
المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

124سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104حساروك1200اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120حساروك1200اربيل 1حسي 

267رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120حساروك1200اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120حساروك1200اربيل
2هانر

8رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120حساروك1200اربيل

90كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142حساروك1200اربيل

85عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153حساروك1200اربيل

ي162حساروك1200اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

ي162حساروك1200اربيل
ي الكوردستانر

64هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162حساروك1200اربيل
ي الكوردستانر

26سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184حساروك1200اربيل
189بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
1سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  51محمدامي 

ي184حساروك1200اربيل
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
98ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
187محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ميرس  حج 

ي184حساروك1200اربيل
39كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
170نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
128ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2رسر

ي184حساروك1200اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
59هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184حساروك1200اربيل
75نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104شورش1201اربيل 2دارا محمدامي 

545سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104شورش1201اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل 6حسي 

1671رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل

17رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل ان محمد نن  2كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل
1هانر

42رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل

1محمدرؤوف سعيد فتح هللا3حراك الجيل الجديد120شورش1201اربيل

5هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139شورش1201اربيل
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اصوات 

المرشح

469كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142شورش1201اربيل

ف عزت  نعمان1(التغيي )كوران 142شورش1201اربيل 2هندرين ارسر

58يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142شورش1201اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شورش1201اربيل 17ريبوار كريم محمود حسي 

3زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شورش1201اربيل

489عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شورش1201اربيل

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

40جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

40ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 3شي 

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

4هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

567هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
1اري  كمال مصطفر

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

3انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

زا حسن20االتحاد الوطنر 4زه رده شت عبدالرحمن مي 

ي162شورش1201اربيل
ي الكوردستانر

140سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184شورش1201اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4احمد سليمان ياسي 

ي184شورش1201اربيل
859بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
8ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
1عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  310محمدامي 

ي184شورش1201اربيل
1بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
3خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
343ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
2ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
4روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
623محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2ميرس  حج 

ي184شورش1201اربيل
1هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
1كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
425نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3هندرين لزكي 

ي184شورش1201اربيل
317ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2رسر

ي184شورش1201اربيل
1كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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اصوات 

المرشح

ي184شورش1201اربيل
3هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
4امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2ريبي 

ي184شورش1201اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
345هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شورش1201اربيل
365نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
369سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104برايةن 

ي و رابرين1202اربيل
ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120برايةن  2حسي 

ي و رابرين1202اربيل
1149رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120برايةن 

ي و رابرين1202اربيل
ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120برايةن 

2هانر

ي و رابرين1202اربيل
29رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120برايةن 

ي و رابرين1202اربيل
5هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139برايةن 

ي و رابرين1202اربيل
445كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142برايةن 

ي و رابرين1202اربيل
402عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153برايةن 

ي و رابرين1202اربيل
ي162برايةن 

ي الكوردستانر
1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي و رابرين1202اربيل
ي162برايةن 

ي الكوردستانر
271هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي و رابرين1202اربيل
ي162برايةن 

ي الكوردستانر
111سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4احمد سليمان ياسي 

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

538بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

2سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

2ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

6عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  201محمدامي 

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

3بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

3خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

225ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

7روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

415محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3ميرس  حج 

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

5هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1دلدار صالح  حمه حسي 

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

10كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

294نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5هندرين لزكي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

347ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 6رسر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

1هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

7امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

2الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

262هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

2اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين1202اربيل
ي184برايةن 

329نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1003سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104باداوة1203اربيل

1597رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120باداوة1203اربيل

26رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120باداوة1203اربيل

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139باداوة1203اربيل

425كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142باداوة1203اربيل

346عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153باداوة1203اربيل

ي162باداوة1203اربيل
ي الكوردستانر

376هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162باداوة1203اربيل
ي الكوردستانر

156سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184باداوة1203اربيل
397بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باداوة1203اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  100محمدامي 

ي184باداوة1203اربيل
121ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باداوة1203اربيل
236محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باداوة1203اربيل
167نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باداوة1203اربيل
264ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باداوة1203اربيل
96هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باداوة1203اربيل
178نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

190سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104روناكي1204اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120روناكي1204اربيل 105حسي 

932رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120روناكي1204اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120روناكي1204اربيل
12هانر

29رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120روناكي1204اربيل

ر فارس3حراك الجيل الجديد120روناكي1204اربيل 3قتيبة ابراهيم حسي 

ر3حراك الجيل الجديد120روناكي1204اربيل ي عزت احمد حسي 
9هيفر

258هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139روناكي1204اربيل

302كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142روناكي1204اربيل

248عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153روناكي1204اربيل

ي162روناكي1204اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 9حسي 

ي162روناكي1204اربيل
ي الكوردستانر

198ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي162روناكي1204اربيل
ي الكوردستانر

248هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162روناكي1204اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
13اري  كمال مصطفر

ي162روناكي1204اربيل
ي الكوردستانر

91سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184روناكي1204اربيل
296بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
5سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
3سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  81محمدامي 

ي184روناكي1204اربيل
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
163ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
219محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5ميرس  حج 

ي184روناكي1204اربيل
11كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
208نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
406ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 9رسر

ي184روناكي1204اربيل
98هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184روناكي1204اربيل
97نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104زانكو1205اربيل 1دارا محمدامي 

474سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104زانكو1205اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120زانكو1205اربيل 143حسي 

1559رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120زانكو1205اربيل

4رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120زانكو1205اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120زانكو1205اربيل
13هانر

25رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120زانكو1205اربيل

ر3حراك الجيل الجديد120زانكو1205اربيل ي عزت احمد حسي 
5هيفر

154هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139زانكو1205اربيل

525كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142زانكو1205اربيل

3يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142زانكو1205اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153زانكو1205اربيل 5ريبوار كريم محمود حسي 

336عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153زانكو1205اربيل

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

14جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 45حسي 

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

245ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

3هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

748هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
12اري  كمال مصطفر

Page 5 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

5انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

زا حسن20االتحاد الوطنر 4زه رده شت عبدالرحمن مي 

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

235سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي162زانكو1205اربيل
ي الكوردستانر

1صديقة سلمان كشكول قوىلي20االتحاد الوطنر

ي184زانكو1205اربيل
367بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
5سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  103محمدامي 

ي184زانكو1205اربيل
204ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
370محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ميرس  حج 

ي184زانكو1205اربيل
2كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
374نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
645ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4رسر

ي184زانكو1205اربيل
1امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
3الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
89هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
4اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زانكو1205اربيل
148نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104ازادي1206اربيل 1دارا محمدامي 

464سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104ازادي1206اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120ازادي1206اربيل 9حسي 

1450رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120ازادي1206اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120ازادي1206اربيل ان محمد نن  6كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120ازادي1206اربيل
16هانر

33رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120ازادي1206اربيل

14هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139ازادي1206اربيل

462كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142ازادي1206اربيل

ف عزت  نعمان1(التغيي )كوران 142ازادي1206اربيل 3هندرين ارسر

2يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142ازادي1206اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153ازادي1206اربيل 2ريبوار كريم محمود حسي 

2زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153ازادي1206اربيل

391عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153ازادي1206اربيل

ي162ازادي1206اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 8حسي 

ي162ازادي1206اربيل
ي الكوردستانر

9ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162ازادي1206اربيل
ي الكوردستانر

3هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي162ازادي1206اربيل
ي الكوردستانر

401هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162ازادي1206اربيل
ي الكوردستانر

146سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184ازادي1206اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

ي184ازادي1206اربيل
573بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
6دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
7سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
5ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
7عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  138محمدامي 

ي184ازادي1206اربيل
6بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
331ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
14روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
292محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3ميرس  حج 

ي184ازادي1206اربيل
1هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5دلدار صالح  حمه حسي 

ي184ازادي1206اربيل
29كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
903نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 23هندرين لزكي 

ي184ازادي1206اربيل
489ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 8رسر

ي184ازادي1206اربيل
2كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
27هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
8امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبي 

ي184ازادي1206اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
131هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ازادي1206اربيل
244نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

495سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104كوران1207اربيل

1243رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120كوران1207اربيل

27رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120كوران1207اربيل

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139كوران1207اربيل

386كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142كوران1207اربيل

298عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كوران1207اربيل
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي162كوران1207اربيل
ي الكوردستانر

429هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162كوران1207اربيل
ي الكوردستانر

158سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184كوران1207اربيل
272بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كوران1207اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  55محمدامي 

ي184كوران1207اربيل
194ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كوران1207اربيل
261محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كوران1207اربيل
223نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كوران1207اربيل
431ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كوران1207اربيل
75هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كوران1207اربيل
134نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

426سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104نوروز1208اربيل

1ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد120نوروز1208اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120نوروز1208اربيل 37حسي 

1367رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120نوروز1208اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120نوروز1208اربيل
66هانر

29رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120نوروز1208اربيل

ر فارس3حراك الجيل الجديد120نوروز1208اربيل 2قتيبة ابراهيم حسي 

77هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139نوروز1208اربيل

283كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142نوروز1208اربيل

323عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153نوروز1208اربيل

ي162نوروز1208اربيل
ي الكوردستانر

3جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162نوروز1208اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 34حسي 

ي162نوروز1208اربيل
ي الكوردستانر

33ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162نوروز1208اربيل
ي الكوردستانر

569هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162نوروز1208اربيل
ي الكوردستانر

5انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162نوروز1208اربيل
ي الكوردستانر

207سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184نوروز1208اربيل
468بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
7سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
5سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  108محمدامي 

ي184نوروز1208اربيل
10خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
186ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
274محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 9ميرس  حج 

ي184نوروز1208اربيل
19كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
223نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184نوروز1208اربيل
592ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 22رسر

ي184نوروز1208اربيل
3الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
102هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
13اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184نوروز1208اربيل
342نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

317سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104سيداوة1209اربيل

902رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120سيداوة1209اربيل

23رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120سيداوة1209اربيل

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139سيداوة1209اربيل

244كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142سيداوة1209اربيل

203عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153سيداوة1209اربيل

ي162سيداوة1209اربيل
ي الكوردستانر

239هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162سيداوة1209اربيل
ي الكوردستانر

80سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184سيداوة1209اربيل
373بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيداوة1209اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  81محمدامي 

ي184سيداوة1209اربيل
140ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيداوة1209اربيل
222محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيداوة1209اربيل
145نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيداوة1209اربيل
287ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيداوة1209اربيل
78هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيداوة1209اربيل
181نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي 121030اربيل 340سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104مي 

ي 121030اربيل 923رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120مي 

ي 121030اربيل 25رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120مي 

ي 121030اربيل 1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139مي 

ي 121030اربيل 277كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142مي 

ي 121030اربيل 253عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153مي 

ي 121030اربيل ي162مي 
ي الكوردستانر

301هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي 121030اربيل ي162مي 
ي الكوردستانر

68سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي 121030اربيل ي184مي 
571بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي 121030اربيل ي184مي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  96محمدامي 

ي 121030اربيل ي184مي 
212ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي 121030اربيل ي184مي 
301محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي 121030اربيل ي184مي 
255نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي 121030اربيل ي184مي 
247ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي 121030اربيل ي184مي 
108هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي 121030اربيل ي184مي 
223نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104تي  1دارا محمدامي 

اوة1211اربيل 233سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104تي 

اوة1211اربيل ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120تي  1حسي 

اوة1211اربيل 754رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120تي 

اوة1211اربيل 23رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120تي 

اوة1211اربيل 59هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139تي 

اوة1211اربيل 188كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142تي 

اوة1211اربيل ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153تي  1ريبوار كريم محمود حسي 

اوة1211اربيل 1زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153تي 

اوة1211اربيل 219عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153تي 

اوة1211اربيل ي162تي 
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

اوة1211اربيل ي162تي 
ي الكوردستانر

2ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

اوة1211اربيل ي162تي 
ي الكوردستانر

210هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

اوة1211اربيل ي162تي 
ي الكوردستانر

72سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

اوة1211اربيل ي184تي 
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

اوة1211اربيل ي184تي 
691بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
12دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
5سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
1ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
3عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  138محمدامي 

اوة1211اربيل ي184تي 
3بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
281ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
5روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
312محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2ميرس  حج 

اوة1211اربيل ي184تي 
3هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
11كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
467نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5هندرين لزكي 

اوة1211اربيل ي184تي 
281ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2رسر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

اوة1211اربيل ي184تي 
4كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4ريبي 

اوة1211اربيل ي184تي 
2الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
126هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة1211اربيل ي184تي 
203نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

185سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104عنكاوة1212اربيل

548رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120عنكاوة1212اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120عنكاوة1212اربيل
6هانر

10رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120عنكاوة1212اربيل

635هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139عنكاوة1212اربيل

126كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142عنكاوة1212اربيل

129عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153عنكاوة1212اربيل

ي162عنكاوة1212اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

ي162عنكاوة1212اربيل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي162عنكاوة1212اربيل
ي الكوردستانر

327هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162عنكاوة1212اربيل
ي الكوردستانر

19سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184عنكاوة1212اربيل
177بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
4سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
3سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  108محمدامي 

ي184عنكاوة1212اربيل
3خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
231ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
444محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 10ميرس  حج 

ي184عنكاوة1212اربيل
13كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
179نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
73ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1رسر

ي184عنكاوة1212اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
70هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عنكاوة1212اربيل
97نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

317سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104بحركة1213اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120بحركة1213اربيل 5حسي 

702رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120بحركة1213اربيل
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120بحركة1213اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120بحركة1213اربيل
4هانر

21رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120بحركة1213اربيل

3هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139بحركة1213اربيل

150كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142بحركة1213اربيل

13يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142بحركة1213اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بحركة1213اربيل 8ريبوار كريم محمود حسي 

2زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بحركة1213اربيل

225عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بحركة1213اربيل

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

9جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 9حسي 

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

7ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

3هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

773هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
2اري  كمال مصطفر

ي162بحركة1213اربيل
ي الكوردستانر

68سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184بحركة1213اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

ي184بحركة1213اربيل
366بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
7دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
6ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
6عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  3141محمدامي 

ي184بحركة1213اربيل
5بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
225ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
4روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
426محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2ميرس  حج 

ي184بحركة1213اربيل
2هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1دلدار صالح  حمه حسي 

ي184بحركة1213اربيل
4كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
1252نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7هندرين لزكي 

ي184بحركة1213اربيل
184ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2رسر

ي184بحركة1213اربيل
1كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184بحركة1213اربيل
1هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
3امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
364هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بحركة1213اربيل
89نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

262سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104خبات1214اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120خبات1214اربيل 17حسي 

659رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120خبات1214اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120خبات1214اربيل ان محمد نن  6كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120خبات1214اربيل
32هانر

24رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120خبات1214اربيل

ر فارس3حراك الجيل الجديد120خبات1214اربيل 4قتيبة ابراهيم حسي 

146هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139خبات1214اربيل

123كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142خبات1214اربيل

ف عزت  نعمان1(التغيي )كوران 142خبات1214اربيل 2هندرين ارسر

1يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142خبات1214اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153خبات1214اربيل 3ريبوار كريم محمود حسي 

5زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153خبات1214اربيل

184عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153خبات1214اربيل

ي162خبات1214اربيل
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162خبات1214اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 28حسي 

ي162خبات1214اربيل
ي الكوردستانر

11ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162خبات1214اربيل
ي الكوردستانر

817هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162خبات1214اربيل
ي الكوردستانر

2انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162خبات1214اربيل
ي الكوردستانر

79سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184خبات1214اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7احمد سليمان ياسي 

ي184خبات1214اربيل
461بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
20دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
12سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
1ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
18سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
6عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  266محمدامي 

ي184خبات1214اربيل
12بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
26خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
130ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184خبات1214اربيل
6ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
13روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
831محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 34ميرس  حج 

ي184خبات1214اربيل
9هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2دلدار صالح  حمه حسي 

ي184خبات1214اربيل
63كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
2688نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 23هندرين لزكي 

ي184خبات1214اربيل
174ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 13رسر

ي184خبات1214اربيل
3كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
6هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
36امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3ريبي 

ي184خبات1214اربيل
14الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
277هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
8اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خبات1214اربيل
189نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104قوشتبة1215اربيل 4دارا محمدامي 

199سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104قوشتبة1215اربيل

1عامر جمال عبد الواحد سمو2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104قوشتبة1215اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل 2حسي 

765رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل

19رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل ان محمد نن  1كامي 

1مناضل عباس قاسم سليمان1حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل
6هانر

15رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل

1محمدرؤوف سعيد فتح هللا3حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل

ر3حراك الجيل الجديد120قوشتبة1215اربيل ي عزت احمد حسي 
1هيفر

139هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139قوشتبة1215اربيل

141كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142قوشتبة1215اربيل

ف عزت  نعمان1(التغيي )كوران 142قوشتبة1215اربيل 1هندرين ارسر

45يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142قوشتبة1215اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153قوشتبة1215اربيل 20ريبوار كريم محمود حسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

3زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153قوشتبة1215اربيل

168عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153قوشتبة1215اربيل

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

24جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 14حسي 

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

10ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

2هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

411هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
1اري  كمال مصطفر

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

5انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

زا حسن20االتحاد الوطنر 2زه رده شت عبدالرحمن مي 

ي162قوشتبة1215اربيل
ي الكوردستانر

128سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184قوشتبة1215اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5احمد سليمان ياسي 

ي184قوشتبة1215اربيل
262بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
6دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
3سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
8ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
9سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
10عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1103محمدامي 

ي184قوشتبة1215اربيل
16بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
7خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
203ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
4ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
23روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
350محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 8ميرس  حج 

ي184قوشتبة1215اربيل
7هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4دلدار صالح  حمه حسي 

ي184قوشتبة1215اربيل
18كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
401نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 26هندرين لزكي 

ي184قوشتبة1215اربيل
697ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 15رسر

ي184قوشتبة1215اربيل
3كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
3هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
34امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184قوشتبة1215اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبي 

ي184قوشتبة1215اربيل
4الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
179هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قوشتبة1215اربيل
130نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

419سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104بنصالوة1216اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120بنصالوة1216اربيل 153حسي 

1075رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120بنصالوة1216اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120بنصالوة1216اربيل
2هانر

25رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120بنصالوة1216اربيل

ر3حراك الجيل الجديد120بنصالوة1216اربيل ي عزت احمد حسي 
10هيفر

406هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139بنصالوة1216اربيل

289كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142بنصالوة1216اربيل

217عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بنصالوة1216اربيل

ي162بنصالوة1216اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي162بنصالوة1216اربيل
ي الكوردستانر

97ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162بنصالوة1216اربيل
ي الكوردستانر

336هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162بنصالوة1216اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
2اري  كمال مصطفر

ي162بنصالوة1216اربيل
ي الكوردستانر

180سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184بنصالوة1216اربيل
751بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  136محمدامي 

ي184بنصالوة1216اربيل
318ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
572محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
3كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
286نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
449ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2رسر

ي184بنصالوة1216اربيل
163هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بنصالوة1216اربيل
203نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

300سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104كويسنجق1217اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل 51حسي 

1729رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل

8رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل
1هانر

472رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

3محمدرؤوف سعيد فتح هللا3حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل

ر3حراك الجيل الجديد120كويسنجق1217اربيل ي عزت احمد حسي 
12هيفر

4هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139كويسنجق1217اربيل

653كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142كويسنجق1217اربيل

17يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142كويسنجق1217اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كويسنجق1217اربيل 5ريبوار كريم محمود حسي 

227عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كويسنجق1217اربيل

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

23جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 12حسي 

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

206ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

860هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
9اري  كمال مصطفر

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

4انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

زا حسن20االتحاد الوطنر 3زه رده شت عبدالرحمن مي 

ي162كويسنجق1217اربيل
ي الكوردستانر

463سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184كويسنجق1217اربيل
165بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
1سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
ر2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2عامر رفعت احمد امي 

ي184كويسنجق1217اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  16محمدامي 

ي184كويسنجق1217اربيل
99ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
2عباس  رشيد وىلي حيدر13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
95محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
3هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
51نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1هندرين لزكي 

ي184كويسنجق1217اربيل
34ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
3هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
9هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كويسنجق1217اربيل
16نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104تةق تةق1218اربيل 3دارا محمدامي 

122سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104تةق تةق1218اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120تةق تةق1218اربيل 4حسي 

995رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120تةق تةق1218اربيل

21رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120تةق تةق1218اربيل

43رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120تةق تةق1218اربيل
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139تةق تةق1218اربيل

626كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142تةق تةق1218اربيل

45يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142تةق تةق1218اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153تةق تةق1218اربيل 10ريبوار كريم محمود حسي 

179عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153تةق تةق1218اربيل

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

26جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 5حسي 

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

27ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

838هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
1اري  كمال مصطفر

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

زا حسن20االتحاد الوطنر 5زه رده شت عبدالرحمن مي 

ي162تةق تةق1218اربيل
ي الكوردستانر

232سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184تةق تةق1218اربيل
31بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
150عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  19محمدامي 

ي184تةق تةق1218اربيل
75ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
8ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
20محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
4هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 17دلدار صالح  حمه حسي 

ي184تةق تةق1218اربيل
14نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
24ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
1كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
1امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبي 

ي184تةق تةق1218اربيل
13هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تةق تةق1218اربيل
6نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

149سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104باليسان1219اربيل

279رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120باليسان1219اربيل

12رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120باليسان1219اربيل

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139باليسان1219اربيل

249كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142باليسان1219اربيل

118عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153باليسان1219اربيل

ي162باليسان1219اربيل
ي الكوردستانر

123هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162باليسان1219اربيل
ي الكوردستانر

47سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184باليسان1219اربيل
22بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باليسان1219اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  2محمدامي 

ي184باليسان1219اربيل
109ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باليسان1219اربيل
6محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باليسان1219اربيل
3نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باليسان1219اربيل
2ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باليسان1219اربيل
9هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باليسان1219اربيل
36نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل 401سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104شاويس بي 

زين1220اربيل 2اريان عبد الوهاب قادر حفر1حراك الجيل الجديد120شاويس بي 

زين1220اربيل ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120شاويس بي  17حسي 

زين1220اربيل 849رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120شاويس بي 

زين1220اربيل ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120شاويس بي 
1هانر

زين1220اربيل 13رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120شاويس بي 

زين1220اربيل ر3حراك الجيل الجديد120شاويس بي  ي عزت احمد حسي 
1هيفر

زين1220اربيل 49هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139شاويس بي 

زين1220اربيل 328كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142شاويس بي 

زين1220اربيل 237عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شاويس بي 

زين1220اربيل ي162شاويس بي 
ي الكوردستانر

8ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

زين1220اربيل ي162شاويس بي 
ي الكوردستانر

315هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

زين1220اربيل ي162شاويس بي 
ي الكوردستانر

132سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
290بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
4سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
3سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  56محمدامي 

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
4خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
203ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
211محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4ميرس  حج 

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
107كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
371نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
128ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3رسر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
122هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين1220اربيل ي184شاويس بي 
163نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104مصيف صالح الدين1221اربيل 1دارا محمدامي 

210سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104مصيف صالح الدين1221اربيل

781رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120مصيف صالح الدين1221اربيل

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120مصيف صالح الدين1221اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120مصيف صالح الدين1221اربيل ان محمد نن  1كامي 

23رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120مصيف صالح الدين1221اربيل

ر3حراك الجيل الجديد120مصيف صالح الدين1221اربيل ي عزت احمد حسي 
1هيفر

7هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139مصيف صالح الدين1221اربيل

269كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142مصيف صالح الدين1221اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153مصيف صالح الدين1221اربيل 1ريبوار كريم محمود حسي 

5زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153مصيف صالح الدين1221اربيل

225عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153مصيف صالح الدين1221اربيل

ي162مصيف صالح الدين1221اربيل
ي الكوردستانر

1هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162مصيف صالح الدين1221اربيل
ي الكوردستانر

76هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162مصيف صالح الدين1221اربيل
ي الكوردستانر

71سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 23احمد سليمان ياسي 

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
720بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
179ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
2سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1733محمدامي 

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
217بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
2خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
431ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
57روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
2035محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3ميرس  حج 

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
2هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
3كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
2028نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 196هندرين لزكي 

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
183ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1رسر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
333هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
46امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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اصوات 

المرشح

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
3263هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مصيف صالح الدين1221اربيل
408نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104شقالوة1222اربيل 1دارا محمدامي 

266سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104شقالوة1222اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120شقالوة1222اربيل 3حسي 

859رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120شقالوة1222اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120شقالوة1222اربيل
2هانر

28رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120شقالوة1222اربيل

ر فارس3حراك الجيل الجديد120شقالوة1222اربيل 1قتيبة ابراهيم حسي 

10هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139شقالوة1222اربيل

264كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142شقالوة1222اربيل

3يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142شقالوة1222اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شقالوة1222اربيل 1ريبوار كريم محمود حسي 

329عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شقالوة1222اربيل

ي162شقالوة1222اربيل
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162شقالوة1222اربيل
ي الكوردستانر

6ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162شقالوة1222اربيل
ي الكوردستانر

205هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162شقالوة1222اربيل
ي الكوردستانر

71سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184شقالوة1222اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3احمد سليمان ياسي 

ي184شقالوة1222اربيل
688بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
3دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
4سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
13ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
68عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  211محمدامي 

ي184شقالوة1222اربيل
12بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
3خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
780ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
2ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
25روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
300محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5ميرس  حج 

ي184شقالوة1222اربيل
5هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4دلدار صالح  حمه حسي 

ي184شقالوة1222اربيل
28كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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اصوات 

المرشح

ي184شقالوة1222اربيل
292نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 9هندرين لزكي 

ي184شقالوة1222اربيل
152ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2رسر

ي184شقالوة1222اربيل
14كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
1هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
24امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2ريبي 

ي184شقالوة1222اربيل
4الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
285هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شقالوة1222اربيل
623نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104هرير وباتاس1223اربيل 1دارا محمدامي 

416سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104هرير وباتاس1223اربيل

302رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120هرير وباتاس1223اربيل

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120هرير وباتاس1223اربيل

5رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120هرير وباتاس1223اربيل

256كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142هرير وباتاس1223اربيل

2يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142هرير وباتاس1223اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153هرير وباتاس1223اربيل 2ريبوار كريم محمود حسي 

1زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153هرير وباتاس1223اربيل

319عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153هرير وباتاس1223اربيل

ي162هرير وباتاس1223اربيل
ي الكوردستانر

355هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162هرير وباتاس1223اربيل
ي الكوردستانر

31سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
192بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
14عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  318محمدامي 

ي184هرير وباتاس1223اربيل
14بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
1967ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
2ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
3روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
961محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
1هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
229نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 13هندرين لزكي 

ي184هرير وباتاس1223اربيل
27ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
1هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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اصوات 

المرشح

ي184هرير وباتاس1223اربيل
5امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
421هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184هرير وباتاس1223اربيل
159نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104خليفان1224اربيل 2دارا محمدامي 

644سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104خليفان1224اربيل

394رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120خليفان1224اربيل

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120خليفان1224اربيل

9رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120خليفان1224اربيل

3هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139خليفان1224اربيل

208كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142خليفان1224اربيل

2يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142خليفان1224اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153خليفان1224اربيل 1ريبوار كريم محمود حسي 

330عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153خليفان1224اربيل

ي162خليفان1224اربيل
ي الكوردستانر

360هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162خليفان1224اربيل
ي الكوردستانر

71سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184خليفان1224اربيل
141بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
9عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  98محمدامي 

ي184خليفان1224اربيل
1024ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
3ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
1130محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
7هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
32نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
93ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
1كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
1امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبي 

ي184خليفان1224اربيل
164هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خليفان1224اربيل
859نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120بلي و بارزان1225اربيل

ي184بلي و بارزان1225اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

ي184بلي و بارزان1225اربيل
118بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
1ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1180محمدامي 

ي184بلي و بارزان1225اربيل
272ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184بلي و بارزان1225اربيل
574محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
46نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3هندرين لزكي 

ي184بلي و بارزان1225اربيل
54ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
7امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
2614هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلي و بارزان1225اربيل
162نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104ديانا_سوران 1226اربيل 6دارا محمدامي 

349سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104ديانا_سوران 1226اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120ديانا_سوران 1226اربيل 4حسي 

939رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120ديانا_سوران 1226اربيل

8رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120ديانا_سوران 1226اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120ديانا_سوران 1226اربيل ان محمد نن  2كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120ديانا_سوران 1226اربيل
4هانر

27رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120ديانا_سوران 1226اربيل

11هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139ديانا_سوران 1226اربيل

479كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142ديانا_سوران 1226اربيل

34يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142ديانا_سوران 1226اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153ديانا_سوران 1226اربيل 8ريبوار كريم محمود حسي 

2زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153ديانا_سوران 1226اربيل

415عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153ديانا_سوران 1226اربيل

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

25جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

38ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

2هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

361هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
4اري  كمال مصطفر

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

1انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

زا حسن20االتحاد الوطنر 2زه رده شت عبدالرحمن مي 

ي162ديانا_سوران 1226اربيل
ي الكوردستانر

34سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2احمد سليمان ياسي 

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
251بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
5ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
11عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184ديانا_سوران 1226اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1896محمدامي 

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
6بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
2خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
397ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
9روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
2406محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7ميرس  حج 

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2دلدار صالح  حمه حسي 

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
3كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1780نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 27هندرين لزكي 

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
166ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
2هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
9امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
9الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1665هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديانا_سوران 1226اربيل
1994نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل 2سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104مي 

كسور1227اربيل 5رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120مي 

كسور1227اربيل ي184مي 
94بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
2ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  859محمدامي 

كسور1227اربيل ي184مي 
2بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
610ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
2ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
3روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
1176محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
268نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3هندرين لزكي 

كسور1227اربيل ي184مي 
35ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
2كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
7هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
1امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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كسور1227اربيل ي184مي 
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبي 

كسور1227اربيل ي184مي 
2677هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور1227اربيل ي184مي 
344نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

66سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104سيدكان1228اربيل

100رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120سيدكان1228اربيل

7رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120سيدكان1228اربيل

57كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142سيدكان1228اربيل

138عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153سيدكان1228اربيل

ي162سيدكان1228اربيل
ي الكوردستانر

166هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي184سيدكان1228اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

ي184سيدكان1228اربيل
97بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  143محمدامي 

ي184سيدكان1228اربيل
5بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
305ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
2روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
346محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
381نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 18هندرين لزكي 

ي184سيدكان1228اربيل
6ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
237هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سيدكان1228اربيل
730نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

137سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104رةواندز1229اربيل

667رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120رةواندز1229اربيل

16رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120رةواندز1229اربيل

310كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142رةواندز1229اربيل

233عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153رةواندز1229اربيل

ي162رةواندز1229اربيل
ي الكوردستانر

278هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162رةواندز1229اربيل
ي الكوردستانر

41سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184رةواندز1229اربيل
60بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184رةواندز1229اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  15محمدامي 

ي184رةواندز1229اربيل
59ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184رةواندز1229اربيل
193محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184رةواندز1229اربيل
35نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184رةواندز1229اربيل
89ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184رةواندز1229اربيل
25هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184رةواندز1229اربيل
1155نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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155سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104جومان1230اربيل

550رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120جومان1230اربيل

11رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120جومان1230اربيل

607كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142جومان1230اربيل

1زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153جومان1230اربيل

252عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153جومان1230اربيل

ي162جومان1230اربيل
ي الكوردستانر

442هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162جومان1230اربيل
ي الكوردستانر

97سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184جومان1230اربيل
92بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
3دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
5عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  43محمدامي 

ي184جومان1230اربيل
ر4الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1تريفة جاسم اسد حسي 

ي184جومان1230اربيل
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
121ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
4ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
6روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
586محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
4هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2دلدار صالح  حمه حسي 

ي184جومان1230اربيل
184نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1هندرين لزكي 

ي184جومان1230اربيل
55ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
3امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
13هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جومان1230اربيل
142نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104كسنةزان2200اربيل 1دارا محمدامي 

342سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104كسنةزان2200اربيل

1ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل 58حسي 

693رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل ان محمد نن  1كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل
1هانر

12رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل

ر3حراك الجيل الجديد120كسنةزان2200اربيل ي عزت احمد حسي 
6هيفر
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345هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان139كسنةزان2200اربيل

179كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142كسنةزان2200اربيل

3يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142كسنةزان2200اربيل

1زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كسنةزان2200اربيل

196عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كسنةزان2200اربيل

ي162كسنةزان2200اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

ي162كسنةزان2200اربيل
ي الكوردستانر

51ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162كسنةزان2200اربيل
ي الكوردستانر

282هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162كسنةزان2200اربيل
ي الكوردستانر

88سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي184كسنةزان2200اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

ي184كسنةزان2200اربيل
631بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
24دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
4سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
ر2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2عامر رفعت احمد امي 

ي184كسنةزان2200اربيل
5ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
2سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
1عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  136محمدامي 

ي184كسنةزان2200اربيل
ر سليم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1نزار محمد سمي 

ي184كسنةزان2200اربيل
2بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
3خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
482ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
13ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
8روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
829محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2ميرس  حج 

ي184كسنةزان2200اربيل
10هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 9دلدار صالح  حمه حسي 

ي184كسنةزان2200اربيل
122كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
1576نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
1هدى عدنان حسن محمد15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 10هندرين لزكي 

ي184كسنةزان2200اربيل
289ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 11رسر

ي184كسنةزان2200اربيل
2كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
3هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184كسنةزان2200اربيل
2امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 6ريبي 

ي184كسنةزان2200اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
213هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كسنةزان2200اربيل
186نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104شورش 2201اربيل 1دارا محمدامي 

488سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104شورش 2201اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل 34حسي 

1246رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل

2رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل ان محمد نن  4كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل
55هانر

19رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل

ر فارس3حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل 1قتيبة ابراهيم حسي 

ر3حراك الجيل الجديد2120شورش 2201اربيل ي عزت احمد حسي 
8هيفر

126هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139شورش 2201اربيل

361كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142شورش 2201اربيل

ف عزت  نعمان1(التغيي )كوران 2142شورش 2201اربيل 2هندرين ارسر

1يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142شورش 2201اربيل

16زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153شورش 2201اربيل

358عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153شورش 2201اربيل

ي2162شورش 2201اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 22حسي 

ي2162شورش 2201اربيل
ي الكوردستانر

64ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162شورش 2201اربيل
ي الكوردستانر

2هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي2162شورش 2201اربيل
ي الكوردستانر

493هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162شورش 2201اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
3اري  كمال مصطفر

ي2162شورش 2201اربيل
ي الكوردستانر

95سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184شورش 2201اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 29احمد سليمان ياسي 

ي2184شورش 2201اربيل
774بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
9دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
10سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
ر2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4عامر رفعت احمد امي 

ي2184شورش 2201اربيل
150ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
17سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
16عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  565محمدامي 
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ي2184شورش 2201اربيل
ر سليم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3نزار محمد سمي 

ي2184شورش 2201اربيل
82بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
23خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
265ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
8ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
38روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
4عباس  رشيد وىلي حيدر13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
710محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 55ميرس  حج 

ي2184شورش 2201اربيل
12هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3دلدار صالح  حمه حسي 

ي2184شورش 2201اربيل
29كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
659نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
1هدى عدنان حسن محمد15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 91هندرين لزكي 

ي2184شورش 2201اربيل
392ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 61رسر

ي2184شورش 2201اربيل
24كمال جمال محمدصديق غفور17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
41هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
52امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3ريبي 

ي2184شورش 2201اربيل
10الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
467هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
8اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184شورش 2201اربيل
368نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 2202اربيل
343سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104برايةن 

ي و رابرين 2202اربيل
890رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120برايةن 

ي و رابرين 2202اربيل
27رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120برايةن 

ي و رابرين 2202اربيل
1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139برايةن 

ي و رابرين 2202اربيل
347كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142برايةن 

ي و رابرين 2202اربيل
353عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153برايةن 

ي و رابرين 2202اربيل
ي2162برايةن 

ي الكوردستانر
217هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2162برايةن 

ي الكوردستانر
103سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

381بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  114محمدامي 

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

138ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

243محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

161نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

179ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

142هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 2202اربيل
ي2184برايةن 

191نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1286سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104باداوة 2203اربيل

2042رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120باداوة 2203اربيل

48رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120باداوة 2203اربيل

3هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139باداوة 2203اربيل

620كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142باداوة 2203اربيل

457عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153باداوة 2203اربيل

ي2162باداوة 2203اربيل
ي الكوردستانر

558هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162باداوة 2203اربيل
ي الكوردستانر

215سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184باداوة 2203اربيل
496بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باداوة 2203اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  122محمدامي 

ي2184باداوة 2203اربيل
184ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باداوة 2203اربيل
299محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باداوة 2203اربيل
213نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باداوة 2203اربيل
522ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باداوة 2203اربيل
129هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باداوة 2203اربيل
251نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

256سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104روناكي 2204اربيل

813رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120روناكي 2204اربيل

20رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120روناكي 2204اربيل

230كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142روناكي 2204اربيل

174عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153روناكي 2204اربيل

ي2162روناكي 2204اربيل
ي الكوردستانر

159هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162روناكي 2204اربيل
ي الكوردستانر

66سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184روناكي 2204اربيل
358بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184روناكي 2204اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  92محمدامي 

ي2184روناكي 2204اربيل
127ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184روناكي 2204اربيل
233محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184روناكي 2204اربيل
185نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184روناكي 2204اربيل
440ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184روناكي 2204اربيل
115هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184روناكي 2204اربيل
141نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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538سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104كوران 2207اربيل

1371رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120كوران 2207اربيل

38رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120كوران 2207اربيل

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139كوران 2207اربيل

437كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142كوران 2207اربيل

305عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153كوران 2207اربيل

ي2162كوران 2207اربيل
ي الكوردستانر

463هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162كوران 2207اربيل
ي الكوردستانر

158سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184كوران 2207اربيل
381بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كوران 2207اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  49محمدامي 

ي2184كوران 2207اربيل
258ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كوران 2207اربيل
262محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كوران 2207اربيل
199نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كوران 2207اربيل
541ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كوران 2207اربيل
71هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كوران 2207اربيل
168نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

205سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104نوروز 2208اربيل

527رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120نوروز 2208اربيل

11رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120نوروز 2208اربيل

1هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139نوروز 2208اربيل

134كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142نوروز 2208اربيل

151عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153نوروز 2208اربيل

ي2162نوروز 2208اربيل
ي الكوردستانر

326هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162نوروز 2208اربيل
ي الكوردستانر

67سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184نوروز 2208اربيل
187بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184نوروز 2208اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  24محمدامي 

ي2184نوروز 2208اربيل
86ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184نوروز 2208اربيل
122محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184نوروز 2208اربيل
119نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184نوروز 2208اربيل
257ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184نوروز 2208اربيل
65هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184نوروز 2208اربيل
144نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

440سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104سيداوة 2209اربيل

819رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120سيداوة 2209اربيل

11رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120سيداوة 2209اربيل

230كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142سيداوة 2209اربيل
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اصوات 

المرشح

222عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153سيداوة 2209اربيل

ي2162سيداوة 2209اربيل
ي الكوردستانر

204هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162سيداوة 2209اربيل
ي الكوردستانر

51سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184سيداوة 2209اربيل
302بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سيداوة 2209اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  41محمدامي 

ي2184سيداوة 2209اربيل
82ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سيداوة 2209اربيل
194محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سيداوة 2209اربيل
139نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سيداوة 2209اربيل
162ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سيداوة 2209اربيل
41هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سيداوة 2209اربيل
129نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل 73سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104تي 

اوة 2211اربيل 358رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120تي 

اوة 2211اربيل 10رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120تي 

اوة 2211اربيل 66كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142تي 

اوة 2211اربيل 85عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153تي 

اوة 2211اربيل ي2162تي 
ي الكوردستانر

59هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

اوة 2211اربيل ي2162تي 
ي الكوردستانر

18سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
174بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  25محمدامي 

اوة 2211اربيل ي2184تي 
33ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
74محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
65نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
79ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
28هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

اوة 2211اربيل ي2184تي 
72نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104بحركة 2213اربيل 2دارا محمدامي 

548سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104بحركة 2213اربيل

1عامر جمال عبد الواحد سمو2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104بحركة 2213اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120بحركة 2213اربيل 1حسي 

909رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120بحركة 2213اربيل

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120بحركة 2213اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد2120بحركة 2213اربيل ان محمد نن  3كامي 

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد2120بحركة 2213اربيل
2هانر

21رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120بحركة 2213اربيل

17هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139بحركة 2213اربيل
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المرشح

175كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142بحركة 2213اربيل

ف عزت  نعمان1(التغيي )كوران 2142بحركة 2213اربيل 2هندرين ارسر

6يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142بحركة 2213اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153بحركة 2213اربيل 2ريبوار كريم محمود حسي 

6زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153بحركة 2213اربيل

276عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153بحركة 2213اربيل

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

3جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 5حسي 

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

13ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

2هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

1212هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
1اري  كمال مصطفر

ي2162بحركة 2213اربيل
ي الكوردستانر

99سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184بحركة 2213اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2احمد سليمان ياسي 

ي2184بحركة 2213اربيل
314بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
5سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
14ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
2سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
14عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  159محمدامي 

ي2184بحركة 2213اربيل
5بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
237ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
12روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
898محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ميرس  حج 

ي2184بحركة 2213اربيل
1هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4دلدار صالح  حمه حسي 

ي2184بحركة 2213اربيل
60كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
4216نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 21هندرين لزكي 

ي2184بحركة 2213اربيل
203ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
12هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
30امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
ر سالم محمدسعيد رشيد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبي 
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ي2184بحركة 2213اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
252هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
4اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بحركة 2213اربيل
302نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر سعيد  محمود2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104قوشتبة 2215اربيل 1دارا محمدامي 

377سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104قوشتبة 2215اربيل

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120قوشتبة 2215اربيل 18حسي 

1283رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120قوشتبة 2215اربيل

7رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120قوشتبة 2215اربيل

28رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120قوشتبة 2215اربيل

132هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139قوشتبة 2215اربيل

347كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142قوشتبة 2215اربيل

12يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142قوشتبة 2215اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153قوشتبة 2215اربيل 8ريبوار كريم محمود حسي 

167عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153قوشتبة 2215اربيل

ي2162قوشتبة 2215اربيل
ي الكوردستانر

14جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162قوشتبة 2215اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

ي2162قوشتبة 2215اربيل
ي الكوردستانر

85ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162قوشتبة 2215اربيل
ي الكوردستانر

421هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162قوشتبة 2215اربيل
ي الكوردستانر

 علي20االتحاد الوطنر
5اري  كمال مصطفر

ي2162قوشتبة 2215اربيل
ي الكوردستانر

167سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
312بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
4دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
3عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  75محمدامي 

ي2184قوشتبة 2215اربيل
326ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
419محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1دلدار صالح  حمه حسي 

ي2184قوشتبة 2215اربيل
104نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
398ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
48هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قوشتبة 2215اربيل
95نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

334سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104كويسنجق 2217اربيل

1864رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120كويسنجق 2217اربيل

557رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120كويسنجق 2217اربيل

2هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139كويسنجق 2217اربيل
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914كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142كويسنجق 2217اربيل

260عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153كويسنجق 2217اربيل

ي2162كويسنجق 2217اربيل
ي الكوردستانر

905هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162كويسنجق 2217اربيل
ي الكوردستانر

410سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
13بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  7محمدامي 

ي2184كويسنجق 2217اربيل
40ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
14محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
15نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
24ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
13هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184كويسنجق 2217اربيل
2نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل 193سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104شاويس بي 

زين 2220اربيل 344رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120شاويس بي 

زين 2220اربيل ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد2120شاويس بي 
1هانر

زين 2220اربيل 8رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120شاويس بي 

زين 2220اربيل 95كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142شاويس بي 

زين 2220اربيل 214عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153شاويس بي 

زين 2220اربيل ي2162شاويس بي 
ي الكوردستانر

253هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

زين 2220اربيل ي2162شاويس بي 
ي الكوردستانر

110سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
228بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
1ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
2سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  58محمدامي 

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
2بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
3خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
132ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
3ناز حمه ويس نضهللا  عبدهللا4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
1روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
1عباس  رشيد وىلي حيدر13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
349محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
1هيشو ريبوار علي  رضا13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
ر صالح15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2دلدار صالح  حمه حسي 

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
13كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
2764نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2هندرين لزكي 

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
184ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3رسر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
233هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
1اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

زين 2220اربيل ي2184شاويس بي 
96نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

112سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104حرير وباتاس 2223اربيل

194رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120حرير وباتاس 2223اربيل

6رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120حرير وباتاس 2223اربيل

64كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142حرير وباتاس 2223اربيل

129عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153حرير وباتاس 2223اربيل

ي2162حرير وباتاس 2223اربيل
ي الكوردستانر

165هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162حرير وباتاس 2223اربيل
ي الكوردستانر

41سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
203بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  24محمدامي 

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
1210ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
340محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
141نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
11ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
98هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184حرير وباتاس 2223اربيل
121نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

6رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120بلي و بارزان 2225اربيل

1زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153بلي و بارزان 2225اربيل

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1احمد سليمان ياسي 

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
90بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
2ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  587محمدامي 

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
21بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
30ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
3روناك علي يزدين خليل13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
459محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
31نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 33هندرين لزكي 

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
28ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
9هيفاء صديق ميكائيل حامد17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
18امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
2713هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلي و بارزان 2225اربيل
47نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

243سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104ديانا _سوران 2226اربيل

953رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120ديانا _سوران 2226اربيل

1رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120ديانا _سوران 2226اربيل

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد2120ديانا _سوران 2226اربيل ان محمد نن  1كامي 

19رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد2120ديانا _سوران 2226اربيل

2هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان2139ديانا _سوران 2226اربيل

607كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142ديانا _سوران 2226اربيل

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153ديانا _سوران 2226اربيل 2ريبوار كريم محمود حسي 

564عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153ديانا _سوران 2226اربيل

ي2162ديانا _سوران 2226اربيل
ي الكوردستانر

554هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162ديانا _سوران 2226اربيل
ي الكوردستانر

51سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
313بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
1عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1420محمدامي 

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
ر4الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1تريفة جاسم اسد حسي 

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
452ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
2601محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
1008نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1هندرين لزكي 

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
109ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
2امينة محمد صديق محمد20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
1397هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديانا _سوران 2226اربيل
1813نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل 6رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120مي 

كسور 2227اربيل ي2162مي 
ي الكوردستانر

1هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
85بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  654محمدامي 

كسور 2227اربيل ي2184مي 
254ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
946محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
227نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
25ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
1741هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

كسور 2227اربيل ي2184مي 
84نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

27سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104جومان 2230اربيل
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92رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120جومان 2230اربيل

82كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142جومان 2230اربيل

57عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153جومان 2230اربيل

ي2162جومان 2230اربيل
ي الكوردستانر

130هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162جومان 2230اربيل
ي الكوردستانر

36سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي2184جومان 2230اربيل
12بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جومان 2230اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  4محمدامي 

ي2184جومان 2230اربيل
13ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جومان 2230اربيل
74محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جومان 2230اربيل
10نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جومان 2230اربيل
66ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جومان 2230اربيل
6هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جومان 2230اربيل
489نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
346سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104برايةن 

ي و رابرين 3202اربيل
ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد3120برايةن  96حسي 

ي و رابرين 3202اربيل
829رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد3120برايةن 

ي و رابرين 3202اربيل
ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد3120برايةن 

3هانر

ي و رابرين 3202اربيل
10رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد3120برايةن 

ي و رابرين 3202اربيل
ر فارس3حراك الجيل الجديد3120برايةن  2قتيبة ابراهيم حسي 

ي و رابرين 3202اربيل
ر3حراك الجيل الجديد3120برايةن  ي عزت احمد حسي 

5هيفر

ي و رابرين 3202اربيل
206هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان3139برايةن 

ي و رابرين 3202اربيل
318كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 3142برايةن 

ي و رابرين 3202اربيل
225عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153برايةن 

ي و رابرين 3202اربيل
ي3162برايةن 

ي الكوردستانر
ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 4حسي 

ي و رابرين 3202اربيل
ي3162برايةن 

ي الكوردستانر
166ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3162برايةن 

ي الكوردستانر
164هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3162برايةن 

ي الكوردستانر
 علي20االتحاد الوطنر

4اري  كمال مصطفر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3162برايةن 

ي الكوردستانر
1انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3162برايةن 

ي الكوردستانر
65سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

275بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

3سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  46محمدامي 

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

93ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

154محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ميرس  حج 
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ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

4كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

190نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

145ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1رسر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

78هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي و رابرين 3202اربيل
ي3184برايةن 

135نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

508سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104باداوة 3203اربيل

1283رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد3120باداوة 3203اربيل

26رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد3120باداوة 3203اربيل

2هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان3139باداوة 3203اربيل

287كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 3142باداوة 3203اربيل

212عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153باداوة 3203اربيل

ي3162باداوة 3203اربيل
ي الكوردستانر

274هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي3162باداوة 3203اربيل
ي الكوردستانر

122سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي3184باداوة 3203اربيل
256بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باداوة 3203اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  41محمدامي 

ي3184باداوة 3203اربيل
79ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باداوة 3203اربيل
189محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باداوة 3203اربيل
96نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باداوة 3203اربيل
284ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باداوة 3203اربيل
42هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باداوة 3203اربيل
108نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

407سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104كوران 3207اربيل

914رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد3120كوران 3207اربيل

14رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد3120كوران 3207اربيل

262كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 3142كوران 3207اربيل

206عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153كوران 3207اربيل

ي3162كوران 3207اربيل
ي الكوردستانر

314هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي3162كوران 3207اربيل
ي الكوردستانر

102سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي3184كوران 3207اربيل
227بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184كوران 3207اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  63محمدامي 

ي3184كوران 3207اربيل
167ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184كوران 3207اربيل
159محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184كوران 3207اربيل
168نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184كوران 3207اربيل
298ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184كوران 3207اربيل
69هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي3184كوران 3207اربيل
104نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

318سليم  همزه صالح خضر2العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 4104كوران 4207اربيل

869رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد4120كوران 4207اربيل

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد4120كوران 4207اربيل
46هانر

18رسوة  ونس عمر رشيد3حراك الجيل الجديد4120كوران 4207اربيل

ر فارس3حراك الجيل الجديد4120كوران 4207اربيل 4قتيبة ابراهيم حسي 

2هوشيار قرداغ  يلدا بطرس3ائتالف الكلدان4139كوران 4207اربيل

192كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 4142كوران 4207اربيل

162عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة4153كوران 4207اربيل

ي4162كوران 4207اربيل
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 22حسي 

ي4162كوران 4207اربيل
ي الكوردستانر

366هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي4162كوران 4207اربيل
ي الكوردستانر

1انغام ادريس سليمان حسن20االتحاد الوطنر

ي4162كوران 4207اربيل
ي الكوردستانر

112سلىم عمر عثمان وسمان20االتحاد الوطنر

ي4184كوران 4207اربيل
199بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
4سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
6سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  15محمدامي 

ي4184كوران 4207اربيل
6خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
110ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
103محمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيم13الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
ي  صالح حسن13الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3ميرس  حج 

ي4184كوران 4207اربيل
7كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
174نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
292ريبوار هادي عبد الرحمن برايم17الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
يف سليمان  علي  بلنك17الحزب الديمقراطي الكوردستانر 16رسر

ي4184كوران 4207اربيل
1الزمه يوسف  حىمي  يوسف20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
84هدار زبي  عبدهللا سليم20الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
3اليوجد مرشح29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184كوران 4207اربيل
81نهرو  محمود قادر سعيد29الحزب الديمقراطي الكوردستانر

5نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الرمادي المركـز1541االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الرمادي المركـز1541االنبار 4فيصل حسي 

291محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الرمادي المركـز1541االنبار

33سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الرمادي المركـز1541االنبار

27محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الرمادي المركـز1541االنبار

3نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الرمادي المركـز1541االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الرمادي المركـز1541االنبار
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21عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الرمادي المركـز1541االنبار

ي168الرمادي المركـز1541االنبار
 
34عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الرمادي المركـز1541االنبار
 
10هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

294قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الرمادي المركـز1541االنبار

6ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الرمادي المركـز1541االنبار

32كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الرمادي المركـز1541االنبار

3سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الرمادي المركـز1541االنبار

3يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الرمادي المركـز1541االنبار

1نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158األندلس1542االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158األندلس1542االنبار 1فيصل حسي 

196محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165األندلس1542االنبار

33سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165األندلس1542االنبار

45محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165األندلس1542االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165األندلس1542االنبار

63عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165األندلس1542االنبار

ي168األندلس1542االنبار
 
410عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168األندلس1542االنبار
 
5هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

129قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180األندلس1542االنبار

19ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180األندلس1542االنبار

49كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185األندلس1542االنبار

4سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185األندلس1542االنبار

2يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185األندلس1542االنبار

4نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الملعب1543االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الملعب1543االنبار 1فيصل حسي 

311محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الملعب1543االنبار

37سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الملعب1543االنبار

23محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الملعب1543االنبار

3نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الملعب1543االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الملعب1543االنبار

100عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الملعب1543االنبار

ي168الملعب1543االنبار
 
87عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الملعب1543االنبار
 
17هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

405قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الملعب1543االنبار

50ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الملعب1543االنبار

18كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الملعب1543االنبار

3سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الملعب1543االنبار
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2يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الملعب1543االنبار

132نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الورار1544االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الورار1544االنبار 20فيصل حسي 

344محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الورار1544االنبار

906سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الورار1544االنبار

38محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الورار1544االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الورار1544االنبار

11فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الورار1544االنبار

65عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الورار1544االنبار

ي168الورار1544االنبار
 
49عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الورار1544االنبار
 
16هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

242قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الورار1544االنبار

13ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الورار1544االنبار

19كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الورار1544االنبار

8سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الورار1544االنبار

5يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الورار1544االنبار

1نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الشـامية1545االنبار

552محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الشـامية1545االنبار

466سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الشـامية1545االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الشـامية1545االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الشـامية1545االنبار

22فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الشـامية1545االنبار

40عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الشـامية1545االنبار

ي168الشـامية1545االنبار
 
205عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الشـامية1545االنبار
 
149هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

97قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الشـامية1545االنبار

3ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الشـامية1545االنبار

7سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الشـامية1545االنبار

3نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الصوفية1546االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الصوفية1546االنبار 2فيصل حسي 

115محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الصوفية1546االنبار

15سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الصوفية1546االنبار

5محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الصوفية1546االنبار

11نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الصوفية1546االنبار

9فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الصوفية1546االنبار

598عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الصوفية1546االنبار
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ي168الصوفية1546االنبار
 
48عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الصوفية1546االنبار
 
2هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

906قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الصوفية1546االنبار

42ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الصوفية1546االنبار

19كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الصوفية1546االنبار

ر ديوان حمادي20ائتالف النض158خالد بن الوليد1547االنبار 1جالل  عبدالحسي 

1نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158خالد بن الوليد1547االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158خالد بن الوليد1547االنبار 6فيصل حسي 

1قيض عبد الحسن جعفر فريــــح30ائتالف النض158خالد بن الوليد1547االنبار

261محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165خالد بن الوليد1547االنبار

1773سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165خالد بن الوليد1547االنبار

16محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165خالد بن الوليد1547االنبار

33نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165خالد بن الوليد1547االنبار

19فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165خالد بن الوليد1547االنبار

80عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165خالد بن الوليد1547االنبار

ي168خالد بن الوليد1547االنبار
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168خالد بن الوليد1547االنبار
 
47عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168خالد بن الوليد1547االنبار
 
38هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

97قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180خالد بن الوليد1547االنبار

21ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180خالد بن الوليد1547االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار 1جاسم حسي 

1عدي  كريم رحمان سعيد6ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار

3كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار

1مظفر صبجي شاكر مجيد6ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار

7سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار

1هبة عادل زكريا بكر16ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185خالد بن الوليد1547االنبار

7نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الفلوجة المركز1548االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الفلوجة المركز1548االنبار 35فيصل حسي 

804محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الفلوجة المركز1548االنبار

17سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الفلوجة المركز1548االنبار

12محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الفلوجة المركز1548االنبار

11نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الفلوجة المركز1548االنبار

168فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الفلوجة المركز1548االنبار

8عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الفلوجة المركز1548االنبار

ي168الفلوجة المركز1548االنبار
 
30عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق
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ي168الفلوجة المركز1548االنبار
 
1ازهار  عبدالكريم  عبدالوهاب  احمد6تحالف القرار العراق

ي168الفلوجة المركز1548االنبار
 
85هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

51قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الفلوجة المركز1548االنبار

4ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الفلوجة المركز1548االنبار

612كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الفلوجة المركز1548االنبار

157سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الفلوجة المركز1548االنبار

ر كاظم16ائتالف الوطنية185الفلوجة المركز1548االنبار 1ناهدة احمد حسي 

156يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الفلوجة المركز1548االنبار

15نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الخلفاء1549االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الخلفاء1549االنبار 12فيصل حسي 

733محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الخلفاء1549االنبار

16سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الخلفاء1549االنبار

24محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الخلفاء1549االنبار

14نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الخلفاء1549االنبار

110فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الخلفاء1549االنبار

23عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الخلفاء1549االنبار

ي168الخلفاء1549االنبار
 
21عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الخلفاء1549االنبار
 
59هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

38قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الخلفاء1549االنبار

13ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الخلفاء1549االنبار

722كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الخلفاء1549االنبار

48سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الخلفاء1549االنبار

179يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الخلفاء1549االنبار

24نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الشهداء1550االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الشهداء1550االنبار 41فيصل حسي 

830محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الشهداء1550االنبار

29سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الشهداء1550االنبار

11محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الشهداء1550االنبار

26نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الشهداء1550االنبار

156فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الشهداء1550االنبار

13عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الشهداء1550االنبار

ي168الشهداء1550االنبار
 
34عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الشهداء1550االنبار
 
101هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

12قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الشهداء1550االنبار

10ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الشهداء1550االنبار

834كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الشهداء1550االنبار
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93سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الشهداء1550االنبار

98يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الشهداء1550االنبار

8نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158العادل1551االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158العادل1551االنبار 72فيصل حسي 

771محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165العادل1551االنبار

6سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165العادل1551االنبار

10محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165العادل1551االنبار

163نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165العادل1551االنبار

549فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165العادل1551االنبار

17عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165العادل1551االنبار

ي168العادل1551االنبار
 
25عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168العادل1551االنبار
 
82هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

3قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180العادل1551االنبار

5ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180العادل1551االنبار

604كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185العادل1551االنبار

20سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185العادل1551االنبار

31يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185العادل1551االنبار

2نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158مايس 15522االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158مايس 15522االنبار 4فيصل حسي 

156محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165مايس 15522االنبار

8سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165مايس 15522االنبار

3محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165مايس 15522االنبار

23نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165مايس 15522االنبار

19فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165مايس 15522االنبار

2عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165مايس 15522االنبار

ي168مايس 15522االنبار
 
7عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168مايس 15522االنبار
 
16هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

3قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180مايس 15522االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180مايس 15522االنبار

60كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185مايس 15522االنبار

18سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185مايس 15522االنبار

8يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185مايس 15522االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الكرمة1553االنبار 12فيصل حسي 

10949محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الكرمة1553االنبار

1سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الكرمة1553االنبار

3محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الكرمة1553االنبار

Page 46 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

6نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الكرمة1553االنبار

16فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الكرمة1553االنبار

6عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الكرمة1553االنبار

ي168الكرمة1553االنبار
 
63عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الكرمة1553االنبار
 
746هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

9قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الكرمة1553االنبار

384ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الكرمة1553االنبار

580كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الكرمة1553االنبار

5سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الكرمة1553االنبار

20يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الكرمة1553االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الصـقالوية1554االنبار 15فيصل حسي 

231محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الصـقالوية1554االنبار

51سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الصـقالوية1554االنبار

16محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الصـقالوية1554االنبار

9نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الصـقالوية1554االنبار

58فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الصـقالوية1554االنبار

9عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الصـقالوية1554االنبار

ي168الصـقالوية1554االنبار
 
9عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الصـقالوية1554االنبار
 
1عامر صبجي نصيف جاسم6تحالف القرار العراق

ي168الصـقالوية1554االنبار
 
49هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

24قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الصـقالوية1554االنبار

2ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الصـقالوية1554االنبار

160كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الصـقالوية1554االنبار

29سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الصـقالوية1554االنبار

ر16ائتالف الوطنية185الصـقالوية1554االنبار 1هناء عبدالكريم حسن حسي 

1هنادي سعد عبد علي سعد هللا30ائتالف الوطنية185الصـقالوية1554االنبار

3421يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الصـقالوية1554االنبار

9نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158العامرية1555االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158العامرية1555االنبار 4702فيصل حسي 

162محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165العامرية1555االنبار

10سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165العامرية1555االنبار

43محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165العامرية1555االنبار

1036نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165العامرية1555االنبار

1887فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165العامرية1555االنبار

15عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165العامرية1555االنبار

ي168العامرية1555االنبار
 
28عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق
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ي168العامرية1555االنبار
 
16هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

33قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180العامرية1555االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180العامرية1555االنبار

238كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185العامرية1555االنبار

14سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185العامرية1555االنبار

96يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185العامرية1555االنبار

2نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الخـالدية1556االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الخـالدية1556االنبار 11فيصل حسي 

611محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الخـالدية1556االنبار

543سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الخـالدية1556االنبار

37محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الخـالدية1556االنبار

27نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الخـالدية1556االنبار

145فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الخـالدية1556االنبار

41عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الخـالدية1556االنبار

ي168الخـالدية1556االنبار
 
1979عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الخـالدية1556االنبار
 
32هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

318قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الخـالدية1556االنبار

74ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الخـالدية1556االنبار

41كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الخـالدية1556االنبار

11سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الخـالدية1556االنبار

164يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الخـالدية1556االنبار

67محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165جزيرة كرطان1557االنبار

2سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165جزيرة كرطان1557االنبار

67محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165جزيرة كرطان1557االنبار

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165جزيرة كرطان1557االنبار

5عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165جزيرة كرطان1557االنبار

ي168جزيرة كرطان1557االنبار
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

69قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180جزيرة كرطان1557االنبار

103ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180جزيرة كرطان1557االنبار

15كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185جزيرة كرطان1557االنبار

7سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185جزيرة كرطان1557االنبار

5يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185جزيرة كرطان1557االنبار

21نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158حـديثة1558االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158حـديثة1558االنبار 4فيصل حسي 

156محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165حـديثة1558االنبار

10سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165حـديثة1558االنبار
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المرشح

4محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165حـديثة1558االنبار

7فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165حـديثة1558االنبار

16عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165حـديثة1558االنبار

ي168حـديثة1558االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168حـديثة1558االنبار
 
17عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168حـديثة1558االنبار
 
2هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

14قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180حـديثة1558االنبار

2ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180حـديثة1558االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185حـديثة1558االنبار 1جاسم حسي 

20كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185حـديثة1558االنبار

8سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185حـديثة1558االنبار

3يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185حـديثة1558االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158بـروانة1559االنبار 1فيصل حسي 

264محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165بـروانة1559االنبار

8سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165بـروانة1559االنبار

10محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165بـروانة1559االنبار

27نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165بـروانة1559االنبار

7فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165بـروانة1559االنبار

31عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165بـروانة1559االنبار

ي168بـروانة1559االنبار
 
2عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168بـروانة1559االنبار
 
3هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

5قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180بـروانة1559االنبار

12ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180بـروانة1559االنبار

24كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185بـروانة1559االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185بـروانة1559االنبار

4يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185بـروانة1559االنبار

2نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158هـيت1560االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158هـيت1560االنبار 9فيصل حسي 

354محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165هـيت1560االنبار

4سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165هـيت1560االنبار

25محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165هـيت1560االنبار

3نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165هـيت1560االنبار

32فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165هـيت1560االنبار

391عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165هـيت1560االنبار

ي168هـيت1560االنبار
 
31عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168هـيت1560االنبار
 
48هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق
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59قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180هـيت1560االنبار

12ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180هـيت1560االنبار

8كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185هـيت1560االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185هـيت1560االنبار

1محمود عبدالوهاب ابراهيم سلمان30ائتالف الوطنية185هـيت1560االنبار

8يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185هـيت1560االنبار

57نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158العبيدي1561االنبار

15محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165العبيدي1561االنبار

3سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165العبيدي1561االنبار

22محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165العبيدي1561االنبار

6فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165العبيدي1561االنبار

143عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165العبيدي1561االنبار

ي168العبيدي1561االنبار
 
2هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

8قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180العبيدي1561االنبار

3كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185العبيدي1561االنبار

14سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185العبيدي1561االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185العبيدي1561االنبار

ر ديوان حمادي20ائتالف النض158كبيـسة1562االنبار 1جالل  عبدالحسي 

ر جبار عباس30ائتالف النض158كبيـسة1562االنبار 1فيصل حسي 

52محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165كبيـسة1562االنبار

16سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165كبيـسة1562االنبار

10محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165كبيـسة1562االنبار

5فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165كبيـسة1562االنبار

212عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165كبيـسة1562االنبار

ي168كبيـسة1562االنبار
 
2عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168كبيـسة1562االنبار
 
1عامر صبجي نصيف جاسم6تحالف القرار العراق

ي168كبيـسة1562االنبار
 
36هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

4قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180كبيـسة1562االنبار

3ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180كبيـسة1562االنبار

1عدي  كريم رحمان سعيد6ائتالف الوطنية185كبيـسة1562االنبار

6كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185كبيـسة1562االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185كبيـسة1562االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185كبيـسة1562االنبار

1االء صباح محمد النعيىمي20ائتالف النض158البغدادى1563االنبار

1جميلة محمد سلطان سوادي20ائتالف النض158البغدادى1563االنبار

ي صالح20ائتالف النض158البغدادى1563االنبار
1محمود صالح عان 
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8نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158البغدادى1563االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158البغدادى1563االنبار 10فيصل حسي 

1محمد  روضان سلمان نهايه30ائتالف النض158البغدادى1563االنبار

220محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165البغدادى1563االنبار

65سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165البغدادى1563االنبار

2محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165البغدادى1563االنبار

32نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165البغدادى1563االنبار

9فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165البغدادى1563االنبار

100عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165البغدادى1563االنبار

ي168البغدادى1563االنبار
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168البغدادى1563االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168البغدادى1563االنبار
 
62عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168البغدادى1563االنبار
 
ر خلف6تحالف القرار العراق 1اسعد علي ياسي 

ي168البغدادى1563االنبار
 
76هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

27قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180البغدادى1563االنبار

5ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180البغدادى1563االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185البغدادى1563االنبار 2جاسم حسي 

27كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185البغدادى1563االنبار

2سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185البغدادى1563االنبار

15يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185البغدادى1563االنبار

37محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الـفرات1564االنبار

3سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الـفرات1564االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الـفرات1564االنبار

2نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الـفرات1564االنبار

57عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الـفرات1564االنبار

ي168الـفرات1564االنبار
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الـفرات1564االنبار
 
1هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

6قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الـفرات1564االنبار

8ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الـفرات1564االنبار

2سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الـفرات1564االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158الـرطبة1565االنبار 79فيصل حسي 

91محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الـرطبة1565االنبار

135سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الـرطبة1565االنبار

290محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الـرطبة1565االنبار

3نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165الـرطبة1565االنبار

40فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165الـرطبة1565االنبار
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11عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الـرطبة1565االنبار

ي168الـرطبة1565االنبار
 
11عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الـرطبة1565االنبار
 
13هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

8قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الـرطبة1565االنبار

3ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الـرطبة1565االنبار

3كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185الـرطبة1565االنبار

2سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الـرطبة1565االنبار

10يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الـرطبة1565االنبار

1عاتقة جياد كاظم حسون20ائتالف النض158الـقائم1566االنبار

40نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158الـقائم1566االنبار

9محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165الـقائم1566االنبار

5سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165الـقائم1566االنبار

168محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165الـقائم1566االنبار

98عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165الـقائم1566االنبار

1قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180الـقائم1566االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180الـقائم1566االنبار

14سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185الـقائم1566االنبار

4يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185الـقائم1566االنبار

185نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158راوه1567االنبار

46محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165راوه1567االنبار

2محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165راوه1567االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165راوه1567االنبار

2عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165راوه1567االنبار

ي168راوه1567االنبار
 
3عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168راوه1567االنبار
 
1هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

7قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180راوه1567االنبار

1محمود عبدالوهاب ابراهيم سلمان30ائتالف الوطنية185راوه1567االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185راوه1567االنبار

125نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض158عنه1568االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض158عنه1568االنبار 7فيصل حسي 

190محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا165عنه1568االنبار

4سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا165عنه1568االنبار

42محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا165عنه1568االنبار

3نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا165عنه1568االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا165عنه1568االنبار

28عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا165عنه1568االنبار
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ي168عنه1568االنبار
 
16عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168عنه1568االنبار
 
6هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

40قاسم محمد عبد حمادي1عابرون180عنه1568االنبار

7ابتسام  محمد درب خلف16عابرون180عنه1568االنبار

39كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185عنه1568االنبار

3سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية185عنه1568االنبار

3يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية185عنه1568االنبار

30نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الرمادي المركز2541االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الرمادي المركز2541االنبار 21فيصل حسي 

322محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الرمادي المركز2541االنبار

179سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الرمادي المركز2541االنبار

82محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الرمادي المركز2541االنبار

3نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الرمادي المركز2541االنبار

17فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الرمادي المركز2541االنبار

65عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الرمادي المركز2541االنبار

ي2168الرمادي المركز2541االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168الرمادي المركز2541االنبار
 
117عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الرمادي المركز2541االنبار
 
9هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

204قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الرمادي المركز2541االنبار

5ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الرمادي المركز2541االنبار

75كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الرمادي المركز2541االنبار

3سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الرمادي المركز2541االنبار

28يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الرمادي المركز2541االنبار

7نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158األندلس2542االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158األندلس2542االنبار 10فيصل حسي 

286محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165األندلس2542االنبار

43سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165األندلس2542االنبار

22محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165األندلس2542االنبار

6نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165األندلس2542االنبار

21فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165األندلس2542االنبار

40عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165األندلس2542االنبار

ي2168األندلس2542االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168األندلس2542االنبار
 
98عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168األندلس2542االنبار
 
6هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

260قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180األندلس2542االنبار

15ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180األندلس2542االنبار
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27كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185األندلس2542االنبار

6سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185األندلس2542االنبار

14يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185األندلس2542االنبار

11نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الملعب2543االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الملعب2543االنبار 1فيصل حسي 

229محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الملعب2543االنبار

271سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الملعب2543االنبار

20محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الملعب2543االنبار

2نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الملعب2543االنبار

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الملعب2543االنبار

143عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الملعب2543االنبار

ي2168الملعب2543االنبار
 
69عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الملعب2543االنبار
 
14هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

243قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الملعب2543االنبار

19ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الملعب2543االنبار

6كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الملعب2543االنبار

4سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الملعب2543االنبار

54نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الورار2544االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الورار2544االنبار 9فيصل حسي 

377محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الورار2544االنبار

190سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الورار2544االنبار

48محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الورار2544االنبار

4نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الورار2544االنبار

24فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الورار2544االنبار

50عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الورار2544االنبار

ي2168الورار2544االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168الورار2544االنبار
 
181عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الورار2544االنبار
 
69هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

374قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الورار2544االنبار

29ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الورار2544االنبار

11كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الورار2544االنبار

4سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الورار2544االنبار

12يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الورار2544االنبار

1نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الشامية2545االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الشامية2545االنبار 1فيصل حسي 

142محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الشامية2545االنبار
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177سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الشامية2545االنبار

6محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الشامية2545االنبار

7نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الشامية2545االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الشامية2545االنبار

1340عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الشامية2545االنبار

ي2168الشامية2545االنبار
 
90عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الشامية2545االنبار
 
188هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

5قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الشامية2545االنبار

33ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الشامية2545االنبار

2كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الشامية2545االنبار

6سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الشامية2545االنبار

2يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الشامية2545االنبار

62محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الصوفية2546االنبار

29سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الصوفية2546االنبار

16محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الصوفية2546االنبار

6نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الصوفية2546االنبار

5فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الصوفية2546االنبار

4عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الصوفية2546االنبار

ي2168الصوفية2546االنبار
 
352عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الصوفية2546االنبار
 
42هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

1016قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الصوفية2546االنبار

67ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الصوفية2546االنبار

8كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الصوفية2546االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الصوفية2546االنبار

4يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الصوفية2546االنبار

1نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158خالد بن الوليد2547االنبار

81محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165خالد بن الوليد2547االنبار

1478سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165خالد بن الوليد2547االنبار

25محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165خالد بن الوليد2547االنبار

11نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165خالد بن الوليد2547االنبار

3فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165خالد بن الوليد2547االنبار

100عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165خالد بن الوليد2547االنبار

ي2168خالد بن الوليد2547االنبار
 
6عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168خالد بن الوليد2547االنبار
 
25هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

81قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180خالد بن الوليد2547االنبار

3ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180خالد بن الوليد2547االنبار
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1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185خالد بن الوليد2547االنبار

10نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الفلوجة المركز2548االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الفلوجة المركز2548االنبار 27فيصل حسي 

1قيض عبد الحسن جعفر فريــــح30ائتالف النض2158الفلوجة المركز2548االنبار

869محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الفلوجة المركز2548االنبار

37سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الفلوجة المركز2548االنبار

4محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الفلوجة المركز2548االنبار

14نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الفلوجة المركز2548االنبار

158فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الفلوجة المركز2548االنبار

11عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الفلوجة المركز2548االنبار

ي2168الفلوجة المركز2548االنبار
 
2احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168الفلوجة المركز2548االنبار
 
19عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الفلوجة المركز2548االنبار
 
2عامر صبجي نصيف جاسم6تحالف القرار العراق

ي2168الفلوجة المركز2548االنبار
 
109هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

31قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الفلوجة المركز2548االنبار

3ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الفلوجة المركز2548االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185الفلوجة المركز2548االنبار 1جاسم حسي 

787كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الفلوجة المركز2548االنبار

132سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الفلوجة المركز2548االنبار

99يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الفلوجة المركز2548االنبار

3نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الخلفاء2549االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الخلفاء2549االنبار 19فيصل حسي 

571محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الخلفاء2549االنبار

22سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الخلفاء2549االنبار

5محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الخلفاء2549االنبار

19نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الخلفاء2549االنبار

69فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الخلفاء2549االنبار

26عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الخلفاء2549االنبار

ي2168الخلفاء2549االنبار
 
8عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الخلفاء2549االنبار
 
49هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

18قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الخلفاء2549االنبار

7ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الخلفاء2549االنبار

798كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الخلفاء2549االنبار

38سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الخلفاء2549االنبار

164يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الخلفاء2549االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الشهداء2550االنبار 2فيصل حسي 
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23محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الشهداء2550االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الشهداء2550االنبار

18فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الشهداء2550االنبار

4عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الشهداء2550االنبار

ي2168الشهداء2550االنبار
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168الشهداء2550االنبار
 
8هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

2قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الشهداء2550االنبار

78كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الشهداء2550االنبار

1مؤيد عبدالصاحب عزيز مذكور6ائتالف الوطنية2185الشهداء2550االنبار

36يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الشهداء2550االنبار

12نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158العادل2551االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158العادل2551االنبار 32فيصل حسي 

1427محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165العادل2551االنبار

35سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165العادل2551االنبار

15محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165العادل2551االنبار

42نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165العادل2551االنبار

335فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165العادل2551االنبار

26عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165العادل2551االنبار

ي2168العادل2551االنبار
 
24عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168العادل2551االنبار
 
88هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

37قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180العادل2551االنبار

10ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180العادل2551االنبار

710كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185العادل2551االنبار

150سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185العادل2551االنبار

101يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185العادل2551االنبار

4نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158 / 2مايس 2552االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158 / 2مايس 2552االنبار 80فيصل حسي 

403محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165 / 2مايس 2552االنبار

12سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165 / 2مايس 2552االنبار

6محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165 / 2مايس 2552االنبار

23نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165 / 2مايس 2552االنبار

202فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165 / 2مايس 2552االنبار

1عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165 / 2مايس 2552االنبار

ي2168 / 2مايس 2552االنبار
 
14عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168 / 2مايس 2552االنبار
 
27هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

9قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180 / 2مايس 2552االنبار
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5ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180 / 2مايس 2552االنبار

421كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185 / 2مايس 2552االنبار

17سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185 / 2مايس 2552االنبار

28يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185 / 2مايس 2552االنبار

ر ديوان حمادي20ائتالف النض2158الكرمة2553االنبار 1جالل  عبدالحسي 

4074محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الكرمة2553االنبار

2سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الكرمة2553االنبار

5محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الكرمة2553االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الكرمة2553االنبار

9عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الكرمة2553االنبار

ي2168الكرمة2553االنبار
 
7عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الكرمة2553االنبار
 
1ازهار  عبدالكريم  عبدالوهاب  احمد6تحالف القرار العراق

ي2168الكرمة2553االنبار
 
375هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

11قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الكرمة2553االنبار

37ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الكرمة2553االنبار

925كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الكرمة2553االنبار

27سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الكرمة2553االنبار

5يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الكرمة2553االنبار

85نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الصقالوية2554االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الصقالوية2554االنبار 4فيصل حسي 

158محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الصقالوية2554االنبار

4سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الصقالوية2554االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الصقالوية2554االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الصقالوية2554االنبار

119فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الصقالوية2554االنبار

4عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الصقالوية2554االنبار

ي2168الصقالوية2554االنبار
 
23عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الصقالوية2554االنبار
 
25هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

26قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الصقالوية2554االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الصقالوية2554االنبار

80كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الصقالوية2554االنبار

26سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الصقالوية2554االنبار

1543يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الصقالوية2554االنبار

6نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158العامرية2555االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158العامرية2555االنبار 733فيصل حسي 

506محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165العامرية2555االنبار
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19سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165العامرية2555االنبار

5محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165العامرية2555االنبار

1337نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165العامرية2555االنبار

1510فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165العامرية2555االنبار

6عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165العامرية2555االنبار

ي2168العامرية2555االنبار
 
2عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168العامرية2555االنبار
 
1هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

9قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180العامرية2555االنبار

15ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180العامرية2555االنبار

18يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185العامرية2555االنبار

1نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158الخالدية2556االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الخالدية2556االنبار 15فيصل حسي 

1قيض عبد الحسن جعفر فريــــح30ائتالف النض2158الخالدية2556االنبار

1106محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الخالدية2556االنبار

102سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الخالدية2556االنبار

70محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الخالدية2556االنبار

25نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الخالدية2556االنبار

15فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الخالدية2556االنبار

21عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الخالدية2556االنبار

ي2168الخالدية2556االنبار
 
2احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168الخالدية2556االنبار
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168الخالدية2556االنبار
 
712عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الخالدية2556االنبار
 
26هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

170قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الخالدية2556االنبار

11ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الخالدية2556االنبار

1حسن نوري سلمان العلوي6ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار

1عويد علي خضر جاسم6ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار

57كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار

ي مردان عبعوب6ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار 1ماجد مي 

5سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار

1محمود عبدالوهاب ابراهيم سلمان30ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار

101يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الخالدية2556االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158جزيرة كرطان2557االنبار 2فيصل حسي 

161محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165جزيرة كرطان2557االنبار

47سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165جزيرة كرطان2557االنبار

175محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165جزيرة كرطان2557االنبار
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197نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165جزيرة كرطان2557االنبار

12فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165جزيرة كرطان2557االنبار

13عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165جزيرة كرطان2557االنبار

ي2168جزيرة كرطان2557االنبار
 
24عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

173قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180جزيرة كرطان2557االنبار

26ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180جزيرة كرطان2557االنبار

2كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185جزيرة كرطان2557االنبار

2سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185جزيرة كرطان2557االنبار

130يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185جزيرة كرطان2557االنبار

1منر عبدالهادي عبدهللا رشيد20ائتالف النض2158حديثة2558االنبار

9نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158حديثة2558االنبار

1جاسم حميد زعيل دوازه30ائتالف النض2158حديثة2558االنبار

88محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165حديثة2558االنبار

6سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165حديثة2558االنبار

3محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165حديثة2558االنبار

2نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165حديثة2558االنبار

9فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165حديثة2558االنبار

11عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165حديثة2558االنبار

ي2168حديثة2558االنبار
 
12عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168حديثة2558االنبار
 
1هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

10قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180حديثة2558االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185حديثة2558االنبار 1جاسم حسي 

23كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185حديثة2558االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185حديثة2558االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185حديثة2558االنبار

14نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158بروانة2559االنبار

232محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165بروانة2559االنبار

6سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165بروانة2559االنبار

5محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165بروانة2559االنبار

8فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165بروانة2559االنبار

117عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165بروانة2559االنبار

ي2168بروانة2559االنبار
 
10عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168بروانة2559االنبار
 
4هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

26قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180بروانة2559االنبار

5ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180بروانة2559االنبار

38كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185بروانة2559االنبار
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3سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185بروانة2559االنبار

2يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185بروانة2559االنبار

11نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158هيت2560االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158هيت2560االنبار 3فيصل حسي 

210محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165هيت2560االنبار

12سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165هيت2560االنبار

47محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165هيت2560االنبار

6نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165هيت2560االنبار

17فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165هيت2560االنبار

374عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165هيت2560االنبار

ي2168هيت2560االنبار
 
10عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168هيت2560االنبار
 
81هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

60قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180هيت2560االنبار

32ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180هيت2560االنبار

3كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185هيت2560االنبار

16سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185هيت2560االنبار

5يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185هيت2560االنبار

7محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165العبيدي2561االنبار

1سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165العبيدي2561االنبار

15عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165العبيدي2561االنبار

ي2168العبيدي2561االنبار
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

4قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180العبيدي2561االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180العبيدي2561االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185العبيدي2561االنبار

13محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165كبيسة2562االنبار

21سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165كبيسة2562االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165كبيسة2562االنبار

2374عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165كبيسة2562االنبار

2قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180كبيسة2562االنبار

16ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180كبيسة2562االنبار

5سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185كبيسة2562االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158البغدادي2563االنبار 2فيصل حسي 

101محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165البغدادي2563االنبار

6سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165البغدادي2563االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165البغدادي2563االنبار

9نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165البغدادي2563االنبار
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اصوات 

المرشح

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165البغدادي2563االنبار

45عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165البغدادي2563االنبار

ي2168البغدادي2563االنبار
 
10عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168البغدادي2563االنبار
 
30هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

44قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180البغدادي2563االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180البغدادي2563االنبار

1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185البغدادي2563االنبار

2سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185البغدادي2563االنبار

114محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الفرات2564االنبار

42سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الفرات2564االنبار

2محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165الفرات2564االنبار

5فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الفرات2564االنبار

69عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الفرات2564االنبار

ي2168الفرات2564االنبار
 
9عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168الفرات2564االنبار
 
4هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

25قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الفرات2564االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158الرطبة2565االنبار 77فيصل حسي 

17محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165الرطبة2565االنبار

16سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165الرطبة2565االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165الرطبة2565االنبار

64فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165الرطبة2565االنبار

1عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165الرطبة2565االنبار

ي2168الرطبة2565االنبار
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168الرطبة2565االنبار
 
17عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

4قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180الرطبة2565االنبار

3ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180الرطبة2565االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185الرطبة2565االنبار 1جاسم حسي 

1عدي  كريم رحمان سعيد6ائتالف الوطنية2185الرطبة2565االنبار

ر6ائتالف الوطنية2185الرطبة2565االنبار 2محمد عبد الواحد جياد حسي 

5يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية2185الرطبة2565االنبار

1تسنيم  صالح مهدي جاعد20ائتالف النض2158القائم2566االنبار

ي صالح20ائتالف النض2158القائم2566االنبار
1محمود صالح عان 

ر  محمود20ائتالف النض2158القائم2566االنبار 1نغم سالم  حسي 

27نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158القائم2566االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158القائم2566االنبار 1فيصل حسي 

39محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165القائم2566االنبار
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اصوات 

المرشح

1سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165القائم2566االنبار

37محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165القائم2566االنبار

2نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا2165القائم2566االنبار

2فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165القائم2566االنبار

58عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165القائم2566االنبار

ي2168القائم2566االنبار
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168القائم2566االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168القائم2566االنبار
 
5عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

7قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180القائم2566االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180القائم2566االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185القائم2566االنبار 1جاسم حسي 

1مظفر صبجي شاكر مجيد6ائتالف الوطنية2185القائم2566االنبار

11سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185القائم2566االنبار

1محمود عبدالوهاب ابراهيم سلمان30ائتالف الوطنية2185القائم2566االنبار

188نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158راوه2567االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158راوه2567االنبار 2فيصل حسي 

13محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165راوه2567االنبار

4عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165راوه2567االنبار

ي2168راوه2567االنبار
 
7عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

58نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض2158عنه2568االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض2158عنه2568االنبار 1فيصل حسي 

13محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا2165عنه2568االنبار

21سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا2165عنه2568االنبار

19محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا2165عنه2568االنبار

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا2165عنه2568االنبار

3عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا2165عنه2568االنبار

1قاسم محمد عبد حمادي1عابرون2180عنه2568االنبار

2ابتسام  محمد درب خلف16عابرون2180عنه2568االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية2185عنه2568االنبار

10نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض3158الورار3544االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الورار3544االنبار 4فيصل حسي 

309محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الورار3544االنبار

361سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165الورار3544االنبار

13محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الورار3544االنبار

4نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165الورار3544االنبار

20فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الورار3544االنبار
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المرشح

59عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الورار3544االنبار

ي3168الورار3544االنبار
 
382عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي3168الورار3544االنبار
 
16هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

351قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الورار3544االنبار

16ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180الورار3544االنبار

15كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الورار3544االنبار

8سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185الورار3544االنبار

5يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185الورار3544االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الشامية3545االنبار 1فيصل حسي 

124محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الشامية3545االنبار

82سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165الشامية3545االنبار

3محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الشامية3545االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165الشامية3545االنبار

15فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الشامية3545االنبار

40عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الشامية3545االنبار

ي3168الشامية3545االنبار
 
2احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي3168الشامية3545االنبار
 
29عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي3168الشامية3545االنبار
 
115هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

82قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الشامية3545االنبار

7ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180الشامية3545االنبار

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية3185الشامية3545االنبار 2جاسم حسي 

1حسن نوري سلمان العلوي6ائتالف الوطنية3185الشامية3545االنبار

67كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الشامية3545االنبار

4سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185الشامية3545االنبار

2هبة عادل زكريا بكر16ائتالف الوطنية3185الشامية3545االنبار

15يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185الشامية3545االنبار

6نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض3158الصوفية3546االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الصوفية3546االنبار 1فيصل حسي 

53محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الصوفية3546االنبار

23سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165الصوفية3546االنبار

20محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الصوفية3546االنبار

216نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165الصوفية3546االنبار

11فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الصوفية3546االنبار

4عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الصوفية3546االنبار

ي3168الصوفية3546االنبار
 
38عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

378قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الصوفية3546االنبار
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256ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180الصوفية3546االنبار

11كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الصوفية3546االنبار

6سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185الصوفية3546االنبار

143يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185الصوفية3546االنبار

19نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض3158خالد بن الوليد3547االنبار

268محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165خالد بن الوليد3547االنبار

174سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165خالد بن الوليد3547االنبار

28محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165خالد بن الوليد3547االنبار

12نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165خالد بن الوليد3547االنبار

4فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165خالد بن الوليد3547االنبار

12عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165خالد بن الوليد3547االنبار

ي3168خالد بن الوليد3547االنبار
 
9عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي3168خالد بن الوليد3547االنبار
 
1عامر صبجي نصيف جاسم6تحالف القرار العراق

ي3168خالد بن الوليد3547االنبار
 
16هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

327قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180خالد بن الوليد3547االنبار

15ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180خالد بن الوليد3547االنبار

12كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185خالد بن الوليد3547االنبار

37سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185خالد بن الوليد3547االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185خالد بن الوليد3547االنبار

13نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض3158الفلوجة المركز3548االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الفلوجة المركز3548االنبار 33فيصل حسي 

1917محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الفلوجة المركز3548االنبار

26سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165الفلوجة المركز3548االنبار

21محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الفلوجة المركز3548االنبار

22نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165الفلوجة المركز3548االنبار

294فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الفلوجة المركز3548االنبار

18عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الفلوجة المركز3548االنبار

ي3168الفلوجة المركز3548االنبار
 
16عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي3168الفلوجة المركز3548االنبار
 
109هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

33قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الفلوجة المركز3548االنبار

6ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180الفلوجة المركز3548االنبار

815كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الفلوجة المركز3548االنبار

192سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185الفلوجة المركز3548االنبار

389يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185الفلوجة المركز3548االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الكرمة3553االنبار 494فيصل حسي 

6951محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الكرمة3553االنبار
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94سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165الكرمة3553االنبار

6محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الكرمة3553االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165الكرمة3553االنبار

11فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الكرمة3553االنبار

6عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الكرمة3553االنبار

ي3168الكرمة3553االنبار
 
124عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي3168الكرمة3553االنبار
 
717هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

20قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الكرمة3553االنبار

19ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180الكرمة3553االنبار

307كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الكرمة3553االنبار

8سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185الكرمة3553االنبار

27يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185الكرمة3553االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158العامرية3555االنبار 24فيصل حسي 

25محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165العامرية3555االنبار

5نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165العامرية3555االنبار

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165العامرية3555االنبار

ي3168العامرية3555االنبار
 
107عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي3168العامرية3555االنبار
 
60هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق

6قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180العامرية3555االنبار

5كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185العامرية3555االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الخالدية3556االنبار 2فيصل حسي 

38محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الخالدية3556االنبار

68سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165الخالدية3556االنبار

15محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الخالدية3556االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165الخالدية3556االنبار

23فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الخالدية3556االنبار

4عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الخالدية3556االنبار

ي3168الخالدية3556االنبار
 
97عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

3قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الخالدية3556االنبار

25ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180الخالدية3556االنبار

1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الخالدية3556االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185الخالدية3556االنبار

4محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165العبيدي3561االنبار

4سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165العبيدي3561االنبار

4محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165العبيدي3561االنبار

49عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165العبيدي3561االنبار
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3قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180العبيدي3561االنبار

4سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185العبيدي3561االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية3185العبيدي3561االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158الرطبة3565االنبار 1فيصل حسي 

16محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165الرطبة3565االنبار

3محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165الرطبة3565االنبار

30فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا3165الرطبة3565االنبار

12عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165الرطبة3565االنبار

14قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180الرطبة3565االنبار

5كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185الرطبة3565االنبار

1سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185الرطبة3565االنبار

14نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض3158القائم3566االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض3158القائم3566االنبار 1فيصل حسي 

44محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا3165القائم3566االنبار

26سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا3165القائم3566االنبار

2786محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165القائم3566االنبار

12نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا3165القائم3566االنبار

370عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165القائم3566االنبار

ي3168القائم3566االنبار
 
5عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

3قاسم محمد عبد حمادي1عابرون3180القائم3566االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون3180القائم3566االنبار

1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية3185القائم3566االنبار

5سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية3185القائم3566االنبار

8نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض3158عنه3568االنبار

21محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا3165عنه3568االنبار

1عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا3165عنه3568االنبار

3نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض4158الصوفية4546االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض4158الصوفية4546االنبار 8فيصل حسي 

61محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا4165الصوفية4546االنبار

6سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا4165الصوفية4546االنبار

192محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا4165الصوفية4546االنبار

34نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا4165الصوفية4546االنبار

5فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا4165الصوفية4546االنبار

3عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا4165الصوفية4546االنبار

ي4168الصوفية4546االنبار
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي4168الصوفية4546االنبار
 
14هيبت حمد عباس عبدالجبار6تحالف القرار العراق
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879قاسم محمد عبد حمادي1عابرون4180الصوفية4546االنبار

663ابتسام  محمد درب خلف16عابرون4180الصوفية4546االنبار

1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية4185الصوفية4546االنبار

22سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية4185الصوفية4546االنبار

2يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية4185الصوفية4546االنبار

38نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض4158العبيدي4561االنبار

1محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا4165العبيدي4561االنبار

31محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا4165العبيدي4561االنبار

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا4165العبيدي4561االنبار

27عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا4165العبيدي4561االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض4158الرطبة4565االنبار 1فيصل حسي 

1سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا4165الرطبة4565االنبار

1محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا4165الرطبة4565االنبار

1نهلة جبار  خليفة محسن4االنبار هويتنا4165الرطبة4565االنبار

1فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا4165الرطبة4565االنبار

2عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا4165الرطبة4565االنبار

ي4168الرطبة4565االنبار
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي4168الرطبة4565االنبار
 
1عامر صبجي نصيف جاسم6تحالف القرار العراق

2قاسم محمد عبد حمادي1عابرون4180الرطبة4565االنبار

2ابتسام  محمد درب خلف16عابرون4180الرطبة4565االنبار

1يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية4185الرطبة4565االنبار

128نهلة حمد عبد صالح20ائتالف النض4158القائم4566االنبار

ر جبار عباس30ائتالف النض4158القائم4566االنبار 1فيصل حسي 

5محمد  ريكان حديد علي1االنبار هويتنا4165القائم4566االنبار

5سعدون  جوير فرحان الدليىمي2االنبار هويتنا4165القائم4566االنبار

44محمد  نارص دىلي احمد3االنبار هويتنا4165القائم4566االنبار

67فالح يونس حسن جدوع9االنبار هويتنا4165القائم4566االنبار

194عادل خميس عبداللطيف فاضل10االنبار هويتنا4165القائم4566االنبار

1قاسم محمد عبد حمادي1عابرون4180القائم4566االنبار

1ابتسام  محمد درب خلف16عابرون4180القائم4566االنبار

4سميعة محمد خليفة الغالب16ائتالف الوطنية4185القائم4566االنبار

4يحن   غازي  عبد لطيف30ائتالف الوطنية4185القائم4566االنبار

111فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الشعلة1921البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الشعلة1921البضة
ر 76عامر حسي 

5ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الشعلة1921البضة

ر6تحالف الفتح109الشعلة1921البضة 83عدي عواد كاظم حسي 
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48محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الشعلة1921البضة

14انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الشعلة1921البضة

ي118الشعلة1921البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

156حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الشعلة1921البضة
23زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

11عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الشعلة1921البضة

136خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الشعلة1921البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الشعلة1921البضة 88كاظم  فنجان  حسي 

4صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الشعلة1921البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الشعلة1921البضة
16عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الشعلة1921البضة 260رامي جبار  محمد  رسر

209نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الشعلة1921البضة

49اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الشعلة1921البضة

70مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الشعلة1921البضة

27بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الشعلة1921البضة

ي2ائتالف النض158الشعلة1921البضة  اللعين 
ر 261جبار علي حسي 

45اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الشعلة1921البضة

22ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الشعلة1921البضة

73جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الشعلة1921البضة

66مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الشعلة1921البضة

6صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الشعلة1921البضة

35عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الشعلة1921البضة

ر1922البضة 422فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الحـسي 

ر1922البضة  جاسم علي3تحالف الفتح109الحـسي 
ر 48عامر حسي 

ر1922البضة 8ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الحـسي 

ر1922البضة ر6تحالف الفتح109الحـسي  114عدي عواد كاظم حسي 

ر1922البضة 32محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الحـسي 

ر1922البضة 2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الحـسي 

ر1922البضة ي118الحـسي 
ي5تيار الحكمة الوطنر

798حسن  خالطي  نصيف  راضر

ر1922البضة ي118الحـسي 
7زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

ر1922البضة 7عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الحـسي 

ر1922البضة 221خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الحـسي 

ر1922البضة ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الحـسي  130كاظم  فنجان  حسي 

ر1922البضة 5صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الحـسي 

ر1922البضة ي6ائتالف دولة القانون152الحـسي 
52عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ر1922البضة ي1سائرون156الحـسي  326رامي جبار  محمد  رسر

ر1922البضة 115نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الحـسي 
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ر1922البضة 174اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الحـسي 

ر1922البضة 250مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الحـسي 

ر1922البضة 63بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الحـسي 

ر1922البضة ي2ائتالف النض158الحـسي   اللعين 
ر 424جبار علي حسي 

ر1922البضة 19اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الحـسي 

ر1922البضة 28ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الحـسي 

ر1922البضة 195جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الحـسي 

ر1922البضة 44مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الحـسي 

ر1922البضة 47عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الحـسي 

88فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الخليج1923البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الخليج1923البضة
ر 116عامر حسي 

4ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الخليج1923البضة

ر6تحالف الفتح109الخليج1923البضة 56عدي عواد كاظم حسي 

18محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الخليج1923البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الخليج1923البضة

ي118الخليج1923البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

48حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الخليج1923البضة
8زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

17عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الخليج1923البضة

131خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الخليج1923البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الخليج1923البضة 66كاظم  فنجان  حسي 

19صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الخليج1923البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الخليج1923البضة
15عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الخليج1923البضة 104رامي جبار  محمد  رسر

19نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الخليج1923البضة

26اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الخليج1923البضة

31مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الخليج1923البضة

9بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الخليج1923البضة

ي2ائتالف النض158الخليج1923البضة  اللعين 
ر 365جبار علي حسي 

127اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الخليج1923البضة

18ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الخليج1923البضة

31جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الخليج1923البضة

114مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الخليج1923البضة

38صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الخليج1923البضة

47عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الخليج1923البضة

205فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109السياب1924البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109السياب1924البضة
ر 22عامر حسي 

Page 70 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

15ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109السياب1924البضة

ر6تحالف الفتح109السياب1924البضة 175عدي عواد كاظم حسي 

12محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109السياب1924البضة

3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109السياب1924البضة

ي118السياب1924البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

134حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118السياب1924البضة
2زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

13عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146السياب1924البضة

119خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152السياب1924البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152السياب1924البضة 80كاظم  فنجان  حسي 

9صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152السياب1924البضة

ي6ائتالف دولة القانون152السياب1924البضة
41عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156السياب1924البضة 297رامي جبار  محمد  رسر

43نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156السياب1924البضة

347اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156السياب1924البضة

105مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156السياب1924البضة

123بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156السياب1924البضة

ي2ائتالف النض158السياب1924البضة  اللعين 
ر 282جبار علي حسي 

10اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158السياب1924البضة

18ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158السياب1924البضة

219جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158السياب1924البضة

12مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158السياب1924البضة

7صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185السياب1924البضة

28عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188السياب1924البضة

132فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109االصـمىع1925البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109االصـمىع1925البضة
ر 91عامر حسي 

