد
تاريخ التعيني  1978/1/2 :يف املؤسسة العامة للسياحة  /مديرية اربيل للمشاريع
السياحية العاجلة  /صالح الدين
سنة  1988تم انتدابي للعمل يف املدينة السياحية يف الحبانية ملدة عامني .
يف عام  1990تم نقلي اىل وزارة مالية خزينة محافظة اربيل .
 1991نقلت اىل االمانة العامة للثقافة الشباب اربيل مديرية مطبعة الثقافة
مستمر يف الوظيفة بدرجة مدير فني أقدم .
شاركت يف عدة دورات يف السالمة املهنية و الدفاع املدني .
اعمل االن مشرف مطبوعات يف مديرية مطبعة وزارة الثقافة والشباب اربيل .
عضو الهيئة االدارية لجمعية الثقافة الكلدانية يف عام 2008
ساهمت يف اصدار اول جريدة للجمعية (بيث عنكاوا)
القائم بطباعة الكتب السريانية الخاصة باملديرية العامة للثقافة والفنون
لدي خربة يف مجال الطباعة واالشراف على طبع الكتب والجرائد وعملت يف هذا
الحقل منذ اصدار اول جريدة طبعت يف اربيل ولحد االن
اشرفت وساهمت فنيا يف طبع الجرائد واملجالت وخصوصا الخاصة باحزابنا القومية
ومؤسسات املجتمع املدني
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 مواليد  1952سرسنك . متزوج وله ولدان وثالث بنات. حاصل على شهادة دبلوم من معهد معلمني نينوى . 1974ـ من مؤسسي نادي الشباب اآلشوري الرياضي يف نينوى سنة .1973
ـ من املساهمني الفاعلني يف افتتاح أول مدرسة سريانية يف ناحية سرسنك بقضاء
العمادية يف محافظة دهوك سنة  ،1992ومعلم يف هذه املدرسة منذ تأسيسها يف
تلك السنة وحتى اليوم.
ـ شارك كمحاضر يف اول دورة ملعلمي التعليم السرياني املقامة يف بغداد عام 2003
وحاصل على شهادة تقديرية من الجنة الخريية االشورية لدعمه املستمر لعملية
التعليم السرياني .
ـ من الناشطني واملهتمني بالشأن القومي وقضايا شعبنا الكلداني السرياني
اآلشوري يف الوطن.
ـ انضم إىل صفوف الحركة الديمقراطية اآلشورية (زوعا) عام .1997
ـ شارك يف املؤتمرات األربعة األخرية للحركة يف أعوام ( 2006ـ  2007ـ  2010ـ  )2013وعدد
آخر من الكونفرانسات.
ـ مسؤول محلية سرسنك للحركة منذ سنة 2007

اسحق ياقو اوراهم داود
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برئاسة املهندس يونادم كنا

التولد :السليمانية 1959
التحصيل الدراسي :بكالوريوس ادارة /قسم املحاسبة /جامعة صالح الدين عام 1981
املهنة الحالية :مدير فرع السليمانية لشركة املها للتجارة العامة املحدودة
النشاطات:
• عضو الهيئة االدارية للمركز الثقايف واالجتماعي املسيحي يف السليمانية -1992
1996
• مدقق حسابات مشروع بناء كنيسة ماريوسف يف السليمانية 1995-1993
• عضو مؤسس التحاد الصحفيني السريان يف السليمانية 2012
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ملياء هرمز يوخنا
محل وتاريخ الوالدة  :املوصل 1962 /
الحالة االجتماعية  :متزوجة
التحصيل العلمي  :دبلوم فني من املعهد الفني التكنولوجي يف املوصل  /القسم املدني
اللغات التي تجيدها  :السريانية  -الكردية  -العربية  -االنكليزية
الوظيفة الحالية  :مدير فني اقدم  /مسؤولة التخطيط يف مديرية ماء دهوك
اهم النشاطات :
 -1الخدمة يف دوائر املاء الحكومية (  30سنة ) (  3يف نينوى –  27يف دهوك )
 -2املشاركة يف العديد من الدورات وورش العمل التي اقامتها منظمات ال  .UNيف مجاالت مختلفة ,
منها برنامج ( ) Child Infoمع منظمة اليونسيف  .ودورات اخرى فنية وادارية ولغوية  ,عن طريق
منظمات ومراكز مختلفة  ,وحضور العديد من ندوات ونشاطات منظمات املجتمع املدني .
 -3تمثيل مديرية ماء دهوك يف الكثري من االجتماعات الرسمية .
 -4املشاركة يف االشراف واملتابعة لتنفيذ مشاريع املاء الخدمية.
 -5املشاركة يف املؤتمر الدولي عن العنف ضد املرأة الذي اقيم يف مدينة دهوك عام 2011
 -6املشاركة كعضوة لجنة التنسيق الخاصة بمشروع البنك االملاني  KFWلتطوير دوائر املاء يف االقليم
و الذي نفذ خالل عام 2012
 -7تلبية الدعوة وزيارة عدد من الشركات االوربية املختصة بانتاج االنابيب وامللحقات الخاصة بشبكات
املاء وفق التكنلوجيا املتطورة  .يف عام 2013
 -8خربة يف مجال التخطيط من خالل وضع الخطط القصرية والبعيدة املدى يف مجال مشاريع املاء
الخدمية وحاليا تشارك كمنسقة يف اعداد وثيقة لربنامج تطوير القطاع العام يف اقليم كردستان ,
واعداد الخطة االسرتاتيجية لقطاع املاء . .ومسؤولة عن برنامج تحديد االحتياجات التدريبية يف مديرية
ماء دهوك
 -9املشاركة يف اعداد جداول املسح البيئي الخاصة بدائرة االحصاء فيما يتعلق بكمية املاء املنتج و املصروف
سنويا
 -10املشاركة يف نشاطات ضمن الكنيسة .
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