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109االصـمىع1925البضة

ر6تحالف الفتح109االصـمىع1925البضة 118عدي عواد كاظم حسي 

21محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109االصـمىع1925البضة

2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109االصـمىع1925البضة

ي118االصـمىع1925البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

31حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118االصـمىع1925البضة
23زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

19عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146االصـمىع1925البضة

216خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152االصـمىع1925البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152االصـمىع1925البضة 99كاظم  فنجان  حسي 

21صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152االصـمىع1925البضة

ي6ائتالف دولة القانون152االصـمىع1925البضة
27عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 
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ي1سائرون156االصـمىع1925البضة 124رامي جبار  محمد  رسر

40نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156االصـمىع1925البضة

52اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156االصـمىع1925البضة

56مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156االصـمىع1925البضة

43بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156االصـمىع1925البضة

ي2ائتالف النض158االصـمىع1925البضة  اللعين 
ر 475جبار علي حسي 

50اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158االصـمىع1925البضة

6ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158االصـمىع1925البضة

193جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158االصـمىع1925البضة

139مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158االصـمىع1925البضة

17صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185االصـمىع1925البضة

68عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188االصـمىع1925البضة

89فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الموفقية1926البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الموفقية1926البضة
ر 34عامر حسي 

9ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الموفقية1926البضة

ر6تحالف الفتح109الموفقية1926البضة 71عدي عواد كاظم حسي 

38محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الموفقية1926البضة

2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الموفقية1926البضة

ي118الموفقية1926البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

63حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الموفقية1926البضة
4زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

7عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الموفقية1926البضة

96خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الموفقية1926البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الموفقية1926البضة 99كاظم  فنجان  حسي 

13صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الموفقية1926البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الموفقية1926البضة
18عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الموفقية1926البضة 106رامي جبار  محمد  رسر

40نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الموفقية1926البضة

28اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الموفقية1926البضة

22مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الموفقية1926البضة

28بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الموفقية1926البضة

ي2ائتالف النض158الموفقية1926البضة  اللعين 
ر 475جبار علي حسي 

50اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الموفقية1926البضة

13ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الموفقية1926البضة

55جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الموفقية1926البضة

130مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الموفقية1926البضة

9صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الموفقية1926البضة
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30عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الموفقية1926البضة

84فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة
ر 164عامر حسي 

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة

9ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة

ر6تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة 121عدي عواد كاظم حسي 

26محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة

14انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الفراهيدى1927البضة

ي118الفراهيدى1927البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

30حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الفراهيدى1927البضة
15زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

16عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الفراهيدى1927البضة

104خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الفراهيدى1927البضة

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفراهيدى1927البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الفراهيدى1927البضة 57كاظم  فنجان  حسي 

33صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الفراهيدى1927البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الفراهيدى1927البضة
29عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الفراهيدى1927البضة 78رامي جبار  محمد  رسر

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفراهيدى1927البضة

1زهراء عبدالجبار عليوي  عباس8سائرون156الفراهيدى1927البضة

15نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الفراهيدى1927البضة

37اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الفراهيدى1927البضة

ر مهارش10سائرون156الفراهيدى1927البضة اس خالد حسي  2ني 

37مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الفراهيدى1927البضة

19بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الفراهيدى1927البضة

ي2ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة  اللعين 
ر 554جبار علي حسي 

117اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة

5ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة

1اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة

36جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة

215مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الفراهيدى1927البضة

31صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الفراهيدى1927البضة

33عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الفراهيدى1927البضة

1جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

308فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109شط العرب1928البضة
ر 2049عامر حسي 

Page 73 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

55ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

ر6تحالف الفتح109شط العرب1928البضة 339عدي عواد كاظم حسي 

3ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

36محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

13انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109شط العرب1928البضة

ي118شط العرب1928البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

122حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118شط العرب1928البضة
17زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

189عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146شط العرب1928البضة

438خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة

ر2ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة 1بهاء الدين نور محمد حسي 

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة 130كاظم  فنجان  حسي 

1زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة

41صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة
2شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152شط العرب1928البضة
115عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156شط العرب1928البضة

ي1سائرون156شط العرب1928البضة 190رامي جبار  محمد  رسر

31نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156شط العرب1928البضة

60اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156شط العرب1928البضة

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156شط العرب1928البضة

304مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156شط العرب1928البضة

139بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156شط العرب1928البضة

ي2ائتالف النض158شط العرب1928البضة  اللعين 
ر 992جبار علي حسي 

754اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158شط العرب1928البضة

29ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158شط العرب1928البضة

94جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158شط العرب1928البضة

ر9ائتالف النض158شط العرب1928البضة ي عبدالحسي  1حازم مجيد ناج 

1غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158شط العرب1928البضة

1محمد هادي كاظم عباس9ائتالف النض158شط العرب1928البضة

1155مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158شط العرب1928البضة

15صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185شط العرب1928البضة

188عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188شط العرب1928البضة
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102فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109البضة القديمة1929البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109البضة القديمة1929البضة
ر 1318عامر حسي 

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109البضة القديمة1929البضة

ر6تحالف الفتح109البضة القديمة1929البضة 162عدي عواد كاظم حسي 

26محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109البضة القديمة1929البضة

5انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109البضة القديمة1929البضة

ي118البضة القديمة1929البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

99حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118البضة القديمة1929البضة
14زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

12عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146البضة القديمة1929البضة

179خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152البضة القديمة1929البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152البضة القديمة1929البضة 80كاظم  فنجان  حسي 

47صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152البضة القديمة1929البضة

ي6ائتالف دولة القانون152البضة القديمة1929البضة
8عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156البضة القديمة1929البضة 192رامي جبار  محمد  رسر

9نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156البضة القديمة1929البضة

25اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156البضة القديمة1929البضة

14مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156البضة القديمة1929البضة

7بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156البضة القديمة1929البضة

ي2ائتالف النض158البضة القديمة1929البضة  اللعين 
ر 477جبار علي حسي 

125اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158البضة القديمة1929البضة

5ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158البضة القديمة1929البضة

68جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158البضة القديمة1929البضة

308مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158البضة القديمة1929البضة

88صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185البضة القديمة1929البضة

54عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188البضة القديمة1929البضة

153فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109العشـار1930البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109العشـار1930البضة
ر 93عامر حسي 

18ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109العشـار1930البضة

ر6تحالف الفتح109العشـار1930البضة 143عدي عواد كاظم حسي 

35محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109العشـار1930البضة

24انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109العشـار1930البضة

ي118العشـار1930البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

50حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118العشـار1930البضة
18زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

47عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146العشـار1930البضة

190خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152العشـار1930البضة

2نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152العشـار1930البضة
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ر2ائتالف دولة القانون152العشـار1930البضة 1بهاء الدين نور محمد حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152العشـار1930البضة 121كاظم  فنجان  حسي 

47صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152العشـار1930البضة

ي6ائتالف دولة القانون152العشـار1930البضة
87عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156العشـار1930البضة 280رامي جبار  محمد  رسر

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العشـار1930البضة

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156العشـار1930البضة

20نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156العشـار1930البضة

94اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156العشـار1930البضة

88مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156العشـار1930البضة

62بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156العشـار1930البضة

ي2ائتالف النض158العشـار1930البضة  اللعين 
ر 578جبار علي حسي 

127اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158العشـار1930البضة

23ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158العشـار1930البضة

75جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158العشـار1930البضة

166مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158العشـار1930البضة

20صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185العشـار1930البضة

ر6ائتالف الوطنية185العشـار1930البضة 1محمد عبد الواحد جياد حسي 

72عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188العشـار1930البضة

147فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الجمهـورية1931البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الجمهـورية1931البضة
ر 21عامر حسي 

4ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الجمهـورية1931البضة

ر6تحالف الفتح109الجمهـورية1931البضة 124عدي عواد كاظم حسي 

23محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الجمهـورية1931البضة

ي118الجمهـورية1931البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

40حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الجمهـورية1931البضة
13زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

31عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الجمهـورية1931البضة

116خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الجمهـورية1931البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الجمهـورية1931البضة 113كاظم  فنجان  حسي 

24صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الجمهـورية1931البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الجمهـورية1931البضة
15عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الجمهـورية1931البضة 292رامي جبار  محمد  رسر

145نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الجمهـورية1931البضة

28اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الجمهـورية1931البضة

61مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الجمهـورية1931البضة

61بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الجمهـورية1931البضة
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ي2ائتالف النض158الجمهـورية1931البضة  اللعين 
ر 524جبار علي حسي 

79اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الجمهـورية1931البضة

8ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الجمهـورية1931البضة

91جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الجمهـورية1931البضة

61مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الجمهـورية1931البضة

8صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الجمهـورية1931البضة

43عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الجمهـورية1931البضة

49فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109المهـلب1932البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109المهـلب1932البضة
ر 214عامر حسي 

5ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109المهـلب1932البضة

ر6تحالف الفتح109المهـلب1932البضة 56عدي عواد كاظم حسي 

14محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109المهـلب1932البضة

ي118المهـلب1932البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

30حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118المهـلب1932البضة
9زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

9عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146المهـلب1932البضة

99خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المهـلب1932البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152المهـلب1932البضة 50كاظم  فنجان  حسي 

38صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152المهـلب1932البضة

ي6ائتالف دولة القانون152المهـلب1932البضة
7عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156المهـلب1932البضة 81رامي جبار  محمد  رسر

19نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156المهـلب1932البضة

31اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156المهـلب1932البضة

15مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156المهـلب1932البضة

19بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156المهـلب1932البضة

ي2ائتالف النض158المهـلب1932البضة  اللعين 
ر 396جبار علي حسي 

82اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158المهـلب1932البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158المهـلب1932البضة

27جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158المهـلب1932البضة

179مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158المهـلب1932البضة

17صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185المهـلب1932البضة

40عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188المهـلب1932البضة

124فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109مـوىس بن نصي 1933البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109مـوىس بن نصي 1933البضة
ر 117عامر حسي 

28ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109مـوىس بن نصي 1933البضة

ر6تحالف الفتح109مـوىس بن نصي 1933البضة 117عدي عواد كاظم حسي 

15محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109مـوىس بن نصي 1933البضة
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8انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109مـوىس بن نصي 1933البضة

ي118مـوىس بن نصي 1933البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

60حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118مـوىس بن نصي 1933البضة
28زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

22عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146مـوىس بن نصي 1933البضة

186خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152مـوىس بن نصي 1933البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152مـوىس بن نصي 1933البضة 199كاظم  فنجان  حسي 

47صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152مـوىس بن نصي 1933البضة

ي6ائتالف دولة القانون152مـوىس بن نصي 1933البضة
17عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156مـوىس بن نصي 1933البضة 170رامي جبار  محمد  رسر

15نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156مـوىس بن نصي 1933البضة

30اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156مـوىس بن نصي 1933البضة

11مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156مـوىس بن نصي 1933البضة

23بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156مـوىس بن نصي 1933البضة

ي2ائتالف النض158مـوىس بن نصي 1933البضة  اللعين 
ر 526جبار علي حسي 

115اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158مـوىس بن نصي 1933البضة

25ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158مـوىس بن نصي 1933البضة

49جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158مـوىس بن نصي 1933البضة

103مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158مـوىس بن نصي 1933البضة

48صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185مـوىس بن نصي 1933البضة

43عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188مـوىس بن نصي 1933البضة

143فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الهادي1934البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الهادي1934البضة
ر 57عامر حسي 

2ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الهادي1934البضة

ر6تحالف الفتح109الهادي1934البضة 168عدي عواد كاظم حسي 

16محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الهادي1934البضة

8انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الهادي1934البضة

ي118الهادي1934البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

59حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الهادي1934البضة
1زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

105عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الهادي1934البضة

203خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الهادي1934البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الهادي1934البضة 369كاظم  فنجان  حسي 

23صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الهادي1934البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الهادي1934البضة
109عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الهادي1934البضة 443رامي جبار  محمد  رسر

92نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الهادي1934البضة

39اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الهادي1934البضة
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91مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الهادي1934البضة

67بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الهادي1934البضة

ي2ائتالف النض158الهادي1934البضة  اللعين 
ر 419جبار علي حسي 

74اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الهادي1934البضة

8ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الهادي1934البضة

113جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الهادي1934البضة

23مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الهادي1934البضة

3صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الهادي1934البضة

47عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الهادي1934البضة

176فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109المعقـل1935البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109المعقـل1935البضة
ر 70عامر حسي 

5ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109المعقـل1935البضة

ر6تحالف الفتح109المعقـل1935البضة 222عدي عواد كاظم حسي 

30محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109المعقـل1935البضة

25انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109المعقـل1935البضة

ي118المعقـل1935البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

79حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118المعقـل1935البضة
14زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

65عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146المعقـل1935البضة

258خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المعقـل1935البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152المعقـل1935البضة 376كاظم  فنجان  حسي 

40صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152المعقـل1935البضة

ي6ائتالف دولة القانون152المعقـل1935البضة
45عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156المعقـل1935البضة 382رامي جبار  محمد  رسر

61نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156المعقـل1935البضة

36اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156المعقـل1935البضة

184مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156المعقـل1935البضة

149بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156المعقـل1935البضة

ي2ائتالف النض158المعقـل1935البضة  اللعين 
ر 546جبار علي حسي 

148اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158المعقـل1935البضة

17ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158المعقـل1935البضة

121جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158المعقـل1935البضة

116مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158المعقـل1935البضة

9صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185المعقـل1935البضة

42عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188المعقـل1935البضة

1جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

ر2تحالف الفتح109التامـيم1936البضة 1حسن شاكر عودة حسي 
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3عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

ي خلف2تحالف الفتح109التامـيم1936البضة
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

120فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

4نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

4اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة ي شني 
وان كامل سبن  3رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة
ر 34عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109التامـيم1936البضة 3عزيز رسر

3اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

4دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

1خضر مسلم عبد عباس6تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

6عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

ر6تحالف الفتح109التامـيم1936البضة 155عدي عواد كاظم حسي 

1ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

21محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

5انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109التامـيم1936البضة

ي118التامـيم1936البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

41حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118التامـيم1936البضة
16زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

ي118التامـيم1936البضة
1هدى محمد مثنر مشيت8تيار الحكمة الوطنر

32عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146التامـيم1936البضة

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

187خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

13نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

ر2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة 2بهاء الدين نور محمد حسي 
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2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

 علي2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة
ر 2خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة
1رسول راضر

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة 94كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة 1محمد  كاظم في 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة 3منصور حسي 

1دنيا عبدالجبار علي جي 4ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

1زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

41صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

1ضج رضا هاشم علوان4ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة

ر كعيد4ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة 2عديله حمود حسي 

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة
4شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152التامـيم1936البضة
80عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156التامـيم1936البضة

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156التامـيم1936البضة

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156التامـيم1936البضة

ي1سائرون156التامـيم1936البضة 267رامي جبار  محمد  رسر

13صادق  حميد حسن عويد1سائرون156التامـيم1936البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156التامـيم1936البضة

15ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156التامـيم1936البضة

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156التامـيم1936البضة

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156التامـيم1936البضة

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156التامـيم1936البضة

ي كاظم ابراهيم8سائرون156التامـيم1936البضة 3ايناس ناج 

1حنان  نارص علي جودة8سائرون156التامـيم1936البضة

16نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156التامـيم1936البضة

1هالة ثائر مهدي محمد8سائرون156التامـيم1936البضة

24اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156التامـيم1936البضة

4عبدالخضر مهدي جوير طاهر10سائرون156التامـيم1936البضة

1عودة ماهر غانم صالح10سائرون156التامـيم1936البضة

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156التامـيم1936البضة

38مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156التامـيم1936البضة

42بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156التامـيم1936البضة

ي2ائتالف النض158التامـيم1936البضة  اللعين 
ر 523جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158التامـيم1936البضة 2عبدالحسي 
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1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158التامـيم1936البضة

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158التامـيم1936البضة

3عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158التامـيم1936البضة

30اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158التامـيم1936البضة

3حيدر خشن جابر جعفر3ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1ريث سعد عبود  عباس3ائتالف النض158التامـيم1936البضة

ر مطرسر3ائتالف النض158التامـيم1936البضة 1زيد علي حسي 

ر سلمان3ائتالف النض158التامـيم1936البضة 2صباح  مهدي حسي 

ي3ائتالف النض158التامـيم1936البضة
1عباس حسن موىس البيان 

2ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158التامـيم1936البضة

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158التامـيم1936البضة

2منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض158التامـيم1936البضة

87جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1عمار صاحب مجيد جاسم6ائتالف النض158التامـيم1936البضة

1احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158التامـيم1936البضة

 علي9ائتالف النض158التامـيم1936البضة
ر 1عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

2غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158التامـيم1936البضة

71مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158التامـيم1936البضة

67صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185التامـيم1936البضة

3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188التامـيم1936البضة

16عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188التامـيم1936البضة

167فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109أنـس1937البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109أنـس1937البضة
ر 36عامر حسي 

19ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109أنـس1937البضة

ر6تحالف الفتح109أنـس1937البضة 295عدي عواد كاظم حسي 

24محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109أنـس1937البضة

9انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109أنـس1937البضة

ي118أنـس1937البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

36حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118أنـس1937البضة
114زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

19عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146أنـس1937البضة

265خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152أنـس1937البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152أنـس1937البضة 89كاظم  فنجان  حسي 
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17صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152أنـس1937البضة

ي6ائتالف دولة القانون152أنـس1937البضة
33عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156أنـس1937البضة 309رامي جبار  محمد  رسر

24نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156أنـس1937البضة

57اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156أنـس1937البضة

37مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156أنـس1937البضة

24بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156أنـس1937البضة

ي2ائتالف النض158أنـس1937البضة  اللعين 
ر 461جبار علي حسي 

85اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158أنـس1937البضة

1جاسم محمد حسن عطية3ائتالف النض158أنـس1937البضة

12ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158أنـس1937البضة

82جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158أنـس1937البضة

326مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158أنـس1937البضة

1وسام سهيل نجم  عبد هللا9ائتالف النض158أنـس1937البضة

118صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185أنـس1937البضة

22عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188أنـس1937البضة

127فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الزبـي 1938البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الزبـي 1938البضة
ر 17عامر حسي 

13ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الزبـي 1938البضة

ر6تحالف الفتح109الزبـي 1938البضة 147عدي عواد كاظم حسي 

5محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الزبـي 1938البضة

3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الزبـي 1938البضة

ي118الزبـي 1938البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

35حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الزبـي 1938البضة
10زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

13عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الزبـي 1938البضة

240خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الزبـي 1938البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الزبـي 1938البضة 24كاظم  فنجان  حسي 

29صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الزبـي 1938البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الزبـي 1938البضة
15عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الزبـي 1938البضة 78رامي جبار  محمد  رسر

3نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الزبـي 1938البضة

10اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الزبـي 1938البضة

30مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الزبـي 1938البضة

15بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الزبـي 1938البضة

ي2ائتالف النض158الزبـي 1938البضة  اللعين 
ر 282جبار علي حسي 

9اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الزبـي 1938البضة
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12ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الزبـي 1938البضة

56جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الزبـي 1938البضة

137مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الزبـي 1938البضة

25صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الزبـي 1938البضة

8عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الزبـي 1938البضة

ر2تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة 1حسن شاكر عودة حسي 

2عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

107فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

2همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

ر3تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة
ر 196عامر حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة 1عزيز رسر

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة 1ساجدة  رسوىلي حسي 

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

47ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

1خضر مسلم عبد عباس6تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

1عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

ر6تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة 485عدي عواد كاظم حسي 

5ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

51محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109خـور الزبي 1939البضة

ي118خـور الزبي 1939البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

22حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118خـور الزبي 1939البضة
1مناف احمد شعالن مطرسر5تيار الحكمة الوطنر

ي118خـور الزبي 1939البضة
1ريم صباح محمد حسن8تيار الحكمة الوطنر

ي118خـور الزبي 1939البضة
105زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

75عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146خـور الزبي 1939البضة

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

277خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

6نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

ر2ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة 1بهاء الدين نور محمد حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة
1رسول راضر
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ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة 215كاظم  فنجان  حسي 

ي4ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة
1انتصار حسن علي منجر

1زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

35صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة

ي6ائتالف دولة القانون152خـور الزبي 1939البضة
58عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156خـور الزبي 1939البضة

ي1سائرون156خـور الزبي 1939البضة 237رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156خـور الزبي 1939البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156خـور الزبي 1939البضة

5ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156خـور الزبي 1939البضة

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156خـور الزبي 1939البضة

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156خـور الزبي 1939البضة

1رىل عصام ثابت عبدالمجيد8سائرون156خـور الزبي 1939البضة

23نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156خـور الزبي 1939البضة

85اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156خـور الزبي 1939البضة

1كريم عبد حسن جارهللا10سائرون156خـور الزبي 1939البضة

ر قاسم فرج حميد18سائرون156خـور الزبي 1939البضة 1حسي 

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156خـور الزبي 1939البضة

29مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156خـور الزبي 1939البضة

37بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156خـور الزبي 1939البضة

ي2ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة  اللعين 
ر 429جبار علي حسي 

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

135اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

27ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

1اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

170جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

1غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

343مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158خـور الزبي 1939البضة

17صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185خـور الزبي 1939البضة

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188خـور الزبي 1939البضة
ر 1حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188خـور الزبي 1939البضة

105عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188خـور الزبي 1939البضة

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188خـور الزبي 1939البضة

2جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

ر2تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة 1حسن شاكر عودة حسي 
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77فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

2نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

2همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

ر3تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة ي شني 
وان كامل سبن  7رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة
ر 38عامر حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة 1عزيز رسر

3محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة 1ساجدة  رسوىلي حسي 

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

4ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

3خزعل كاطع عيىس جي 6تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

1صادق كاظم محمدعلي جاسم6تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

7عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

ر6تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة 367عدي عواد كاظم حسي 

1علي محمد شندي مال هللا6تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

5ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

31محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

23انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109أم قصـر1940البضة

ي118أم قصـر1940البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

35حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118أم قصـر1940البضة
2رجاح مطرود مزعل سفاح5تيار الحكمة الوطنر

ي118أم قصـر1940البضة
1مناف احمد شعالن مطرسر5تيار الحكمة الوطنر

ي118أم قصـر1940البضة
10زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

12عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146أم قصـر1940البضة

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

90خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

5عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

ر2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة 3بهاء الدين نور محمد حسي 

5خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

 علي2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة
ر 1خضي  عبيس حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة 171كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة
ر 3كاظم حسي 
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وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة 1محمد  كاظم في 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة 1منصور حسي 

ي4ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة
2انتصار حسن علي منجر

2دنيا عبدالجبار علي جي 4ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

5صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة
62عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152أم قصـر1940البضة

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156أم قصـر1940البضة

5جمال فاخر عويد علي1سائرون156أم قصـر1940البضة

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156أم قصـر1940البضة

ي1سائرون156أم قصـر1940البضة 68رامي جبار  محمد  رسر

13صادق  حميد حسن عويد1سائرون156أم قصـر1940البضة

3لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156أم قصـر1940البضة

10ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156أم قصـر1940البضة

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156أم قصـر1940البضة

5محمد  رضا داود نارص1سائرون156أم قصـر1940البضة

ر عذافة1سائرون156أم قصـر1940البضة 1محمد علي حسي 

3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156أم قصـر1940البضة

2حنان  نارص علي جودة8سائرون156أم قصـر1940البضة

1زهراء عبدالجبار عليوي  عباس8سائرون156أم قصـر1940البضة

4نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156أم قصـر1940البضة

1هالة ثائر مهدي محمد8سائرون156أم قصـر1940البضة

8اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156أم قصـر1940البضة

1حميد  علي حسن  جزار10سائرون156أم قصـر1940البضة

3عبدالخضر مهدي جوير طاهر10سائرون156أم قصـر1940البضة

1كريم محمد غركان فرج10سائرون156أم قصـر1940البضة

1محمد عباس حمدان سلمان10سائرون156أم قصـر1940البضة

6عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156أم قصـر1940البضة

3عباس صبار داخل هادي18سائرون156أم قصـر1940البضة

34مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156أم قصـر1940البضة

45بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156أم قصـر1940البضة

ي2ائتالف النض158أم قصـر1940البضة  اللعين 
ر 107جبار علي حسي 
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2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1ابراهيم سلمان جبار هويدي3ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

51اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1حيدر خشن جابر جعفر3ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

ر سلمان3ائتالف النض158أم قصـر1940البضة 1صباح  مهدي حسي 

1علي عبدالفتاح مجي فرهود3ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

3ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

11عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

55جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1زهي  كاظم مرهون منذور6ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1عمار صاحب مجيد جاسم6ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

ي منوخ6ائتالف النض158أم قصـر1940البضة
1فالح  عبدالكريم راضر

1فيصل حسان سكر سلمان6ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

1غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

154مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158أم قصـر1940البضة

17صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185أم قصـر1940البضة

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188أم قصـر1940البضة
ر 2حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188أم قصـر1940البضة

32عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188أم قصـر1940البضة

ر1حركة ارادة188أم قصـر1940البضة 2محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188أم قصـر1940البضة

ر2تحالف الفتح109سـفوان1941البضة 2حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح109سـفوان1941البضة
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

330فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

2نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

ر3تحالف الفتح109سـفوان1941البضة ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109سـفوان1941البضة
ر 65عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح109سـفوان1941البضة 1ساجدة  رسوىلي حسي 

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

10ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109سـفوان1941البضة
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3عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

ر6تحالف الفتح109سـفوان1941البضة 444عدي عواد كاظم حسي 

1علي محمد شندي مال هللا6تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

1محمد كاظم خلف حسون6تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

46محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109سـفوان1941البضة

ي118سـفوان1941البضة
1احمد نهي  راهي دبيس5تيار الحكمة الوطنر

ي118سـفوان1941البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

196حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118سـفوان1941البضة
1رجاح مطرود مزعل سفاح5تيار الحكمة الوطنر

ي118سـفوان1941البضة
14زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

78عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146سـفوان1941البضة

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

141خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

2عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

4محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

2نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة
1رسول راضر

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة 41كاظم  فنجان  حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة 1منصور حسي 

2زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

27صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

1سعد حميد مجيد شبيب6ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

ي6ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة
23عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152سـفوان1941البضة

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156سـفوان1941البضة

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156سـفوان1941البضة

ي1سائرون156سـفوان1941البضة 183رامي جبار  محمد  رسر

4صادق  حميد حسن عويد1سائرون156سـفوان1941البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156سـفوان1941البضة

5ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156سـفوان1941البضة

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156سـفوان1941البضة

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156سـفوان1941البضة

ر عذافة1سائرون156سـفوان1941البضة 1محمد علي حسي 
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4زهراء عبدالجبار عليوي  عباس8سائرون156سـفوان1941البضة

1زينب  عبد الزهرة  عبيد مهدي8سائرون156سـفوان1941البضة

6نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156سـفوان1941البضة

30اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156سـفوان1941البضة

1حميد  علي حسن  جزار10سائرون156سـفوان1941البضة

1عايد عودة حسون علي18سائرون156سـفوان1941البضة

74مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156سـفوان1941البضة

28بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156سـفوان1941البضة

ي2ائتالف النض158سـفوان1941البضة  اللعين 
ر 243جبار علي حسي 

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158سـفوان1941البضة

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158سـفوان1941البضة

57اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158سـفوان1941البضة

1حيدر خشن جابر جعفر3ائتالف النض158سـفوان1941البضة

14ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158سـفوان1941البضة

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158سـفوان1941البضة

47جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158سـفوان1941البضة

1فيصل حسان سكر سلمان6ائتالف النض158سـفوان1941البضة

4غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158سـفوان1941البضة

1اليوجد مرشح9ائتالف النض158سـفوان1941البضة

93مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158سـفوان1941البضة

63صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185سـفوان1941البضة

3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188سـفوان1941البضة

41عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188سـفوان1941البضة

ر1حركة ارادة188سـفوان1941البضة 3محمد ابراهيم محمد حسي 

133فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109القـرنة1942البضة
ر 12عامر حسي 

2محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

112ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

ر6تحالف الفتح109القـرنة1942البضة 191عدي عواد كاظم حسي 

308محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

6انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109القـرنة1942البضة

ي118القـرنة1942البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

4حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118القـرنة1942البضة
10زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

26عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146القـرنة1942البضة
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اصوات 
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140خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة

ر2ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة 1بهاء الدين نور محمد حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة 36كاظم  فنجان  حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة 3منصور حسي 

ي4ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة
ر
ي جودة عوق

1خولة منفر

1صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة

ي6ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة
856عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152القـرنة1942البضة

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156القـرنة1942البضة

ي1سائرون156القـرنة1942البضة 37رامي جبار  محمد  رسر

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156القـرنة1942البضة

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156القـرنة1942البضة

ر عذافة1سائرون156القـرنة1942البضة 2محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156القـرنة1942البضة

7نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156القـرنة1942البضة

3اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156القـرنة1942البضة

895مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156القـرنة1942البضة

1407بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156القـرنة1942البضة

ي2ائتالف النض158القـرنة1942البضة  اللعين 
ر 210جبار علي حسي 

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158القـرنة1942البضة

6اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158القـرنة1942البضة

13ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158القـرنة1942البضة

209جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158القـرنة1942البضة

1عمار صاحب مجيد جاسم6ائتالف النض158القـرنة1942البضة

175مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158القـرنة1942البضة

2صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185القـرنة1942البضة

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188القـرنة1942البضة
ر 1حسي 

8عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188القـرنة1942البضة

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188القـرنة1942البضة

52فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109المدينـة1943البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109المدينـة1943البضة
ر 534عامر حسي 

4ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109المدينـة1943البضة

ر6تحالف الفتح109المدينـة1943البضة 189عدي عواد كاظم حسي 

26محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109المدينـة1943البضة

21انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109المدينـة1943البضة
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ي118المدينـة1943البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

205حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118المدينـة1943البضة
13زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

4عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146المدينـة1943البضة

195خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المدينـة1943البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152المدينـة1943البضة 332كاظم  فنجان  حسي 

10صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152المدينـة1943البضة

ي6ائتالف دولة القانون152المدينـة1943البضة
81عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156المدينـة1943البضة 29رامي جبار  محمد  رسر

1نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156المدينـة1943البضة

2اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156المدينـة1943البضة

98مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156المدينـة1943البضة

116بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156المدينـة1943البضة

ي2ائتالف النض158المدينـة1943البضة  اللعين 
ر 232جبار علي حسي 

14اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158المدينـة1943البضة

37ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158المدينـة1943البضة

87جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158المدينـة1943البضة

26مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158المدينـة1943البضة

1صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185المدينـة1943البضة

14عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188المدينـة1943البضة

117فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109طلحـة1944البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109طلحـة1944البضة
ر 5عامر حسي 

10ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109طلحـة1944البضة

ر6تحالف الفتح109طلحـة1944البضة 103عدي عواد كاظم حسي 

4780محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109طلحـة1944البضة

88انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109طلحـة1944البضة

ي118طلحـة1944البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

63حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118طلحـة1944البضة
3زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

23عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146طلحـة1944البضة

83خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152طلحـة1944البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152طلحـة1944البضة 9كاظم  فنجان  حسي 

ي6ائتالف دولة القانون152طلحـة1944البضة
41عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156طلحـة1944البضة 26رامي جبار  محمد  رسر

11نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156طلحـة1944البضة

1اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156طلحـة1944البضة

398مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156طلحـة1944البضة

283بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156طلحـة1944البضة
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ي2ائتالف النض158طلحـة1944البضة  اللعين 
ر 119جبار علي حسي 

2اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158طلحـة1944البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158طلحـة1944البضة

541جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158طلحـة1944البضة

3مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158طلحـة1944البضة

5صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185طلحـة1944البضة

9عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188طلحـة1944البضة

1جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

ر2تحالف الفتح109الهويـر1945البضة 1حسن شاكر عودة حسي 

2عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

114فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

3نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109الهويـر1945البضة 1اياد حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الهويـر1945البضة 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109الهويـر1945البضة ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109الهويـر1945البضة
ر 9عامر حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الهويـر1945البضة 1عزيز رسر

1حيدر حمدي بكتاش علي4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة 3ساجدة  رسوىلي حسي 

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

17ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

ر6تحالف الفتح109الهويـر1945البضة 84عدي عواد كاظم حسي 

1ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1اليوجد مرشح26تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

203محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

3نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

1انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الهويـر1945البضة

ي118الهويـر1945البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

11حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الهويـر1945البضة
1رجاح مطرود مزعل سفاح5تيار الحكمة الوطنر

ي118الهويـر1945البضة
1اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

ي118الهويـر1945البضة
42زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر
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6عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الهويـر1945البضة

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

60خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

2نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة 29كاظم  فنجان  حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة 1محمد  كاظم في 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة 1منصور حسي 

1دنيا عبدالجبار علي جي 4ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

3صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

1ضج رضا هاشم علوان4ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152الهويـر1945البضة
107عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156الهويـر1945البضة

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الهويـر1945البضة

ي1سائرون156الهويـر1945البضة 32رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الهويـر1945البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الهويـر1945البضة

14ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الهويـر1945البضة

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الهويـر1945البضة

5محمد  رضا داود نارص1سائرون156الهويـر1945البضة

ر عذافة1سائرون156الهويـر1945البضة 1محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الهويـر1945البضة

1حنان  نارص علي جودة8سائرون156الهويـر1945البضة

1رىل عصام ثابت عبدالمجيد8سائرون156الهويـر1945البضة

1نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الهويـر1945البضة

2اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الهويـر1945البضة

1حميد  علي حسن  جزار10سائرون156الهويـر1945البضة

1عباس  عبدالخضر عبدهللا شعالن10سائرون156الهويـر1945البضة

1عبدالخضر مهدي جوير طاهر10سائرون156الهويـر1945البضة

1عودة ماهر غانم صالح10سائرون156الهويـر1945البضة

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156الهويـر1945البضة
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1عباس صبار داخل هادي18سائرون156الهويـر1945البضة

161مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الهويـر1945البضة

88بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الهويـر1945البضة

ي2ائتالف النض158الهويـر1945البضة  اللعين 
ر 61جبار علي حسي 

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الهويـر1945البضة

2فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الهويـر1945البضة

6اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1توفيق حمود شنجار صكر3ائتالف النض158الهويـر1945البضة

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الهويـر1945البضة

2ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الهويـر1945البضة

66جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1زهي  كاظم مرهون منذور6ائتالف النض158الهويـر1945البضة

2شامل مظهر عبود دفار6ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1علي معارج صويدج طاهر6ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1عمار صاحب مجيد جاسم6ائتالف النض158الهويـر1945البضة

 علي9ائتالف النض158الهويـر1945البضة
ر 1عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

2غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158الهويـر1945البضة

74مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الهويـر1945البضة

1صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الهويـر1945البضة

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الهويـر1945البضة
ر 1حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الهويـر1945البضة

5عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الهويـر1945البضة

74فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الشـرش1946البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الشـرش1946البضة
ر 23عامر حسي 

35ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الشـرش1946البضة

ر6تحالف الفتح109الشـرش1946البضة 155عدي عواد كاظم حسي 

607محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الشـرش1946البضة

1انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الشـرش1946البضة

ي118الشـرش1946البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

7حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الشـرش1946البضة
14زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

16عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الشـرش1946البضة

165خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الشـرش1946البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الشـرش1946البضة 26كاظم  فنجان  حسي 

7صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الشـرش1946البضة
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اصوات 

المرشح

ي6ائتالف دولة القانون152الشـرش1946البضة
214عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الشـرش1946البضة 104رامي جبار  محمد  رسر

14نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الشـرش1946البضة

5اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الشـرش1946البضة

2226مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الشـرش1946البضة

494بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الشـرش1946البضة

ي2ائتالف النض158الشـرش1946البضة  اللعين 
ر 129جبار علي حسي 

6اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الشـرش1946البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الشـرش1946البضة

211جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الشـرش1946البضة

8مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الشـرش1946البضة

3صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الشـرش1946البضة

8عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الشـرش1946البضة

147فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الهارثـة1947البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الهارثـة1947البضة
ر 40عامر حسي 

39ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الهارثـة1947البضة

ر6تحالف الفتح109الهارثـة1947البضة 361عدي عواد كاظم حسي 

39محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الهارثـة1947البضة

86انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الهارثـة1947البضة

ي118الهارثـة1947البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

45حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الهارثـة1947البضة
1زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

516عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الهارثـة1947البضة

245خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الهارثـة1947البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الهارثـة1947البضة 174كاظم  فنجان  حسي 

20صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الهارثـة1947البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الهارثـة1947البضة
76عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الهارثـة1947البضة 87رامي جبار  محمد  رسر

5نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الهارثـة1947البضة

20اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الهارثـة1947البضة

80مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الهارثـة1947البضة

19بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الهارثـة1947البضة

ي2ائتالف النض158الهارثـة1947البضة  اللعين 
ر 310جبار علي حسي 

53اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الهارثـة1947البضة

426ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الهارثـة1947البضة

119جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الهارثـة1947البضة

23مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الهارثـة1947البضة
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اصوات 

المرشح

1صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الهارثـة1947البضة

123عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الهارثـة1947البضة

220فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109دجلـة1948البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109دجلـة1948البضة
ر 146عامر حسي 

24ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109دجلـة1948البضة

ر6تحالف الفتح109دجلـة1948البضة 272عدي عواد كاظم حسي 

55محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109دجلـة1948البضة

652انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109دجلـة1948البضة

ي118دجلـة1948البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

51حسن  خالطي  نصيف  راضر

325عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146دجلـة1948البضة

337خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152دجلـة1948البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152دجلـة1948البضة 153كاظم  فنجان  حسي 

42صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152دجلـة1948البضة

ي6ائتالف دولة القانون152دجلـة1948البضة
62عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156دجلـة1948البضة 199رامي جبار  محمد  رسر

20نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156دجلـة1948البضة

70اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156دجلـة1948البضة

236مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156دجلـة1948البضة

9بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156دجلـة1948البضة

ي2ائتالف النض158دجلـة1948البضة  اللعين 
ر 499جبار علي حسي 

46اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158دجلـة1948البضة

1283ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158دجلـة1948البضة

190جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158دجلـة1948البضة

33مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158دجلـة1948البضة

102عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188دجلـة1948البضة

308فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109النصـر1949البضة

1همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109النصـر1949البضة

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109النصـر1949البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109النصـر1949البضة
ر 24عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109النصـر1949البضة

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109النصـر1949البضة 1عزيز رسر

1عمر  عواد صالح احمد3تحالف الفتح109النصـر1949البضة

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109النصـر1949البضة

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109النصـر1949البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح109النصـر1949البضة 1ساجدة  رسوىلي حسي 

2فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109النصـر1949البضة
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المرشح

1مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح109النصـر1949البضة

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109النصـر1949البضة

22ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109النصـر1949البضة

1عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109النصـر1949البضة

ر6تحالف الفتح109النصـر1949البضة 312عدي عواد كاظم حسي 

1محمد كاظم خلف حسون6تحالف الفتح109النصـر1949البضة

2ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح109النصـر1949البضة

129محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109النصـر1949البضة

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109النصـر1949البضة

19انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109النصـر1949البضة

ي118النصـر1949البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

75حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118النصـر1949البضة
1رجاح مطرود مزعل سفاح5تيار الحكمة الوطنر

ي118النصـر1949البضة
3زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

40عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146النصـر1949البضة

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

128خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

4علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

2محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

11نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة
3رسول راضر

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة 117كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة
ر 1كاظم حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة 2منصور حسي 

1ابتهاج خضي  عباس حضي 4ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

ي4ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة
2انتصار حسن علي منجر

1زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

53صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

1ضج رضا هاشم علوان4ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

ي6ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة
28عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152النصـر1949البضة

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156النصـر1949البضة

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156النصـر1949البضة
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ي1سائرون156النصـر1949البضة 159رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156النصـر1949البضة

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156النصـر1949البضة

8ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156النصـر1949البضة

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156النصـر1949البضة

ر عذافة1سائرون156النصـر1949البضة 2محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156النصـر1949البضة

ي عرط عذاب8سائرون156النصـر1949البضة
ر
1عروبة  شاق

2نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156النصـر1949البضة

27اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156النصـر1949البضة

ر قاسم فرج حميد18سائرون156النصـر1949البضة 3حسي 

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156النصـر1949البضة

238مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156النصـر1949البضة

23بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156النصـر1949البضة

ي2ائتالف النض158النصـر1949البضة  اللعين 
ر 301جبار علي حسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158النصـر1949البضة

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158النصـر1949البضة

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158النصـر1949البضة

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158النصـر1949البضة

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158النصـر1949البضة

24اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158النصـر1949البضة

ر مطرسر3ائتالف النض158النصـر1949البضة 2زيد علي حسي 

1محمود  نوري جاسم علي3ائتالف النض158النصـر1949البضة

ر خليل ابراهيم3ائتالف النض158النصـر1949البضة 1مهدي حسي 

3احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158النصـر1949البضة

1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158النصـر1949البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158النصـر1949البضة

5عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158النصـر1949البضة

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158النصـر1949البضة

87جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158النصـر1949البضة

1شامل مظهر عبود دفار6ائتالف النض158النصـر1949البضة

2احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158النصـر1949البضة

 علي9ائتالف النض158النصـر1949البضة
ر 1عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

ي9ائتالف النض158النصـر1949البضة
1علي  حاتم حسن  شمجر

34مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158النصـر1949البضة

2صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185النصـر1949البضة
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المرشح

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188النصـر1949البضة

23عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188النصـر1949البضة

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188النصـر1949البضة

ي الخصـيب1950البضة 90فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109ان 

ي الخصـيب1950البضة 1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109ان 

ي الخصـيب1950البضة  جاسم علي3تحالف الفتح109ان 
ر 73عامر حسي 

ي الخصـيب1950البضة 58ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109ان 

ي الخصـيب1950البضة ر6تحالف الفتح109ان  579عدي عواد كاظم حسي 

ي الخصـيب1950البضة 67محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109ان 

ي الخصـيب1950البضة 3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109ان 

ي الخصـيب1950البضة ي118ان 
ي5تيار الحكمة الوطنر

73حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي الخصـيب1950البضة ي118ان 
101زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

ي الخصـيب1950البضة 236عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146ان 

ي الخصـيب1950البضة 211خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152ان 

ي الخصـيب1950البضة ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152ان  84كاظم  فنجان  حسي 

ي الخصـيب1950البضة 16صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152ان 

ي الخصـيب1950البضة ي6ائتالف دولة القانون152ان 
27عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي الخصـيب1950البضة 1جمال فاخر عويد علي1سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة ي1سائرون156ان  114رامي جبار  محمد  رسر

ي الخصـيب1950البضة 1سيف غانم غدير دبح1سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة 1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة 17نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة 655اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة 1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة 17مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة 7بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156ان 

ي الخصـيب1950البضة ي2ائتالف النض158ان   اللعين 
ر 357جبار علي حسي 

ي الخصـيب1950البضة 114اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158ان 

ي الخصـيب1950البضة 1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158ان 

ي الخصـيب1950البضة 3ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158ان 

ي الخصـيب1950البضة 1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158ان 

ي الخصـيب1950البضة 240جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158ان 

ي الخصـيب1950البضة 644مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158ان 

ي الخصـيب1950البضة 288صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185ان 

ي الخصـيب1950البضة 1572عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188ان 

263فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الحسن البصـري1951البضة
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 جاسم علي3تحالف الفتح109الحسن البصـري1951البضة
ر 1965عامر حسي 

13ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الحسن البصـري1951البضة

ر6تحالف الفتح109الحسن البصـري1951البضة 901عدي عواد كاظم حسي 

8محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الحسن البصـري1951البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الحسن البصـري1951البضة

ي118الحسن البصـري1951البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

108حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الحسن البصـري1951البضة
48زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

15عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الحسن البصـري1951البضة

250خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الحسن البصـري1951البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الحسن البصـري1951البضة 79كاظم  فنجان  حسي 

12صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الحسن البصـري1951البضة

ي6ائتالف دولة القانون152الحسن البصـري1951البضة
19عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156الحسن البصـري1951البضة 167رامي جبار  محمد  رسر

11نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الحسن البصـري1951البضة

260اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الحسن البصـري1951البضة

26مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الحسن البصـري1951البضة

15بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الحسن البصـري1951البضة

ي2ائتالف النض158الحسن البصـري1951البضة  اللعين 
ر 518جبار علي حسي 

555اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الحسن البصـري1951البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الحسن البصـري1951البضة

79جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الحسن البصـري1951البضة

800مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الحسن البصـري1951البضة

333صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الحسن البصـري1951البضة

273عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الحسن البصـري1951البضة

62فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109الفـاو1952البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109الفـاو1952البضة
ر 82عامر حسي 

31ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الفـاو1952البضة

ر6تحالف الفتح109الفـاو1952البضة 479عدي عواد كاظم حسي 

105محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109الفـاو1952البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109الفـاو1952البضة

ي118الفـاو1952البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

31حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118الفـاو1952البضة
26زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

35عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146الفـاو1952البضة

228خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الفـاو1952البضة

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفـاو1952البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الفـاو1952البضة 188كاظم  فنجان  حسي 
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53صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152الفـاو1952البضة

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الفـاو1952البضة
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152الفـاو1952البضة
45عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156الفـاو1952البضة

ي1سائرون156الفـاو1952البضة 75رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفـاو1952البضة

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفـاو1952البضة

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الفـاو1952البضة

11نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156الفـاو1952البضة

51اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156الفـاو1952البضة

13مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156الفـاو1952البضة

4بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156الفـاو1952البضة

ي2ائتالف النض158الفـاو1952البضة  اللعين 
ر 291جبار علي حسي 

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الفـاو1952البضة

31اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الفـاو1952البضة

1علي عبدالفتاح مجي فرهود3ائتالف النض158الفـاو1952البضة

10ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الفـاو1952البضة

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفـاو1952البضة

266جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158الفـاو1952البضة

391مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158الفـاو1952البضة

121صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185الفـاو1952البضة

42عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الفـاو1952البضة

90فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109البضة1953البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109البضة1953البضة
ر 2136عامر حسي 

11ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109البضة1953البضة

ر6تحالف الفتح109البضة1953البضة 113عدي عواد كاظم حسي 

21محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109البضة1953البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109البضة1953البضة

ي118البضة1953البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

31حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118البضة1953البضة
2زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

9عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146البضة1953البضة

81خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152البضة1953البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152البضة1953البضة 54كاظم  فنجان  حسي 

18صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152البضة1953البضة

ي6ائتالف دولة القانون152البضة1953البضة
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156البضة1953البضة 42رامي جبار  محمد  رسر
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11نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156البضة1953البضة

39اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156البضة1953البضة

5مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156البضة1953البضة

18بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156البضة1953البضة

ي2ائتالف النض158البضة1953البضة  اللعين 
ر 464جبار علي حسي 

166اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158البضة1953البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158البضة1953البضة

27جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158البضة1953البضة

557مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158البضة1953البضة

45صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185البضة1953البضة

48عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188البضة1953البضة

245فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109القبلـة1954البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح109القبلـة1954البضة
ر 81عامر حسي 

23ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109القبلـة1954البضة

ر6تحالف الفتح109القبلـة1954البضة 220عدي عواد كاظم حسي 

67محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109القبلـة1954البضة

11انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح109القبلـة1954البضة

ي118القبلـة1954البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

86حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي118القبلـة1954البضة
26زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

31عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق146القبلـة1954البضة

258خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152القبلـة1954البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152القبلـة1954البضة 118كاظم  فنجان  حسي 

16صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون152القبلـة1954البضة

ي6ائتالف دولة القانون152القبلـة1954البضة
98عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون156القبلـة1954البضة 192رامي جبار  محمد  رسر

48نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون156القبلـة1954البضة

75اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون156القبلـة1954البضة

38مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون156القبلـة1954البضة

41بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون156القبلـة1954البضة

ي2ائتالف النض158القبلـة1954البضة  اللعين 
ر 631جبار علي حسي 

202اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158القبلـة1954البضة

7ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158القبلـة1954البضة

473جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض158القبلـة1954البضة

325مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض158القبلـة1954البضة

23صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185القبلـة1954البضة

110عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188القبلـة1954البضة
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212فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الشعلة 2921البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الشعلة 2921البضة
ر 11عامر حسي 

2ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الشعلة 2921البضة

ر6تحالف الفتح2109الشعلة 2921البضة 120عدي عواد كاظم حسي 

6محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الشعلة 2921البضة

11انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الشعلة 2921البضة

ي2118الشعلة 2921البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

345حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الشعلة 2921البضة
11زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

28عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الشعلة 2921البضة

157خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الشعلة 2921البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الشعلة 2921البضة 84كاظم  فنجان  حسي 

14صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الشعلة 2921البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الشعلة 2921البضة
28عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الشعلة 2921البضة 217رامي جبار  محمد  رسر

258نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الشعلة 2921البضة

31اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الشعلة 2921البضة

84مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الشعلة 2921البضة

16بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الشعلة 2921البضة

ي2ائتالف النض2158الشعلة 2921البضة  اللعين 
ر 300جبار علي حسي 

43اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الشعلة 2921البضة

10ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الشعلة 2921البضة

54جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الشعلة 2921البضة

33مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الشعلة 2921البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الشعلة 2921البضة

38عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الشعلة 2921البضة

ر 2922البضة 170فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الحسي 

ر 2922البضة  جاسم علي3تحالف الفتح2109الحسي 
ر 16عامر حسي 

ر 2922البضة 14ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الحسي 

ر 2922البضة ر6تحالف الفتح2109الحسي  93عدي عواد كاظم حسي 

ر 2922البضة 14محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الحسي 

ر 2922البضة 4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الحسي 

ر 2922البضة ي2118الحسي 
ي5تيار الحكمة الوطنر

140حسن  خالطي  نصيف  راضر

ر 2922البضة ي2118الحسي 
1زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

ر 2922البضة 8عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الحسي 

ر 2922البضة 91خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الحسي 

ر 2922البضة ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الحسي  73كاظم  فنجان  حسي 
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ر 2922البضة 21صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الحسي 

ر 2922البضة ي6ائتالف دولة القانون2152الحسي 
21عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ر 2922البضة ي1سائرون2156الحسي  196رامي جبار  محمد  رسر

ر 2922البضة 35نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الحسي 

ر 2922البضة 69اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الحسي 

ر 2922البضة 217مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الحسي 

ر 2922البضة 114بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الحسي 

ر 2922البضة ي2ائتالف النض2158الحسي   اللعين 
ر 249جبار علي حسي 

ر 2922البضة 29اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الحسي 

ر 2922البضة 6ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الحسي 

ر 2922البضة 105جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الحسي 

ر 2922البضة 43مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الحسي 

ر 2922البضة 4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الحسي 

ر 2922البضة 12عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الحسي 

224فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الخليج 2923البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الخليج 2923البضة
ر 51عامر حسي 

10ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الخليج 2923البضة

ر6تحالف الفتح2109الخليج 2923البضة 41عدي عواد كاظم حسي 

5محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الخليج 2923البضة

7انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الخليج 2923البضة

ي2118الخليج 2923البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

80حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الخليج 2923البضة
2زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

9عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الخليج 2923البضة

89خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الخليج 2923البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الخليج 2923البضة 55كاظم  فنجان  حسي 

15صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الخليج 2923البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الخليج 2923البضة
18عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الخليج 2923البضة 82رامي جبار  محمد  رسر

37نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الخليج 2923البضة

31اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الخليج 2923البضة

34مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الخليج 2923البضة

13بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الخليج 2923البضة

ي2ائتالف النض2158الخليج 2923البضة  اللعين 
ر 329جبار علي حسي 

53اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الخليج 2923البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الخليج 2923البضة

48جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الخليج 2923البضة

Page 105 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

92مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الخليج 2923البضة

11صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الخليج 2923البضة

29عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الخليج 2923البضة

98فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109السياب 2924البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109السياب 2924البضة
ر 32عامر حسي 

11ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109السياب 2924البضة

ر6تحالف الفتح2109السياب 2924البضة 83عدي عواد كاظم حسي 

17محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109السياب 2924البضة

10انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109السياب 2924البضة

ي2118السياب 2924البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

59حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118السياب 2924البضة
5زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

29عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146السياب 2924البضة

109خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152السياب 2924البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152السياب 2924البضة 114كاظم  فنجان  حسي 

4صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152السياب 2924البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152السياب 2924البضة
12عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156السياب 2924البضة 84رامي جبار  محمد  رسر

12نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156السياب 2924البضة

30اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156السياب 2924البضة

30مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156السياب 2924البضة

52بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156السياب 2924البضة

ي2ائتالف النض2158السياب 2924البضة  اللعين 
ر 333جبار علي حسي 

28اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158السياب 2924البضة

3ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158السياب 2924البضة

131جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158السياب 2924البضة

81مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158السياب 2924البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185السياب 2924البضة

36عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188السياب 2924البضة

163فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109االصمىعي 2925البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109االصمىعي 2925البضة
ر 149عامر حسي 

29ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109االصمىعي 2925البضة

ر6تحالف الفتح2109االصمىعي 2925البضة 138عدي عواد كاظم حسي 

37محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109االصمىعي 2925البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109االصمىعي 2925البضة

ي2118االصمىعي 2925البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

29حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118االصمىعي 2925البضة
38زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر
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30عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146االصمىعي 2925البضة

129خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152االصمىعي 2925البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152االصمىعي 2925البضة 97كاظم  فنجان  حسي 

26صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152االصمىعي 2925البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152االصمىعي 2925البضة
98عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156االصمىعي 2925البضة 116رامي جبار  محمد  رسر

34نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156االصمىعي 2925البضة

21اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156االصمىعي 2925البضة

61مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156االصمىعي 2925البضة

88بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156االصمىعي 2925البضة

ي2ائتالف النض2158االصمىعي 2925البضة  اللعين 
ر 575جبار علي حسي 

78اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158االصمىعي 2925البضة

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158االصمىعي 2925البضة

130جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158االصمىعي 2925البضة

64مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158االصمىعي 2925البضة

41صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185االصمىعي 2925البضة

33عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188االصمىعي 2925البضة

48فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الموفقية 2926البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الموفقية 2926البضة
ر 31عامر حسي 

23ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الموفقية 2926البضة

ر6تحالف الفتح2109الموفقية 2926البضة 116عدي عواد كاظم حسي 

28محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الموفقية 2926البضة

5انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الموفقية 2926البضة

ي2118الموفقية 2926البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

40حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الموفقية 2926البضة
7زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

13عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الموفقية 2926البضة

73خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الموفقية 2926البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الموفقية 2926البضة 78كاظم  فنجان  حسي 

16صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الموفقية 2926البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الموفقية 2926البضة
22عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الموفقية 2926البضة 104رامي جبار  محمد  رسر

101نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الموفقية 2926البضة

22اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الموفقية 2926البضة

175مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الموفقية 2926البضة

92بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الموفقية 2926البضة

ي2ائتالف النض2158الموفقية 2926البضة  اللعين 
ر 423جبار علي حسي 
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73اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الموفقية 2926البضة

8ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الموفقية 2926البضة

120جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الموفقية 2926البضة

164مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الموفقية 2926البضة

15صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الموفقية 2926البضة

26عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الموفقية 2926البضة

62فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الفراهيدى 2927البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الفراهيدى 2927البضة
ر 1637عامر حسي 

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الفراهيدى 2927البضة

ر6تحالف الفتح2109الفراهيدى 2927البضة 84عدي عواد كاظم حسي 

12محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الفراهيدى 2927البضة

ي2118الفراهيدى 2927البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

28حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الفراهيدى 2927البضة
4زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

3عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الفراهيدى 2927البضة

75خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الفراهيدى 2927البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الفراهيدى 2927البضة 41كاظم  فنجان  حسي 

20صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الفراهيدى 2927البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الفراهيدى 2927البضة
14عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الفراهيدى 2927البضة 211رامي جبار  محمد  رسر

8نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الفراهيدى 2927البضة

9اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الفراهيدى 2927البضة

4مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الفراهيدى 2927البضة

21بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الفراهيدى 2927البضة

ي2ائتالف النض2158الفراهيدى 2927البضة  اللعين 
ر 426جبار علي حسي 

87اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الفراهيدى 2927البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الفراهيدى 2927البضة

18جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الفراهيدى 2927البضة

189مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الفراهيدى 2927البضة

44صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الفراهيدى 2927البضة

30عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الفراهيدى 2927البضة

111فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109شط العرب 2928البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109شط العرب 2928البضة
ر 1638عامر حسي 

23ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109شط العرب 2928البضة

ر6تحالف الفتح2109شط العرب 2928البضة 405عدي عواد كاظم حسي 

47محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109شط العرب 2928البضة

12انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109شط العرب 2928البضة
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ي2118شط العرب 2928البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

148حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118شط العرب 2928البضة
74زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

137عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146شط العرب 2928البضة

205خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152شط العرب 2928البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152شط العرب 2928البضة 184كاظم  فنجان  حسي 

32صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152شط العرب 2928البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152شط العرب 2928البضة
28عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156شط العرب 2928البضة 91رامي جبار  محمد  رسر

57نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156شط العرب 2928البضة

24اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156شط العرب 2928البضة

202مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156شط العرب 2928البضة

301بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156شط العرب 2928البضة

ي2ائتالف النض2158شط العرب 2928البضة  اللعين 
ر 615جبار علي حسي 

219اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158شط العرب 2928البضة

17ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158شط العرب 2928البضة

151جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158شط العرب 2928البضة

45مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158شط العرب 2928البضة

6صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185شط العرب 2928البضة

57عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188شط العرب 2928البضة

77فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109البضة القديمة 2929البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109البضة القديمة 2929البضة
ر 466عامر حسي 

9ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109البضة القديمة 2929البضة

ر6تحالف الفتح2109البضة القديمة 2929البضة 118عدي عواد كاظم حسي 

14محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109البضة القديمة 2929البضة

3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109البضة القديمة 2929البضة

ي2118البضة القديمة 2929البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

28حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118البضة القديمة 2929البضة
17زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

4عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146البضة القديمة 2929البضة

135خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152البضة القديمة 2929البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152البضة القديمة 2929البضة 54كاظم  فنجان  حسي 

19صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152البضة القديمة 2929البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152البضة القديمة 2929البضة
14عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156البضة القديمة 2929البضة 219رامي جبار  محمد  رسر

20نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156البضة القديمة 2929البضة

32اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156البضة القديمة 2929البضة

15مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156البضة القديمة 2929البضة
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14بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156البضة القديمة 2929البضة

ي2ائتالف النض2158البضة القديمة 2929البضة  اللعين 
ر 447جبار علي حسي 

92اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158البضة القديمة 2929البضة

8ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158البضة القديمة 2929البضة

40جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158البضة القديمة 2929البضة

309مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158البضة القديمة 2929البضة

35صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185البضة القديمة 2929البضة

56عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188البضة القديمة 2929البضة

146فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109العشـار 2930البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109العشـار 2930البضة
ر 17عامر حسي 

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109العشـار 2930البضة

ر6تحالف الفتح2109العشـار 2930البضة 69عدي عواد كاظم حسي 

19محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109العشـار 2930البضة

8انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109العشـار 2930البضة

ي2118العشـار 2930البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

17حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118العشـار 2930البضة
13زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

9عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146العشـار 2930البضة

95خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152العشـار 2930البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152العشـار 2930البضة 86كاظم  فنجان  حسي 

30صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152العشـار 2930البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152العشـار 2930البضة
17عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156العشـار 2930البضة 184رامي جبار  محمد  رسر

21نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156العشـار 2930البضة

157اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156العشـار 2930البضة

48مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156العشـار 2930البضة

63بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156العشـار 2930البضة

ي2ائتالف النض2158العشـار 2930البضة  اللعين 
ر 337جبار علي حسي 

34اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158العشـار 2930البضة

7ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158العشـار 2930البضة

20جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158العشـار 2930البضة

38مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158العشـار 2930البضة

2صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185العشـار 2930البضة

16عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188العشـار 2930البضة

74فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الجمهـورية 2931البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الجمهـورية 2931البضة
ر 22عامر حسي 

4ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الجمهـورية 2931البضة
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ر6تحالف الفتح2109الجمهـورية 2931البضة 51عدي عواد كاظم حسي 

10محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الجمهـورية 2931البضة

3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الجمهـورية 2931البضة

ي2118الجمهـورية 2931البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

22حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الجمهـورية 2931البضة
6زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

33عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الجمهـورية 2931البضة

102خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الجمهـورية 2931البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الجمهـورية 2931البضة 47كاظم  فنجان  حسي 

19صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الجمهـورية 2931البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الجمهـورية 2931البضة
11عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الجمهـورية 2931البضة 174رامي جبار  محمد  رسر

144نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الجمهـورية 2931البضة

25اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الجمهـورية 2931البضة

23مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الجمهـورية 2931البضة

55بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الجمهـورية 2931البضة

ي2ائتالف النض2158الجمهـورية 2931البضة  اللعين 
ر 302جبار علي حسي 

19اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الجمهـورية 2931البضة

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الجمهـورية 2931البضة

87جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الجمهـورية 2931البضة

1غازي فيصل محمد يحن 6ائتالف النض2158الجمهـورية 2931البضة

48مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الجمهـورية 2931البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الجمهـورية 2931البضة

32عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الجمهـورية 2931البضة

123فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109المهـلب 2932البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109المهـلب 2932البضة
ر 1559عامر حسي 

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109المهـلب 2932البضة

ر6تحالف الفتح2109المهـلب 2932البضة 133عدي عواد كاظم حسي 

38محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109المهـلب 2932البضة

6انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109المهـلب 2932البضة

ي2118المهـلب 2932البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

51حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118المهـلب 2932البضة
16زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

35عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146المهـلب 2932البضة

82خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152المهـلب 2932البضة

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152المهـلب 2932البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152المهـلب 2932البضة 73كاظم  فنجان  حسي 

34صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152المهـلب 2932البضة
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ي6ائتالف دولة القانون2152المهـلب 2932البضة
25عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156المهـلب 2932البضة

ي1سائرون2156المهـلب 2932البضة 152رامي جبار  محمد  رسر

25نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156المهـلب 2932البضة

37اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156المهـلب 2932البضة

36مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156المهـلب 2932البضة

25بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156المهـلب 2932البضة

ي2ائتالف النض2158المهـلب 2932البضة  اللعين 
ر 376جبار علي حسي 

94اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158المهـلب 2932البضة

6ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158المهـلب 2932البضة

108جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158المهـلب 2932البضة

133مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158المهـلب 2932البضة

43صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185المهـلب 2932البضة

53عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188المهـلب 2932البضة

158فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109مـوىس بن نصي  2933البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109مـوىس بن نصي  2933البضة
ر 181عامر حسي 

16ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109مـوىس بن نصي  2933البضة

ر6تحالف الفتح2109مـوىس بن نصي  2933البضة 97عدي عواد كاظم حسي 

21محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109مـوىس بن نصي  2933البضة

2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109مـوىس بن نصي  2933البضة

ي2118مـوىس بن نصي  2933البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

30حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118مـوىس بن نصي  2933البضة
29زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

34عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146مـوىس بن نصي  2933البضة

186خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152مـوىس بن نصي  2933البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152مـوىس بن نصي  2933البضة 238كاظم  فنجان  حسي 

63صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152مـوىس بن نصي  2933البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152مـوىس بن نصي  2933البضة
16عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156مـوىس بن نصي  2933البضة 224رامي جبار  محمد  رسر

18نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156مـوىس بن نصي  2933البضة

32اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156مـوىس بن نصي  2933البضة

23مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156مـوىس بن نصي  2933البضة

19بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156مـوىس بن نصي  2933البضة

ي2ائتالف النض2158مـوىس بن نصي  2933البضة  اللعين 
ر 605جبار علي حسي 

99اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158مـوىس بن نصي  2933البضة

25ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158مـوىس بن نصي  2933البضة

137جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158مـوىس بن نصي  2933البضة
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128مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158مـوىس بن نصي  2933البضة

36صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185مـوىس بن نصي  2933البضة

53عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188مـوىس بن نصي  2933البضة

221فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة
ر 25عامر حسي 

8ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة

ر6تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة 174عدي عواد كاظم حسي 

75محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة

18انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الهادي 2934البضة

ي2118الهادي 2934البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

103حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الهادي 2934البضة
15زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

37عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الهادي 2934البضة

209خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الهادي 2934البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الهادي 2934البضة 233كاظم  فنجان  حسي 

8صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الهادي 2934البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الهادي 2934البضة
52عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الهادي 2934البضة 605رامي جبار  محمد  رسر

342نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الهادي 2934البضة

76اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الهادي 2934البضة

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون2156الهادي 2934البضة

90مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الهادي 2934البضة

48بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الهادي 2934البضة

ي2ائتالف النض2158الهادي 2934البضة  اللعين 
ر 414جبار علي حسي 

39اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الهادي 2934البضة

26ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الهادي 2934البضة

175جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الهادي 2934البضة

27مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الهادي 2934البضة

2صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الهادي 2934البضة

86عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الهادي 2934البضة

ي2تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة
2احمد صالل عزيز عان 

ي خلف2تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

189فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة
ر 118عامر حسي 

4عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة
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2اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة 2ساجدة  رسوىلي حسي 

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

21ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

1خزعل كاطع عيىس جي 6تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

2عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

ر6تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة 292عدي عواد كاظم حسي 

4ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

30محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

10انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة

 محمد علي مناف44تحالف الفتح2109المعقـل 2935البضة
ر 1حسي 

ي2118المعقـل 2935البضة
1احمد نهي  راهي دبيس5تيار الحكمة الوطنر

ي2118المعقـل 2935البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

63حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118المعقـل 2935البضة
1رجاح مطرود مزعل سفاح5تيار الحكمة الوطنر

ي2118المعقـل 2935البضة
3عبداالمي   دخيل راشد خرميط5تيار الحكمة الوطنر

ي2118المعقـل 2935البضة
3مناف احمد شعالن مطرسر5تيار الحكمة الوطنر

ي2118المعقـل 2935البضة
10زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

60عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146المعقـل 2935البضة

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

191خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

7نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

ر2ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة 1بهاء الدين نور محمد حسي 

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

 علي2ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة
ر 2خضي  عبيس حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة 664كاظم  فنجان  حسي 

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

4زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

27صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة

ر كعيد4ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة 1عديله حمود حسي 

ي6ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة
52عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون2152المعقـل 2935البضة
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اصوات 

المرشح

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156المعقـل 2935البضة

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156المعقـل 2935البضة

ي1سائرون2156المعقـل 2935البضة 322رامي جبار  محمد  رسر

9صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156المعقـل 2935البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156المعقـل 2935البضة

8ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156المعقـل 2935البضة

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156المعقـل 2935البضة

2محمد  رضا داود نارص1سائرون2156المعقـل 2935البضة

1زهراء عبدالجبار عليوي  عباس8سائرون2156المعقـل 2935البضة

33نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156المعقـل 2935البضة

87اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156المعقـل 2935البضة

1حميد  علي حسن  جزار10سائرون2156المعقـل 2935البضة

1عبدالخضر مهدي جوير طاهر10سائرون2156المعقـل 2935البضة

ر عبد10سائرون2156المعقـل 2935البضة 1عالء حمزة حسي 

1حميد  كاظم جعفر علي18سائرون2156المعقـل 2935البضة

2عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون2156المعقـل 2935البضة

60مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156المعقـل 2935البضة

26بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156المعقـل 2935البضة

ي2ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة  اللعين 
ر 477جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة
1حمادي محمد راضر

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة 1عبدالحسي 

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

4عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

116اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

1توفيق حمود شنجار صكر3ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

ر سلمان3ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة 2صباح  مهدي حسي 

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

49ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

5حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

5عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

123جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

1علي معارج صويدج طاهر6ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

ي منوخ6ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة
1فالح  عبدالكريم راضر

1فيصل حسان سكر سلمان6ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

Page 115 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

1اليوجد مرشح9ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

1محمد هادي كاظم عباس9ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

156مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158المعقـل 2935البضة

14صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185المعقـل 2935البضة

47عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188المعقـل 2935البضة

ي2تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة
2احمد صالل عزيز عان 

2جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

198فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

2نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

ر3تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة
ر 65عامر حسي 

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

ر عبدهللا4تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة 1ساجدة  رسوىلي حسي 

6ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

ر6تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة 142عدي عواد كاظم حسي 

1علي محمد شندي مال هللا6تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

1ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

82محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

3نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109التاميم 2936البضة

ي2118التاميم 2936البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

63حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118التاميم 2936البضة
36زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

34عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146التاميم 2936البضة

172خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

5خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

 علي2ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة
ر 1خضي  عبيس حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة 51كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة
ر 1كاظم حسي 

21صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة
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اصوات 

المرشح

ي حيوان6ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة
7شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة
92عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون2152التاميم 2936البضة

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156التاميم 2936البضة

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156التاميم 2936البضة

6جمال فاخر عويد علي1سائرون2156التاميم 2936البضة

ي1سائرون2156التاميم 2936البضة 159رامي جبار  محمد  رسر

10صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156التاميم 2936البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156التاميم 2936البضة

4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156التاميم 2936البضة

1محمد  رضا داود نارص1سائرون2156التاميم 2936البضة

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156التاميم 2936البضة

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156التاميم 2936البضة 1ايناس ناج 

1منار  عمران عباس هويدي8سائرون2156التاميم 2936البضة

25نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156التاميم 2936البضة

19اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156التاميم 2936البضة

2عبدالخضر مهدي جوير طاهر10سائرون2156التاميم 2936البضة

1حميد  كاظم جعفر علي18سائرون2156التاميم 2936البضة

4عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون2156التاميم 2936البضة

99مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156التاميم 2936البضة

61بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156التاميم 2936البضة

ي2ائتالف النض2158التاميم 2936البضة  اللعين 
ر 1050جبار علي حسي 

3عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

1ابراهيم سلمان جبار هويدي3ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

38اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

ر سلمان3ائتالف النض2158التاميم 2936البضة 1صباح  مهدي حسي 

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

20ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

1اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

114جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

2غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

199مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158التاميم 2936البضة

24صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185التاميم 2936البضة
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35عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188التاميم 2936البضة

ر1حركة ارادة2188التاميم 2936البضة 1محمد ابراهيم محمد حسي 

130فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109أنـس 2937البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109أنـس 2937البضة
ر 52عامر حسي 

26ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109أنـس 2937البضة

ر6تحالف الفتح2109أنـس 2937البضة 200عدي عواد كاظم حسي 

26محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109أنـس 2937البضة

ي2118أنـس 2937البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

15حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118أنـس 2937البضة
60زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

15عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146أنـس 2937البضة

173خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152أنـس 2937البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152أنـس 2937البضة 32كاظم  فنجان  حسي 

23صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152أنـس 2937البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152أنـس 2937البضة
41عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156أنـس 2937البضة 83رامي جبار  محمد  رسر

18نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156أنـس 2937البضة

31اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156أنـس 2937البضة

36مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156أنـس 2937البضة

1بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156أنـس 2937البضة

ي2ائتالف النض2158أنـس 2937البضة  اللعين 
ر 339جبار علي حسي 

40اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158أنـس 2937البضة

10ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158أنـس 2937البضة

44جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158أنـس 2937البضة

256مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158أنـس 2937البضة

136صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185أنـس 2937البضة

49عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188أنـس 2937البضة

56فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الزبـي  2938البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الزبـي  2938البضة
ر 10عامر حسي 

19ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الزبـي  2938البضة

ر6تحالف الفتح2109الزبـي  2938البضة 147عدي عواد كاظم حسي 

8محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الزبـي  2938البضة

5انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الزبـي  2938البضة

ي2118الزبـي  2938البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

18حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الزبـي  2938البضة
12زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

14عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الزبـي  2938البضة

116خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الزبـي  2938البضة
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ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الزبـي  2938البضة 27كاظم  فنجان  حسي 

8صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الزبـي  2938البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الزبـي  2938البضة
28عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الزبـي  2938البضة 75رامي جبار  محمد  رسر

6نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الزبـي  2938البضة

12اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الزبـي  2938البضة

21مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الزبـي  2938البضة

2بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الزبـي  2938البضة

ي2ائتالف النض2158الزبـي  2938البضة  اللعين 
ر 239جبار علي حسي 

18اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الزبـي  2938البضة

17ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الزبـي  2938البضة

54جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الزبـي  2938البضة

184مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الزبـي  2938البضة

74صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الزبـي  2938البضة

14عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الزبـي  2938البضة

47فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109أم قصـر 2940البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109أم قصـر 2940البضة
ر 56عامر حسي 

ر6تحالف الفتح2109أم قصـر 2940البضة 263عدي عواد كاظم حسي 

33محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109أم قصـر 2940البضة

7انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109أم قصـر 2940البضة

ي2118أم قصـر 2940البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

11حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118أم قصـر 2940البضة
7زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

14عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146أم قصـر 2940البضة

94خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152أم قصـر 2940البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152أم قصـر 2940البضة 151كاظم  فنجان  حسي 

8صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152أم قصـر 2940البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152أم قصـر 2940البضة
24عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156أم قصـر 2940البضة 39رامي جبار  محمد  رسر

4نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156أم قصـر 2940البضة

4اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156أم قصـر 2940البضة

17مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156أم قصـر 2940البضة

8بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156أم قصـر 2940البضة

ي2ائتالف النض2158أم قصـر 2940البضة  اللعين 
ر 83جبار علي حسي 

27اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158أم قصـر 2940البضة

3ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158أم قصـر 2940البضة

30جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158أم قصـر 2940البضة
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141مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158أم قصـر 2940البضة

20صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185أم قصـر 2940البضة

18عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188أم قصـر 2940البضة

307فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109القـرنة 2942البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109القـرنة 2942البضة
ر 8عامر حسي 

36ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109القـرنة 2942البضة

ر6تحالف الفتح2109القـرنة 2942البضة 101عدي عواد كاظم حسي 

111محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109القـرنة 2942البضة

5انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109القـرنة 2942البضة

ي2118القـرنة 2942البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

31حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118القـرنة 2942البضة
15زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

6عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146القـرنة 2942البضة

109خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152القـرنة 2942البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152القـرنة 2942البضة 46كاظم  فنجان  حسي 

4صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152القـرنة 2942البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152القـرنة 2942البضة
1676عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156القـرنة 2942البضة 57رامي جبار  محمد  رسر

3نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156القـرنة 2942البضة

1اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156القـرنة 2942البضة

723مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156القـرنة 2942البضة

419بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156القـرنة 2942البضة

ي2ائتالف النض2158القـرنة 2942البضة  اللعين 
ر 128جبار علي حسي 

5اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158القـرنة 2942البضة

5ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158القـرنة 2942البضة

191جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158القـرنة 2942البضة

102مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158القـرنة 2942البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185القـرنة 2942البضة

7عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188القـرنة 2942البضة

57فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109المدينـة 2943البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109المدينـة 2943البضة
ر 22عامر حسي 

16ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109المدينـة 2943البضة

ر6تحالف الفتح2109المدينـة 2943البضة 235عدي عواد كاظم حسي 

57محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109المدينـة 2943البضة

26انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109المدينـة 2943البضة

ي2118المدينـة 2943البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

47حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118المدينـة 2943البضة
6زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر
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15عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146المدينـة 2943البضة

161خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152المدينـة 2943البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152المدينـة 2943البضة 43كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152المدينـة 2943البضة
ر 1كاظم حسي 

6صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152المدينـة 2943البضة

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون2152المدينـة 2943البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152المدينـة 2943البضة
50عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156المدينـة 2943البضة 26رامي جبار  محمد  رسر

ر عذافة1سائرون2156المدينـة 2943البضة 1محمد علي حسي 

51نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156المدينـة 2943البضة

3اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156المدينـة 2943البضة

154مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156المدينـة 2943البضة

197بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156المدينـة 2943البضة

ي2ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة  اللعين 
ر 252جبار علي حسي 

14اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة

ر سلمان3ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة 1صباح  مهدي حسي 

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة

43ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة

361جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة

1فيصل حسان سكر سلمان6ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة

7مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158المدينـة 2943البضة

3صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185المدينـة 2943البضة

18عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188المدينـة 2943البضة

43فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109طلحـة2944البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109طلحـة2944البضة
ر 124عامر حسي 

17ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109طلحـة2944البضة

ر6تحالف الفتح2109طلحـة2944البضة 249عدي عواد كاظم حسي 

451محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109طلحـة2944البضة

44انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109طلحـة2944البضة

ي2118طلحـة2944البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

12حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118طلحـة2944البضة
43زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

4عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146طلحـة2944البضة

60خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152طلحـة2944البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152طلحـة2944البضة 123كاظم  فنجان  حسي 

5صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152طلحـة2944البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152طلحـة2944البضة
5عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 
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ي1سائرون2156طلحـة2944البضة 15رامي جبار  محمد  رسر

2نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156طلحـة2944البضة

1اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156طلحـة2944البضة

209مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156طلحـة2944البضة

19بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156طلحـة2944البضة

ي2ائتالف النض2158طلحـة2944البضة  اللعين 
ر 234جبار علي حسي 

1اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158طلحـة2944البضة

41ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158طلحـة2944البضة

264جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158طلحـة2944البضة

2مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158طلحـة2944البضة

2صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185طلحـة2944البضة

4عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188طلحـة2944البضة

55فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الهويـر 2945البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الهويـر 2945البضة
ر 312عامر حسي 

49ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الهويـر 2945البضة

ر6تحالف الفتح2109الهويـر 2945البضة 195عدي عواد كاظم حسي 

32محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الهويـر 2945البضة

3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الهويـر 2945البضة

ي2118الهويـر 2945البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

92حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الهويـر 2945البضة
13زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

6عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الهويـر 2945البضة

45خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الهويـر 2945البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الهويـر 2945البضة 229كاظم  فنجان  حسي 

1صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الهويـر 2945البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الهويـر 2945البضة
66عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الهويـر 2945البضة 22رامي جبار  محمد  رسر

76مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الهويـر 2945البضة

90بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الهويـر 2945البضة

ي2ائتالف النض2158الهويـر 2945البضة  اللعين 
ر 69جبار علي حسي 

3اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الهويـر 2945البضة

15ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الهويـر 2945البضة

225جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الهويـر 2945البضة

11مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الهويـر 2945البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الهويـر 2945البضة

8عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الهويـر 2945البضة

44فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الشـرش 2946البضة
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 جاسم علي3تحالف الفتح2109الشـرش 2946البضة
ر 11عامر حسي 

11ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الشـرش 2946البضة

ر6تحالف الفتح2109الشـرش 2946البضة 116عدي عواد كاظم حسي 

43محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الشـرش 2946البضة

2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الشـرش 2946البضة

ي2118الشـرش 2946البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

8حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الشـرش 2946البضة
13زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

18عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الشـرش 2946البضة

66خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الشـرش 2946البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الشـرش 2946البضة 7كاظم  فنجان  حسي 

2صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الشـرش 2946البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الشـرش 2946البضة
85عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الشـرش 2946البضة 15رامي جبار  محمد  رسر

6نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الشـرش 2946البضة

5اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الشـرش 2946البضة

420مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الشـرش 2946البضة

12بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الشـرش 2946البضة

ي2ائتالف النض2158الشـرش 2946البضة  اللعين 
ر 95جبار علي حسي 

6ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الشـرش 2946البضة

94جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الشـرش 2946البضة

13مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الشـرش 2946البضة

2صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الشـرش 2946البضة

4عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الشـرش 2946البضة

146فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة

ر3تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة
ر 32عامر حسي 

37ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة

ر6تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة 218عدي عواد كاظم حسي 

3ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة

19محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة

31انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الهارثـة 2947البضة

ي2118الهارثـة 2947البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

81حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الهارثـة 2947البضة
2زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

864عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الهارثـة 2947البضة

226خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة
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1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة 125كاظم  فنجان  حسي 

44صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة

ي حيوان6ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة
2شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون2152الهارثـة 2947البضة
156عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

2جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الهارثـة 2947البضة

ي1سائرون2156الهارثـة 2947البضة 252رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الهارثـة 2947البضة

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156الهارثـة 2947البضة

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الهارثـة 2947البضة

1زهراء عبدالجبار عليوي  عباس8سائرون2156الهارثـة 2947البضة

19نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الهارثـة 2947البضة

17اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الهارثـة 2947البضة

1عودة ماهر غانم صالح10سائرون2156الهارثـة 2947البضة

115مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الهارثـة 2947البضة

52بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الهارثـة 2947البضة

ي2ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة  اللعين 
ر 311جبار علي حسي 

34اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

ر سلمان3ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة 1صباح  مهدي حسي 

94ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

1اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

225جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

1احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

21مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الهارثـة 2947البضة

5صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الهارثـة 2947البضة

41عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الهارثـة 2947البضة

365فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109دجلـة 2948البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109دجلـة 2948البضة
ر 10عامر حسي 

16ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109دجلـة 2948البضة

ر6تحالف الفتح2109دجلـة 2948البضة 258عدي عواد كاظم حسي 

68محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109دجلـة 2948البضة

20انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109دجلـة 2948البضة

ي2118دجلـة 2948البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

34حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118دجلـة 2948البضة
4زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر
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117عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146دجلـة 2948البضة

302خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152دجلـة 2948البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152دجلـة 2948البضة 82كاظم  فنجان  حسي 

25صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152دجلـة 2948البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152دجلـة 2948البضة
127عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156دجلـة 2948البضة 543رامي جبار  محمد  رسر

10نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156دجلـة 2948البضة

6اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156دجلـة 2948البضة

39مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156دجلـة 2948البضة

13بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156دجلـة 2948البضة

ي2ائتالف النض2158دجلـة 2948البضة  اللعين 
ر 180جبار علي حسي 

52اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158دجلـة 2948البضة

85ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158دجلـة 2948البضة

162جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158دجلـة 2948البضة

6مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158دجلـة 2948البضة

8صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185دجلـة 2948البضة

71عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188دجلـة 2948البضة

152فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109النض 2949البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109النض 2949البضة
ر 7عامر حسي 

42ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109النض 2949البضة

ر6تحالف الفتح2109النض 2949البضة 425عدي عواد كاظم حسي 

163محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109النض 2949البضة

15انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109النض 2949البضة

ي2118النض 2949البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

27حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118النض 2949البضة
4زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

83عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146النض 2949البضة

101خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152النض 2949البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152النض 2949البضة 68كاظم  فنجان  حسي 

31صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152النض 2949البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152النض 2949البضة
264عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156النض 2949البضة 51رامي جبار  محمد  رسر

6نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156النض 2949البضة

2اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156النض 2949البضة

350مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156النض 2949البضة

8بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156النض 2949البضة

ي2ائتالف النض2158النض 2949البضة  اللعين 
ر 124جبار علي حسي 
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65اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158النض 2949البضة

15ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158النض 2949البضة

203جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158النض 2949البضة

4مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158النض 2949البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185النض 2949البضة

3عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188النض 2949البضة

ي الخصـيب 2950البضة 88فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109ان 

ي الخصـيب 2950البضة  جاسم علي3تحالف الفتح2109ان 
ر 291عامر حسي 

ي الخصـيب 2950البضة 114ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109ان 

ي الخصـيب 2950البضة ر6تحالف الفتح2109ان  282عدي عواد كاظم حسي 

ي الخصـيب 2950البضة 42محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109ان 

ي الخصـيب 2950البضة 2انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109ان 

ي الخصـيب 2950البضة ي2118ان 
ي5تيار الحكمة الوطنر

34حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي الخصـيب 2950البضة ي2118ان 
111زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

ي الخصـيب 2950البضة 70عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146ان 

ي الخصـيب 2950البضة 291خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152ان 

ي الخصـيب 2950البضة ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152ان  61كاظم  فنجان  حسي 

ي الخصـيب 2950البضة 16صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152ان 

ي الخصـيب 2950البضة ي6ائتالف دولة القانون2152ان 
12عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي الخصـيب 2950البضة ي1سائرون2156ان  139رامي جبار  محمد  رسر

ي الخصـيب 2950البضة 11نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156ان 

ي الخصـيب 2950البضة 930اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156ان 

ي الخصـيب 2950البضة 5مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156ان 

ي الخصـيب 2950البضة 1بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156ان 

ي الخصـيب 2950البضة ي2ائتالف النض2158ان   اللعين 
ر 385جبار علي حسي 

ي الخصـيب 2950البضة 91اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158ان 

ي الخصـيب 2950البضة 1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158ان 

ي الخصـيب 2950البضة 137جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158ان 

ي الخصـيب 2950البضة 943مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158ان 

ي الخصـيب 2950البضة 243صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185ان 

ي الخصـيب 2950البضة 1540عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188ان 

127فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109الحسن البصـري 2951البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109الحسن البصـري 2951البضة
ر 743عامر حسي 

32ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الحسن البصـري 2951البضة

ر6تحالف الفتح2109الحسن البصـري 2951البضة 225عدي عواد كاظم حسي 

27محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109الحسن البصـري 2951البضة
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3انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109الحسن البصـري 2951البضة

ي2118الحسن البصـري 2951البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

39حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118الحسن البصـري 2951البضة
26زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

91عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146الحسن البصـري 2951البضة

223خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152الحسن البصـري 2951البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الحسن البصـري 2951البضة 66كاظم  فنجان  حسي 

17صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152الحسن البصـري 2951البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152الحسن البصـري 2951البضة
9عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156الحسن البصـري 2951البضة 104رامي جبار  محمد  رسر

6نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156الحسن البصـري 2951البضة

580اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156الحسن البصـري 2951البضة

6مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156الحسن البصـري 2951البضة

4بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156الحسن البصـري 2951البضة

ي2ائتالف النض2158الحسن البصـري 2951البضة  اللعين 
ر 379جبار علي حسي 

227اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158الحسن البصـري 2951البضة

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الحسن البصـري 2951البضة

52جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الحسن البصـري 2951البضة

820مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158الحسن البصـري 2951البضة

188صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185الحسن البصـري 2951البضة

481عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188الحسن البصـري 2951البضة

80فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109البضة 2953البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح2109البضة 2953البضة
ر 338عامر حسي 

7ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109البضة 2953البضة

ر6تحالف الفتح2109البضة 2953البضة 245عدي عواد كاظم حسي 

4محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109البضة 2953البضة

1انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109البضة 2953البضة

ي2118البضة 2953البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

99حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118البضة 2953البضة
2زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

41عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146البضة 2953البضة

103خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152البضة 2953البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152البضة 2953البضة 22كاظم  فنجان  حسي 

44صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152البضة 2953البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152البضة 2953البضة
9عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون2156البضة 2953البضة 249رامي جبار  محمد  رسر

8نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156البضة 2953البضة

86اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156البضة 2953البضة
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33مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156البضة 2953البضة

4بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156البضة 2953البضة

ي2ائتالف النض2158البضة 2953البضة  اللعين 
ر 320جبار علي حسي 

101اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158البضة 2953البضة

79جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158البضة 2953البضة

259مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158البضة 2953البضة

263صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185البضة 2953البضة

53عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188البضة 2953البضة

1جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

2عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

233فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

ر3تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة
ر 162عامر حسي 

10ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

2عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

ر6تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة 259عدي عواد كاظم حسي 

44محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

6انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح2109القبلـة 2954البضة

ي2118القبلـة 2954البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

160حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي2118القبلـة 2954البضة
29زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

48عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق2146القبلـة 2954البضة

281خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة
1رسول راضر

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة 147كاظم  فنجان  حسي 

61صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

ي6ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة
88عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152القبلـة 2954البضة

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156القبلـة 2954البضة

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156القبلـة 2954البضة

ي1سائرون2156القبلـة 2954البضة 313رامي جبار  محمد  رسر

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156القبلـة 2954البضة

1زينب  عبد الزهرة  عبيد مهدي8سائرون2156القبلـة 2954البضة
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37نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون2156القبلـة 2954البضة

68اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون2156القبلـة 2954البضة

76مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون2156القبلـة 2954البضة

36بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون2156القبلـة 2954البضة

ي2ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة  اللعين 
ر 701جبار علي حسي 

3عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

248اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

9ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

1اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

461جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

2حكمت سليمان عيادة تاري6ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

1شامل مظهر عبود دفار6ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

2علي معارج صويدج طاهر6ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

6اليوجد مرشح6ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

368مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض2158القبلـة 2954البضة

76صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية2185القبلـة 2954البضة

95عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188القبلـة 2954البضة

ر 3922البضة 101فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109الحسي 

ر 3922البضة  جاسم علي3تحالف الفتح3109الحسي 
ر 51عامر حسي 

ر 3922البضة 2ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109الحسي 

ر 3922البضة ر6تحالف الفتح3109الحسي  129عدي عواد كاظم حسي 

ر 3922البضة 27محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109الحسي 

ر 3922البضة 4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109الحسي 

ر 3922البضة ي3118الحسي 
ي5تيار الحكمة الوطنر

69حسن  خالطي  نصيف  راضر

ر 3922البضة ي3118الحسي 
7زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

ر 3922البضة 10عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146الحسي 

ر 3922البضة 185خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152الحسي 

ر 3922البضة ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152الحسي  118كاظم  فنجان  حسي 

ر 3922البضة 27صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152الحسي 

ر 3922البضة ي6ائتالف دولة القانون3152الحسي 
21عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ر 3922البضة ي1سائرون3156الحسي  259رامي جبار  محمد  رسر

ر 3922البضة 23نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156الحسي 

ر 3922البضة 152اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156الحسي 

ر 3922البضة 140مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156الحسي 
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ر 3922البضة 181بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156الحسي 

ر 3922البضة ي2ائتالف النض3158الحسي   اللعين 
ر 320جبار علي حسي 

ر 3922البضة 25اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158الحسي 

ر 3922البضة 6ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158الحسي 

ر 3922البضة 267جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158الحسي 

ر 3922البضة 41مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158الحسي 

ر 3922البضة 4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185الحسي 

ر 3922البضة 15عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188الحسي 

35فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109شط العرب 3928البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109شط العرب 3928البضة
ر 63عامر حسي 

14ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109شط العرب 3928البضة

ر6تحالف الفتح3109شط العرب 3928البضة 64عدي عواد كاظم حسي 

771محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109شط العرب 3928البضة

4انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109شط العرب 3928البضة

ي3118شط العرب 3928البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

11حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118شط العرب 3928البضة
14زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

5عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146شط العرب 3928البضة

41خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152شط العرب 3928البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152شط العرب 3928البضة 7كاظم  فنجان  حسي 

ي6ائتالف دولة القانون3152شط العرب 3928البضة
5عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156شط العرب 3928البضة 14رامي جبار  محمد  رسر

3نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156شط العرب 3928البضة

19اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156شط العرب 3928البضة

58مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156شط العرب 3928البضة

5بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156شط العرب 3928البضة

ي2ائتالف النض3158شط العرب 3928البضة  اللعين 
ر 178جبار علي حسي 

4اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158شط العرب 3928البضة

9ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158شط العرب 3928البضة

21جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158شط العرب 3928البضة

25مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158شط العرب 3928البضة

3صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185شط العرب 3928البضة

3عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188شط العرب 3928البضة

349فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة
ر 90عامر حسي 

21ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة
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ر6تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة 233عدي عواد كاظم حسي 

59محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة

6انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109مـوىس بن نصي  3933البضة

ي3118مـوىس بن نصي  3933البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

99حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118مـوىس بن نصي  3933البضة
15زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

68عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146مـوىس بن نصي  3933البضة

264خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152مـوىس بن نصي  3933البضة

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون3152مـوىس بن نصي  3933البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152مـوىس بن نصي  3933البضة 105كاظم  فنجان  حسي 

28صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152مـوىس بن نصي  3933البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152مـوىس بن نصي  3933البضة
91عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

3جمال فاخر عويد علي1سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

ي1سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة 366رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

99نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

127اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

1عودة ماهر غانم صالح10سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

180مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

55بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156مـوىس بن نصي  3933البضة

ي2ائتالف النض3158مـوىس بن نصي  3933البضة  اللعين 
ر 802جبار علي حسي 

94اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158مـوىس بن نصي  3933البضة

11ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158مـوىس بن نصي  3933البضة

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158مـوىس بن نصي  3933البضة

216جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158مـوىس بن نصي  3933البضة

182مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158مـوىس بن نصي  3933البضة

25صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185مـوىس بن نصي  3933البضة

92عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188مـوىس بن نصي  3933البضة

98فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109الهادي 3934البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109الهادي 3934البضة
ر 9عامر حسي 

11ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109الهادي 3934البضة

ر6تحالف الفتح3109الهادي 3934البضة 94عدي عواد كاظم حسي 

20محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109الهادي 3934البضة

14انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109الهادي 3934البضة

ي3118الهادي 3934البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

22حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118الهادي 3934البضة
5زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

49عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146الهادي 3934البضة
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139خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152الهادي 3934البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152الهادي 3934البضة 225كاظم  فنجان  حسي 

15صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152الهادي 3934البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152الهادي 3934البضة
24عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156الهادي 3934البضة 298رامي جبار  محمد  رسر

40نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156الهادي 3934البضة

52اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156الهادي 3934البضة

83مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156الهادي 3934البضة

16بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156الهادي 3934البضة

ي2ائتالف النض3158الهادي 3934البضة  اللعين 
ر 233جبار علي حسي 

39اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158الهادي 3934البضة

3ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158الهادي 3934البضة

48جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158الهادي 3934البضة

35مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158الهادي 3934البضة

1صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185الهادي 3934البضة

125عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188الهادي 3934البضة

78فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109أنـس 3937البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109أنـس 3937البضة
ر 96عامر حسي 

17ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109أنـس 3937البضة

ر6تحالف الفتح3109أنـس 3937البضة 146عدي عواد كاظم حسي 

25محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109أنـس 3937البضة

1انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109أنـس 3937البضة

ي3118أنـس 3937البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

5حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118أنـس 3937البضة
24زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

11عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146أنـس 3937البضة

140خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة

2نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة

ر2ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة 1بهاء الدين نور محمد حسي 

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة 41كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة
ر 1كاظم حسي 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة

27صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152أنـس 3937البضة
34عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156أنـس 3937البضة 86رامي جبار  محمد  رسر
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3صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156أنـس 3937البضة

15نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156أنـس 3937البضة

14اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156أنـس 3937البضة

1عباس رحيمه غليم عبدالرضا18سائرون3156أنـس 3937البضة

21مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156أنـس 3937البضة

12بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156أنـس 3937البضة

ي2ائتالف النض3158أنـس 3937البضة  اللعين 
ر 324جبار علي حسي 

58اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158أنـس 3937البضة

ر سلمان3ائتالف النض3158أنـس 3937البضة 1صباح  مهدي حسي 

1علي عبدالفتاح مجي فرهود3ائتالف النض3158أنـس 3937البضة

8ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158أنـس 3937البضة

54جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158أنـس 3937البضة

339مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158أنـس 3937البضة

269صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185أنـس 3937البضة

30عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188أنـس 3937البضة

67فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109الزبـي  3938البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109الزبـي  3938البضة
ر 22عامر حسي 

11ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109الزبـي  3938البضة

ر6تحالف الفتح3109الزبـي  3938البضة 90عدي عواد كاظم حسي 

6محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109الزبـي  3938البضة

10انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109الزبـي  3938البضة

ي3118الزبـي  3938البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

2حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118الزبـي  3938البضة
15زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

11عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146الزبـي  3938البضة

114خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152الزبـي  3938البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152الزبـي  3938البضة 34كاظم  فنجان  حسي 

5صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152الزبـي  3938البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152الزبـي  3938البضة
26عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156الزبـي  3938البضة 44رامي جبار  محمد  رسر

6نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156الزبـي  3938البضة

16اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156الزبـي  3938البضة

23مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156الزبـي  3938البضة

8بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156الزبـي  3938البضة

ي2ائتالف النض3158الزبـي  3938البضة  اللعين 
ر 262جبار علي حسي 

16اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158الزبـي  3938البضة

4ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158الزبـي  3938البضة
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40جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158الزبـي  3938البضة

231مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158الزبـي  3938البضة

280صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185الزبـي  3938البضة

11عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188الزبـي  3938البضة

685فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109القـرنة 3942البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109القـرنة 3942البضة
ر 20عامر حسي 

19ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109القـرنة 3942البضة

ر6تحالف الفتح3109القـرنة 3942البضة 46عدي عواد كاظم حسي 

4محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109القـرنة 3942البضة

ي3118القـرنة 3942البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

1حسن  خالطي  نصيف  راضر

1عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146القـرنة 3942البضة

88خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152القـرنة 3942البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152القـرنة 3942البضة 87كاظم  فنجان  حسي 

5صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152القـرنة 3942البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152القـرنة 3942البضة
2014عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156القـرنة 3942البضة 21رامي جبار  محمد  رسر

1اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156القـرنة 3942البضة

54مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156القـرنة 3942البضة

64بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156القـرنة 3942البضة

ي2ائتالف النض3158القـرنة 3942البضة  اللعين 
ر 68جبار علي حسي 

89جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158القـرنة 3942البضة

1مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158القـرنة 3942البضة

7عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188القـرنة 3942البضة

160فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109الهارثـة 3947البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109الهارثـة 3947البضة
ر 22عامر حسي 

63ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109الهارثـة 3947البضة

ر6تحالف الفتح3109الهارثـة 3947البضة 230عدي عواد كاظم حسي 

39محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109الهارثـة 3947البضة

116انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109الهارثـة 3947البضة

ي3118الهارثـة 3947البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

93حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118الهارثـة 3947البضة
7زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

1945عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146الهارثـة 3947البضة

388خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152الهارثـة 3947البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152الهارثـة 3947البضة 121كاظم  فنجان  حسي 

54صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152الهارثـة 3947البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152الهارثـة 3947البضة
397عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 
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ي1سائرون3156الهارثـة 3947البضة 193رامي جبار  محمد  رسر

10نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156الهارثـة 3947البضة

10اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156الهارثـة 3947البضة

47مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156الهارثـة 3947البضة

18بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156الهارثـة 3947البضة

ي2ائتالف النض3158الهارثـة 3947البضة  اللعين 
ر 233جبار علي حسي 

10اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158الهارثـة 3947البضة

105ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158الهارثـة 3947البضة

99جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158الهارثـة 3947البضة

27مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158الهارثـة 3947البضة

35عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188الهارثـة 3947البضة

148فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109دجلـة 3948البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109دجلـة 3948البضة
ر 119عامر حسي 

15ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109دجلـة 3948البضة

ر6تحالف الفتح3109دجلـة 3948البضة 375عدي عواد كاظم حسي 

248محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109دجلـة 3948البضة

87انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109دجلـة 3948البضة

ي3118دجلـة 3948البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

62حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118دجلـة 3948البضة
5زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

225عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146دجلـة 3948البضة

289خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152دجلـة 3948البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152دجلـة 3948البضة 80كاظم  فنجان  حسي 

12صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152دجلـة 3948البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152دجلـة 3948البضة
49عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156دجلـة 3948البضة 161رامي جبار  محمد  رسر

9نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156دجلـة 3948البضة

15اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156دجلـة 3948البضة

50مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156دجلـة 3948البضة

7بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156دجلـة 3948البضة

ي2ائتالف النض3158دجلـة 3948البضة  اللعين 
ر 291جبار علي حسي 

129اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158دجلـة 3948البضة

23ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158دجلـة 3948البضة

290جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158دجلـة 3948البضة

49مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158دجلـة 3948البضة

11صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185دجلـة 3948البضة

27عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188دجلـة 3948البضة
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107فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109النض 3949البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح3109النض 3949البضة
ر 48عامر حسي 

17ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح3109النض 3949البضة

ر6تحالف الفتح3109النض 3949البضة 718عدي عواد كاظم حسي 

88محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109النض 3949البضة

1انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح3109النض 3949البضة

ي3118النض 3949البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

48حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي3118النض 3949البضة
4زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

202عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق3146النض 3949البضة

206خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152النض 3949البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون3152النض 3949البضة 69كاظم  فنجان  حسي 

45صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152النض 3949البضة

ي6ائتالف دولة القانون3152النض 3949البضة
123عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون3156النض 3949البضة 338رامي جبار  محمد  رسر

4نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون3156النض 3949البضة

11اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون3156النض 3949البضة

194مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون3156النض 3949البضة

18بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون3156النض 3949البضة

ي2ائتالف النض3158النض 3949البضة  اللعين 
ر 901جبار علي حسي 

73اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض3158النض 3949البضة

5ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158النض 3949البضة

48جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض3158النض 3949البضة

241مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض3158النض 3949البضة

4صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية3185النض 3949البضة

13عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة3188النض 3949البضة

309فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح4109دجلـة 4948البضة

 جاسم علي3تحالف الفتح4109دجلـة 4948البضة
ر 52عامر حسي 

20ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح4109دجلـة 4948البضة

ر6تحالف الفتح4109دجلـة 4948البضة 167عدي عواد كاظم حسي 

129محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح4109دجلـة 4948البضة

20انتصار حسن يوسف حسن44تحالف الفتح4109دجلـة 4948البضة

ي4118دجلـة 4948البضة
ي5تيار الحكمة الوطنر

28حسن  خالطي  نصيف  راضر

ي4118دجلـة 4948البضة
43زهرة  حمزة  علي  حسن8تيار الحكمة الوطنر

23عبداالمي  نجم عبد هللا مدلول1تجمع رجال العراق4146دجلـة 4948البضة

127خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون4152دجلـة 4948البضة

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون4152دجلـة 4948البضة 50كاظم  فنجان  حسي 
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27صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون4152دجلـة 4948البضة

ي6ائتالف دولة القانون4152دجلـة 4948البضة
27عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ي1سائرون4156دجلـة 4948البضة 338رامي جبار  محمد  رسر

35نجاح  محيسن شياع  محمد8سائرون4156دجلـة 4948البضة

13اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود10سائرون4156دجلـة 4948البضة

150مظفر اسماعيل شتيوي وطبان18سائرون4156دجلـة 4948البضة

21بدر  صائغ مكلف شندل43سائرون4156دجلـة 4948البضة

ي2ائتالف النض4158دجلـة 4948البضة  اللعين 
ر 231جبار علي حسي 

31اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض4158دجلـة 4948البضة

42ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض4158دجلـة 4948البضة

205جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض4158دجلـة 4948البضة

9مزاحم مصطفر منصور9ائتالف النض4158دجلـة 4948البضة

8صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية4185دجلـة 4948البضة

31عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة4188دجلـة 4948البضة

521احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 1104- مركز المدينة 1261السليمانية

3ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد1120- مركز المدينة 1261السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد1120- مركز المدينة 1261السليمانية 5حسي 

360رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد1120- مركز المدينة 1261السليمانية

1جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد1120- مركز المدينة 1261السليمانية

22يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد1120- مركز المدينة 1261السليمانية

1506يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 1142- مركز المدينة 1261السليمانية

184هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 1142- مركز المدينة 1261السليمانية

23به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 1142- مركز المدينة 1261السليمانية

ر22(التغيي )كوران 1142- مركز المدينة 1261السليمانية 448غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة1153- مركز المدينة 1261السليمانية 244ريبوار كريم محمود حسي 

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

624جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

24ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

6جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1022مي 

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  26شي 

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

2عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

3اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

435بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

2يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

449بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

1ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر
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ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

339اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

1اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

374حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي1162- مركز المدينة 1261السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 335طه حمدامي 

ي1175- مركز المدينة 1261السليمانية
7جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي1175- مركز المدينة 1261السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  252مثنر امي 

ي1184- مركز المدينة 1261السليمانية
173دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

685احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- مركز المدينة 1262السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120- مركز المدينة 1262السليمانية 15حسي 

531رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- مركز المدينة 1262السليمانية

42يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- مركز المدينة 1262السليمانية

1849يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- مركز المدينة 1262السليمانية

234هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- مركز المدينة 1262السليمانية

43به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- مركز المدينة 1262السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- مركز المدينة 1262السليمانية 603غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- مركز المدينة 1262السليمانية 404ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

362جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

55ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

5جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 737مي 

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  29شي 

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

3عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

2اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

257بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

198بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

107اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

5اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

123حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- مركز المدينة 1262السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 109طه حمدامي 

ي2175- مركز المدينة 1262السليمانية
9جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175- مركز المدينة 1262السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  274مثنر امي 

ي2184- مركز المدينة 1262السليمانية
331دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

418احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- مركزالمدينة 1263السليمانية

380رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- مركزالمدينة 1263السليمانية

30يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- مركزالمدينة 1263السليمانية

1547يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- مركزالمدينة 1263السليمانية
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246هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- مركزالمدينة 1263السليمانية

33به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- مركزالمدينة 1263السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- مركزالمدينة 1263السليمانية 490غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- مركزالمدينة 1263السليمانية 416ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

371جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 748مي 

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  18شي 

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

187بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

97بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

10اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

40حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162- مركزالمدينة 1263السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 18طه حمدامي 

ي3175- مركزالمدينة 1263السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  234مثنر امي 

ي3184- مركزالمدينة 1263السليمانية
205دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

297احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 4104- مركزالمدينة 1264السليمانية

2ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد4120- مركزالمدينة 1264السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد4120- مركزالمدينة 1264السليمانية 17حسي 

278رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد4120- مركزالمدينة 1264السليمانية

2روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد4120- مركزالمدينة 1264السليمانية

19يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد4120- مركزالمدينة 1264السليمانية

1658يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 4142- مركزالمدينة 1264السليمانية

300هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 4142- مركزالمدينة 1264السليمانية

60به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 4142- مركزالمدينة 1264السليمانية

ر22(التغيي )كوران 4142- مركزالمدينة 1264السليمانية 536غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة4153- مركزالمدينة 1264السليمانية 222ريبوار كريم محمود حسي 

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

643جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

64ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

6جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1094مي 

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  25شي 

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

3عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

6اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

451بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

394بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

333اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

1اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر
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ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

344حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي4162- مركزالمدينة 1264السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 330طه حمدامي 

ي4175- مركزالمدينة 1264السليمانية
2جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي4175- مركزالمدينة 1264السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  147مثنر امي 

ي4184- مركزالمدينة 1264السليمانية
116دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

264احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 5104- مركزالمدينة 1265السليمانية

1اريان عبد الوهاب قادر حفر1حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية

4ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية 38حسي 

319رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية
2هانر

4جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية

3روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية

27يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد5120- مركزالمدينة 1265السليمانية

1671يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 5142- مركزالمدينة 1265السليمانية

297هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 5142- مركزالمدينة 1265السليمانية

60به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 5142- مركزالمدينة 1265السليمانية

ر22(التغيي )كوران 5142- مركزالمدينة 1265السليمانية 539غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة5153- مركزالمدينة 1265السليمانية 292ريبوار كريم محمود حسي 

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

661جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

127ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

19جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1034مي 

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  22شي 

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

10عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

11اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

457بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

365بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

297اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

1اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

328حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي5162- مركزالمدينة 1265السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 314طه حمدامي 

ي5175- مركزالمدينة 1265السليمانية
10جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي5175- مركزالمدينة 1265السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  171مثنر امي 

ي5184- مركزالمدينة 1265السليمانية
131دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

114احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 6104- مركزالمدينة 1266السليمانية
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129رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد6120- مركزالمدينة 1266السليمانية

8يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد6120- مركزالمدينة 1266السليمانية

819يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 6142- مركزالمدينة 1266السليمانية

145هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 6142- مركزالمدينة 1266السليمانية

22به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 6142- مركزالمدينة 1266السليمانية

ر22(التغيي )كوران 6142- مركزالمدينة 1266السليمانية 308غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة6153- مركزالمدينة 1266السليمانية 115ريبوار كريم محمود حسي 

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

385جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 587مي 

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  14شي 

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

298بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

206بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

180اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

188حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي6162- مركزالمدينة 1266السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 182طه حمدامي 

ي6175- مركزالمدينة 1266السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  49مثنر امي 

ي6184- مركزالمدينة 1266السليمانية
69دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

458احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 7104- مركزالمدينة 1267السليمانية

385رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد7120- مركزالمدينة 1267السليمانية

25يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد7120- مركزالمدينة 1267السليمانية

1608يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 7142- مركزالمدينة 1267السليمانية

170هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 7142- مركزالمدينة 1267السليمانية

35به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 7142- مركزالمدينة 1267السليمانية

ر22(التغيي )كوران 7142- مركزالمدينة 1267السليمانية 580غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة7153- مركزالمدينة 1267السليمانية 195ريبوار كريم محمود حسي 

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

444جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 644مي 

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  12شي 

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

350بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

263بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

205اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

237حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي7162- مركزالمدينة 1267السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 206طه حمدامي 

ي7175- مركزالمدينة 1267السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  161مثنر امي 

ي7184- مركزالمدينة 1267السليمانية
81دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

495احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 8104- مركزالمدينة 1268السليمانية
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اصوات 

المرشح

510رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد8120- مركزالمدينة 1268السليمانية

32يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد8120- مركزالمدينة 1268السليمانية

2296يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 8142- مركزالمدينة 1268السليمانية

269هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 8142- مركزالمدينة 1268السليمانية

44به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 8142- مركزالمدينة 1268السليمانية

ر22(التغيي )كوران 8142- مركزالمدينة 1268السليمانية 830غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة8153- مركزالمدينة 1268السليمانية 275ريبوار كريم محمود حسي 

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

795جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1196مي 

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  30شي 

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

626بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

521بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

428اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

466حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي8162- مركزالمدينة 1268السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 428طه حمدامي 

ي8175- مركزالمدينة 1268السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  173مثنر امي 

ي8184- مركزالمدينة 1268السليمانية
131دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

104احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 9104- مركزالمدينة 1269السليمانية

241رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد9120- مركزالمدينة 1269السليمانية

11يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد9120- مركزالمدينة 1269السليمانية

1220يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 9142- مركزالمدينة 1269السليمانية

202هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 9142- مركزالمدينة 1269السليمانية

27به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 9142- مركزالمدينة 1269السليمانية

ر22(التغيي )كوران 9142- مركزالمدينة 1269السليمانية 468غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة9153- مركزالمدينة 1269السليمانية 225ريبوار كريم محمود حسي 

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

586جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 825مي 

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  9شي 

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

396بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

308بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

255اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

279حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي9162- مركزالمدينة 1269السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 270طه حمدامي 

ي9175- مركزالمدينة 1269السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  75مثنر امي 

ي9184- مركزالمدينة 1269السليمانية
96دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

706احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 10104- مركزالمدينة 1270السليمانية
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اصوات 

المرشح

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد10120- مركزالمدينة 1270السليمانية 12حسي 

2رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد10120- مركزالمدينة 1270السليمانية

872رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد10120- مركزالمدينة 1270السليمانية

1مناضل عباس قاسم سليمان1حراك الجيل الجديد10120- مركزالمدينة 1270السليمانية

65يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد10120- مركزالمدينة 1270السليمانية

1كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 10142- مركزالمدينة 1270السليمانية

3294يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 10142- مركزالمدينة 1270السليمانية

408هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 10142- مركزالمدينة 1270السليمانية

101به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 10142- مركزالمدينة 1270السليمانية

ر22(التغيي )كوران 10142- مركزالمدينة 1270السليمانية 1035غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة10153- مركزالمدينة 1270السليمانية 723ريبوار كريم محمود حسي 

3عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة10153- مركزالمدينة 1270السليمانية

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

1387جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

100ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 3شي 

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

3هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

16جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

1داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

2كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 2377مي 

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس رشيد محمد عبدي2االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

3ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  66شي 

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

1علي رمضان عبد هللا صالح3االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

8اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

1096بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

1احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

713بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال  فتح هللا طيب احمد10االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

3ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

562اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

4اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

650حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي10162- مركزالمدينة 1270السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 544طه حمدامي 

ي10175- مركزالمدينة 1270السليمانية
3جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر
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ي10175- مركزالمدينة 1270السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  341مثنر امي 

ي10184- مركزالمدينة 1270السليمانية
239دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

676احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104قرداغ1271السليمانية

459رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120قرداغ1271السليمانية

20يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120قرداغ1271السليمانية

961يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142قرداغ1271السليمانية

129هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142قرداغ1271السليمانية

19به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142قرداغ1271السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142قرداغ1271السليمانية 486غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153قرداغ1271السليمانية 176ريبوار كريم محمود حسي 

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

299جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

5ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 703مي 

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  14شي 

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

390بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

1مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

232بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

121اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

472حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162قرداغ1271السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 128طه حمدامي 

ي175قرداغ1271السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  202مثنر امي 

ي184قرداغ1271السليمانية
129دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

243احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104وارماوا1272السليمانية

132رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120وارماوا1272السليمانية

20يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120وارماوا1272السليمانية

302يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142وارماوا1272السليمانية

25هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142وارماوا1272السليمانية

6به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142وارماوا1272السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142وارماوا1272السليمانية 128غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153وارماوا1272السليمانية 34ريبوار كريم محمود حسي 

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

75جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 226مي 

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  8شي 

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

133بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

107بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

70اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

140حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162وارماوا1272السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 72طه حمدامي 

ي175وارماوا1272السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  62مثنر امي 

ي184وارماوا1272السليمانية
3دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1078احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104حلبجة الجديدة1273السليمانية

548رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120حلبجة الجديدة1273السليمانية

49يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120حلبجة الجديدة1273السليمانية

1314يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142حلبجة الجديدة1273السليمانية

99هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142حلبجة الجديدة1273السليمانية

21به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142حلبجة الجديدة1273السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142حلبجة الجديدة1273السليمانية 394غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153حلبجة الجديدة1273السليمانية 252ريبوار كريم محمود حسي 

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

253جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1310مي 

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  16شي 

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

669بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

575بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

435اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

502حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الجديدة1273السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 432طه حمدامي 

ي175حلبجة الجديدة1273السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  482مثنر امي 

ي184حلبجة الجديدة1273السليمانية
80دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

398احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104دربندخان1274السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120دربندخان1274السليمانية 3حسي 

669رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120دربندخان1274السليمانية

2رابعة عباس قاسم علي2حراك الجيل الجديد120دربندخان1274السليمانية

123يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120دربندخان1274السليمانية

2011يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142دربندخان1274السليمانية

152هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142دربندخان1274السليمانية

30به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142دربندخان1274السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142دربندخان1274السليمانية 863غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153دربندخان1274السليمانية 238ريبوار كريم محمود حسي 

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

385جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

9ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 5شي 
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منها
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اصوات 

المرشح

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1048مي 

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  27شي 

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

392بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

1مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

286بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

189اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

208حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162دربندخان1274السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 192طه حمدامي 

ي175دربندخان1274السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  312مثنر امي 

ي184دربندخان1274السليمانية
53دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

363احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104كالر1275السليمانية

11ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية 42حسي 

586رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

2مناضل عباس قاسم سليمان1حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

11جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

4رابعة عباس قاسم علي2حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

10روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

124يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120كالر1275السليمانية

523يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142كالر1275السليمانية

27هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142كالر1275السليمانية

12به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142كالر1275السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142كالر1275السليمانية 910غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كالر1275السليمانية 117ريبوار كريم محمود حسي 

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

771جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

86ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 17شي 

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

8كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1083مي 

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  17شي 

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

1عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

ف3االتحاد الوطنر 2مسلم عيىس احمد رسر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

7اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

868بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر
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اصوات 

المرشح

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

3مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

664بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

1شهاب احمد صالح رضا10االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

1ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

531اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

548حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162كالر1275السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 524طه حمدامي 

ي175كالر1275السليمانية
5جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175كالر1275السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  107مثنر امي 

ي184كالر1275السليمانية
24دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184كالر1275السليمانية
ر2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 11عامر رفعت احمد امي 

179احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104صمود1276السليمانية

17ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد120صمود1276السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120صمود1276السليمانية 62حسي 

545رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120صمود1276السليمانية

12جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد120صمود1276السليمانية

34روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد120صمود1276السليمانية

183يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120صمود1276السليمانية

604يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142صمود1276السليمانية

26هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142صمود1276السليمانية

20به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142صمود1276السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142صمود1276السليمانية 580غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153صمود1276السليمانية 118ريبوار كريم محمود حسي 

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

437جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

83ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

8جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 727مي 

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  15شي 

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

4عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

18اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

483بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

323بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

6ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

239اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

4اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

245حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر
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منها
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اصوات 

المرشح

ي162صمود1276السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 230طه حمدامي 

ي175صمود1276السليمانية
7جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175صمود1276السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  57مثنر امي 

ي184صمود1276السليمانية
14دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

117احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104كفري1277السليمانية

3ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية 9حسي 

478رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية

2مناضل عباس قاسم سليمان1حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية

2جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية

2روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية

177يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120كفري1277السليمانية

281يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142كفري1277السليمانية

28هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142كفري1277السليمانية

6به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142كفري1277السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142كفري1277السليمانية 282غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153كفري1277السليمانية 36ريبوار كريم محمود حسي 

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

307جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

17ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 7شي 

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

3جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

15كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 370مي 

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس رشيد محمد عبدي2االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  5شي 

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

3اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

520بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

312بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

1شهاب احمد صالح رضا10االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

195اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

ف21االتحاد الوطنر 1هادي نصيف جاسم رسر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

206حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162كفري1277السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 198طه حمدامي 

ي175كفري1277السليمانية
1جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175كفري1277السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  111مثنر امي 

ي184كفري1277السليمانية
15دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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257احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104بازيان1278السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120بازيان1278السليمانية 4حسي 

388رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120بازيان1278السليمانية

1جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد120بازيان1278السليمانية

18يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120بازيان1278السليمانية

1042يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142بازيان1278السليمانية

86هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142بازيان1278السليمانية

22به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142بازيان1278السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142بازيان1278السليمانية 222غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بازيان1278السليمانية 149ريبوار كريم محمود حسي 

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

343جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

30ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 650مي 

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

1ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  29شي 

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

3اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

311بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

223بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

173اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

2اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

779حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162بازيان1278السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 170طه حمدامي 

ي175بازيان1278السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  160مثنر امي 

ي184بازيان1278السليمانية
39دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

718احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104جمجمال1279السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية 59حسي 

3رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية

700رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية

1جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية

1رابعة عباس قاسم علي2حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية

1روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية

36يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120جمجمال1279السليمانية

1كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142جمجمال1279السليمانية

543يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142جمجمال1279السليمانية

39هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142جمجمال1279السليمانية
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20به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142جمجمال1279السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142جمجمال1279السليمانية 98غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153جمجمال1279السليمانية 211ريبوار كريم محمود حسي 

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

697جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

339ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 2شي 

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

1هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

5هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

17جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

3داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 835مي 

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

5ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  57شي 

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

2علي رمضان عبد هللا صالح3االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

6عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

33اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

552بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

2احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

405بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  فتح هللا طيب احمد10االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

12ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

348اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

14اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

393حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162جمجمال1279السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 345طه حمدامي 

ي175جمجمال1279السليمانية
13جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175جمجمال1279السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  125مثنر امي 

ي184جمجمال1279السليمانية
1بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جمجمال1279السليمانية
53دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

362احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104سنكاو/شورش1280السليمانية

8ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد120سنكاو/شورش1280السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120سنكاو/شورش1280السليمانية 179حسي 

530رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120سنكاو/شورش1280السليمانية

12جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد120سنكاو/شورش1280السليمانية

1روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد120سنكاو/شورش1280السليمانية
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26يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120سنكاو/شورش1280السليمانية

473يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142سنكاو/شورش1280السليمانية

27هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142سنكاو/شورش1280السليمانية

9به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142سنكاو/شورش1280السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142سنكاو/شورش1280السليمانية 78غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153سنكاو/شورش1280السليمانية 198ريبوار كريم محمود حسي 

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

493جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

580ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

35جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 508مي 

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  24شي 

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

1علي رمضان عبد هللا صالح3االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

45عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

72اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

390بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

281بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

7ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

233اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

35اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

258حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162سنكاو/شورش1280السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 226طه حمدامي 

ي175سنكاو/شورش1280السليمانية
67جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175سنكاو/شورش1280السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  82مثنر امي 

ي184سنكاو/شورش1280السليمانية
39دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

922احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104سيد صادق1281السليمانية

414رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120سيد صادق1281السليمانية

32يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120سيد صادق1281السليمانية

797يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142سيد صادق1281السليمانية

53هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142سيد صادق1281السليمانية

19به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142سيد صادق1281السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142سيد صادق1281السليمانية 256غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153سيد صادق1281السليمانية 206ريبوار كريم محمود حسي 

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

527جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 594مي 

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  11شي 

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

500بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر
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ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

543بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

416اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

427حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162سيد صادق1281السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 421طه حمدامي 

ي175سيد صادق1281السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  345مثنر امي 

ي184سيد صادق1281السليمانية
60دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1001احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104حلبجة الشهيد1282السليمانية

422رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120حلبجة الشهيد1282السليمانية

37يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120حلبجة الشهيد1282السليمانية

861يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142حلبجة الشهيد1282السليمانية

54هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142حلبجة الشهيد1282السليمانية

11به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142حلبجة الشهيد1282السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142حلبجة الشهيد1282السليمانية 106غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153حلبجة الشهيد1282السليمانية 219ريبوار كريم محمود حسي 

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

282جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 988مي 

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  12شي 

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

787بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

754بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

627اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

669حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162حلبجة الشهيد1282السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 612طه حمدامي 

ي175حلبجة الشهيد1282السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  896مثنر امي 

ي184حلبجة الشهيد1282السليمانية
52دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

828احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104بنجوين1283السليمانية

1رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120بنجوين1283السليمانية

450رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120بنجوين1283السليمانية

125يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120بنجوين1283السليمانية

1204يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142بنجوين1283السليمانية

144هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142بنجوين1283السليمانية

24به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142بنجوين1283السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142بنجوين1283السليمانية 389غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بنجوين1283السليمانية 212ريبوار كريم محمود حسي 

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

340جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 653مي 
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اصوات 

المرشح

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  19شي 

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

2اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

277بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

262بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

117اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

114حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162بنجوين1283السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 87طه حمدامي 

ي175بنجوين1283السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  411مثنر امي 

ي184بنجوين1283السليمانية
46دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

126احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104دوكان1284السليمانية

1رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120دوكان1284السليمانية

206رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120دوكان1284السليمانية

9يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120دوكان1284السليمانية

3كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142دوكان1284السليمانية

541يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142دوكان1284السليمانية

53هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142دوكان1284السليمانية

11به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142دوكان1284السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142دوكان1284السليمانية 159غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153دوكان1284السليمانية 153ريبوار كريم محمود حسي 

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

131جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

2هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 566مي 

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

5ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  35شي 

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

191بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

165بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

130اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

143حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162دوكان1284السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 128طه حمدامي 

ي175دوكان1284السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  41مثنر امي 

ي184دوكان1284السليمانية
50دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1154احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104جوار قورنة1285السليمانية

3زانا سعيد خضر سلطان1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104جوار قورنة1285السليمانية
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اصوات 

المرشح

7رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120جوار قورنة1285السليمانية

979رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120جوار قورنة1285السليمانية

1اسو محمود عزيز محمد2حراك الجيل الجديد120جوار قورنة1285السليمانية

64يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120جوار قورنة1285السليمانية

11كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142جوار قورنة1285السليمانية

1583يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142جوار قورنة1285السليمانية

108هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142جوار قورنة1285السليمانية

26به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142جوار قورنة1285السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142جوار قورنة1285السليمانية 171غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153جوار قورنة1285السليمانية 379ريبوار كريم محمود حسي 

3عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153جوار قورنة1285السليمانية

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

932جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

3ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

48هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

2داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1998مي 

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

54ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

1اراس جانكي  محمد نجم3االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

ي اومر3االتحاد الوطنر
ر
ر محمد صوق 11ريبي 

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  736شي 

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

760بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

28جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

1احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

547بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال  فتح هللا طيب احمد10االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

633اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

5شاريمان زرار سليمان سليمان21االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

519حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162جوار قورنة1285السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 613طه حمدامي 

ي175جوار قورنة1285السليمانية
2كنعان نجم الدين احمد محمد1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175جوار قورنة1285السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  80مثنر امي 

ي184جوار قورنة1285السليمانية
20دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي ئاوة1286السليمانية 1738احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 2زانا سعيد خضر سلطان1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 7رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد120حاج 
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اصوات 

المرشح

ي ئاوة1286السليمانية 906رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 61يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 5كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 1895يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 314هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142حاج 

ي ئاوة1286السليمانية 14به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142حاج 

ي ئاوة1286السليمانية ر22(التغيي )كوران 142حاج  330غالب محمدعلي شكر حسي 

ي ئاوة1286السليمانية ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153حاج  277ريبوار كريم محمود حسي 

ي ئاوة1286السليمانية 7عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153حاج 

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

465جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

1هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

34هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 2001مي 

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

43ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

1اراس جانكي  محمد نجم3االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

ي اومر3االتحاد الوطنر
ر
ر محمد صوق 7ريبي 

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  419شي 

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

748بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

14جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

1احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

516بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

521اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

6شاريمان زرار سليمان سليمان21االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

633حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي ئاوة1286السليمانية ي162حاج 
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 472طه حمدامي 

ي ئاوة1286السليمانية ي175حاج 
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  381مثنر امي 

ي ئاوة1286السليمانية ي184حاج 
35دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2054احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 1104- رانيه 1287السليمانية

2رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد1120- رانيه 1287السليمانية

1207رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد1120- رانيه 1287السليمانية

53يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد1120- رانيه 1287السليمانية

3كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 1142- رانيه 1287السليمانية

2238يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 1142- رانيه 1287السليمانية

212هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 1142- رانيه 1287السليمانية

35به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 1142- رانيه 1287السليمانية
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ر22(التغيي )كوران 1142- رانيه 1287السليمانية 427غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة1153- رانيه 1287السليمانية 349ريبوار كريم محمود حسي 

4عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة1153- رانيه 1287السليمانية

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

476جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

5ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

4هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1114مي 

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

6ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

ي اومر3االتحاد الوطنر
ر
ر محمد صوق 4ريبي 

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  1536شي 

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

1اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

469بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

5جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

2احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

230بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

308اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

4شاريمان زرار سليمان سليمان21االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

213حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي1162- رانيه 1287السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 471طه حمدامي 

ي1175- رانيه 1287السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  244مثنر امي 

ي1184- رانيه 1287السليمانية
40دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

680احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104بيتواتة1288السليمانية

285رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120بيتواتة1288السليمانية

15يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120بيتواتة1288السليمانية

639يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142بيتواتة1288السليمانية

57هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142بيتواتة1288السليمانية

5به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142بيتواتة1288السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142بيتواتة1288السليمانية 63غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153بيتواتة1288السليمانية 152ريبوار كريم محمود حسي 

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

138جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 433مي 

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  187شي 

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

144بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

108بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

101اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

65حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر
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ي162بيتواتة1288السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 144طه حمدامي 

ي175بيتواتة1288السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  76مثنر امي 

ي184بيتواتة1288السليمانية
15دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

715احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104قلعة دزه1289السليمانية

491رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120قلعة دزه1289السليمانية

32يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120قلعة دزه1289السليمانية

1كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 142قلعة دزه1289السليمانية

1337يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142قلعة دزه1289السليمانية

609هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142قلعة دزه1289السليمانية

13به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142قلعة دزه1289السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142قلعة دزه1289السليمانية 106غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153قلعة دزه1289السليمانية 216ريبوار كريم محمود حسي 

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

556جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

3هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1323مي 

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

3ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  108شي 

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

504بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

458بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

1334اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

346حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162قلعة دزه1289السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 326طه حمدامي 

ي175قلعة دزه1289السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  217مثنر امي 

ي184قلعة دزه1289السليمانية
20دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

74احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104شهربازار1290السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120شهربازار1290السليمانية 1حسي 

133رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120شهربازار1290السليمانية

ي  مصطفر1حراك الجيل الجديد120شهربازار1290السليمانية ان محمد نن  1كامي 

13يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120شهربازار1290السليمانية

325يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142شهربازار1290السليمانية

41هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142شهربازار1290السليمانية

11به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142شهربازار1290السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142شهربازار1290السليمانية 82غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153شهربازار1290السليمانية 135ريبوار كريم محمود حسي 

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

354جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر
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ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

7ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

1هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

3جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 767مي 

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  29شي 

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

1اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

179بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

2مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

139بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

1ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

55اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

80حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162شهربازار1290السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 53طه حمدامي 

ي175شهربازار1290السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  57مثنر امي 

ي184شهربازار1290السليمانية
138دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

107احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 11104- مركزالمدينة 1291السليمانية

84رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد11120- مركزالمدينة 1291السليمانية

9يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد11120- مركزالمدينة 1291السليمانية

222يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 11142- مركزالمدينة 1291السليمانية

33هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 11142- مركزالمدينة 1291السليمانية

7به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 11142- مركزالمدينة 1291السليمانية

ر22(التغيي )كوران 11142- مركزالمدينة 1291السليمانية 63غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة11153- مركزالمدينة 1291السليمانية 78ريبوار كريم محمود حسي 

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

152جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

1داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 301مي 

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  15شي 

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

135بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

46بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

28اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

37حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي11162- مركزالمدينة 1291السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 25طه حمدامي 

ي11175- مركزالمدينة 1291السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  59مثنر امي 

ي11184- مركزالمدينة 1291السليمانية
8دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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90احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- رانية 1292السليمانية

137رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- رانية 1292السليمانية

8يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- رانية 1292السليمانية

278يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- رانية 1292السليمانية

41هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- رانية 1292السليمانية

4به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- رانية 1292السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- رانية 1292السليمانية 54غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- رانية 1292السليمانية 117ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

200جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 481مي 

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  550شي 

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

258بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

79بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

35اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

17حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- رانية 1292السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 88طه حمدامي 

ي2175- رانية 1292السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  14مثنر امي 

ي2184- رانية 1292السليمانية
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

154احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية

182رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية

19يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية

357يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية

29هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية

11به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية 121غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية 81ريبوار كريم محمود حسي 

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

39جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 114مي 

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  2شي 

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

34بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

16بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

1اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ي الكوردستانر

12حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي175(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  29مثنر امي 

ي184(مستحدث)قرداغ 1293السليمانية
10دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1086احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
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491رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية

35يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية

560يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية

31هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية

13به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية 95غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية 148ريبوار كريم محمود حسي 

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

185جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 483مي 

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  16شي 

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

126بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

63بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

5اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ي الكوردستانر

96حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي175(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  238مثنر امي 

ي184(مستحدث  )جمجمال 1294السليمانية
28دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

514احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية 2حسي 

461رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية

25يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية

970يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية

113هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية

23به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية 395غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية 233ريبوار كريم محمود حسي 

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

364جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

3ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

6جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 636مي 

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  19شي 

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

1عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

323بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

342بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

241اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

261حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر
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ي162(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 238طه حمدامي 

ي175(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
1كنعان نجم الدين احمد محمد1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  96مثنر امي 

ي184(مستحدث  )دوكان 1295السليمانية
50دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

960احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية

277رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية

16يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية

617يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية

59هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية

30به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية 86غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية 283ريبوار كريم محمود حسي 

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

174جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 567مي 

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  295شي 

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

93بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

125بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

126اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

48حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 57طه حمدامي 

ي175(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  102مثنر امي 

ي184(مستحدث  )بيتواتة 1296السليمانية
18دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

28احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 104(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية

79رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية

7يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد120(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية

187يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 142(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية

15هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 142(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية

47به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 142(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية

ر22(التغيي )كوران 142(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية 70غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة153(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية 66ريبوار كريم محمود حسي 

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

96جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 363مي 

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  6شي 

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

53بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

39بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

17اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر
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ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

24حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي162(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 17طه حمدامي 

ي175(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  18مثنر امي 

ي184(مستحدث  )شهربازار 1297السليمانية
10دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

417احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية

384رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية

24يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية

1243يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية

175هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية

26به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية 493غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية 287ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

374جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1142مي 

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  26شي 

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

589بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

535بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

452اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

481حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 445طه حمدامي 

ي2175 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  227مثنر امي 

ي2184 - 1- مركز المدينة 2261السليمانية
182دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

703احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 -2- مركز المدينة 2262السليمانية

452رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 -2- مركز المدينة 2262السليمانية

22يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 -2- مركز المدينة 2262السليمانية

2025يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 -2- مركز المدينة 2262السليمانية

223هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 -2- مركز المدينة 2262السليمانية

42به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 -2- مركز المدينة 2262السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 -2- مركز المدينة 2262السليمانية 569غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 -2- مركز المدينة 2262السليمانية 292ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

655جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 955مي 

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  34شي 

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

461بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

417بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

296اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر
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ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

313حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 298طه حمدامي 

ي2175 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  327مثنر امي 

ي2184 -2- مركز المدينة 2262السليمانية
265دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

445احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

14اريان عبد الوهاب قادر حفر1حراك الجيل الجديد2120 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية 27حسي 

340رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

5جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد2120 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

23يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

1499يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

196هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

30به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية 528غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية 337ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

326جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

109ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

16جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

2داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 640مي 

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  13شي 

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

21عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

5اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

125بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

6يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

63بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

1ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

3اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

4اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

13حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 16طه حمدامي 

ي2175 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
9جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  227مثنر امي 

ي2184 - 3- مركزالمدينة 2263السليمانية
199دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

549احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
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7ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد2120 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية 46حسي 

580رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

3جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد2120 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

1روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد2120 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

55يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

2350يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

300هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

90به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية 666غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية 543ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

473جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

161ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

14جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1309مي 

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  29شي 

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

12عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

14اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

260بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

111بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

1ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

8اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

10اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

51حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 14طه حمدامي 

ي2175 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
13جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  445مثنر امي 

ي2184 - 4- مركزالمدينة 2264السليمانية
256دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

367احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

1اريان عبد الوهاب قادر حفر1حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

2ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية 39حسي 

1رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

300رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

1مناضل عباس قاسم سليمان1حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

4جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
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1روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

31يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

1كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

1532يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

226هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

49به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية 413غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية 327ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

1021جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

319ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

4هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

27جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 2140مي 

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

2ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  54شي 

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

12عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

ف3االتحاد الوطنر 1مسلم عيىس احمد رسر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

25اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

785بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

1احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

629بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  فتح هللا طيب احمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

9ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

503اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

13اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

ف21االتحاد الوطنر 1هادي نصيف جاسم رسر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

573حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 502طه حمدامي 

ي2175 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
19جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  178مثنر امي 

ي2184 - 5- مركزالمدينة 2265السليمانية
79دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

395احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية

515رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية

36يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
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1455يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية

236هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية

42به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية 622غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية 325ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

314جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 622مي 

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  21شي 

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

151بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

1مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

51بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

6اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

26حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 10طه حمدامي 

ي2175 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  194مثنر امي 

ي2184 - 6- مركزالمدينة 2266السليمانية
209دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

748احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية

447رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية

36يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية

1954يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية

222هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية

41به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية 751غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية 216ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

618جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 916مي 

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  21شي 

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

507بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

435بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

365اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

385حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 367طه حمدامي 

ي2175 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  207مثنر امي 

ي2184 - 7- مركزالمدينة 2267السليمانية
103دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

690احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية

422رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
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34يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية

969يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية

87هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية

20به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية 357غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية 204ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

206جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 460مي 

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  24شي 

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

277بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

208بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

170اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

181حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 166طه حمدامي 

ي2175 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  194مثنر امي 

ي2184 - 8- مركزالمدينة 2268السليمانية
60دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

224احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية

221رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية

19يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية

935يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية

109هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية

15به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية 327غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية 177ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

301جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 440مي 

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  20شي 

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

176بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

131بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

77اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

102حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 82طه حمدامي 

ي2175 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  88مثنر امي 

ي2184 - 9- مركزالمدينة 2269السليمانية
94دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

408احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

1زانا سعيد خضر سلطان1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
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5ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية 49حسي 

1رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

472رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

3جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

3روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

32يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

1104يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

149هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

27به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية 317غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية 244ريبوار كريم محمود حسي 

1عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

606جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

136ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

6هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

20جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

1كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1108مي 

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

3ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

ي اومر3االتحاد الوطنر
ر
ر محمد صوق 5ريبي 

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  41شي 

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

9عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

13اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

504بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

6جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

ر5االتحاد الوطنر 1عماد علي جالل حسي 

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

368بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  فتح هللا طيب احمد10االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

4ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

284اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

9اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

354حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 288طه حمدامي 

ي2175- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
17جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  126مثنر امي 
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ي2184- 10- مركزالمدينة 2270السليمانية
146دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

288احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- حلبجة الجديدة 2273السليمانية

177رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- حلبجة الجديدة 2273السليمانية

10يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- حلبجة الجديدة 2273السليمانية

528يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- حلبجة الجديدة 2273السليمانية

52هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- حلبجة الجديدة 2273السليمانية

3به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- حلبجة الجديدة 2273السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- حلبجة الجديدة 2273السليمانية 225غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- حلبجة الجديدة 2273السليمانية 87ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

104جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 585مي 

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  4شي 

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

315بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

232بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

199اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

230حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 195طه حمدامي 

ي2175- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  220مثنر امي 

ي2184- حلبجة الجديدة 2273السليمانية
23دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

121احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- دربندخان 2274السليمانية

170رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- دربندخان 2274السليمانية

43يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- دربندخان 2274السليمانية

375يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- دربندخان 2274السليمانية

14هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- دربندخان 2274السليمانية

9به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- دربندخان 2274السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- دربندخان 2274السليمانية 376غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- دربندخان 2274السليمانية 37ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

185جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 410مي 

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  8شي 

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

189بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

146بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

86اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

85حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- دربندخان 2274السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 82طه حمدامي 

ي2175- دربندخان 2274السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  34مثنر امي 
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ي2184- دربندخان 2274السليمانية
9دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

409احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- كالر 2275السليمانية

740رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- كالر 2275السليمانية

193يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- كالر 2275السليمانية

816يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- كالر 2275السليمانية

40هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- كالر 2275السليمانية

14به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- كالر 2275السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- كالر 2275السليمانية 1563غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- كالر 2275السليمانية 80ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

715جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 990مي 

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  26شي 

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

817بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

578بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

413اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

440حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- كالر 2275السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 413طه حمدامي 

ي2175- كالر 2275السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  142مثنر امي 

ي2184- كالر 2275السليمانية
27دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

12احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- كفري 2277السليمانية

102رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- كفري 2277السليمانية

24يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- كفري 2277السليمانية

60يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- كفري 2277السليمانية

7هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- كفري 2277السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- كفري 2277السليمانية 61غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- كفري 2277السليمانية 16ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

30جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 102مي 

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  6شي 

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

124بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

103بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

16اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

20حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- كفري 2277السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 18طه حمدامي 

ي2175- كفري 2277السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  5مثنر امي 

ي2184- كفري 2277السليمانية
13دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

Page 170 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

352احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- بازيان 2278السليمانية

179رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- بازيان 2278السليمانية

12يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- بازيان 2278السليمانية

688يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- بازيان 2278السليمانية

38هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- بازيان 2278السليمانية

24به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- بازيان 2278السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- بازيان 2278السليمانية 152غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- بازيان 2278السليمانية 100ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

163جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 358مي 

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  11شي 

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

118بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

71بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

50اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

364حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- بازيان 2278السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 47طه حمدامي 

ي2175- بازيان 2278السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  53مثنر امي 

ي2184- بازيان 2278السليمانية
22دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

495احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- جمجمال 2279السليمانية

3ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد2120- جمجمال 2279السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120- جمجمال 2279السليمانية 108حسي 

491رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- جمجمال 2279السليمانية

16جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد2120- جمجمال 2279السليمانية

3روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد2120- جمجمال 2279السليمانية

19يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- جمجمال 2279السليمانية

419يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- جمجمال 2279السليمانية

43هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- جمجمال 2279السليمانية

9به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- جمجمال 2279السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- جمجمال 2279السليمانية 79غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- جمجمال 2279السليمانية 128ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

308جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

404ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

49جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 406مي 

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  26شي 

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

17عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر
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ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

48اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

251بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

201بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

4ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

159اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

189اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

177حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- جمجمال 2279السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 137طه حمدامي 

ي2175- جمجمال 2279السليمانية
34جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175- جمجمال 2279السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  110مثنر امي 

ي2184- جمجمال 2279السليمانية
31دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

67احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- سنكاو /شورش2280السليمانية

67رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- سنكاو /شورش2280السليمانية

4يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- سنكاو /شورش2280السليمانية

55يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- سنكاو /شورش2280السليمانية

4هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- سنكاو /شورش2280السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- سنكاو /شورش2280السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- سنكاو /شورش2280السليمانية 15غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- سنكاو /شورش2280السليمانية 53ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

45جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 62مي 

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  4شي 

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

31بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

25بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

20اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

31حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- سنكاو /شورش2280السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 21طه حمدامي 

ي2175- سنكاو /شورش2280السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  11مثنر امي 

ي2184- سنكاو /شورش2280السليمانية
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

122احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- سيد صادق 2281السليمانية

41رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- سيد صادق 2281السليمانية

3يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- سيد صادق 2281السليمانية

166يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- سيد صادق 2281السليمانية

8هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- سيد صادق 2281السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- سيد صادق 2281السليمانية
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ر22(التغيي )كوران 2142- سيد صادق 2281السليمانية 12غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- سيد صادق 2281السليمانية 44ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

44جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 115مي 

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  2شي 

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

69بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

32بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

25اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

26حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- سيد صادق 2281السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 22طه حمدامي 

ي2175- سيد صادق 2281السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  105مثنر امي 

ي2184- سيد صادق 2281السليمانية
13دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

228احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- حلبجة الشهيد 2282السليمانية

116رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- حلبجة الشهيد 2282السليمانية

17يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- حلبجة الشهيد 2282السليمانية

249يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- حلبجة الشهيد 2282السليمانية

12هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- حلبجة الشهيد 2282السليمانية

3به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- حلبجة الشهيد 2282السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- حلبجة الشهيد 2282السليمانية 49غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- حلبجة الشهيد 2282السليمانية 68ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

114جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 232مي 

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  4شي 

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

175بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

165بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

152اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

156حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 147طه حمدامي 

ي2175- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  178مثنر امي 

ي2184- حلبجة الشهيد 2282السليمانية
29دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

119احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- بنجوين 2283السليمانية

58رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- بنجوين 2283السليمانية

11يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- بنجوين 2283السليمانية

133يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- بنجوين 2283السليمانية

14هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- بنجوين 2283السليمانية

1به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- بنجوين 2283السليمانية
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ر22(التغيي )كوران 2142- بنجوين 2283السليمانية 30غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- بنجوين 2283السليمانية 18ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

111جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 149مي 

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  1شي 

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

86بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

99بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

76اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

79حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- بنجوين 2283السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 75طه حمدامي 

ي2175- بنجوين 2283السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  58مثنر امي 

ي2184- بنجوين 2283السليمانية
10دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

139احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- دوكان 2284السليمانية

104رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- دوكان 2284السليمانية

11يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- دوكان 2284السليمانية

1كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 2142- دوكان 2284السليمانية

219يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- دوكان 2284السليمانية

14هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- دوكان 2284السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- دوكان 2284السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- دوكان 2284السليمانية 16غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- دوكان 2284السليمانية 42ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

101جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

1هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 237مي 

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

1ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  62شي 

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

101بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

98بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

83اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

96حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- دوكان 2284السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 98طه حمدامي 

ي2175- دوكان 2284السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  38مثنر امي 

ي2184- دوكان 2284السليمانية
4دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

118احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- جوار قورنة 2285السليمانية

122رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- جوار قورنة 2285السليمانية
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8يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- جوار قورنة 2285السليمانية

231يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- جوار قورنة 2285السليمانية

19هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- جوار قورنة 2285السليمانية

3به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- جوار قورنة 2285السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- جوار قورنة 2285السليمانية 31غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- جوار قورنة 2285السليمانية 34ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

66جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 198مي 

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  83شي 

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

97بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

50بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

54اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

52حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- جوار قورنة 2285السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 50طه حمدامي 

ي2175- جوار قورنة 2285السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  17مثنر امي 

ي2184- جوار قورنة 2285السليمانية
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

114احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - 1- رانيه 2287السليمانية

59رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - 1- رانيه 2287السليمانية

5يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - 1- رانيه 2287السليمانية

176يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - 1- رانيه 2287السليمانية

11هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - 1- رانيه 2287السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - 1- رانيه 2287السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - 1- رانيه 2287السليمانية 39غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - 1- رانيه 2287السليمانية 41ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

56جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 220مي 

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  126شي 

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

20بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

16بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

12اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

6حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - 1- رانيه 2287السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 132طه حمدامي 

ي2175 - 1- رانيه 2287السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  7مثنر امي 

ي2184 - 1- رانيه 2287السليمانية
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1052احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- قلعة دزه 2289السليمانية

627رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- قلعة دزه 2289السليمانية
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31يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120- قلعة دزه 2289السليمانية

1576يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- قلعة دزه 2289السليمانية

837هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- قلعة دزه 2289السليمانية

18به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- قلعة دزه 2289السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- قلعة دزه 2289السليمانية 143غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- قلعة دزه 2289السليمانية 260ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

698جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1586مي 

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  110شي 

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

702بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

651بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

1555اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

524حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- قلعة دزه 2289السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 490طه حمدامي 

ي2175- قلعة دزه 2289السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  222مثنر امي 

ي2184- قلعة دزه 2289السليمانية
18دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

83احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104- شهربازار 2290السليمانية

32رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120- شهربازار 2290السليمانية

75يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142- شهربازار 2290السليمانية

9هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142- شهربازار 2290السليمانية

7به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142- شهربازار 2290السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142- شهربازار 2290السليمانية 21غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153- شهربازار 2290السليمانية 19ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

39جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 49مي 

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  2شي 

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

36بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

25بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

10اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

53حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162- شهربازار 2290السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 10طه حمدامي 

ي2175- شهربازار 2290السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  18مثنر امي 

ي2184- شهربازار 2290السليمانية
24دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

122احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية

112رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية

1يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
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133يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية

9هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية 52غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية 87ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

56جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 102مي 

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  3شي 

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

18بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

26بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

1اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

36حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 2طه حمدامي 

ي2175 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  28مثنر امي 

ي2184 - (مستحدث  )جمجمال 2294السليمانية
14دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

131احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

3ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية 6حسي 

104رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
2هانر

1جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

5روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

8يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

159يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

8هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

1به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية 52غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية 68ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

75جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

61ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

6داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 116مي 

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  21شي 

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

2عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر
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ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

3اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

55بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

72بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

16اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

1اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

15حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 14طه حمدامي 

ي2175 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
1جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  16مثنر امي 

ي2184 - (مستحدث  )دوكان 2295السليمانية
13دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

273احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية

181رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية

13يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية

502يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية

86هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية

13به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية 24غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية 110ريبوار كريم محمود حسي 

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

132جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 551مي 

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  43شي 

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

168بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

85بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

234اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

54حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 62طه حمدامي 

ي2175 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  25مثنر امي 

ي2184 - (مستحدث  )بيتواتة 2296السليمانية
4دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

16احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 2104 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية

29رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية

2يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد2120 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية

55يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية

5هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية

4به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية

ر22(التغيي )كوران 2142 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية 8غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة2153 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية 22ريبوار كريم محمود حسي 
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ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

28جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 118مي 

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  2شي 

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

23بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

13بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

11اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

26حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي2162 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 11طه حمدامي 

ي2175 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  6مثنر امي 

ي2184 - (مستحدث  )شهربازار 2297السليمانية
2دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

228احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية

303رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية

13يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية

1274يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية

184هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية

46به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية 426غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية 196ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

438جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 666مي 

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  23شي 

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

283بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

234بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

176اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

196حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 183طه حمدامي 

ي3175 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  76مثنر امي 

ي3184 - 6- مركزالمدينة 3266السليمانية
95دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

432احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

1ايمن علي مجيد حسن1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية 7حسي 

14رابون توفيق معروف خضر1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

484رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

ر1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية  عبد الكريم علي ياسي 
1مصطفر

4مناضل عباس قاسم سليمان1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

ي  حيدر احمد صالح1حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
1هانر
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1اسو محمود عزيز محمد2حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

1جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

46يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

7كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 3142 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

1391يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

196هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

29به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية 429غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية 298ريبوار كريم محمود حسي 

1زيرفان سليمان محسن حسن1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

11عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

1446جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

178ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 21شي 

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

7صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

40هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

3اسالم محمد صالح عمر عمر2االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

6جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

7داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

2كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 2242مي 

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس رشيد محمد عبدي2االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

32ئاريز عبد هللا احمد محمود2االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

14اراس جانكي  محمد نجم3االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ي اومر3االتحاد الوطنر
ر
ر محمد صوق 8ريبي 

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  122شي 

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

8علي رمضان عبد هللا صالح3االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

7عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ف3االتحاد الوطنر 4مسلم عيىس احمد رسر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

13اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

1270بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

19جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ر5االتحاد الوطنر 1عماد علي جالل حسي 

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

4مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

5يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر
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ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

12احمد لطيف احمد محمد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

846بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

4جمال  فتح هللا طيب احمد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

1شهاب احمد صالح رضا10االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

1عبدالكريم ابراهيم سليمان برو10االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

3ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

697اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

11اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

2شاريمان زرار سليمان سليمان21االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ف21االتحاد الوطنر 1هادي نصيف جاسم رسر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

1هه ريم  رفعت عبد هللا محمود21االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

784حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

3يونس عبد هللا رمضان عبو31االتحاد الوطنر

ي3162 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 662طه حمدامي 

ي3175 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  1حسي 

ي3175 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  151مثنر امي 

ي3184 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
81دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184 - 10- مركزالمدينة 3270السليمانية
ر2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1عامر رفعت احمد امي 

21احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- دربندخان 3274السليمانية

50رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- دربندخان 3274السليمانية

11يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- دربندخان 3274السليمانية

149يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- دربندخان 3274السليمانية

15هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- دربندخان 3274السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- دربندخان 3274السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- دربندخان 3274السليمانية 71غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- دربندخان 3274السليمانية 12ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

39جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 99مي 

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  2شي 

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

60بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

32بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

21اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

22حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162- دربندخان 3274السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 22طه حمدامي 

ي3175- دربندخان 3274السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  13مثنر امي 

ي3184- دربندخان 3274السليمانية
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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665احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- سيد صادق 3281السليمانية

189رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- سيد صادق 3281السليمانية

11يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- سيد صادق 3281السليمانية

1كاوه محمد مولود حويز1(التغيي )كوران 3142- سيد صادق 3281السليمانية

437يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- سيد صادق 3281السليمانية

36هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- سيد صادق 3281السليمانية

4به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- سيد صادق 3281السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- سيد صادق 3281السليمانية 60غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- سيد صادق 3281السليمانية 93ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

143جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 505مي 

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  6شي 

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

389بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

379بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

321اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

1اكو فاتح حمه رش كريم21االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

339حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162- سيد صادق 3281السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 316طه حمدامي 

ي3175- سيد صادق 3281السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  447مثنر امي 

ي3184- سيد صادق 3281السليمانية
8دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

772احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- حلبجة الشهيد 3282السليمانية

328رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- حلبجة الشهيد 3282السليمانية

35يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- حلبجة الشهيد 3282السليمانية

636يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- حلبجة الشهيد 3282السليمانية

29هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- حلبجة الشهيد 3282السليمانية

8به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- حلبجة الشهيد 3282السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- حلبجة الشهيد 3282السليمانية 85غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- حلبجة الشهيد 3282السليمانية 141ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

139جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 599مي 

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  13شي 

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

493بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

489بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر
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ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

423اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

429حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 424طه حمدامي 

ي3175- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  523مثنر امي 

ي3184- حلبجة الشهيد 3282السليمانية
43دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

192احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- بنجوين 3283السليمانية

142رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- بنجوين 3283السليمانية

39يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- بنجوين 3283السليمانية

315يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- بنجوين 3283السليمانية

26هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- بنجوين 3283السليمانية

10به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- بنجوين 3283السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- بنجوين 3283السليمانية 91غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- بنجوين 3283السليمانية 27ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

150جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 247مي 

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  4شي 

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

88بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

98بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

67اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

83حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162- بنجوين 3283السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 72طه حمدامي 

ي3175- بنجوين 3283السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  77مثنر امي 

ي3184- بنجوين 3283السليمانية
22دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

135احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- دوكان 3284السليمانية

113رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- دوكان 3284السليمانية

3يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- دوكان 3284السليمانية

271يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- دوكان 3284السليمانية

23هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- دوكان 3284السليمانية

7به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- دوكان 3284السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- دوكان 3284السليمانية 38غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- دوكان 3284السليمانية 22ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

40جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 253مي 

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  38شي 

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

35بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

31بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر
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ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

8اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

12حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162- دوكان 3284السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 11طه حمدامي 

ي3175- دوكان 3284السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  63مثنر امي 

ي3184- دوكان 3284السليمانية
14دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

611احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104 - 1- رانيه 3287السليمانية

ر محمد رشيد صالح1حراك الجيل الجديد3120 - 1- رانيه 3287السليمانية 32حسي 

405رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120 - 1- رانيه 3287السليمانية

1جميل عبدهللا جمعة عبدهللا2حراك الجيل الجديد3120 - 1- رانيه 3287السليمانية

3روناك مجيد فتاح محمد2حراك الجيل الجديد3120 - 1- رانيه 3287السليمانية

18يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120 - 1- رانيه 3287السليمانية

790يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142 - 1- رانيه 3287السليمانية

63هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142 - 1- رانيه 3287السليمانية

7به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142 - 1- رانيه 3287السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142 - 1- رانيه 3287السليمانية 139غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153 - 1- رانيه 3287السليمانية 131ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

140جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

76ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

5جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

2داود جندي سليمان كالو2االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 601مي 

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  615شي 

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

2علي رمضان عبد هللا صالح3االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

3عمر صالح  صديق احمد3االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

10اسماعيل محمود احمد محمد5االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

317بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

1يونس احمد جاسم احمد5االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

227بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

1ياور عمر محمد حديد10االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

227اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

226حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162 - 1- رانيه 3287السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 445طه حمدامي 

ي3175 - 1- رانيه 3287السليمانية
9جوان حسن عارف معروف1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3175 - 1- رانيه 3287السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  67مثنر امي 

ي3184 - 1- رانيه 3287السليمانية
11دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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10احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104- قلعة دزه 3289السليمانية

23رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120- قلعة دزه 3289السليمانية

1يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120- قلعة دزه 3289السليمانية

45يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142- قلعة دزه 3289السليمانية

14هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142- قلعة دزه 3289السليمانية

1به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142- قلعة دزه 3289السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142- قلعة دزه 3289السليمانية 4غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153- قلعة دزه 3289السليمانية 6ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162- قلعة دزه 3289السليمانية
ي الكوردستانر

10جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162- قلعة دزه 3289السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 79مي 

ي3162- قلعة دزه 3289السليمانية
ي الكوردستانر

3بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162- قلعة دزه 3289السليمانية
ي الكوردستانر

7بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162- قلعة دزه 3289السليمانية
ي الكوردستانر

16اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162- قلعة دزه 3289السليمانية
ي الكوردستانر

2حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3175- قلعة دزه 3289السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  1مثنر امي 

10احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 3104 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية

27رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد3120 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية

2يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد3120 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية

58يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 3142 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية

7هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 3142 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية

2به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 3142 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية

ر22(التغيي )كوران 3142 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية 9غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة3153 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية 29ريبوار كريم محمود حسي 

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

67جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 132مي 

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  1شي 

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

43بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

22بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

6اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

6حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي3162 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 6طه حمدامي 

ي3175 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  38مثنر امي 

ي3184 - (مستحدث  )شهربازار 3297السليمانية
14دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1411احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 4104- سيد صادق 4281السليمانية

623رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد4120- سيد صادق 4281السليمانية

66يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد4120- سيد صادق 4281السليمانية

Page 185 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1119يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 4142- سيد صادق 4281السليمانية

105هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 4142- سيد صادق 4281السليمانية

10به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 4142- سيد صادق 4281السليمانية

ر22(التغيي )كوران 4142- سيد صادق 4281السليمانية 328غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة4153- سيد صادق 4281السليمانية 315ريبوار كريم محمود حسي 

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

409جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 7شي 

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

2صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

1كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 645مي 

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  29شي 

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

ف3االتحاد الوطنر 1مسلم عيىس احمد رسر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

435بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

1جمال  نادر حمد سليم5االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

1مؤيد احمد علي اسماعيل5االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

410بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

230اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

252حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي4162- سيد صادق 4281السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 238طه حمدامي 

ي4175- سيد صادق 4281السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  622مثنر امي 

ي4184- سيد صادق 4281السليمانية
81دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

115احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 4104- قلعة دزه 4289السليمانية

28رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد4120- قلعة دزه 4289السليمانية

2يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد4120- قلعة دزه 4289السليمانية

76يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 4142- قلعة دزه 4289السليمانية

52هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 4142- قلعة دزه 4289السليمانية

ر22(التغيي )كوران 4142- قلعة دزه 4289السليمانية 3غالب محمدعلي شكر حسي 

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة4153- قلعة دزه 4289السليمانية 36ريبوار كريم محمود حسي 

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

30جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 301مي 

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  43شي 

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

36بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

23بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

84اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي4162- قلعة دزه 4289السليمانية
ي الكوردستانر

2حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر
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ي4175- قلعة دزه 4289السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  10مثنر امي 

ي4184- قلعة دزه 4289السليمانية
4دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

11احمد  حمه رشيد احمد محمد1العراق/الجماعة االسالمية الكوردستانية 5104- قلعة دزه 5289السليمانية

50رسكوت لطيف شمس الدين محمد1حراك الجيل الجديد5120- قلعة دزه 5289السليمانية

3يرسى رجب كمر علي2حراك الجيل الجديد5120- قلعة دزه 5289السليمانية

62يوسف محمد صادق عبدالقادر1(التغيي )كوران 5142- قلعة دزه 5289السليمانية

69هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا10(التغيي )كوران 5142- قلعة دزه 5289السليمانية

1به هار محمود فتاح  احمد11(التغيي )كوران 5142- قلعة دزه 5289السليمانية

ر1التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة5153- قلعة دزه 5289السليمانية 27ريبوار كريم محمود حسي 

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

41جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 49مي 

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

زا قادر حمالن3االتحاد الوطنر وان مي  2شي 

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

8بليسه عبدالجبار فرمان علي5االتحاد الوطنر

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

2بختيار  جبار علي محمد10االتحاد الوطنر

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

93اره زو محمود خدر محمود21االتحاد الوطنر

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

2حسن اىل احمد اىل31االتحاد الوطنر

ي5162- قلعة دزه 5289السليمانية
ي الكوردستانر

ر خضر اغارسول34االتحاد الوطنر 1طه حمدامي 

ي5175- قلعة دزه 5289السليمانية
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  4مثنر امي 

ر 1741القادسية 341عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 1علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح109(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 58سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 1احمد  صالح  حمود خلف5تحالف الفتح109(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 344سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109(ع)الحسي 

ر 1741القادسية ي118(ع)الحسي 
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ر 1741القادسية ي118(ع)الحسي 
78علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ر 1741القادسية ي118(ع)الحسي 
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ر 1741القادسية 151عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152(ع)الحسي 

ر 1741القادسية ر عذافة1سائرون156(ع)الحسي  330محمد علي حسي 

ر 1741القادسية ي4سائرون156(ع)الحسي 
120ميسون جاسم داود  عان 

ر 1741القادسية 302احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 191هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158(ع)الحسي 

ر 1741القادسية ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158(ع)الحسي  349عبدالحسي 
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ر 1741القادسية 1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158(ع)الحسي 

ر 1741القادسية 23ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188(ع)الحسي 

1خلدون محمد ابراهيم محمد2تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية

218عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية

ر عبدهللا4تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية 1ساجدة  رسوىلي حسي 

45سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية

195سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية

 علي5تحالف الفتح109الديوانيه1742القادسية
ر 1محمد علي حسي 

ي118الديوانيه1742القادسية
29علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الديوانيه1742القادسية
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

125عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الديوانيه1742القادسية

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الديوانيه1742القادسية

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الديوانيه1742القادسية

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الديوانيه1742القادسية

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الديوانيه1742القادسية

ر عذافة1سائرون156الديوانيه1742القادسية 210محمد علي حسي 

ي4سائرون156الديوانيه1742القادسية
93ميسون جاسم داود  عان 

194احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156الديوانيه1742القادسية

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية

ر حسن1ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية 1خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية

123هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية 295عبدالحسي 

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الديوانيه1742القادسية

27ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الديوانيه1742القادسية

ر2تحالف الفتح109(ع)الزهراء 1743القادسية 1حسن شاكر عودة حسي 

219عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109(ع)الزهراء 1743القادسية

56سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109(ع)الزهراء 1743القادسية

237سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109(ع)الزهراء 1743القادسية

ي118(ع)الزهراء 1743القادسية
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118(ع)الزهراء 1743القادسية
44علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118(ع)الزهراء 1743القادسية
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

156عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152(ع)الزهراء 1743القادسية
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1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152(ع)الزهراء 1743القادسية

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152(ع)الزهراء 1743القادسية

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156(ع)الزهراء 1743القادسية

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156(ع)الزهراء 1743القادسية

ر عذافة1سائرون156(ع)الزهراء 1743القادسية 326محمد علي حسي 

ي4سائرون156(ع)الزهراء 1743القادسية
120ميسون جاسم داود  عان 

394احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156(ع)الزهراء 1743القادسية

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158(ع)الزهراء 1743القادسية

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158(ع)الزهراء 1743القادسية

210هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158(ع)الزهراء 1743القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158(ع)الزهراء 1743القادسية 242عبدالحسي 

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158(ع)الزهراء 1743القادسية

26ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188(ع)الزهراء 1743القادسية

269عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109كميل بن زياد1744القادسية

22سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109كميل بن زياد1744القادسية

270سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109كميل بن زياد1744القادسية

ي118كميل بن زياد1744القادسية
91علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

119عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152كميل بن زياد1744القادسية

ر عذافة1سائرون156كميل بن زياد1744القادسية 244محمد علي حسي 

ي4سائرون156كميل بن زياد1744القادسية
164ميسون جاسم داود  عان 

357احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156كميل بن زياد1744القادسية

184هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158كميل بن زياد1744القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158كميل بن زياد1744القادسية 302عبدالحسي 

17ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188كميل بن زياد1744القادسية

412عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109(ع)الكاظم 1745القادسية

33سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109(ع)الكاظم 1745القادسية

238سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109(ع)الكاظم 1745القادسية

ر5تحالف الفتح109(ع)الكاظم 1745القادسية 1فاضل جابر عبد  شني 

ي118(ع)الكاظم 1745القادسية
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118(ع)الكاظم 1745القادسية
52علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118(ع)الكاظم 1745القادسية
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

103عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152(ع)الكاظم 1745القادسية

ر عذافة1سائرون156(ع)الكاظم 1745القادسية 302محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156(ع)الكاظم 1745القادسية

ي4سائرون156(ع)الكاظم 1745القادسية
548ميسون جاسم داود  عان 

279احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156(ع)الكاظم 1745القادسية
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1شهيد احمد حسان محمد6سائرون156(ع)الكاظم 1745القادسية

139هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158(ع)الكاظم 1745القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158(ع)الكاظم 1745القادسية 282عبدالحسي 

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158(ع)الكاظم 1745القادسية

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188(ع)الكاظم 1745القادسية

21ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188(ع)الكاظم 1745القادسية

84عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

24سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

126سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

ي118ابو االسود الدؤىلي1746القادسية
12علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

73عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

ر عذافة1سائرون156ابو االسود الدؤىلي1746القادسية 85محمد علي حسي 

ي4سائرون156ابو االسود الدؤىلي1746القادسية
19ميسون جاسم داود  عان 

78احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

1علي  ابراهيم محمد سعيد6سائرون156ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

82هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ابو االسود الدؤىلي1746القادسية 113عبدالحسي 

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

17ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188ابو االسود الدؤىلي1746القادسية

ي1747القادسية  علي محمد عباس2تحالف الفتح109زينب الكي 
ر 1حسي 

ي1747القادسية 175عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109زينب الكي 

ي1747القادسية ي خلف2تحالف الفتح109زينب الكي 
4عبدالحمزة عبدالحسن راضر

ي1747القادسية 1حيدر حمدي بكتاش علي4تحالف الفتح109زينب الكي 

ي1747القادسية 62سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109زينب الكي 

ي1747القادسية 6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109زينب الكي 

ي1747القادسية 3احمد  صالح  حمود خلف5تحالف الفتح109زينب الكي 

ي1747القادسية 183سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109زينب الكي 

ي1747القادسية ي118زينب الكي 
2عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي1747القادسية ي118زينب الكي 
11علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي1747القادسية 104عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152زينب الكي 

ي1747القادسية 1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156زينب الكي 

ي1747القادسية ر عذافة1سائرون156زينب الكي  168محمد علي حسي 

ي1747القادسية ي4سائرون156زينب الكي 
89ميسون جاسم داود  عان 

ي1747القادسية 217احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156زينب الكي 
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ي1747القادسية 1شهيد احمد حسان محمد6سائرون156زينب الكي 

ي1747القادسية ر حسن1ائتالف النض158زينب الكي  1خالد متعب ياسي 

ي1747القادسية 1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158زينب الكي 

ي1747القادسية 141هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158زينب الكي 

ي1747القادسية ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158زينب الكي  149عبدالحسي 

ي1747القادسية 2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188زينب الكي 

ي1747القادسية 31ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188زينب الكي 

ي1747القادسية 1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188زينب الكي 

763عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الدغاره1748القادسية

70سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الدغاره1748القادسية

221سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الدغاره1748القادسية

ي118الدغاره1748القادسية
26علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

175عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الدغاره1748القادسية

ر عذافة1سائرون156الدغاره1748القادسية 220محمد علي حسي 

ي4سائرون156الدغاره1748القادسية
84ميسون جاسم داود  عان 

265احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156الدغاره1748القادسية

91هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الدغاره1748القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الدغاره1748القادسية 635عبدالحسي 

5ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الدغاره1748القادسية

275عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109سـومر1749القادسية

52سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109سـومر1749القادسية

356سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109سـومر1749القادسية

ي118سـومر1749القادسية
131علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

219عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152سـومر1749القادسية

ر عذافة1سائرون156سـومر1749القادسية 202محمد علي حسي 

ي4سائرون156سـومر1749القادسية
19ميسون جاسم داود  عان 

413احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156سـومر1749القادسية

169هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158سـومر1749القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158سـومر1749القادسية 935عبدالحسي 

20ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188سـومر1749القادسية

632عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109شافعيه1750القادسية

82سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109شافعيه1750القادسية

469سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109شافعيه1750القادسية

ي118شافعيه1750القادسية
13علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

91عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152شافعيه1750القادسية

ر عذافة1سائرون156شافعيه1750القادسية 300محمد علي حسي 
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ي4سائرون156شافعيه1750القادسية
132ميسون جاسم داود  عان 

430احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156شافعيه1750القادسية

136هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158شافعيه1750القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158شافعيه1750القادسية 1028عبدالحسي 

12ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188شافعيه1750القادسية

683عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109سنيه1751القادسية

90سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109سنيه1751القادسية

586سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109سنيه1751القادسية

ي118سنيه1751القادسية
31علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

516عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152سنيه1751القادسية

ر عذافة1سائرون156سنيه1751القادسية 583محمد علي حسي 

ي4سائرون156سنيه1751القادسية
35ميسون جاسم داود  عان 

297احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156سنيه1751القادسية

275هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158سنيه1751القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158سنيه1751القادسية 646عبدالحسي 

8ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188سنيه1751القادسية

74عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109شاميه1752القادسية

285سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109شاميه1752القادسية

161سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109شاميه1752القادسية

ي118شاميه1752القادسية
216علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

210عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152شاميه1752القادسية

ر عذافة1سائرون156شاميه1752القادسية 71محمد علي حسي 

ي4سائرون156شاميه1752القادسية
17ميسون جاسم داود  عان 

1263احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156شاميه1752القادسية

109هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158شاميه1752القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158شاميه1752القادسية 247عبدالحسي 

20ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188شاميه1752القادسية

125عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109غماس1753القادسية

1874سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109غماس1753القادسية

479سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109غماس1753القادسية

ي118غماس1753القادسية
24علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

348عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152غماس1753القادسية

ر عذافة1سائرون156غماس1753القادسية 421محمد علي حسي 

ي4سائرون156غماس1753القادسية
23ميسون جاسم داود  عان 

451احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156غماس1753القادسية

149هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158غماس1753القادسية
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ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158غماس1753القادسية 273عبدالحسي 

113ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188غماس1753القادسية

78عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109المهناويه1754القادسية

586سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109المهناويه1754القادسية

199سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المهناويه1754القادسية

ي118المهناويه1754القادسية
95علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

207عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المهناويه1754القادسية

ر عذافة1سائرون156المهناويه1754القادسية 191محمد علي حسي 

ي4سائرون156المهناويه1754القادسية
10ميسون جاسم داود  عان 

163احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156المهناويه1754القادسية

238هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158المهناويه1754القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158المهناويه1754القادسية 538عبدالحسي 

11ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188المهناويه1754القادسية

672عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الحمزه1755القادسية

2علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح109الحمزه1755القادسية

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الحمزه1755القادسية

202سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الحمزه1755القادسية

443سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الحمزه1755القادسية

ي118الحمزه1755القادسية
40علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحمزه1755القادسية
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

312عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الحمزه1755القادسية

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الحمزه1755القادسية

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الحمزه1755القادسية

ر عذافة1سائرون156الحمزه1755القادسية 172محمد علي حسي 

ي4سائرون156الحمزه1755القادسية
31ميسون جاسم داود  عان 

87احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156الحمزه1755القادسية

ر نبات شاكر6سائرون156الحمزه1755القادسية 1اياد  حسي 

251هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الحمزه1755القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الحمزه1755القادسية 565عبدالحسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الحمزه1755القادسية

214ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الحمزه1755القادسية

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الحمزه1755القادسية

2648عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109السـدير1756القادسية

69سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109السـدير1756القادسية

398سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109السـدير1756القادسية

ي118السـدير1756القادسية
140علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

Page 193 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

118عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152السـدير1756القادسية

ر عذافة1سائرون156السـدير1756القادسية 310محمد علي حسي 

ي4سائرون156السـدير1756القادسية
225ميسون جاسم داود  عان 

184احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156السـدير1756القادسية

253هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158السـدير1756القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158السـدير1756القادسية 240عبدالحسي 

12ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188السـدير1756القادسية

261عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الشـنافيه1757القادسية

65سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الشـنافيه1757القادسية

324سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الشـنافيه1757القادسية

286عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الشـنافيه1757القادسية

ر عذافة1سائرون156الشـنافيه1757القادسية 125محمد علي حسي 

ي4سائرون156الشـنافيه1757القادسية
11ميسون جاسم داود  عان 

43احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156الشـنافيه1757القادسية

309هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الشـنافيه1757القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الشـنافيه1757القادسية 98عبدالحسي 

1321ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الشـنافيه1757القادسية

412عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109عفك1758القادسية

33سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109عفك1758القادسية

5مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109عفك1758القادسية

242سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109عفك1758القادسية

ي118عفك1758القادسية
402علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

135عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152عفك1758القادسية

ر عذافة1سائرون156عفك1758القادسية 108محمد علي حسي 

ي4سائرون156عفك1758القادسية
32ميسون جاسم داود  عان 

250احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156عفك1758القادسية

187هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158عفك1758القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158عفك1758القادسية 719عبدالحسي 

12ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188عفك1758القادسية

8خلدون محمد ابراهيم محمد2تحالف الفتح109ال بدير1759القادسية

542عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109ال بدير1759القادسية

14سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109ال بدير1759القادسية

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109ال بدير1759القادسية

208سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109ال بدير1759القادسية

ي118ال بدير1759القادسية
1عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي118ال بدير1759القادسية
2077علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر
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58عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152ال بدير1759القادسية

ر عذافة1سائرون156ال بدير1759القادسية 33محمد علي حسي 

ي4سائرون156ال بدير1759القادسية
41ميسون جاسم داود  عان 

111احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156ال بدير1759القادسية

264هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158ال بدير1759القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ال بدير1759القادسية 249عبدالحسي 

3ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188ال بدير1759القادسية

923عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109نفر1760القادسية

27سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109نفر1760القادسية

167سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109نفر1760القادسية

ي118نفر1760القادسية
160علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

35عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152نفر1760القادسية

ر عذافة1سائرون156نفر1760القادسية 56محمد علي حسي 

ي4سائرون156نفر1760القادسية
54ميسون جاسم داود  عان 

519احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156نفر1760القادسية

88هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158نفر1760القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158نفر1760القادسية 151عبدالحسي 

6ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188نفر1760القادسية

90عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الصالحية1761القادسية

238سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الصالحية1761القادسية

128سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الصالحية1761القادسية

ي118الصالحية1761القادسية
82علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

72عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الصالحية1761القادسية

ر عذافة1سائرون156الصالحية1761القادسية 145محمد علي حسي 

ي4سائرون156الصالحية1761القادسية
10ميسون جاسم داود  عان 

223احمد حمزة كاطع جي 6سائرون156الصالحية1761القادسية

67هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الصالحية1761القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الصالحية1761القادسية 204عبدالحسي 

8ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الصالحية1761القادسية

ر 2741القادسية 276عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109 (ع)الحسي 

ر 2741القادسية 47سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109 (ع)الحسي 

ر 2741القادسية 283سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109 (ع)الحسي 

ر 2741القادسية ي2118 (ع)الحسي 
34علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ر 2741القادسية 166عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152 (ع)الحسي 

ر 2741القادسية ر عذافة1سائرون2156 (ع)الحسي  345محمد علي حسي 

ر 2741القادسية ي4سائرون2156 (ع)الحسي 
86ميسون جاسم داود  عان 
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ر 2741القادسية 305احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156 (ع)الحسي 

ر 2741القادسية 172هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158 (ع)الحسي 

ر 2741القادسية ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158 (ع)الحسي  368عبدالحسي 

ر 2741القادسية 32ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188 (ع)الحسي 

250عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية

ي خلف2تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية

48سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية 1امي 

210سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109 (ع)الزهراء 2743القادسية

ي2118 (ع)الزهراء 2743القادسية
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 (ع)الزهراء 2743القادسية
73علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 (ع)الزهراء 2743القادسية
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

93عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152 (ع)الزهراء 2743القادسية

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156 (ع)الزهراء 2743القادسية

ر عذافة1سائرون2156 (ع)الزهراء 2743القادسية 399محمد علي حسي 

ي4سائرون2156 (ع)الزهراء 2743القادسية
173ميسون جاسم داود  عان 

416احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156 (ع)الزهراء 2743القادسية

1علي  ابراهيم محمد سعيد6سائرون2156 (ع)الزهراء 2743القادسية

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض2158 (ع)الزهراء 2743القادسية

231هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158 (ع)الزهراء 2743القادسية

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض2158 (ع)الزهراء 2743القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158 (ع)الزهراء 2743القادسية 250عبدالحسي 

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158 (ع)الزهراء 2743القادسية

30ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188 (ع)الزهراء 2743القادسية

432عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109كميل بن زياد 2744القادسية

37سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109كميل بن زياد 2744القادسية

323سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109كميل بن زياد 2744القادسية

ي2118كميل بن زياد 2744القادسية
38علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

84عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152كميل بن زياد 2744القادسية

ر عذافة1سائرون2156كميل بن زياد 2744القادسية 338محمد علي حسي 

ي4سائرون2156كميل بن زياد 2744القادسية
101ميسون جاسم داود  عان 

280احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156كميل بن زياد 2744القادسية

196هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158كميل بن زياد 2744القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158كميل بن زياد 2744القادسية 293عبدالحسي 
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17ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188كميل بن زياد 2744القادسية

241عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109 (ع)الكاظم 2745القادسية

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109 (ع)الكاظم 2745القادسية

45سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109 (ع)الكاظم 2745القادسية

198سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109 (ع)الكاظم 2745القادسية

ي2118 (ع)الكاظم 2745القادسية
47علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

51عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152 (ع)الكاظم 2745القادسية

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156 (ع)الكاظم 2745القادسية

ر عذافة1سائرون2156 (ع)الكاظم 2745القادسية 191محمد علي حسي 

ي4سائرون2156 (ع)الكاظم 2745القادسية
48ميسون جاسم داود  عان 

249احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156 (ع)الكاظم 2745القادسية

1ماجد حميد حاكم مدفون6سائرون2156 (ع)الكاظم 2745القادسية

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158 (ع)الكاظم 2745القادسية

83هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158 (ع)الكاظم 2745القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158 (ع)الكاظم 2745القادسية 221عبدالحسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158 (ع)الكاظم 2745القادسية

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158 (ع)الكاظم 2745القادسية

30ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188 (ع)الكاظم 2745القادسية

246عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

52سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

227سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

ي2118ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية
25علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

70عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

ر عذافة1سائرون2156ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية 272محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

ي4سائرون2156ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية
78ميسون جاسم داود  عان 

190احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

2شهيد احمد حسان محمد6سائرون2156ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

158هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية 322عبدالحسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

38ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188ابو االسود الدؤىلي 2746القادسية

ى 2747القادسية ر2تحالف الفتح2109زينب الكي  1حسن شاكر عودة حسي 
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ى 2747القادسية 231عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية ي خلف2تحالف الفتح2109زينب الكي 
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

ى 2747القادسية 1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية 2همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية 59سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية 1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية 3منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية 449سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية ر5تحالف الفتح2109زينب الكي  1فاضل جابر عبد  شني 

ى 2747القادسية  علي5تحالف الفتح2109زينب الكي 
ر 2محمد علي حسي 

ى 2747القادسية 1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح2109زينب الكي 

ى 2747القادسية ي2118زينب الكي 
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ى 2747القادسية ي2118زينب الكي 
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ى 2747القادسية ي2118زينب الكي 
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ى 2747القادسية ي2118زينب الكي 
44علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ى 2747القادسية ي2118زينب الكي 
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ى 2747القادسية ي2118زينب الكي 
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ى 2747القادسية 3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 104عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 4عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 6علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 11نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152زينب الكي 

ى 2747القادسية 3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية ي1سائرون2156زينب الكي  2رامي جبار  محمد  رسر

ى 2747القادسية 2صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 3محمد  رضا داود نارص1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية ر عذافة1سائرون2156زينب الكي  145محمد علي حسي 

ى 2747القادسية 3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية ي4سائرون2156زينب الكي 
48ميسون جاسم داود  عان 
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ى 2747القادسية ي4سائرون2156زينب الكي 
1نورس كامل عطية ماضر

ى 2747القادسية 180احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية ي بهيدل6سائرون2156زينب الكي  1حكمت دواي لعين 

ى 2747القادسية 1شهيد احمد حسان محمد6سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 1علي  ابراهيم محمد سعيد6سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 1علي فيحان خفيف فرحان6سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 1ماجد حميد حاكم مدفون6سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 1محمد هادي عبدالرحيم محمد6سائرون2156زينب الكي 

ى 2747القادسية 7حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية ر حسن1ائتالف النض2158زينب الكي  2خالد متعب ياسي 

ى 2747القادسية 1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية 1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية 193هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158زينب الكي  257عبدالحسي 

ى 2747القادسية 3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية 1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية 1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158زينب الكي 

ى 2747القادسية 3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188زينب الكي 

ى 2747القادسية 47ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188زينب الكي 

ى 2747القادسية 1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة2188زينب الكي 

477عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109الدغاره 2748القادسية

70سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109الدغاره 2748القادسية

163سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109الدغاره 2748القادسية

ي2118الدغاره 2748القادسية
6علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

119عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152الدغاره 2748القادسية

ر عذافة1سائرون2156الدغاره 2748القادسية 181محمد علي حسي 

ي4سائرون2156الدغاره 2748القادسية
70ميسون جاسم داود  عان 

151احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156الدغاره 2748القادسية

97هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158الدغاره 2748القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158الدغاره 2748القادسية 568عبدالحسي 

10ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188الدغاره 2748القادسية

126عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109سومر 2749القادسية

173سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109سومر 2749القادسية

ي2118سومر 2749القادسية
4علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

19عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152سومر 2749القادسية

ر عذافة1سائرون2156سومر 2749القادسية 1محمد علي حسي 
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ي4سائرون2156سومر 2749القادسية
6ميسون جاسم داود  عان 

139احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156سومر 2749القادسية

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158سومر 2749القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158سومر 2749القادسية 296عبدالحسي 

212عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109شافعيه 2750القادسية

69سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109شافعيه 2750القادسية

223سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109شافعيه 2750القادسية

ي2118شافعيه 2750القادسية
12علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

40عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152شافعيه 2750القادسية

ر عذافة1سائرون2156شافعيه 2750القادسية 60محمد علي حسي 

ي4سائرون2156شافعيه 2750القادسية
18ميسون جاسم داود  عان 

209احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156شافعيه 2750القادسية

118هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158شافعيه 2750القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158شافعيه 2750القادسية 214عبدالحسي 

4ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188شافعيه 2750القادسية

91عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109شاميه 2752القادسية

442سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109شاميه 2752القادسية

202سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109شاميه 2752القادسية

ي2118شاميه 2752القادسية
98علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

192عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152شاميه 2752القادسية

ر عذافة1سائرون2156شاميه 2752القادسية 108محمد علي حسي 

ي4سائرون2156شاميه 2752القادسية
70ميسون جاسم داود  عان 

676احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156شاميه 2752القادسية

128هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158شاميه 2752القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158شاميه 2752القادسية 304عبدالحسي 

30ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188شاميه 2752القادسية

44عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109غماس 2753القادسية

795سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109غماس 2753القادسية

123سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109غماس 2753القادسية

ي2118غماس 2753القادسية
7علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

118عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152غماس 2753القادسية

ر عذافة1سائرون2156غماس 2753القادسية 87محمد علي حسي 

ي4سائرون2156غماس 2753القادسية
12ميسون جاسم داود  عان 

58احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156غماس 2753القادسية

40هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158غماس 2753القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158غماس 2753القادسية 57عبدالحسي 
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152ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188غماس 2753القادسية

26عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109المهناويه 2754القادسية

111سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109المهناويه 2754القادسية

178سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109المهناويه 2754القادسية

ي2118المهناويه 2754القادسية
28علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

48عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152المهناويه 2754القادسية

ر عذافة1سائرون2156المهناويه 2754القادسية 74محمد علي حسي 

ي4سائرون2156المهناويه 2754القادسية
3ميسون جاسم داود  عان 

33احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156المهناويه 2754القادسية

119هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158المهناويه 2754القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158المهناويه 2754القادسية 470عبدالحسي 

3ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188المهناويه 2754القادسية

402عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109الحمزه 2755القادسية

83سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109الحمزه 2755القادسية

383سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109الحمزه 2755القادسية

ي2118الحمزه 2755القادسية
13علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

220عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152الحمزه 2755القادسية

ر عذافة1سائرون2156الحمزه 2755القادسية 118محمد علي حسي 

ي4سائرون2156الحمزه 2755القادسية
42ميسون جاسم داود  عان 

72احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156الحمزه 2755القادسية

270هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158الحمزه 2755القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158الحمزه 2755القادسية 237عبدالحسي 

31ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188الحمزه 2755القادسية

145عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109الشنافيه 2757القادسية

90سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109الشنافيه 2757القادسية

134سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109الشنافيه 2757القادسية

ي2118الشنافيه 2757القادسية
4علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

200عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152الشنافيه 2757القادسية

ر عذافة1سائرون2156الشنافيه 2757القادسية 230محمد علي حسي 

ي4سائرون2156الشنافيه 2757القادسية
4ميسون جاسم داود  عان 

87احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156الشنافيه 2757القادسية

134هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158الشنافيه 2757القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158الشنافيه 2757القادسية 434عبدالحسي 

1759ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188الشنافيه 2757القادسية

208عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109عفك 2758القادسية

4سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109عفك 2758القادسية
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140سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109عفك 2758القادسية

ي2118عفك 2758القادسية
260علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

93عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152عفك 2758القادسية

ر عذافة1سائرون2156عفك 2758القادسية 38محمد علي حسي 

ي4سائرون2156عفك 2758القادسية
13ميسون جاسم داود  عان 

164احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156عفك 2758القادسية

154هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158عفك 2758القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158عفك 2758القادسية 317عبدالحسي 

10ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188عفك 2758القادسية

332عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109ال بدير 2759القادسية

19سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109ال بدير 2759القادسية

149سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109ال بدير 2759القادسية

ي2118ال بدير 2759القادسية
2183علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

78عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152ال بدير 2759القادسية

ر عذافة1سائرون2156ال بدير 2759القادسية 31محمد علي حسي 

ي4سائرون2156ال بدير 2759القادسية
98ميسون جاسم داود  عان 

138احمد حمزة كاطع جي 6سائرون2156ال بدير 2759القادسية

153هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158ال بدير 2759القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158ال بدير 2759القادسية 209عبدالحسي 

2ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188ال بدير 2759القادسية

ر 3741القادسية 269عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح3109 (ع)الحسي 

ر 3741القادسية 51سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح3109 (ع)الحسي 

ر 3741القادسية 362سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح3109 (ع)الحسي 

ر 3741القادسية ي3118 (ع)الحسي 
89علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ر 3741القادسية 178عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون3152 (ع)الحسي 

ر 3741القادسية ر عذافة1سائرون3156 (ع)الحسي  914محمد علي حسي 

ر 3741القادسية ي4سائرون3156 (ع)الحسي 
319ميسون جاسم داود  عان 

ر 3741القادسية 623احمد حمزة كاطع جي 6سائرون3156 (ع)الحسي 

ر 3741القادسية 190هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158 (ع)الحسي 

ر 3741القادسية ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158 (ع)الحسي  369عبدالحسي 

ر 3741القادسية 20ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة3188 (ع)الحسي 

62عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح3109شاميه 3752القادسية

200سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح3109شاميه 3752القادسية

89سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح3109شاميه 3752القادسية

ي3118شاميه 3752القادسية
46علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

50عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون3152شاميه 3752القادسية
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1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون3152شاميه 3752القادسية

ر عذافة1سائرون3156شاميه 3752القادسية 42محمد علي حسي 

ي4سائرون3156شاميه 3752القادسية
15ميسون جاسم داود  عان 

320احمد حمزة كاطع جي 6سائرون3156شاميه 3752القادسية

2طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض3158شاميه 3752القادسية

63هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158شاميه 3752القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158شاميه 3752القادسية 250عبدالحسي 

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض3158شاميه 3752القادسية

15ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة3188شاميه 3752القادسية

94عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح3109غماس 3753القادسية

360سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح3109غماس 3753القادسية

62سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح3109غماس 3753القادسية

ي3118غماس 3753القادسية
9علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

67عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون3152غماس 3753القادسية

ر عذافة1سائرون3156غماس 3753القادسية 150محمد علي حسي 

74احمد حمزة كاطع جي 6سائرون3156غماس 3753القادسية

68هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158غماس 3753القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158غماس 3753القادسية 94عبدالحسي 

5ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة3188غماس 3753القادسية

554عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح3109الحمزه 3755القادسية

87سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح3109الحمزه 3755القادسية

8مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الحمزه 3755القادسية

324سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح3109الحمزه 3755القادسية

ي3118الحمزه 3755القادسية
26علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

267عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون3152الحمزه 3755القادسية

ر عذافة1سائرون3156الحمزه 3755القادسية 118محمد علي حسي 

ي4سائرون3156الحمزه 3755القادسية
30ميسون جاسم داود  عان 

78احمد حمزة كاطع جي 6سائرون3156الحمزه 3755القادسية

320هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158الحمزه 3755القادسية

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158الحمزه 3755القادسية 296عبدالحسي 

67ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة3188الحمزه 3755القادسية
ي1721المثنر 167اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الغرن 
ي1721المثنر 201عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الغرن 
ي1721المثنر ي118الغرن 

ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 
ي1721المثنر ي118الغرن 

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
192فالح ساري عبداىسر

ي1721المثنر 3عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الغرن 
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ي1721المثنر 228عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الغرن 
ي1721المثنر 1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الغرن 
ي1721المثنر ر3سائرون156الغرن  1رائد  عبدالرضا هادي حسي 
ي1721المثنر ي  كسار3سائرون156الغرن 

1578سعران  عبيد شانر
ي1721المثنر 69رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الغرن 
ي1721المثنر 298فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الغرن 
170اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الحيدرية1722المثنر
ر عبدهللا4تحالف الفتح109الحيدرية1722المثنر 2ساجدة  رسوىلي حسي 
1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109الحيدرية1722المثنر
1ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109الحيدرية1722المثنر
1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الحيدرية1722المثنر
86عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الحيدرية1722المثنر
ي118الحيدرية1722المثنر

ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 
ي118الحيدرية1722المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
177فالح ساري عبداىسر

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1722المثنر
2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1722المثنر
197عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1722المثنر
1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1722المثنر
4نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1722المثنر
ر3سائرون156الحيدرية1722المثنر 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 
3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الحيدرية1722المثنر
ي  كسار3سائرون156الحيدرية1722المثنر

1277سعران  عبيد شانر
1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156الحيدرية1722المثنر
ر3سائرون156الحيدرية1722المثنر 1عالء حسن كريم حسي 
1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الحيدرية1722المثنر
161رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الحيدرية1722المثنر
ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الحيدرية1722المثنر 1عبدالحسي 
1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الحيدرية1722المثنر
331فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الحيدرية1722المثنر
121اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109السوير1723المثنر
257عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109السوير1723المثنر
ي118السوير1723المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
369فالح ساري عبداىسر

308عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152السوير1723المثنر
ي  كسار3سائرون156السوير1723المثنر

360سعران  عبيد شانر
20رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156السوير1723المثنر
325فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158السوير1723المثنر
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129اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109القشــــــلة1725المثنر
57عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109القشــــــلة1725المثنر
ي118القشــــــلة1725المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
175فالح ساري عبداىسر

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152القشــــــلة1725المثنر
144عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152القشــــــلة1725المثنر
ي  كسار3سائرون156القشــــــلة1725المثنر

553سعران  عبيد شانر
27رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156القشــــــلة1725المثنر
175فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158القشــــــلة1725المثنر
202اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109النـض1726المثنر
104عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109النـض1726المثنر
ي118النـض1726المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
174فالح ساري عبداىسر

112عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152النـض1726المثنر
ي  كسار3سائرون156النـض1726المثنر

1071سعران  عبيد شانر
95رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156النـض1726المثنر
456فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158النـض1726المثنر
110اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109المهـدي1727المثنر
43عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المهـدي1727المثنر
ي118المهـدي1727المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
83فالح ساري عبداىسر

69عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المهـدي1727المثنر
ي  كسار3سائرون156المهـدي1727المثنر

652سعران  عبيد شانر
50رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156المهـدي1727المثنر
333فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158المهـدي1727المثنر
ي1728المثنر

 
ق 138اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الرسر

ي1728المثنر
 
ق 41عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الرسر

ي1728المثنر
 
ق ي118الرسر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
144فالح ساري عبداىسر

ي1728المثنر
 
ق 108عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الرسر

ي1728المثنر
 
ق ي  كسار3سائرون156الرسر

440سعران  عبيد شانر
ي1728المثنر

 
ق 48رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الرسر

ي1728المثنر
 
ق 713فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الرسر

128اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109السـلمان1729المثنر
1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109السـلمان1729المثنر
2سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109السـلمان1729المثنر
ر لطيف مركب5تحالف الفتح109السـلمان1729المثنر 1ضياء حسي 
10عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109السـلمان1729المثنر
ر5تحالف الفتح109السـلمان1729المثنر 1فاضل جابر عبد  شني 
ي118السـلمان1729المثنر

ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 
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ي118السـلمان1729المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
11فالح ساري عبداىسر

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152السـلمان1729المثنر
14عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152السـلمان1729المثنر
ي  كسار3سائرون156السـلمان1729المثنر

185سعران  عبيد شانر
1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156السـلمان1729المثنر
8رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156السـلمان1729المثنر
ي2ائتالف النض158السـلمان1729المثنر  اللعين 

ر 1جبار علي حسي 
196فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158السـلمان1729المثنر
7اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109بصـية1730المثنر
1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109بصـية1730المثنر
34عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109بصـية1730المثنر
ي118بصـية1730المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
2فالح ساري عبداىسر

13عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152بصـية1730المثنر
1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156بصـية1730المثنر
ي  كسار3سائرون156بصـية1730المثنر

114سعران  عبيد شانر
1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158بصـية1730المثنر
35فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158بصـية1730المثنر
1375اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الخـضر1731المثنر
34عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الخـضر1731المثنر
ي118الخـضر1731المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
101فالح ساري عبداىسر

129عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الخـضر1731المثنر
ي  كسار3سائرون156الخـضر1731المثنر

258سعران  عبيد شانر
26رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الخـضر1731المثنر
194فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الخـضر1731المثنر
ي1732المثنر 173اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الـدراج 
ي1732المثنر 12عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الـدراج 
ي1732المثنر ي118الـدراج 

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
39فالح ساري عبداىسر

ي1732المثنر 37عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الـدراج 
ي1732المثنر ي  كسار3سائرون156الـدراج 

64سعران  عبيد شانر
ي1732المثنر 15رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الـدراج 
ي1732المثنر 137فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الـدراج 
361اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الـرميثة1733المثنر
155عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الـرميثة1733المثنر
ي118الـرميثة1733المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
148فالح ساري عبداىسر

535عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الـرميثة1733المثنر
ي  كسار3سائرون156الـرميثة1733المثنر

1565سعران  عبيد شانر
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اصوات 

المرشح
155رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الـرميثة1733المثنر
109فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الـرميثة1733المثنر
ين1734المثنر 351اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109ثورة العرسر
ين1734المثنر 1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109ثورة العرسر
ين1734المثنر ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109ثورة العرسر 1امي 
ين1734المثنر 196عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109ثورة العرسر
ين1734المثنر 2فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109ثورة العرسر
ين1734المثنر ي118ثورة العرسر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
166فالح ساري عبداىسر

ين1734المثنر 601عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152ثورة العرسر
ين1734المثنر ي  كسار3سائرون156ثورة العرسر

2195سعران  عبيد شانر
ين1734المثنر 131رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156ثورة العرسر
ين1734المثنر ي2ائتالف النض158ثورة العرسر  اللعين 

ر 1جبار علي حسي 
ين1734المثنر 116فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158ثورة العرسر
239اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109النجمـي1735المثنر
81عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109النجمـي1735المثنر
ي118النجمـي1735المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
77فالح ساري عبداىسر

434عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152النجمـي1735المثنر
ي  كسار3سائرون156النجمـي1735المثنر

282سعران  عبيد شانر
48رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156النجمـي1735المثنر
231فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158النجمـي1735المثنر
263اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الوركـاء1736المثنر
453عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الوركـاء1736المثنر
ي118الوركـاء1736المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
3194فالح ساري عبداىسر

268عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الوركـاء1736المثنر
ي  كسار3سائرون156الوركـاء1736المثنر

571سعران  عبيد شانر
127رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الوركـاء1736المثنر
306فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الوركـاء1736المثنر
201اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الهـالل1737المثنر
54عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الهـالل1737المثنر
ي118الهـالل1737المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
45فالح ساري عبداىسر

438عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الهـالل1737المثنر
ي  كسار3سائرون156الهـالل1737المثنر

3194سعران  عبيد شانر
7رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156الهـالل1737المثنر
108فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الهـالل1737المثنر
369اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109المجـد1738المثنر
1685عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المجـد1738المثنر
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اصوات 

المرشح
ي118المجـد1738المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
204فالح ساري عبداىسر

359عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المجـد1738المثنر
ي  كسار3سائرون156المجـد1738المثنر

706سعران  عبيد شانر
23رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون156المجـد1738المثنر
775فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158المجـد1738المثنر
ي 2721المثنر 74اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109الغرن 
ي 2721المثنر 32عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109الغرن 
ي 2721المثنر ي2118الغرن 

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
107فالح ساري عبداىسر

ي 2721المثنر 83عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152الغرن 
ي 2721المثنر ي  كسار3سائرون2156الغرن 

502سعران  عبيد شانر
ي 2721المثنر 44رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156الغرن 
ي 2721المثنر 181فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158الغرن 
167اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109السوير 2723المثنر
1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109السوير 2723المثنر
1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109السوير 2723المثنر
118عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109السوير 2723المثنر
ي2118السوير 2723المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
354فالح ساري عبداىسر

160عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152السوير 2723المثنر
1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152السوير 2723المثنر
ي  كسار3سائرون2156السوير 2723المثنر

1161سعران  عبيد شانر
ر3سائرون2156السوير 2723المثنر 1عالء حسن كريم حسي 
60رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156السوير 2723المثنر
393فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158السوير 2723المثنر
173اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109القشلة 2725المثنر
52عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109القشلة 2725المثنر
ي2118القشلة 2725المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
200فالح ساري عبداىسر

133عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152القشلة 2725المثنر
ي  كسار3سائرون2156القشلة 2725المثنر

501سعران  عبيد شانر
53رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156القشلة 2725المثنر
577فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158القشلة 2725المثنر
114اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109المهدي2727المثنر
81عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109المهدي2727المثنر
ي2118المهدي2727المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
31فالح ساري عبداىسر

108عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152المهدي2727المثنر
ي  كسار3سائرون2156المهدي2727المثنر

1213سعران  عبيد شانر
11رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156المهدي2727المثنر
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المرشح
948فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158المهدي2727المثنر
ي 2728المثنر

 
ق 181اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق ر يوسف4تحالف الفتح2109الرسر 1فالح حسن ياسي 

ي 2728المثنر
 
ق 1مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 2سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 169عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق ر5تحالف الفتح2109الرسر 1فاضل جابر عبد  شني 

ي 2728المثنر
 
ق 1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح2109الرسر

ي 2728المثنر
 
ق ي2118الرسر

3خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
ي 2728المثنر

 
ق ي2118الرسر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
201فالح ساري عبداىسر

ي 2728المثنر
 
ق 1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 201عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 4نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156الرسر

ي 2728المثنر
 
ق ي  كسار3سائرون2156الرسر

925سعران  عبيد شانر
ي 2728المثنر

 
ق 1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون2156الرسر

ي 2728المثنر
 
ق ر3سائرون2156الرسر 2عالء حسن كريم حسي 

ي 2728المثنر
 
ق 83رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156الرسر

ي 2728المثنر
 
ق ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158الرسر 2عبدالحسي 

ي 2728المثنر
 
ق 1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158الرسر

ي 2728المثنر
 
ق 444فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158الرسر

838اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109الخضر 2731المثنر
139عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109الخضر 2731المثنر
ي2118الخضر 2731المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
55فالح ساري عبداىسر

333عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152الخضر 2731المثنر
ي  كسار3سائرون2156الخضر 2731المثنر

280سعران  عبيد شانر
72رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156الخضر 2731المثنر
328فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158الخضر 2731المثنر
373اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109الرميثة 2733المثنر
178عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109الرميثة 2733المثنر
ي2118الرميثة 2733المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
136فالح ساري عبداىسر
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اصوات 

المرشح
545عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152الرميثة 2733المثنر
ي  كسار3سائرون2156الرميثة 2733المثنر

1874سعران  عبيد شانر
180رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156الرميثة 2733المثنر
92فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158الرميثة 2733المثنر
ين 2734المثنر 321اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109ثورة العرسر
ين 2734المثنر 60عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109ثورة العرسر
ين 2734المثنر ي2118ثورة العرسر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
122فالح ساري عبداىسر

ين 2734المثنر 253عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152ثورة العرسر
ين 2734المثنر ي  كسار3سائرون2156ثورة العرسر

1338سعران  عبيد شانر
ين 2734المثنر 195رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156ثورة العرسر
ين 2734المثنر 115فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158ثورة العرسر
728اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109الوركاء 2736المثنر
3655عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109الوركاء 2736المثنر
ي2118الوركاء 2736المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
560فالح ساري عبداىسر

475عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152الوركاء 2736المثنر
ي  كسار3سائرون2156الوركاء 2736المثنر

379سعران  عبيد شانر
51رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156الوركاء 2736المثنر
260فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158الوركاء 2736المثنر
89اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109المجد 2738المثنر
223عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109المجد 2738المثنر
ي2118المجد 2738المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
213فالح ساري عبداىسر

90عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152المجد 2738المثنر
ي  كسار3سائرون2156المجد 2738المثنر

518سعران  عبيد شانر
26رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون2156المجد 2738المثنر
1164فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158المجد 2738المثنر
999اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح3109الخضر 3731المثنر
ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح3109الخضر 3731المثنر 2امي 
83عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح3109الخضر 3731المثنر
ي3118الخضر 3731المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
96فالح ساري عبداىسر

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152الخضر 3731المثنر
152عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون3152الخضر 3731المثنر
2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون3156الخضر 3731المثنر
ي  كسار3سائرون3156الخضر 3731المثنر

316سعران  عبيد شانر
60رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون3156الخضر 3731المثنر
5عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158الخضر 3731المثنر
313فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض3158الخضر 3731المثنر
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المرشح
227اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح3109الوركاء 3736المثنر
45عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح3109الوركاء 3736المثنر
ي3118الوركاء 3736المثنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
708فالح ساري عبداىسر

210عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون3152الوركاء 3736المثنر
ي  كسار3سائرون3156الوركاء 3736المثنر

31سعران  عبيد شانر
9رفاه  خضي  جياد بعي 12سائرون3156الوركاء 3736المثنر
209فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض3158الوركاء 3736المثنر

ي عمران1تحالف الفتح109الكـرار1641النجف 137علي يوسف عبدالنن 

64سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الكـرار1641النجف

ر5تحالف الفتح109الكـرار1641النجف 71فاضل جابر عبد  شني 

ي118الكـرار1641النجف
278خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

64عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الكـرار1641النجف

172حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الكـرار1641النجف

151ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الكـرار1641النجف

  سلومي4سائرون156الكـرار1641النجف
ر 31والء رحيم حسي 

7حسن رزاق داود علي19سائرون156الكـرار1641النجف

233عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الكـرار1641النجف

12احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الكـرار1641النجف

31سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الكـرار1641النجف

ي عمران1تحالف الفتح109الجديـدة1642النجف 194علي يوسف عبدالنن 

68سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الجديـدة1642النجف

ر5تحالف الفتح109الجديـدة1642النجف 39فاضل جابر عبد  شني 

ي118الجديـدة1642النجف
239خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

65عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الجديـدة1642النجف

132حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الجديـدة1642النجف

133ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الجديـدة1642النجف

  سلومي4سائرون156الجديـدة1642النجف
ر 33والء رحيم حسي 

24حسن رزاق داود علي19سائرون156الجديـدة1642النجف

214عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الجديـدة1642النجف

29احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الجديـدة1642النجف

48سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الجديـدة1642النجف

ي عمران1تحالف الفتح109الحسيـن1643النجف 686علي يوسف عبدالنن 

134سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الحسيـن1643النجف

ر5تحالف الفتح109الحسيـن1643النجف 159فاضل جابر عبد  شني 

ي118الحسيـن1643النجف
685خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

171عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الحسيـن1643النجف
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459حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الحسيـن1643النجف

390ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الحسيـن1643النجف

  سلومي4سائرون156الحسيـن1643النجف
ر 59والء رحيم حسي 

46حسن رزاق داود علي19سائرون156الحسيـن1643النجف

570عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الحسيـن1643النجف

112احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الحسيـن1643النجف

112سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الحسيـن1643النجف

ي طالب1644النجف ي1تحالف الفتح109علي بن ان  1عدنان فيحان موىس رسر

ي طالب1644النجف ي عمران1تحالف الفتح109علي بن ان  335علي يوسف عبدالنن 

ي طالب1644النجف ي  علي  حموش1تحالف الفتح109علي بن ان 
34محمد تف 

ي طالب1644النجف 79سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109علي بن ان 

ي طالب1644النجف 44مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109علي بن ان 

ي طالب1644النجف ر5تحالف الفتح109علي بن ان  285فاضل جابر عبد  شني 

ي طالب1644النجف ي118علي بن ان 
491خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي طالب1644النجف 2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152علي بن ان 

ي طالب1644النجف 4عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152علي بن ان 

ي طالب1644النجف 278عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152علي بن ان 

ي طالب1644النجف 789حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1سيف غانم غدير دبح1سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1محمد  رضا داود نارص1سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف ر3سائرون156علي بن ان  1حيدر  فالح علوان حسي 

ي طالب1644النجف ر3سائرون156علي بن ان  1عالء حسن كريم حسي 

ي طالب1644النجف 770ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف   سلومي4سائرون156علي بن ان 
ر 110والء رحيم حسي 

ي طالب1644النجف 142حسن رزاق داود علي19سائرون156علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158علي بن ان 

ي طالب1644النجف ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158علي بن ان  3عبدالحسي 

ي طالب1644النجف 11عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158علي بن ان 

ي طالب1644النجف 843عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158علي بن ان 

ي طالب1644النجف 452احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158علي بن ان 

ي طالب1644النجف 1هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158علي بن ان 

ي طالب1644النجف 118سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158علي بن ان 
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ي عمران1تحالف الفتح109الوفـاء1645النجف 461علي يوسف عبدالنن 

124سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الوفـاء1645النجف

ر5تحالف الفتح109الوفـاء1645النجف 215فاضل جابر عبد  شني 

ي118الوفـاء1645النجف
607خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

213عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الوفـاء1645النجف

661حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الوفـاء1645النجف

666ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الوفـاء1645النجف

  سلومي4سائرون156الوفـاء1645النجف
ر 103والء رحيم حسي 

72حسن رزاق داود علي19سائرون156الوفـاء1645النجف

737عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الوفـاء1645النجف

167احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الوفـاء1645النجف

91سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الوفـاء1645النجف

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

ي1تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف 89علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف 1قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف
79محمد تف 

4اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

ر عبدهللا4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف 1ساجدة  رسوىلي حسي 

108سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

4سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

3فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

86مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

2منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف 1ضياء حسي 

ر5تحالف الفتح109الحيدرية1646النجف 293فاضل جابر عبد  شني 

ي118الحيدرية1646النجف
80خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الحيدرية1646النجف
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

6عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1646النجف

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1646النجف

390عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1646النجف

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1646النجف

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحيدرية1646النجف
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479حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الحيدرية1646النجف

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الحيدرية1646النجف

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الحيدرية1646النجف

ر عذافة1سائرون156الحيدرية1646النجف 7محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الحيدرية1646النجف

ر3سائرون156الحيدرية1646النجف 22رائد  عبدالرضا هادي حسي 

101ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الحيدرية1646النجف

1هناء  مطرسر باقر خضر4سائرون156الحيدرية1646النجف

  سلومي4سائرون156الحيدرية1646النجف
ر 107والء رحيم حسي 

108حسن رزاق داود علي19سائرون156الحيدرية1646النجف

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158الحيدرية1646النجف

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الحيدرية1646النجف 3عبدالحسي 

41عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الحيدرية1646النجف

51احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الحيدرية1646النجف

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158الحيدرية1646النجف

1ريا قيض علي عبيد8ائتالف النض158الحيدرية1646النجف

46سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الحيدرية1646النجف

ي عمران1تحالف الفتح109الحسـن1647النجف 337علي يوسف عبدالنن 

94سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الحسـن1647النجف

ر5تحالف الفتح109الحسـن1647النجف 174فاضل جابر عبد  شني 

ي118الحسـن1647النجف
150خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

241عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الحسـن1647النجف

679حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الحسـن1647النجف

370ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الحسـن1647النجف

  سلومي4سائرون156الحسـن1647النجف
ر 134والء رحيم حسي 

205حسن رزاق داود علي19سائرون156الحسـن1647النجف

443عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الحسـن1647النجف

131احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الحسـن1647النجف

52سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الحسـن1647النجف

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف

ي عمران1تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف 198علي يوسف عبدالنن 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف

78سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف

2سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف
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ر5تحالف الفتح109الجمهوريـة1648النجف 148فاضل جابر عبد  شني 

ي118الجمهوريـة1648النجف
90خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الجمهوريـة1648النجف
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118الجمهوريـة1648النجف
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الجمهوريـة1648النجف
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الجمهوريـة1648النجف

2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الجمهوريـة1648النجف

177عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الجمهوريـة1648النجف

4نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الجمهوريـة1648النجف

847حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الجمهوريـة1648النجف

ي1سائرون156الجمهوريـة1648النجف 1رامي جبار  محمد  رسر

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الجمهوريـة1648النجف

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الجمهوريـة1648النجف

ر عذافة1سائرون156الجمهوريـة1648النجف 1محمد علي حسي 

ر3سائرون156الجمهوريـة1648النجف 3رائد  عبدالرضا هادي حسي 

ي  كسار3سائرون156الجمهوريـة1648النجف
3سعران  عبيد شانر

518ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الجمهوريـة1648النجف

1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156الجمهوريـة1648النجف

ي4سائرون156الجمهوريـة1648النجف
1نورس كامل عطية ماضر

  سلومي4سائرون156الجمهوريـة1648النجف
ر 95والء رحيم حسي 

196حسن رزاق داود علي19سائرون156الجمهوريـة1648النجف

1مصطفر صباح مصطفر محمد19سائرون156الجمهوريـة1648النجف

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف 4عبدالحسي 

522عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

169احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

1حمدية  عباس محمد عبيد8ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

37سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الجمهوريـة1648النجف

ي عمران1تحالف الفتح109المثنـى1649النجف 543علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109المثنـى1649النجف
13محمد تف 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المثنـى1649النجف

142سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109المثنـى1649النجف

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109المثنـى1649النجف

31مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109المثنـى1649النجف
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1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109المثنـى1649النجف

1احمد  صالح  حمود خلف5تحالف الفتح109المثنـى1649النجف

3سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المثنـى1649النجف

ر5تحالف الفتح109المثنـى1649النجف 142فاضل جابر عبد  شني 

ي118المثنـى1649النجف
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1649النجف
393خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1649النجف
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي118المثنـى1649النجف
2عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1649النجف
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المثنـى1649النجف

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المثنـى1649النجف

168عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المثنـى1649النجف

374حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المثنـى1649النجف

5سيف غانم غدير دبح1سائرون156المثنـى1649النجف

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156المثنـى1649النجف

ر عذافة1سائرون156المثنـى1649النجف 1محمد علي حسي 

ر3سائرون156المثنـى1649النجف 1عالء حسن كريم حسي 

247ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المثنـى1649النجف

  سلومي4سائرون156المثنـى1649النجف
ر 40والء رحيم حسي 

24حسن رزاق داود علي19سائرون156المثنـى1649النجف

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158المثنـى1649النجف 3عبدالحسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158المثنـى1649النجف

564عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المثنـى1649النجف

186احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المثنـى1649النجف

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158المثنـى1649النجف

1ريا قيض علي عبيد8ائتالف النض158المثنـى1649النجف

81سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158المثنـى1649النجف

ي عمران1تحالف الفتح109االنصـار1650النجف 156علي يوسف عبدالنن 

80سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109االنصـار1650النجف

ر5تحالف الفتح109االنصـار1650النجف 151فاضل جابر عبد  شني 

ي118االنصـار1650النجف
96خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

127عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152االنصـار1650النجف

364حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156االنصـار1650النجف

414ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156االنصـار1650النجف

  سلومي4سائرون156االنصـار1650النجف
ر 104والء رحيم حسي 

171حسن رزاق داود علي19سائرون156االنصـار1650النجف
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514عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158االنصـار1650النجف

110احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158االنصـار1650النجف

48سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158االنصـار1650النجف

ين1651النجف 1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف 1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف ر1تحالف الفتح109ثورة العرسر ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ين1651النجف 1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف ي عمران1تحالف الفتح109ثورة العرسر 276علي يوسف عبدالنن 

ين1651النجف ر1تحالف الفتح109ثورة العرسر 1قاسم محمد جالل حسي 

ين1651النجف 3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف ي  علي  حموش1تحالف الفتح109ثورة العرسر
1محمد تف 

ين1651النجف 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف 209سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف 1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف 3فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف 1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف ر5تحالف الفتح109ثورة العرسر 323فاضل جابر عبد  شني 

ين1651النجف 1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109ثورة العرسر

ين1651النجف ي118ثورة العرسر
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ين1651النجف ي118ثورة العرسر
284خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ين1651النجف ي118ثورة العرسر
5عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ين1651النجف 1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152ثورة العرسر

ين1651النجف 297عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152ثورة العرسر

ين1651النجف 2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152ثورة العرسر

ين1651النجف 3نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ثورة العرسر

ين1651النجف 1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف 600حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف 3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف 2محمد  رضا داود نارص1سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف ر عذافة1سائرون156ثورة العرسر 3محمد علي حسي 

ين1651النجف 4نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف ر3سائرون156ثورة العرسر 1حيدر  فالح علوان حسي 

ين1651النجف ر3سائرون156ثورة العرسر 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

ين1651النجف 1رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف 1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف ي  كسار3سائرون156ثورة العرسر
1سعران  عبيد شانر
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ين1651النجف 346ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف  غسان سامي شوكت4سائرون156ثورة العرسر
1مضر

ين1651النجف 1نور صالح كبسون يعقوب4سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف   سلومي4سائرون156ثورة العرسر
ر 328والء رحيم حسي 

ين1651النجف 885حسن رزاق داود علي19سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف 1عبدالواحد عبادي عبدان درويش19سائرون156ثورة العرسر

ين1651النجف ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ثورة العرسر 6عبدالحسي 

ين1651النجف 472عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158ثورة العرسر

ين1651النجف 1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158ثورة العرسر

ين1651النجف 1376احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158ثورة العرسر

ين1651النجف 2منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158ثورة العرسر

ين1651النجف 61سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158ثورة العرسر

ي عمران1تحالف الفتح109مسلم بن عقيـل1652النجف 863علي يوسف عبدالنن 

75سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109مسلم بن عقيـل1652النجف

ر5تحالف الفتح109مسلم بن عقيـل1652النجف 63فاضل جابر عبد  شني 

ي118مسلم بن عقيـل1652النجف
67خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

219عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152مسلم بن عقيـل1652النجف

648حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156مسلم بن عقيـل1652النجف

141ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156مسلم بن عقيـل1652النجف

  سلومي4سائرون156مسلم بن عقيـل1652النجف
ر 169والء رحيم حسي 

113حسن رزاق داود علي19سائرون156مسلم بن عقيـل1652النجف

731عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158مسلم بن عقيـل1652النجف

13احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158مسلم بن عقيـل1652النجف

133سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158مسلم بن عقيـل1652النجف

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

ي1تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف 857علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف
17محمد تف 

141سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

27مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

1احمد  صالح  حمود خلف5تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف

ر5تحالف الفتح109عمار بن ياسـر1653النجف 131فاضل جابر عبد  شني 

ي118عمار بن ياسـر1653النجف
152خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
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263عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152عمار بن ياسـر1653النجف

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

820حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

1سيف غانم غدير دبح1سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

ر عذافة1سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف 1محمد علي حسي 

278ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

2ذك ابراهيم محمد عبد القادر4سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

  سلومي4سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف
ر 150والء رحيم حسي 

1جميلة حمران نامس محمود19سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

121حسن رزاق داود علي19سائرون156عمار بن ياسـر1653النجف

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158عمار بن ياسـر1653النجف 1عبدالحسي 

989عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158عمار بن ياسـر1653النجف

45احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158عمار بن ياسـر1653النجف

1حمدية  عباس محمد عبيد8ائتالف النض158عمار بن ياسـر1653النجف

256سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158عمار بن ياسـر1653النجف

ي عمران1تحالف الفتح109العباسيـة1654النجف 402علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109العباسيـة1654النجف
7محمد تف 

115سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109العباسيـة1654النجف

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109العباسيـة1654النجف

ر5تحالف الفتح109العباسيـة1654النجف 147فاضل جابر عبد  شني 

ي118العباسيـة1654النجف
150خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

1042عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152العباسيـة1654النجف

856حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156العباسيـة1654النجف

295ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156العباسيـة1654النجف

  سلومي4سائرون156العباسيـة1654النجف
ر 128والء رحيم حسي 

230حسن رزاق داود علي19سائرون156العباسيـة1654النجف

527عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158العباسيـة1654النجف

57احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158العباسيـة1654النجف

537سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158العباسيـة1654النجف

ر1655النجف ي عمران1تحالف الفتح109علي بن الحسي  84علي يوسف عبدالنن 

ر1655النجف 82سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109علي بن الحسي 

ر1655النجف ر5تحالف الفتح109علي بن الحسي  52فاضل جابر عبد  شني 

ر1655النجف ي118علي بن الحسي 
23خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ر1655النجف 142عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152علي بن الحسي 

ر1655النجف 665حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156علي بن الحسي 
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ر1655النجف 68ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156علي بن الحسي 

ر1655النجف   سلومي4سائرون156علي بن الحسي 
ر 14والء رحيم حسي 

ر1655النجف 231حسن رزاق داود علي19سائرون156علي بن الحسي 

ر1655النجف 247عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158علي بن الحسي 

ر1655النجف 70احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158علي بن الحسي 

ر1655النجف 91سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158علي بن الحسي 

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

ي عمران1تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف 363علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف
1محمد تف 

208سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

13مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف

ر5تحالف الفتح109المنـاذرة1656النجف 427فاضل جابر عبد  شني 

ي118المنـاذرة1656النجف
90خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنـاذرة1656النجف
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المنـاذرة1656النجف

256عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المنـاذرة1656النجف

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المنـاذرة1656النجف

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المنـاذرة1656النجف

222حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المنـاذرة1656النجف

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المنـاذرة1656النجف

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المنـاذرة1656النجف

ر عذافة1سائرون156المنـاذرة1656النجف 2محمد علي حسي 

ي  كسار3سائرون156المنـاذرة1656النجف
3سعران  عبيد شانر

ر3سائرون156المنـاذرة1656النجف 1عالء حسن كريم حسي 

66ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المنـاذرة1656النجف

1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156المنـاذرة1656النجف

ي4سائرون156المنـاذرة1656النجف
1ميسون جاسم داود  عان 

  سلومي4سائرون156المنـاذرة1656النجف
ر 85والء رحيم حسي 

385حسن رزاق داود علي19سائرون156المنـاذرة1656النجف

1حيدر عبداالمي  حسن شطب حبيب19سائرون156المنـاذرة1656النجف

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158المنـاذرة1656النجف 1عبدالحسي 

916عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المنـاذرة1656النجف
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1035احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المنـاذرة1656النجف

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158المنـاذرة1656النجف

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158المنـاذرة1656النجف

190سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158المنـاذرة1656النجف

ي عمران1تحالف الفتح109الحيـرة1657النجف 84علي يوسف عبدالنن 

147سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الحيـرة1657النجف

ر5تحالف الفتح109الحيـرة1657النجف 205فاضل جابر عبد  شني 

ي118الحيـرة1657النجف
96خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

109عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الحيـرة1657النجف

115حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الحيـرة1657النجف

30ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الحيـرة1657النجف

  سلومي4سائرون156الحيـرة1657النجف
ر 58والء رحيم حسي 

205حسن رزاق داود علي19سائرون156الحيـرة1657النجف

226عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الحيـرة1657النجف

3151احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الحيـرة1657النجف

67سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الحيـرة1657النجف

ي عمران1تحالف الفتح109المشخـاب1658النجف 175علي يوسف عبدالنن 

156سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109المشخـاب1658النجف

ر5تحالف الفتح109المشخـاب1658النجف 3600فاضل جابر عبد  شني 

ي118المشخـاب1658النجف
151خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

159عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المشخـاب1658النجف

162حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المشخـاب1658النجف

67ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المشخـاب1658النجف

  سلومي4سائرون156المشخـاب1658النجف
ر 49والء رحيم حسي 

2416حسن رزاق داود علي19سائرون156المشخـاب1658النجف

232عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المشخـاب1658النجف

1713احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المشخـاب1658النجف

125سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158المشخـاب1658النجف

ر1659النجف ي عمران1تحالف الفتح109السبطي  56علي يوسف عبدالنن 

ر1659النجف 69سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109السبطي 

ر1659النجف ر5تحالف الفتح109السبطي  426فاضل جابر عبد  شني 

ر1659النجف ي118السبطي 
40خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ر1659النجف 181عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152السبطي 

ر1659النجف 164حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156السبطي 

ر1659النجف 153ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156السبطي 

ر1659النجف   سلومي4سائرون156السبطي 
ر 56والء رحيم حسي 
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ر1659النجف 690حسن رزاق داود علي19سائرون156السبطي 

ر1659النجف 44عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158السبطي 

ر1659النجف 2401احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158السبطي 

ر1659النجف 64سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158السبطي 

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف

ر1تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ي1تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف 123علي يوسف عبدالنن 

111سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف

ر5تحالف الفتح109الجمعيات التعاونية1660النجف 52فاضل جابر عبد  شني 

ي118الجمعيات التعاونية1660النجف
221خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الجمعيات التعاونية1660النجف

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الجمعيات التعاونية1660النجف

647عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الجمعيات التعاونية1660النجف

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الجمعيات التعاونية1660النجف

341حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف

ي1سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف 1رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف

ر عذافة1سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف 1محمد علي حسي 

ر3سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف 1عالء حسن كريم حسي 

221ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف

  سلومي4سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف
ر 150والء رحيم حسي 

112حسن رزاق داود علي19سائرون156الجمعيات التعاونية1660النجف

483عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الجمعيات التعاونية1660النجف

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الجمعيات التعاونية1660النجف

27احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الجمعيات التعاونية1660النجف

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الجمعيات التعاونية1660النجف

65سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الجمعيات التعاونية1660النجف

ر2643النجف 1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109الحسي 

ر2643النجف ي1تحالف الفتح2109الحسي  1عدنان فيحان موىس رسر

ر2643النجف ي عمران1تحالف الفتح2109الحسي  514علي يوسف عبدالنن 

ر2643النجف 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109الحسي 

ر2643النجف 121سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109الحسي 
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ر2643النجف 5سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109الحسي 

ر2643النجف 1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109الحسي 

ر2643النجف 1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109الحسي 

ر2643النجف ر5تحالف الفتح2109الحسي  219فاضل جابر عبد  شني 

ر2643النجف 1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح2109الحسي 

ر2643النجف ي2118الحسي 
364خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ر2643النجف ي2118الحسي 
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ر2643النجف ي2118الحسي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 2عبدالحسي 

ر2643النجف 2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152الحسي 

ر2643النجف 3عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152الحسي 

ر2643النجف 195عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152الحسي 

ر2643النجف 1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152الحسي 

ر2643النجف 1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156الحسي 

ر2643النجف 295حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156الحسي 

ر2643النجف 2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156الحسي 

ر2643النجف 1محمد  رضا داود نارص1سائرون2156الحسي 

ر2643النجف ر عذافة1سائرون2156الحسي  1محمد علي حسي 

ر2643النجف 2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الحسي 

ر2643النجف 3رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156الحسي 

ر2643النجف 269ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156الحسي 

ر2643النجف 1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156الحسي 

ر2643النجف ي4سائرون2156الحسي 
1نورس كامل عطية ماضر

ر2643النجف   سلومي4سائرون2156الحسي 
ر 56والء رحيم حسي 

ر2643النجف 85حسن رزاق داود علي19سائرون2156الحسي 

ر2643النجف ي2ائتالف النض2158الحسي   اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ر2643النجف ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158الحسي  3عبدالحسي 

ر2643النجف 642عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 196احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158الحسي 

ر2643النجف 2ريا قيض علي عبيد8ائتالف النض2158الحسي 
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ر2643النجف 127سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158الحسي 

ي طالب2644النجف 1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف ي1تحالف الفتح2109علي بن ان  3عدنان فيحان موىس رسر

ي طالب2644النجف ي عمران1تحالف الفتح2109علي بن ان  277علي يوسف عبدالنن 

ي طالب2644النجف 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف 2اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف 135سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف 2سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف 2منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف 6سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109علي بن ان 

ي طالب2644النجف ر5تحالف الفتح2109علي بن ان  252فاضل جابر عبد  شني 

ي طالب2644النجف  علي5تحالف الفتح2109علي بن ان 
ر 2محمد علي حسي 

ي طالب2644النجف ي2118علي بن ان 
260خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي طالب2644النجف ي2118علي بن ان 
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي طالب2644النجف ي2118علي بن ان 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي طالب2644النجف ي2118علي بن ان 
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

3فالح ساري عبداىسر

ي طالب2644النجف 1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152علي بن ان 

ي طالب2644النجف 2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152علي بن ان 

ي طالب2644النجف 214عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152علي بن ان 

ي طالب2644النجف 2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152علي بن ان 

ي طالب2644النجف 3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152علي بن ان 

ي طالب2644النجف 5نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1034حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف ي1سائرون2156علي بن ان  1رامي جبار  محمد  رسر

ي طالب2644النجف 4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف 12محمد  رضا داود نارص1سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف ر3سائرون2156علي بن ان  1حيدر  فالح علوان حسي 

ي طالب2644النجف ر3سائرون2156علي بن ان  1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

ي طالب2644النجف 1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف ي  كسار3سائرون2156علي بن ان 
7سعران  عبيد شانر

ي طالب2644النجف 1عباس حسن خالطي تايه3سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف ر3سائرون2156علي بن ان  1عالء حسن كريم حسي 
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ي طالب2644النجف 953ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف ي4سائرون2156علي بن ان 
1ميسون جاسم داود  عان 

ي طالب2644النجف   سلومي4سائرون2156علي بن ان 
ر 179والء رحيم حسي 

ي طالب2644النجف 365حسن رزاق داود علي19سائرون2156علي بن ان 

ي طالب2644النجف ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158علي بن ان  2عبدالحسي 

ي طالب2644النجف 971عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158علي بن ان 

ي طالب2644النجف 258احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158علي بن ان 

ي طالب2644النجف 1ريا قيض علي عبيد8ائتالف النض2158علي بن ان 

ي طالب2644النجف 78سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158علي بن ان 

ي عمران1تحالف الفتح2109الوفاء2645النجف 410علي يوسف عبدالنن 

91سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109الوفاء2645النجف

ر5تحالف الفتح2109الوفاء2645النجف 251فاضل جابر عبد  شني 

ي2118الوفاء2645النجف
351خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

272عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152الوفاء2645النجف

637حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156الوفاء2645النجف

731ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156الوفاء2645النجف

  سلومي4سائرون2156الوفاء2645النجف
ر 89والء رحيم حسي 

112حسن رزاق داود علي19سائرون2156الوفاء2645النجف

989عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158الوفاء2645النجف

216احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158الوفاء2645النجف

114سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158الوفاء2645النجف

ي عمران1تحالف الفتح2109المثنر2649النجف 610علي يوسف عبدالنن 

117سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109المثنر2649النجف

ر5تحالف الفتح2109المثنر2649النجف 165فاضل جابر عبد  شني 

ي2118المثنر2649النجف
503خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

158عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152المثنر2649النجف

313حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156المثنر2649النجف

455ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156المثنر2649النجف

  سلومي4سائرون2156المثنر2649النجف
ر 106والء رحيم حسي 

69حسن رزاق داود علي19سائرون2156المثنر2649النجف

662عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158المثنر2649النجف

159احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158المثنر2649النجف

132سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158المثنر2649النجف
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2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109االنصار2650النجف

ي عمران1تحالف الفتح2109االنصار2650النجف 229علي يوسف عبدالنن 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109االنصار2650النجف

87سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109االنصار2650النجف

3سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109االنصار2650النجف

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح2109االنصار2650النجف

3سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109االنصار2650النجف

ر5تحالف الفتح2109االنصار2650النجف 261فاضل جابر عبد  شني 

ي2118االنصار2650النجف
201خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

3عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152االنصار2650النجف

189عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152االنصار2650النجف

481حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156االنصار2650النجف

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156االنصار2650النجف

ر عذافة1سائرون2156االنصار2650النجف 3محمد علي حسي 

386ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156االنصار2650النجف

  سلومي4سائرون2156االنصار2650النجف
ر 86والء رحيم حسي 

104حسن رزاق داود علي19سائرون2156االنصار2650النجف

ي حمادي2ائتالف النض2158االنصار2650النجف
1حمادي محمد راضر

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158االنصار2650النجف 1عبدالحسي 

608عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158االنصار2650النجف

181احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158االنصار2650النجف

104سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158االنصار2650النجف

ي عمران1تحالف الفتح2109مسلم بن عقيل2652النجف 491علي يوسف عبدالنن 

83سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109مسلم بن عقيل2652النجف

ر5تحالف الفتح2109مسلم بن عقيل2652النجف 91فاضل جابر عبد  شني 

ي2118مسلم بن عقيل2652النجف
64خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

244عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152مسلم بن عقيل2652النجف

641حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156مسلم بن عقيل2652النجف

156ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156مسلم بن عقيل2652النجف

  سلومي4سائرون2156مسلم بن عقيل2652النجف
ر 254والء رحيم حسي 

64حسن رزاق داود علي19سائرون2156مسلم بن عقيل2652النجف

641عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158مسلم بن عقيل2652النجف

51احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158مسلم بن عقيل2652النجف

154سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158مسلم بن عقيل2652النجف

ي عمران1تحالف الفتح2109عمار بن يارس 2653النجف 471علي يوسف عبدالنن 

126سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109عمار بن يارس 2653النجف
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ر5تحالف الفتح2109عمار بن يارس 2653النجف 101فاضل جابر عبد  شني 

ي2118عمار بن يارس 2653النجف
253خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

262عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152عمار بن يارس 2653النجف

899حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156عمار بن يارس 2653النجف

523ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156عمار بن يارس 2653النجف

  سلومي4سائرون2156عمار بن يارس 2653النجف
ر 290والء رحيم حسي 

95حسن رزاق داود علي19سائرون2156عمار بن يارس 2653النجف

907عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158عمار بن يارس 2653النجف

43احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158عمار بن يارس 2653النجف

446سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158عمار بن يارس 2653النجف

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109المشخاب2658النجف

ي عمران1تحالف الفتح2109المشخاب2658النجف 23علي يوسف عبدالنن 

77سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109المشخاب2658النجف

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109المشخاب2658النجف

ر5تحالف الفتح2109المشخاب2658النجف 1195فاضل جابر عبد  شني 

ي2118المشخاب2658النجف
49خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152المشخاب2658النجف

103عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152المشخاب2658النجف

174حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156المشخاب2658النجف

24ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156المشخاب2658النجف

  سلومي4سائرون2156المشخاب2658النجف
ر 9والء رحيم حسي 

1149حسن رزاق داود علي19سائرون2156المشخاب2658النجف

169عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158المشخاب2658النجف

434احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158المشخاب2658النجف

49سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض2158المشخاب2658النجف

ي عمران1تحالف الفتح3109الوفاء3645النجف 556علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح3109الوفاء3645النجف
5محمد تف 

144سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح3109الوفاء3645النجف

15مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الوفاء3645النجف

ر5تحالف الفتح3109الوفاء3645النجف 460فاضل جابر عبد  شني 

ي3118الوفاء3645النجف
393خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

336عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون3152الوفاء3645النجف

1383حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون3156الوفاء3645النجف

2284ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون3156الوفاء3645النجف

  سلومي4سائرون3156الوفاء3645النجف
ر 212والء رحيم حسي 

342حسن رزاق داود علي19سائرون3156الوفاء3645النجف
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6عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الوفاء3645النجف

1031عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض3158الوفاء3645النجف

465احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض3158الوفاء3645النجف

165سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض3158الوفاء3645النجف

ي عمران1تحالف الفتح3109عمار بن يارس3653النجف 399علي يوسف عبدالنن 

100سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح3109عمار بن يارس3653النجف

ر5تحالف الفتح3109عمار بن يارس3653النجف 296فاضل جابر عبد  شني 

ي3118عمار بن يارس3653النجف
73خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

460عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون3152عمار بن يارس3653النجف

975حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون3156عمار بن يارس3653النجف

209ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون3156عمار بن يارس3653النجف

  سلومي4سائرون3156عمار بن يارس3653النجف
ر 553والء رحيم حسي 

154حسن رزاق داود علي19سائرون3156عمار بن يارس3653النجف

853عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض3158عمار بن يارس3653النجف

51احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض3158عمار بن يارس3653النجف

162سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض3158عمار بن يارس3653النجف

ي1تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل 475عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل 1علي يوسف عبدالنن 

ر2تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل 1082حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل
ر 1حسي 

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل

611منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل

23ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109متوسطه فضه للبنات1592بابل

ي118متوسطه فضه للبنات1592بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 283حسن فدعم عسل حسي 

ي118متوسطه فضه للبنات1592بابل
139سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118متوسطه فضه للبنات1592بابل
88لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

1حيدر علي محسن كاظم1ائتالف كفاءات للتغيي 134متوسطه فضه للبنات1592بابل

139هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134متوسطه فضه للبنات1592بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152متوسطه فضه للبنات1592بابل 142منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152متوسطه فضه للبنات1592بابل ر احمد هادي حسي  1حسي 

158صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152متوسطه فضه للبنات1592بابل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156متوسطه فضه للبنات1592بابل

977محمد  رضا داود نارص1سائرون156متوسطه فضه للبنات1592بابل

ر عذافة1سائرون156متوسطه فضه للبنات1592بابل 1محمد علي حسي 

ي4سائرون156متوسطه فضه للبنات1592بابل
1279نورس كامل عطية ماضر

277علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156متوسطه فضه للبنات1592بابل
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173سالم هادي كاظم عبود15سائرون156متوسطه فضه للبنات1592بابل

1عمار صاحب مجيد جاسم6ائتالف النض158متوسطه فضه للبنات1592بابل

ي منوخ6ائتالف النض158متوسطه فضه للبنات1592بابل
458فالح  عبدالكريم راضر

204رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158متوسطه فضه للبنات1592بابل

15مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158متوسطه فضه للبنات1592بابل

ي1تحالف الفتح109 تموز14متوسطة 1593بابل 426عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109 تموز14متوسطة 1593بابل 482حسن شاكر عودة حسي 

193منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109 تموز14متوسطة 1593بابل

31ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109 تموز14متوسطة 1593بابل

ي118 تموز14متوسطة 1593بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 108حسن فدعم عسل حسي 

ي118 تموز14متوسطة 1593بابل
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118 تموز14متوسطة 1593بابل
117سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118 تموز14متوسطة 1593بابل
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118 تموز14متوسطة 1593بابل
56لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ر  عيدان  يوسف1ائتالف كفاءات للتغيي 134 تموز14متوسطة 1593بابل 1فالح  عبدالحسي 

103هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134 تموز14متوسطة 1593بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152 تموز14متوسطة 1593بابل 74منصور حسي 

102صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152 تموز14متوسطة 1593بابل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156 تموز14متوسطة 1593بابل

410محمد  رضا داود نارص1سائرون156 تموز14متوسطة 1593بابل

ي4سائرون156 تموز14متوسطة 1593بابل
200نورس كامل عطية ماضر

115علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156 تموز14متوسطة 1593بابل

51سالم هادي كاظم عبود15سائرون156 تموز14متوسطة 1593بابل

ي منوخ6ائتالف النض158 تموز14متوسطة 1593بابل
118فالح  عبدالكريم راضر

158رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158 تموز14متوسطة 1593بابل

1مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158 تموز14متوسطة 1593بابل

ي1تحالف الفتح109الجواهري1594بابل 375عدنان فيحان موىس رسر

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الجواهري1594بابل

ر2تحالف الفتح109الجواهري1594بابل 268حسن شاكر عودة حسي 

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109الجواهري1594بابل

295منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109الجواهري1594بابل

34ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109الجواهري1594بابل

ي118الجواهري1594بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 125حسن فدعم عسل حسي 

ي118الجواهري1594بابل
235سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الجواهري1594بابل
95لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

102هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134الجواهري1594بابل
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ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الجواهري1594بابل 113منصور حسي 

136صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الجواهري1594بابل

696محمد  رضا داود نارص1سائرون156الجواهري1594بابل

ي4سائرون156الجواهري1594بابل
172نورس كامل عطية ماضر

57علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156الجواهري1594بابل

110سالم هادي كاظم عبود15سائرون156الجواهري1594بابل

ي منوخ6ائتالف النض158الجواهري1594بابل
178فالح  عبدالكريم راضر

165رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158الجواهري1594بابل

11مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158الجواهري1594بابل

ات1595بابل ر ي1تحالف الفتح109ثانويه الحله للمتمي  707عدنان فيحان موىس رسر

ات1595بابل ر ر2تحالف الفتح109ثانويه الحله للمتمي  695حسن شاكر عودة حسي 

ات1595بابل ر 173منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر 11ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر ي118ثانويه الحله للمتمي 
ر1تيار الحكمة الوطنر 96حسن فدعم عسل حسي 

ات1595بابل ر ي118ثانويه الحله للمتمي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ات1595بابل ر ي118ثانويه الحله للمتمي 
73سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ات1595بابل ر ي118ثانويه الحله للمتمي 
149لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ات1595بابل ر 124هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ثانويه الحله للمتمي  39منصور حسي 

ات1595بابل ر 283صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر 595محمد  رضا داود نارص1سائرون156ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر ي4سائرون156ثانويه الحله للمتمي 
502نورس كامل عطية ماضر

ات1595بابل ر 109علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر 226سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر ي منوخ6ائتالف النض158ثانويه الحله للمتمي 
65فالح  عبدالكريم راضر

ات1595بابل ر 282رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ثانويه الحله للمتمي 

ات1595بابل ر 13مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158ثانويه الحله للمتمي 

ي الدين الحلي1596بابل
ر1تحالف الفتح109مدرسة صفر ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ي الدين الحلي1596بابل
1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
ي1تحالف الفتح109مدرسة صفر 359عدنان فيحان موىس رسر

ي الدين الحلي1596بابل
ر1تحالف الفتح109مدرسة صفر 1قاسم محمد جالل حسي 

ي الدين الحلي1596بابل
ر2تحالف الفتح109مدرسة صفر 388حسن شاكر عودة حسي 

ي الدين الحلي1596بابل
1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
210منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
20ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
ي118مدرسة صفر

ر1تيار الحكمة الوطنر 108حسن فدعم عسل حسي 
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ي الدين الحلي1596بابل
ي118مدرسة صفر

 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر
1مرتضر

ي الدين الحلي1596بابل
ي118مدرسة صفر

142سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي الدين الحلي1596بابل
ي118مدرسة صفر

51لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ي الدين الحلي1596بابل
42هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152مدرسة صفر 120منصور حسي 

ي الدين الحلي1596بابل
95صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
441محمد  رضا داود نارص1سائرون156مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
ي4سائرون156مدرسة صفر

171نورس كامل عطية ماضر

ي الدين الحلي1596بابل
89علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
1قضي محسن محمد مطر7سائرون156مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
409سالم هادي كاظم عبود15سائرون156مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
ي منوخ6ائتالف النض158مدرسة صفر

441فالح  عبدالكريم راضر

ي الدين الحلي1596بابل
100رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158مدرسة صفر

ي الدين الحلي1596بابل
3مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158مدرسة صفر

ي1تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل 396عدنان فيحان موىس رسر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل
8محمد تف 

ر2تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل 335حسن شاكر عودة حسي 

51مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل

162منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل

23ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل

1جاسب مجيد جاسم هليل14تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل

15سامي بكدش  دخيل  بكدش14تحالف الفتح109روضة الكرامه1597بابل

ي118روضة الكرامه1597بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 72حسن فدعم عسل حسي 

ي118روضة الكرامه1597بابل
1عبد هادي عاضي جاسم1تيار الحكمة الوطنر

ي118روضة الكرامه1597بابل
65سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118روضة الكرامه1597بابل
96لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

88هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134روضة الكرامه1597بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152روضة الكرامه1597بابل 23منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152روضة الكرامه1597بابل 1اسعد رزاق حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152روضة الكرامه1597بابل ر احمد هادي حسي  1حسي 

134صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152روضة الكرامه1597بابل

1سيف غانم غدير دبح1سائرون156روضة الكرامه1597بابل

525محمد  رضا داود نارص1سائرون156روضة الكرامه1597بابل

ي4سائرون156روضة الكرامه1597بابل
84نورس كامل عطية ماضر

72علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156روضة الكرامه1597بابل

88سالم هادي كاظم عبود15سائرون156روضة الكرامه1597بابل
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1عامر ترف باشااغا كاظم15سائرون156روضة الكرامه1597بابل

ي منوخ6ائتالف النض158روضة الكرامه1597بابل
97فالح  عبدالكريم راضر

204رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158روضة الكرامه1597بابل

8مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158روضة الكرامه1597بابل

ي1تحالف الفتح109مدرسة االستقالل1598بابل 450عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109مدرسة االستقالل1598بابل 2قاسم محمد جالل حسي 

ر2تحالف الفتح109مدرسة االستقالل1598بابل 445حسن شاكر عودة حسي 

229منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109مدرسة االستقالل1598بابل

4ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109مدرسة االستقالل1598بابل

ي118مدرسة االستقالل1598بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 454حسن فدعم عسل حسي 

ي118مدرسة االستقالل1598بابل
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118مدرسة االستقالل1598بابل
35سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118مدرسة االستقالل1598بابل
106لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

215هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134مدرسة االستقالل1598بابل

 علي2ائتالف دولة القانون152مدرسة االستقالل1598بابل
ر 1خضي  عبيس حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152مدرسة االستقالل1598بابل 72منصور حسي 

122صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152مدرسة االستقالل1598بابل

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156مدرسة االستقالل1598بابل

360محمد  رضا داود نارص1سائرون156مدرسة االستقالل1598بابل

ي4سائرون156مدرسة االستقالل1598بابل
300نورس كامل عطية ماضر

178علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156مدرسة االستقالل1598بابل

235سالم هادي كاظم عبود15سائرون156مدرسة االستقالل1598بابل

ي منوخ6ائتالف النض158مدرسة االستقالل1598بابل
150فالح  عبدالكريم راضر

40رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158مدرسة االستقالل1598بابل

ي غرق1599بابل ي1تحالف الفتح109ان  92عدنان فيحان موىس رسر

ي غرق1599بابل ر2تحالف الفتح109ان  188حسن شاكر عودة حسي 

ي غرق1599بابل 128منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ان 

ي غرق1599بابل ي118ان 
ر1تيار الحكمة الوطنر 53حسن فدعم عسل حسي 

ي غرق1599بابل ي118ان 
945سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي غرق1599بابل ي118ان 
41لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ي غرق1599بابل 20هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ان 

ي غرق1599بابل ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ان  12منصور حسي 

ي غرق1599بابل 19صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ان 

ي غرق1599بابل 116محمد  رضا داود نارص1سائرون156ان 

ي غرق1599بابل ي4سائرون156ان 
26نورس كامل عطية ماضر

ي غرق1599بابل 63علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ان 
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ي غرق1599بابل 32سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ان 

ي غرق1599بابل ي منوخ6ائتالف النض158ان 
1397فالح  عبدالكريم راضر

ي غرق1599بابل 56رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ان 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

ي1تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل 310عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل 6علي يوسف عبدالنن 

ر2تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل 919حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل
6عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

1همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

ر يوسف4تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل 1فالح حسن ياسي 

122منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

649ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

1محمد خضي  عبيس اخورزنة14تحالف الفتح1109أألسكندريه 1611بابل

ي1118أألسكندريه 1611بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 265حسن فدعم عسل حسي 

ي1118أألسكندريه 1611بابل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي1118أألسكندريه 1611بابل
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

3مرتضر

ي1118أألسكندريه 1611بابل
62سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي1118أألسكندريه 1611بابل
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي1118أألسكندريه 1611بابل
ر12تيار الحكمة الوطنر 1ضمياء  عيال  نعمة  شني 

ي1118أألسكندريه 1611بابل
ر حاجم12تيار الحكمة الوطنر 1عبدالرسول طاهر حسي 

ي1118أألسكندريه 1611بابل
46لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ر  عيدان  يوسف1ائتالف كفاءات للتغيي 1134أألسكندريه 1611بابل 6فالح  عبدالحسي 

80هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 1134أألسكندريه 1611بابل

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون1152أألسكندريه 1611بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون1152أألسكندريه 1611بابل 45منصور حسي 

47صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون1152أألسكندريه 1611بابل

2صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون1152أألسكندريه 1611بابل

4برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل
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298محمد  رضا داود نارص1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

ر عذافة1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل 2محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

ي4سائرون1156أألسكندريه 1611بابل
1ميسون جاسم داود  عان 

ي4سائرون1156أألسكندريه 1611بابل
49نورس كامل عطية ماضر

  سلومي4سائرون1156أألسكندريه 1611بابل
ر 2والء رحيم حسي 

1عباس رحيم جاسم  عباس7سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

83علي  غاوي حسن جاسم7سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

4قضي محسن محمد مطر7سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

1اليوجد مرشح7سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

1222سالم هادي كاظم عبود15سائرون1156أألسكندريه 1611بابل

13عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض1158أألسكندريه 1611بابل

ي منوخ6ائتالف النض1158أألسكندريه 1611بابل
96فالح  عبدالكريم راضر

2فيصل حسان سكر سلمان6ائتالف النض1158أألسكندريه 1611بابل

128رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض1158أألسكندريه 1611بابل

ر7ائتالف النض1158أألسكندريه 1611بابل 1علي  خصاف  عطية حسي 

2067مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض1158أألسكندريه 1611بابل

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

ي1تحالف الفتح109ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل 454عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل 1قاسم محمد جالل حسي 

ر2تحالف الفتح109ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل 837حسن شاكر عودة حسي 

268منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

21ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

ي118ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 210حسن فدعم عسل حسي 

ي118ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
721سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
118لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

182هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل 213منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل ر احمد هادي حسي  2حسي 

93صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

573محمد  رضا داود نارص1سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

 غسان سامي شوكت4سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
2مضر

ي4سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
245نورس كامل عطية ماضر

136علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
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92سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

1زهي  كاظم مرهون منذور6ائتالف النض158ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

4عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض158ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

ي منوخ6ائتالف النض158ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل
403فالح  عبدالكريم راضر

119رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

14مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158ثانوية عل جواد الطاهر1612بابل

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

ي1تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل 431عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل 1علي يوسف عبدالنن 

4هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

ر2تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل 121حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل
3عبدالحمزة عبدالحسن راضر

2همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

ر عبدهللا4تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل 1ساجدة  رسوىلي حسي 

3سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

ر يوسف4تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل 1فالح حسن ياسي 

108منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

81ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

ي عباس14تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل
1سعدي كاظم راضر

1غانم مكلد جلوب عزيز14تحالف الفتح109ثانويه الوركاء1613بابل

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 73حسن فدعم عسل حسي 

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
36سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
3علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
3فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ثانويه الوركاء1613بابل
22لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ر  عيدان  يوسف1ائتالف كفاءات للتغيي 134ثانويه الوركاء1613بابل 1فالح  عبدالحسي 

200هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ثانويه الوركاء1613بابل

 علي2ائتالف دولة القانون152ثانويه الوركاء1613بابل
ر 1خضي  عبيس حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152ثانويه الوركاء1613بابل 1محمد  كاظم في 
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ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ثانويه الوركاء1613بابل 92منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152ثانويه الوركاء1613بابل ر احمد هادي حسي  1حسي 

52صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ثانويه الوركاء1613بابل

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

ي1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل 1رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

8ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

205محمد  رضا داود نارص1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

ر عذافة1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل 1محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

3فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

ي4سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل
13نورس كامل عطية ماضر

1عباس رحيم جاسم  عباس7سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

68علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

1كريم ضمد مشي  سلمان7سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

1085سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ثانويه الوركاء1613بابل

1زهي  كاظم مرهون منذور6ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل

1عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل

ي منوخ6ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل
74فالح  عبدالكريم راضر

149رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل

ر عليوي حسون7ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل 1محمد ياسي 

2عباس فضال حمادي عبد32ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل

116مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158ثانويه الوركاء1613بابل

ي1تحالف الفتح1109السدة 1614بابل 233عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح1109السدة 1614بابل 119حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح1109السدة 1614بابل
ر 1حسي 

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح1109السدة 1614بابل

218منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح1109السدة 1614بابل

2453ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح1109السدة 1614بابل

1محمد خضي  عبيس اخورزنة14تحالف الفتح1109السدة 1614بابل

ي1118السدة 1614بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 97حسن فدعم عسل حسي 

ي1118السدة 1614بابل
23سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي1118السدة 1614بابل
15لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

118هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 1134السدة 1614بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون1152السدة 1614بابل 28منصور حسي 

101صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون1152السدة 1614بابل

Page 236 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

270محمد  رضا داود نارص1سائرون1156السدة 1614بابل

1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون1156السدة 1614بابل

ي4سائرون1156السدة 1614بابل
141نورس كامل عطية ماضر

21علي  غاوي حسن جاسم7سائرون1156السدة 1614بابل

2كريم ضمد مشي  سلمان7سائرون1156السدة 1614بابل

692سالم هادي كاظم عبود15سائرون1156السدة 1614بابل

ي منوخ6ائتالف النض1158السدة 1614بابل
187فالح  عبدالكريم راضر

89رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض1158السدة 1614بابل

22مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض1158السدة 1614بابل

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

ر1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل ر جاسم نارص حسي  1حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

ي1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل 247عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل 1قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

15هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

ي2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل
1احمد صالل عزيز عان 

1جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

ر2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل 405حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل
ر 1حسي 

3عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

2علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

3فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

1همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

ر عبدهللا4تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل 2ساجدة  رسوىلي حسي 

ر يوسف4تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل 21فالح حسن ياسي 

2مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

285منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

1ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

7198ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

3جاسب مجيد جاسم هليل14تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل

ر محيسن14تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل 1جهاد صدام مفي 
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ي عباس14تحالف الفتح1109/المسيب 1615بابل
4سعدي كاظم راضر

ي1118/المسيب 1615بابل
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي1118/المسيب 1615بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 209حسن فدعم عسل حسي 

ي1118/المسيب 1615بابل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 8عبدالحسي 

ي1118/المسيب 1615بابل
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي1118/المسيب 1615بابل
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

2فالح ساري عبداىسر

ي1118/المسيب 1615بابل
108سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي1118/المسيب 1615بابل
1تحرير  هامل  غضبان  صجم12تيار الحكمة الوطنر

ي1118/المسيب 1615بابل
11لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

1علي صالح عكال البطيخ1ائتالف كفاءات للتغيي 1134/المسيب 1615بابل

ر  عيدان  يوسف1ائتالف كفاءات للتغيي 1134/المسيب 1615بابل 1فالح  عبدالحسي 

416هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 1134/المسيب 1615بابل

ر2ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل 1بهاء الدين نور محمد حسي 

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل 79منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل ر احمد هادي حسي  1حسي 

165صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون1152/المسيب 1615بابل

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون1156/المسيب 1615بابل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون1156/المسيب 1615بابل

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون1156/المسيب 1615بابل

505محمد  رضا داود نارص1سائرون1156/المسيب 1615بابل

ر عذافة1سائرون1156/المسيب 1615بابل 1محمد علي حسي 

1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون1156/المسيب 1615بابل

ي4سائرون1156/المسيب 1615بابل
531نورس كامل عطية ماضر

1هناء  مطرسر باقر خضر4سائرون1156/المسيب 1615بابل

1بشي  غازي كاطع موىس7سائرون1156/المسيب 1615بابل

72علي  غاوي حسن جاسم7سائرون1156/المسيب 1615بابل

1276سالم هادي كاظم عبود15سائرون1156/المسيب 1615بابل

2سلمان حسن بدير زاير15سائرون1156/المسيب 1615بابل

1شامل مظهر عبود دفار6ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل

2عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل

3عمار صاحب مجيد جاسم6ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل

ي منوخ6ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل
54فالح  عبدالكريم راضر

1اليوجد مرشح6ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل
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152رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل

468مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض1158/المسيب 1615بابل

ي1تحالف الفتح109الشوملي1616بابل 1129عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109الشوملي1616بابل 940حسن شاكر عودة حسي 

668منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109الشوملي1616بابل

9ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109الشوملي1616بابل

ي118الشوملي1616بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 282حسن فدعم عسل حسي 

ي118الشوملي1616بابل
37سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشوملي1616بابل
14لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

1462هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134الشوملي1616بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الشوملي1616بابل 736منصور حسي 

501صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الشوملي1616بابل

327محمد  رضا داود نارص1سائرون156الشوملي1616بابل

ي4سائرون156الشوملي1616بابل
239نورس كامل عطية ماضر

1833علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156الشوملي1616بابل

109سالم هادي كاظم عبود15سائرون156الشوملي1616بابل

ي منوخ6ائتالف النض158الشوملي1616بابل
281فالح  عبدالكريم راضر

59رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158الشوملي1616بابل

1فرهود طالب رسن فهد7ائتالف النض158الشوملي1616بابل

ي1تحالف الفتح109القاسم اطراف1617بابل 194عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109القاسم اطراف1617بابل 269حسن شاكر عودة حسي 

162منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109القاسم اطراف1617بابل

ي118القاسم اطراف1617بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 481حسن فدعم عسل حسي 

ي118القاسم اطراف1617بابل
17سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118القاسم اطراف1617بابل
1لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

132هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134القاسم اطراف1617بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152القاسم اطراف1617بابل 661منصور حسي 

42صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152القاسم اطراف1617بابل

235محمد  رضا داود نارص1سائرون156القاسم اطراف1617بابل

ي4سائرون156القاسم اطراف1617بابل
64نورس كامل عطية ماضر

125علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156القاسم اطراف1617بابل

15سالم هادي كاظم عبود15سائرون156القاسم اطراف1617بابل

ي منوخ6ائتالف النض158القاسم اطراف1617بابل
66فالح  عبدالكريم راضر

25رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158القاسم اطراف1617بابل

ي1تحالف الفتح109ألهاشميه1618بابل 1200عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109ألهاشميه1618بابل 177حسن شاكر عودة حسي 
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498منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ألهاشميه1618بابل

10ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ألهاشميه1618بابل

ي118ألهاشميه1618بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 478حسن فدعم عسل حسي 

ي118ألهاشميه1618بابل
20سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألهاشميه1618بابل
17لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

111هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ألهاشميه1618بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ألهاشميه1618بابل 371منصور حسي 

61صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ألهاشميه1618بابل

241محمد  رضا داود نارص1سائرون156ألهاشميه1618بابل

ي4سائرون156ألهاشميه1618بابل
16نورس كامل عطية ماضر

619علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ألهاشميه1618بابل

15سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ألهاشميه1618بابل

ي منوخ6ائتالف النض158ألهاشميه1618بابل
31فالح  عبدالكريم راضر

23رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ألهاشميه1618بابل

ي1تحالف الفتح109مركز/ ألقاسم 1619بابل 531عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109مركز/ ألقاسم 1619بابل 229حسن شاكر عودة حسي 

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109مركز/ ألقاسم 1619بابل

237منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109مركز/ ألقاسم 1619بابل

4ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109مركز/ ألقاسم 1619بابل

ي118مركز/ ألقاسم 1619بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 1263حسن فدعم عسل حسي 

ي118مركز/ ألقاسم 1619بابل
51سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118مركز/ ألقاسم 1619بابل
8لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

355هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134مركز/ ألقاسم 1619بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152مركز/ ألقاسم 1619بابل 1463منصور حسي 

44صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152مركز/ ألقاسم 1619بابل

155محمد  رضا داود نارص1سائرون156مركز/ ألقاسم 1619بابل

ي4سائرون156مركز/ ألقاسم 1619بابل
19نورس كامل عطية ماضر

158علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156مركز/ ألقاسم 1619بابل

19سالم هادي كاظم عبود15سائرون156مركز/ ألقاسم 1619بابل

ي منوخ6ائتالف النض158مركز/ ألقاسم 1619بابل
132فالح  عبدالكريم راضر

11رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158مركز/ ألقاسم 1619بابل

3مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158مركز/ ألقاسم 1619بابل

ي1تحالف الفتح109ألمدحتيه1620بابل 916عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109ألمدحتيه1620بابل 795حسن شاكر عودة حسي 

267منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ألمدحتيه1620بابل

4ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ألمدحتيه1620بابل
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ي118ألمدحتيه1620بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 155حسن فدعم عسل حسي 

ي118ألمدحتيه1620بابل
155سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألمدحتيه1620بابل
36لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

309هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ألمدحتيه1620بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ألمدحتيه1620بابل 619منصور حسي 

1230صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ألمدحتيه1620بابل

166محمد  رضا داود نارص1سائرون156ألمدحتيه1620بابل

ي4سائرون156ألمدحتيه1620بابل
16نورس كامل عطية ماضر

4198علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ألمدحتيه1620بابل

9سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ألمدحتيه1620بابل

ي منوخ6ائتالف النض158ألمدحتيه1620بابل
165فالح  عبدالكريم راضر

47رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ألمدحتيه1620بابل

9مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158ألمدحتيه1620بابل

ي1تحالف الفتح109ألطليعه1621بابل 231عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109ألطليعه1621بابل 482حسن شاكر عودة حسي 

49منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ألطليعه1621بابل

5ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ألطليعه1621بابل

ي118ألطليعه1621بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 149حسن فدعم عسل حسي 

ي118ألطليعه1621بابل
14سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألطليعه1621بابل
1لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

157هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ألطليعه1621بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ألطليعه1621بابل 3734منصور حسي 

15صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ألطليعه1621بابل

81محمد  رضا داود نارص1سائرون156ألطليعه1621بابل

ي4سائرون156ألطليعه1621بابل
20نورس كامل عطية ماضر

23علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ألطليعه1621بابل

2سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ألطليعه1621بابل

ي منوخ6ائتالف النض158ألطليعه1621بابل
140فالح  عبدالكريم راضر

4رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ألطليعه1621بابل

ي1تحالف الفتح109ألكفل1622بابل 288عدنان فيحان موىس رسر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109ألكفل1622بابل
5محمد تف 

ر2تحالف الفتح109ألكفل1622بابل 275حسن شاكر عودة حسي 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109ألكفل1622بابل

210منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ألكفل1622بابل

3ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109ألكفل1622بابل

6سامي بكدش  دخيل  بكدش14تحالف الفتح109ألكفل1622بابل
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ي118ألكفل1622بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 158حسن فدعم عسل حسي 

ي118ألكفل1622بابل
437سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكفل1622بابل
3لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

46هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134ألكفل1622بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ألكفل1622بابل 289منصور حسي 

7صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ألكفل1622بابل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ألكفل1622بابل

361محمد  رضا داود نارص1سائرون156ألكفل1622بابل

ي4سائرون156ألكفل1622بابل
91نورس كامل عطية ماضر

76علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156ألكفل1622بابل

44سالم هادي كاظم عبود15سائرون156ألكفل1622بابل

ي منوخ6ائتالف النض158ألكفل1622بابل
264فالح  عبدالكريم راضر

14رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ألكفل1622بابل

ي1تحالف الفتح109االمام/ ألنيل 1623بابل 616عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح109االمام/ ألنيل 1623بابل 139حسن شاكر عودة حسي 

901منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109االمام/ ألنيل 1623بابل

9ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109االمام/ ألنيل 1623بابل

ي118االمام/ ألنيل 1623بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 83حسن فدعم عسل حسي 

ي118االمام/ ألنيل 1623بابل
41سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118االمام/ ألنيل 1623بابل
70لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

139هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134االمام/ ألنيل 1623بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152االمام/ ألنيل 1623بابل 398منصور حسي 

3030صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152االمام/ ألنيل 1623بابل

265محمد  رضا داود نارص1سائرون156االمام/ ألنيل 1623بابل

ي4سائرون156االمام/ ألنيل 1623بابل
70نورس كامل عطية ماضر

167علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156االمام/ ألنيل 1623بابل

1عمر عباس  خضي  عباس7سائرون156االمام/ ألنيل 1623بابل

96سالم هادي كاظم عبود15سائرون156االمام/ ألنيل 1623بابل

ي منوخ6ائتالف النض158االمام/ ألنيل 1623بابل
372فالح  عبدالكريم راضر

583رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158االمام/ ألنيل 1623بابل

14مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158االمام/ ألنيل 1623بابل

ي1تحالف الفتح109مركز/ ألمحاويل 1624بابل 685عدنان فيحان موىس رسر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109مركز/ ألمحاويل 1624بابل
1محمد تف 

ر2تحالف الفتح109مركز/ ألمحاويل 1624بابل 194حسن شاكر عودة حسي 

80منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109مركز/ ألمحاويل 1624بابل

8ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح109مركز/ ألمحاويل 1624بابل
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ي118مركز/ ألمحاويل 1624بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 141حسن فدعم عسل حسي 

ي118مركز/ ألمحاويل 1624بابل
67سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118مركز/ ألمحاويل 1624بابل
59لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

162هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 134مركز/ ألمحاويل 1624بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152مركز/ ألمحاويل 1624بابل 46منصور حسي 

92صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152مركز/ ألمحاويل 1624بابل

339محمد  رضا داود نارص1سائرون156مركز/ ألمحاويل 1624بابل

ي4سائرون156مركز/ ألمحاويل 1624بابل
52نورس كامل عطية ماضر

86علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156مركز/ ألمحاويل 1624بابل

1101سالم هادي كاظم عبود15سائرون156مركز/ ألمحاويل 1624بابل

ر احمد15سائرون156مركز/ ألمحاويل 1624بابل 2يوسف  شكوري ياسي 

ي منوخ6ائتالف النض158مركز/ ألمحاويل 1624بابل
214فالح  عبدالكريم راضر

2398رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158مركز/ ألمحاويل 1624بابل

21مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض158مركز/ ألمحاويل 1624بابل

ر1تحالف الفتح1109كونى1625بابل ر جاسم نارص حسي  1حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح1109كونى1625بابل

ي1تحالف الفتح1109كونى1625بابل 5555عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح1109كونى1625بابل 1قاسم محمد جالل حسي 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح1109كونى1625بابل

ر2تحالف الفتح1109كونى1625بابل 121حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح1109كونى1625بابل
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

ر يوسف4تحالف الفتح1109كونى1625بابل 1فالح حسن ياسي 

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح1109كونى1625بابل

168منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح1109كونى1625بابل

239ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح1109كونى1625بابل

1محمد خضي  عبيس اخورزنة14تحالف الفتح1109كونى1625بابل

ي1118كونى1625بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 104حسن فدعم عسل حسي 

ي1118كونى1625بابل
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي1118كونى1625بابل
32سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي1118كونى1625بابل
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي1118كونى1625بابل
22لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

124هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 1134كونى1625بابل

 علي جابر2ائتالف دولة القانون1152كونى1625بابل
ر 1كاظم حسي 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون1152كونى1625بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون1152كونى1625بابل 644منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون1152كونى1625بابل ر احمد هادي حسي  1حسي 
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162صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون1152كونى1625بابل

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون1156كونى1625بابل

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون1156كونى1625بابل

377محمد  رضا داود نارص1سائرون1156كونى1625بابل

ي4سائرون1156كونى1625بابل
55نورس كامل عطية ماضر

98علي  غاوي حسن جاسم7سائرون1156كونى1625بابل

1031سالم هادي كاظم عبود15سائرون1156كونى1625بابل

1عامر ترف باشااغا كاظم15سائرون1156كونى1625بابل

ي منوخ6ائتالف النض1158كونى1625بابل
70فالح  عبدالكريم راضر

1180رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض1158كونى1625بابل

1عباس فضال حمادي عبد32ائتالف النض1158كونى1625بابل

331مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض1158كونى1625بابل

ي1تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل 284عدنان فيحان موىس رسر

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل

ر2تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل 248حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل
ر 1حسي 

194منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل

29ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل

1محمد خضي  عبيس اخورزنة14تحالف الفتح2109الجواهري 2594بابل

ي2118الجواهري 2594بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 157حسن فدعم عسل حسي 

ي2118الجواهري 2594بابل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي2118الجواهري 2594بابل
339سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118الجواهري 2594بابل
79لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

200هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134الجواهري 2594بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152الجواهري 2594بابل 61منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152الجواهري 2594بابل ر احمد هادي حسي  1حسي 

154صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152الجواهري 2594بابل

2305محمد  رضا داود نارص1سائرون2156الجواهري 2594بابل

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الجواهري 2594بابل

ي4سائرون2156الجواهري 2594بابل
199نورس كامل عطية ماضر

217علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156الجواهري 2594بابل

ر15سائرون2156الجواهري 2594بابل 1امي  علوان  شبيب  حسي 

129سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156الجواهري 2594بابل

1عامر ترف باشااغا كاظم15سائرون2156الجواهري 2594بابل

1جمال عبدالزهرة مزعل مهوس6ائتالف النض2158الجواهري 2594بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158الجواهري 2594بابل
201فالح  عبدالكريم راضر
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303رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158الجواهري 2594بابل

13مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158الجواهري 2594بابل

ات 2595بابل ر 1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر ي1تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي  481عدنان فيحان موىس رسر

ات 2595بابل ر ي عمران1تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي  1علي يوسف عبدالنن 

ات 2595بابل ر 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر ر2تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي  499حسن شاكر عودة حسي 

ات 2595بابل ر 1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 1همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 395منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 40ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر ي2118ثانويه الحله للمتمي 
ر1تيار الحكمة الوطنر 186حسن فدعم عسل حسي 

ات 2595بابل ر ي2118ثانويه الحله للمتمي 
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ات 2595بابل ر ي2118ثانويه الحله للمتمي 
49سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ات 2595بابل ر ي2118ثانويه الحله للمتمي 
77لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ات 2595بابل ر 78هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152ثانويه الحله للمتمي  84منصور حسي 

ات 2595بابل ر ر5ائتالف دولة القانون2152ثانويه الحله للمتمي  ر احمد هادي حسي  1حسي 

ات 2595بابل ر 269صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 609محمد  رضا داود نارص1سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر ي4سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 
227نورس كامل عطية ماضر

ات 2595بابل ر 97علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 1كريم ضمد مشي  سلمان7سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 387سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 1زهي  كاظم مرهون منذور6ائتالف النض2158ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر ي منوخ6ائتالف النض2158ثانويه الحله للمتمي 
129فالح  عبدالكريم راضر

ات 2595بابل ر 95رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158ثانويه الحله للمتمي 

ات 2595بابل ر 5مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158ثانويه الحله للمتمي 

ي غرق2599بابل ي1تحالف الفتح2109ان  615عدنان فيحان موىس رسر

ي غرق2599بابل ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109ان 
2محمد تف 

ي غرق2599بابل ر2تحالف الفتح2109ان  180حسن شاكر عودة حسي 

ي غرق2599بابل 29مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109ان 

ي غرق2599بابل 156منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109ان 
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ي غرق2599بابل 262ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109ان 

ي غرق2599بابل ي2118ان 
ر1تيار الحكمة الوطنر 122حسن فدعم عسل حسي 

ي غرق2599بابل ي2118ان 
447سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي غرق2599بابل ي2118ان 
94لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

ي غرق2599بابل 120هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134ان 

ي غرق2599بابل ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152ان  57منصور حسي 

ي غرق2599بابل 41صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152ان 

ي غرق2599بابل 541محمد  رضا داود نارص1سائرون2156ان 

ي غرق2599بابل ي4سائرون2156ان 
75نورس كامل عطية ماضر

ي غرق2599بابل 1داود جدوع احمد خالد7سائرون2156ان 

ي غرق2599بابل 196علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156ان 

ي غرق2599بابل 63سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156ان 

ي غرق2599بابل ي منوخ6ائتالف النض2158ان 
84فالح  عبدالكريم راضر

ي غرق2599بابل 82رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158ان 

ي غرق2599بابل 10مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158ان 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109االسكندرية 2611بابل

ي1تحالف الفتح2109االسكندرية 2611بابل 1050عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح2109االسكندرية 2611بابل 355حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109االسكندرية 2611بابل
ر 1حسي 

258منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109االسكندرية 2611بابل

489ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109االسكندرية 2611بابل

ي2118االسكندرية 2611بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 212حسن فدعم عسل حسي 

ي2118االسكندرية 2611بابل
28سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118االسكندرية 2611بابل
8لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

125هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134االسكندرية 2611بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152االسكندرية 2611بابل 63منصور حسي 

72صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152االسكندرية 2611بابل

471محمد  رضا داود نارص1سائرون2156االسكندرية 2611بابل

ي4سائرون2156االسكندرية 2611بابل
61نورس كامل عطية ماضر

76علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156االسكندرية 2611بابل

ر15سائرون2156االسكندرية 2611بابل 1امي  علوان  شبيب  حسي 

3560سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156االسكندرية 2611بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158االسكندرية 2611بابل
260فالح  عبدالكريم راضر

381رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158االسكندرية 2611بابل

2عباس فضال حمادي عبد32ائتالف النض2158االسكندرية 2611بابل

1285مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158االسكندرية 2611بابل
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ي1تحالف الفتح2109السده2614بابل 199عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح2109السده2614بابل 85حسن شاكر عودة حسي 

224منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109السده2614بابل

1042ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109السده2614بابل

ي2118السده2614بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 40حسن فدعم عسل حسي 

ي2118السده2614بابل
17سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118السده2614بابل
13لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

118هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134السده2614بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152السده2614بابل 76منصور حسي 

50صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152السده2614بابل

121محمد  رضا داود نارص1سائرون2156السده2614بابل

ي4سائرون2156السده2614بابل
38نورس كامل عطية ماضر

15علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156السده2614بابل

437سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156السده2614بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158السده2614بابل
179فالح  عبدالكريم راضر

156رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158السده2614بابل

4مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158السده2614بابل

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

6رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

ي1تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل 18عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل 1قاسم محمد جالل حسي 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

ر2تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل 53حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

2سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

12منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

383ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

ي عباس14تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل
1سعدي كاظم راضر

1محمد خضي  عبيس اخورزنة14تحالف الفتح2109/ المسيب 2615بابل

ي2118/ المسيب 2615بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 14حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ المسيب 2615بابل
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المسيب 2615بابل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي2118/ المسيب 2615بابل
20عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر
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ي2118/ المسيب 2615بابل
14سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المسيب 2615بابل
1لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

1حيدر علي محسن كاظم1ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ المسيب 2615بابل

20هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ المسيب 2615بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ المسيب 2615بابل 21منصور حسي 

23صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152/ المسيب 2615بابل

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ المسيب 2615بابل

26صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ المسيب 2615بابل

72محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ المسيب 2615بابل

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156/ المسيب 2615بابل

ي4سائرون2156/ المسيب 2615بابل
22نورس كامل عطية ماضر

ر فليح حسن4سائرون2156/ المسيب 2615بابل 4وسن عبد الحسي 

1بشي  غازي كاطع موىس7سائرون2156/ المسيب 2615بابل

11علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156/ المسيب 2615بابل

1قضي محسن محمد مطر7سائرون2156/ المسيب 2615بابل

193سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156/ المسيب 2615بابل

2اباذر عمر  فليح حسن6ائتالف النض2158/ المسيب 2615بابل

2عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض2158/ المسيب 2615بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158/ المسيب 2615بابل
10فالح  عبدالكريم راضر

191رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158/ المسيب 2615بابل

948مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158/ المسيب 2615بابل

ي1تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل 515عدنان فيحان موىس رسر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل
4محمد تف 

ر2تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل 347حسن شاكر عودة حسي 

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل

236منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل

7ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل

5سامي بكدش  دخيل  بكدش14تحالف الفتح2109القاسم مركز 2619بابل

ي2118القاسم مركز 2619بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 830حسن فدعم عسل حسي 

ي2118القاسم مركز 2619بابل
56سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118القاسم مركز 2619بابل
4عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي2118القاسم مركز 2619بابل
20لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

229هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134القاسم مركز 2619بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152القاسم مركز 2619بابل 2081منصور حسي 

79صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152القاسم مركز 2619بابل

365محمد  رضا داود نارص1سائرون2156القاسم مركز 2619بابل
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ي4سائرون2156القاسم مركز 2619بابل
68نورس كامل عطية ماضر

262علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156القاسم مركز 2619بابل

87سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156القاسم مركز 2619بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158القاسم مركز 2619بابل
106فالح  عبدالكريم راضر

27رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158القاسم مركز 2619بابل

4مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158القاسم مركز 2619بابل

ي1تحالف الفتح2109المدحتية 2620بابل 1075عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح2109المدحتية 2620بابل 583حسن شاكر عودة حسي 

1نيازي محمد مهدي معمار اوغلو2تحالف الفتح2109المدحتية 2620بابل

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109المدحتية 2620بابل

390منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109المدحتية 2620بابل

6ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109المدحتية 2620بابل

ي2118المدحتية 2620بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 432حسن فدعم عسل حسي 

ي2118المدحتية 2620بابل
199سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118المدحتية 2620بابل
40لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

204هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134المدحتية 2620بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152المدحتية 2620بابل 358منصور حسي 

432صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152المدحتية 2620بابل

496محمد  رضا داود نارص1سائرون2156المدحتية 2620بابل

ي4سائرون2156المدحتية 2620بابل
54نورس كامل عطية ماضر

3772علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156المدحتية 2620بابل

67سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156المدحتية 2620بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158المدحتية 2620بابل
146فالح  عبدالكريم راضر

116رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158المدحتية 2620بابل

14مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158المدحتية 2620بابل

ي1تحالف الفتح2109الكفل2622بابل 172عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح2109الكفل2622بابل 508حسن شاكر عودة حسي 

204منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109الكفل2622بابل

1ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109الكفل2622بابل

ي2118الكفل2622بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 169حسن فدعم عسل حسي 

ي2118الكفل2622بابل
320سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118الكفل2622بابل
55لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

69هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134الكفل2622بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152الكفل2622بابل 273منصور حسي 

52صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152الكفل2622بابل

302محمد  رضا داود نارص1سائرون2156الكفل2622بابل
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ي4سائرون2156الكفل2622بابل
38نورس كامل عطية ماضر

10علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156الكفل2622بابل

26سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156الكفل2622بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158الكفل2622بابل
2177فالح  عبدالكريم راضر

32رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158الكفل2622بابل

ي1تحالف الفتح2109النيل االمام 2623بابل 915عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح2109النيل االمام 2623بابل 638حسن شاكر عودة حسي 

98منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109النيل االمام 2623بابل

27ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109النيل االمام 2623بابل

ي2118النيل االمام 2623بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 136حسن فدعم عسل حسي 

ي2118النيل االمام 2623بابل
17سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118النيل االمام 2623بابل
27لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

92هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134النيل االمام 2623بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152النيل االمام 2623بابل 314منصور حسي 

113صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152النيل االمام 2623بابل

383محمد  رضا داود نارص1سائرون2156النيل االمام 2623بابل

ي4سائرون2156النيل االمام 2623بابل
10نورس كامل عطية ماضر

148علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156النيل االمام 2623بابل

568سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156النيل االمام 2623بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158النيل االمام 2623بابل
162فالح  عبدالكريم راضر

1040رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158النيل االمام 2623بابل

8مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158النيل االمام 2623بابل

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

3صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

ي1تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل 561عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل 2علي يوسف عبدالنن 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

ر2تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل 110حسن شاكر عودة حسي 

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

2همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

ر عبدهللا4تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل 1ساجدة  رسوىلي حسي 

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

110منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

19ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109المحاويل 2624بابل

ي2118المحاويل 2624بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 87حسن فدعم عسل حسي 
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ي2118المحاويل 2624بابل
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي2118المحاويل 2624بابل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي2118المحاويل 2624بابل
24سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118المحاويل 2624بابل
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118المحاويل 2624بابل
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118المحاويل 2624بابل
56لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

348هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134المحاويل 2624بابل

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152المحاويل 2624بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152المحاويل 2624بابل 57منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152المحاويل 2624بابل ر احمد هادي حسي  5حسي 

100صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152المحاويل 2624بابل

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون2152المحاويل 2624بابل

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152المحاويل 2624بابل

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156المحاويل 2624بابل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156المحاويل 2624بابل

6ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156المحاويل 2624بابل

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156المحاويل 2624بابل

194محمد  رضا داود نارص1سائرون2156المحاويل 2624بابل

ر عذافة1سائرون2156المحاويل 2624بابل 1محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156المحاويل 2624بابل

1فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156المحاويل 2624بابل

ي4سائرون2156المحاويل 2624بابل
1ميسون جاسم داود  عان 

ي4سائرون2156المحاويل 2624بابل
36نورس كامل عطية ماضر

49علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156المحاويل 2624بابل

1قضي محسن محمد مطر7سائرون2156المحاويل 2624بابل

1كريم ضمد مشي  سلمان7سائرون2156المحاويل 2624بابل

ر15سائرون2156المحاويل 2624بابل 1امي  علوان  شبيب  حسي 

1403سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156المحاويل 2624بابل

1زهي  كاظم مرهون منذور6ائتالف النض2158المحاويل 2624بابل

5عبدالهادي علي محمد  سلمان6ائتالف النض2158المحاويل 2624بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158المحاويل 2624بابل
43فالح  عبدالكريم راضر

1691رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158المحاويل 2624بابل

ر7ائتالف النض2158المحاويل 2624بابل 1علي  خصاف  عطية حسي 

146مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158المحاويل 2624بابل

ي1تحالف الفتح2109كونى 2625بابل 2644عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح2109كونى 2625بابل 52حسن شاكر عودة حسي 
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110منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109كونى 2625بابل

18ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح2109كونى 2625بابل

ي2118كونى 2625بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 80حسن فدعم عسل حسي 

ي2118كونى 2625بابل
25سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118كونى 2625بابل
29لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

141هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 2134كونى 2625بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152كونى 2625بابل 1304منصور حسي 

390صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152كونى 2625بابل

347محمد  رضا داود نارص1سائرون2156كونى 2625بابل

ي4سائرون2156كونى 2625بابل
104نورس كامل عطية ماضر

99علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156كونى 2625بابل

520سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156كونى 2625بابل

ي منوخ6ائتالف النض2158كونى 2625بابل
107فالح  عبدالكريم راضر

857رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158كونى 2625بابل

39مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض2158كونى 2625بابل

ي1تحالف الفتح3109الجواهري 3594بابل 371عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح3109الجواهري 3594بابل 540حسن شاكر عودة حسي 

221منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح3109الجواهري 3594بابل

28ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح3109الجواهري 3594بابل

ي3118الجواهري 3594بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 107حسن فدعم عسل حسي 

ي3118الجواهري 3594بابل
276سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي3118الجواهري 3594بابل
106لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

126هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 3134الجواهري 3594بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون3152الجواهري 3594بابل 116منصور حسي 

72صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون3152الجواهري 3594بابل

380محمد  رضا داود نارص1سائرون3156الجواهري 3594بابل

ي4سائرون3156الجواهري 3594بابل
179نورس كامل عطية ماضر

86علي  غاوي حسن جاسم7سائرون3156الجواهري 3594بابل

155سالم هادي كاظم عبود15سائرون3156الجواهري 3594بابل

ي منوخ6ائتالف النض3158الجواهري 3594بابل
140فالح  عبدالكريم راضر

116رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض3158الجواهري 3594بابل

2مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض3158الجواهري 3594بابل

ي1تحالف الفتح3109الكفل3622بابل 50عدنان فيحان موىس رسر

ر2تحالف الفتح3109الكفل3622بابل 120حسن شاكر عودة حسي 

441منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح3109الكفل3622بابل

2ثامر ذيبان حسون عبود14تحالف الفتح3109الكفل3622بابل
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ي3118الكفل3622بابل
ر1تيار الحكمة الوطنر 68حسن فدعم عسل حسي 

ي3118الكفل3622بابل
3581سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي3118الكفل3622بابل
4لبنر رحيم كريم فيض هللا12تيار الحكمة الوطنر

9هيثم  رمضان عبد علي هريط1ائتالف كفاءات للتغيي 3134الكفل3622بابل

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون3152الكفل3622بابل 13منصور حسي 

13صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون3152الكفل3622بابل

445محمد  رضا داود نارص1سائرون3156الكفل3622بابل

ي4سائرون3156الكفل3622بابل
92نورس كامل عطية ماضر

17علي  غاوي حسن جاسم7سائرون3156الكفل3622بابل

45سالم هادي كاظم عبود15سائرون3156الكفل3622بابل

ي منوخ6ائتالف النض3158الكفل3622بابل
176فالح  عبدالكريم راضر

1مها فاضل كاظم خضي 32ائتالف النض3158الكفل3622بابل

موك1001بغداد ي الديمقراطي106الي 
114محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

موك1001بغداد 1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد ي1تحالف الفتح109الي  3عدنان فيحان موىس رسر

موك1001بغداد ي عمران1تحالف الفتح109الي  1علي يوسف عبدالنن 

موك1001بغداد ر1تحالف الفتح109الي  7قاسم محمد جالل حسي 

موك1001بغداد ي  علي  حموش1تحالف الفتح109الي 
2محمد تف 

موك1001بغداد 112هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد ر هاشم3تحالف الفتح109الي  1حامد عباس ياسي 

موك1001بغداد ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الي  1سعد حسي 

موك1001بغداد  جاسم علي3تحالف الفتح109الي 
ر 1عامر حسي 

موك1001بغداد 23حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد ر5تحالف الفتح109الي  3فاضل جابر عبد  شني 

موك1001بغداد 1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد  علي5تحالف الفتح109الي 
ر 5محمد علي حسي 

موك1001بغداد 1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109الي 
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موك1001بغداد 3زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 2فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 2فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الي  90محمد سالم عبد الحسي 

موك1001بغداد 1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 11ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد ر جواد39تحالف الفتح109الي  22احمد علي حسي 

موك1001بغداد 1عبدالباسط صادق مزعل طه39تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد 44وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الي 

موك1001بغداد ي116الي 
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

موك1001بغداد ي118الي 
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

موك1001بغداد ي118الي 
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

موك1001بغداد ي118الي 
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 122عبدالحسي 

موك1001بغداد ي118الي 
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

موك1001بغداد ي118الي 
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

موك1001بغداد ي118الي 
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
5سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
12علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد ي118الي 
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

موك1001بغداد 1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136الي 

موك1001بغداد 1علي جدعان علي سكران1تمدن136الي 

موك1001بغداد 126فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الي 
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موك1001بغداد ر1بيارق الخي 145الي  1زاحم اسماعيل علي حسي 

موك1001بغداد 262محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الي 

موك1001بغداد 10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الي 

موك1001بغداد ي5تحالف بغداد149الي 
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

موك1001بغداد ي عبد7تحالف بغداد149الي 
4يونس  قاسم شغان 

موك1001بغداد 16ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الي 

موك1001بغداد 4امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 6حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 3خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 3عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 6عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 11علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 210نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد  علي جابر2ائتالف دولة القانون152الي 
ر 3كاظم حسي 

موك1001بغداد 18محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الي  2منصور حسي 

موك1001بغداد ر جي 5ائتالف دولة القانون152الي  1اسعد رزاق حسي 

موك1001بغداد 5حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد ر5ائتالف دولة القانون152الي  ر احمد هادي حسي  2حسي 

موك1001بغداد 1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 2جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الي 
3شاكر درسر خفر

موك1001بغداد 3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد  علي7ائتالف دولة القانون152الي 
ر ر منشد حسي  1حسي 

موك1001بغداد 3عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 1علي  بالش جي  حميدي7ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 28عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 2كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الي 
4رفالء راضر

موك1001بغداد 10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الي 
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موك1001بغداد 1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 18احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 6عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 1محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون152الي  6ليل مهدي عبد الحسي 

موك1001بغداد 1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الي 

موك1001بغداد 4برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الي 

موك1001بغداد 2جمال فاخر عويد علي1سائرون156الي 

موك1001بغداد ي1سائرون156الي  1رامي جبار  محمد  رسر

موك1001بغداد 6صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الي 

موك1001بغداد 1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الي 

موك1001بغداد 162ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الي 

موك1001بغداد 6مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الي 

موك1001بغداد 25محمد  رضا داود نارص1سائرون156الي 

موك1001بغداد ر عذافة1سائرون156الي  3محمد علي حسي 

موك1001بغداد 3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الي 

موك1001بغداد 7باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الي 

موك1001بغداد 4رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الي 

موك1001بغداد 20صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الي 

موك1001بغداد 2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الي 

موك1001بغداد ر2سائرون156الي  1قحطان عباس  نعمان حسي 

موك1001بغداد 1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الي 

موك1001بغداد 1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156الي 

موك1001بغداد 1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156الي 

موك1001بغداد ر3سائرون156الي  7حيدر  فالح علوان حسي 

موك1001بغداد ر3سائرون156الي  3رائد  عبدالرضا هادي حسي 

موك1001بغداد 77رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الي 

موك1001بغداد 2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الي 

موك1001بغداد ي  كسار3سائرون156الي 
3سعران  عبيد شانر

موك1001بغداد ر3سائرون156الي  1عالء حسن كريم حسي 

موك1001بغداد 2محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156الي 

موك1001بغداد ر غوينم5سائرون156الي  1باسم جميل حسي 

موك1001بغداد 19جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الي 

موك1001بغداد 1زيدان خلف محمد مشعان5سائرون156الي 

موك1001بغداد 2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156الي 

موك1001بغداد 1محمد ريسان محمد داود5سائرون156الي 

Page 256 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

موك1001بغداد 10سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الي 

موك1001بغداد 1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156الي 

موك1001بغداد 1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الي 

موك1001بغداد 2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الي 

موك1001بغداد 1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156الي 

موك1001بغداد 23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الي 

موك1001بغداد 1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الي 

موك1001بغداد ر احمد11سائرون156الي  2محمد هادي حسي 

موك1001بغداد ر حاتم عباس20سائرون156الي  1حوراء حسي 

موك1001بغداد ر حسن20سائرون156الي  5شيماء علي حسي 

موك1001بغداد 2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الي 

موك1001بغداد 16جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الي 

موك1001بغداد ي22سائرون156الي 
2حيدر زرزور جودة حسانر

موك1001بغداد ي30سائرون156الي 
3حسن كريم مطر شمجر

موك1001بغداد 1سالم جاسم سلمان  مكطوف30سائرون156الي 

موك1001بغداد 4غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الي 

موك1001بغداد 2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156الي 

موك1001بغداد 8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الي 

موك1001بغداد 15انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الي 

موك1001بغداد  شتوي غاىلي55سائرون156الي 
ر 4رعد حسي 

موك1001بغداد ي77سائرون156الي  9صباح حسن محمد طلون 

موك1001بغداد ر80سائرون156الي  4مناهل جليل علي حسي 

موك1001بغداد 5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الي 

موك1001بغداد 2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الي 

موك1001بغداد 6ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الي 

موك1001بغداد 602حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ر حسن1ائتالف النض158الي  1خالد متعب ياسي 

موك1001بغداد 2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ر رضا حيدر1ائتالف النض158الي  2علي حسي 

موك1001بغداد 2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ي2ائتالف النض158الي   اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

موك1001بغداد 1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الي  1عبدالحسي 

موك1001بغداد 4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الي 
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موك1001بغداد 1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 3يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 4احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 4احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 2حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 170منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 10حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ي هاشم11ائتالف النض158الي  1انيس مقداد ناج 

موك1001بغداد 2تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الي  3حسي 

موك1001بغداد 1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1موفق عبدالزهرة احمد ديوان11ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 73ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد 1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158الي 

موك1001بغداد ي35ائتالف النض158الي 
5عالء سكر رسحان الدلفر

موك1001بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158الي 
ر 7حسي 

موك1001بغداد 1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الي 

موك1001بغداد ي168الي 
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

موك1001بغداد ي168الي 
 
84ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

موك1001بغداد ي168الي 
 
47طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

موك1001بغداد ي168الي 
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

موك1001بغداد ي168الي 
 
5احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

موك1001بغداد ي178الي 
28حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

موك1001بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185الي  227اياد هاشم حسي 

موك1001بغداد 3حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 2سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد يف1ائتالف الوطنية185الي  ر رسر 2عادل عبد الواحد عبد الحسي 

موك1001بغداد 2عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الي 
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موك1001بغداد 1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 2يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 2احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 43غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185الي  1حسي 

موك1001بغداد 17يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 12زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الي  6زيتون حسي 

موك1001بغداد 18كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد 33عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الي 

موك1001بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الي 
ر 22حسي 

موك1001بغداد 8حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الي 

موك1001بغداد ر1حركة ارادة188الي  1محمد ابراهيم محمد حسي 

ي الديمقراطي106المنصــور1002بغداد
115محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ر1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد ر جاسم نارص حسي  5حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ي1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 4عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد
1مهدي تف 

181هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 1حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 1سعد حسي 

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

46حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

 علي5تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد
ر 1محمد علي حسي 

2مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

1انتظار عبد صياح سعد10تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

12محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد
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1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 2علي حسن عبدالحسي 

1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

2فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 71محمد سالم عبد الحسي 

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

17نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد 44احمد علي حسي 

74وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المنصــور1002بغداد

ي116المنصــور1002بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118المنصــور1002بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 120عبدالحسي 

ي118المنصــور1002بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118المنصــور1002بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
1علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصــور1002بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

136فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المنصــور1002بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145المنصــور1002بغداد

277محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المنصــور1002بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المنصــور1002بغداد

ي5تحالف بغداد149المنصــور1002بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المنصــور1002بغداد
4يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المنصــور1002بغداد

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد
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2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

339نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

48محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

13هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

20احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

 علي13ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد
ر ي حسي  1جعفر عبدالنن 

2دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المنصــور1002بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

5اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المنصــور1002بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156المنصــور1002بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المنصــور1002بغداد

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المنصــور1002بغداد

201ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المنصــور1002بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المنصــور1002بغداد

5محمد  رضا داود نارص1سائرون156المنصــور1002بغداد

ر عذافة1سائرون156المنصــور1002بغداد 1محمد علي حسي 

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المنصــور1002بغداد

32صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المنصــور1002بغداد

ر3سائرون156المنصــور1002بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

139رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المنصــور1002بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156المنصــور1002بغداد

34جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المنصــور1002بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156المنصــور1002بغداد

9سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المنصــور1002بغداد

ر11سائرون156المنصــور1002بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

73عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المنصــور1002بغداد

ر احمد11سائرون156المنصــور1002بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المنصــور1002بغداد

1ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون156المنصــور1002بغداد
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ر حسن20سائرون156المنصــور1002بغداد 2شيماء علي حسي 

12جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المنصــور1002بغداد

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156المنصــور1002بغداد

1علي حسن  علي22سائرون156المنصــور1002بغداد

ي30سائرون156المنصــور1002بغداد
10حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156المنصــور1002بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156المنصــور1002بغداد

15عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المنصــور1002بغداد

34انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المنصــور1002بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المنصــور1002بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156المنصــور1002بغداد 5صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المنصــور1002بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

17امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المنصــور1002بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المنصــور1002بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المنصــور1002بغداد

613حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

10هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

35اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

2عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

19حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

2علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

27ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

7طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المنصــور1002بغداد

ي35ائتالف النض158المنصــور1002بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المنصــور1002بغداد
ر 62حسي 

8برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المنصــور1002بغداد

ي168المنصــور1002بغداد
 
71ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المنصــور1002بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168المنصــور1002بغداد
 
15طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق
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ي168المنصــور1002بغداد
 
12وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المنصــور1002بغداد
 
10احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المنصــور1002بغداد
38حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد 256اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

يف1ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

11كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

34غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

1محمد عباس صالح مهدي15ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

16يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

1فاروق  عبد دايس فيحان22ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد 13زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

20عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المنصــور1002بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المنصــور1002بغداد
ر 38حسي 

4حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188المنصــور1002بغداد

ر1حركة ارادة188المنصــور1002بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

ي الديمقراطي106الداودي1003بغداد
95محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

74هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

10حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الداودي1003بغداد 8محمد سالم عبد الحسي 

8ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

8نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الداودي1003بغداد 13احمد علي حسي 

53وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الداودي1003بغداد

ي116الداودي1003بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الداودي1003بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 52عبدالحسي 

ي118الداودي1003بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر
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ي118الداودي1003بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الداودي1003بغداد
5علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

91فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الداودي1003بغداد

149محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الداودي1003بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الداودي1003بغداد

ي5تحالف بغداد149الداودي1003بغداد
ر حبيب طالبانر 13أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الداودي1003بغداد
5يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الداودي1003بغداد

109نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

25محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

5احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الداودي1003بغداد 11ليل مهدي عبد الحسي 

60ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الداودي1003بغداد

15صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الداودي1003بغداد

59رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الداودي1003بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الداودي1003بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الداودي1003بغداد

8عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الداودي1003بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الداودي1003بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الداودي1003بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الداودي1003بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156الداودي1003بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الداودي1003بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الداودي1003بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الداودي1003بغداد

483حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الداودي1003بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الداودي1003بغداد

25اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الداودي1003بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الداودي1003بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الداودي1003بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الداودي1003بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الداودي1003بغداد
ر 2حسي 
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7برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الداودي1003بغداد

ي168الداودي1003بغداد
 
50ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الداودي1003بغداد
 
68طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الداودي1003بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الداودي1003بغداد
 
15احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الداودي1003بغداد
12حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد 140اياد هاشم حسي 

23غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد 5زيتون حسي 

5كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد

7عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الداودي1003بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الداودي1003بغداد
ر 6حسي 

ي الديمقراطي106(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
92محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

5حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد ر جاسم نارص حسي  9حسي 

6رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 7عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 5علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 10قاسم محمد جالل حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2محمد تف 

138هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

10احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

23اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

به3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر 1عامر حسي 

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 5عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

16حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
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12سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 4فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر 4محمد علي حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2حسي 

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 3علي حسن عبدالحسي 

3فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 79محمد سالم عبد الحسي 

3مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر راضر 4سحر حسي 

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2محاسن خي 

18نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 51احمد علي حسي 

41وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي116(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 5حسن فدعم عسل حسي 

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 4رزاق حسي 

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 95عبدالحسي 

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر
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ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
12سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
4محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

ي118(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2حسي 

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1عبد محمد غيدان منصور1تمدن136(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1علي جدعان علي سكران1تمدن136(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

79فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145(الحارثيه)القادسية 1004بغداد ر محمود  رسر 2حسي 

ر1بيارق الخي 145(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 3زاحم اسماعيل علي حسي 

1سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 145(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

124محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي5تحالف بغداد149(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

21امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

10حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

9رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

Page 267 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

19عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

14عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

8عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

21علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

312نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 3بهاء الدين نور محمد حسي 

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2رسول راضر

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

24محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 5منصور حسي 

2بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد ر احمد هادي حسي  4حسي 

5صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
3شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
5عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1بالسم محمد منصور اسماعيل7ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

5كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
2رفالء راضر

30عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
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20احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

5اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

8برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6جمال فاخر عويد علي1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

9حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

15صادق  حميد حسن عويد1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

173ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

27محمد  رضا داود نارص1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر عذافة1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 14محمد علي حسي 

1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

7نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

18باسم خزعل خشان جازع2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

21صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

4محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 6رائد  عبدالرضا هادي حسي 

80رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي  كسار3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
9سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 5عالء حسن كريم حسي 

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

21جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
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ي  نويم5سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1خالد  عريمش كانر

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4محمد ريسان محمد داود5سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

12سعد مايع صالح  عباس9سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1تلمسان قاسم عبداالمي  حميد11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد  دالمي امي 
ر 5عامر امي 

19عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر احمد11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2محمد هادي حسي 

2محمود اديب زوير  محمد11سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي كريم سادة20سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1ابتهال ناج 

ر حبيب20سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد ى  حبيب حسي  2برسر

ر حسن20سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2شيماء علي حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

19جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1عقيل كاظم عبد حسن22سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

 غاىلي22سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

1هناء صباح ماجد مهدي22سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي30سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

2غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
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10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر 13رعد حسي 

ي77سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 11صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

461حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر حسن1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 3علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد  اللعين 
ر 3جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
1حمادي محمد راضر

2رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 8عبدالحسي 

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

8هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

5احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

61اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
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4عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

30منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1حاجم حسي 

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

3مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر10ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

1اسماء  حميد مهدي علوان11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي هاشم11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1انيس مقداد ناج 

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1جاسم احمد انهي  محل11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 13حسي 

1سميعة فاضل كعود جواد11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1محمدمبارك علي عبد الرزاق طه11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

4مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

7مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

86ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

21طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1كامل طامي حسون محمد19ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي35ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر 7حسي 

1غزوان محمد صالح عبدهللا42ائتالف النض158(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
23ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
3احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
15طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
7وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي168(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 
1مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي178(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

2اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 164اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر محمود1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1سامان عثمان حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

يف1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2محمد  داخل طارش حسي 

2محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد ي عليوي  حسي 
2مهدي بانر

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
 علي  عان 

ر 1حسي 

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

24كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر حمد10ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 1عامر علوان حسي 

6عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

17غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

2عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

16زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 9زيتون حسي 

9كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

12عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
ر 38حسي 

17حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ر1حركة ارادة188(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 2عدنان  كريم محسن حسي 

ر1حركة ارادة188(الحارثيه)القادسية 1004بغداد 3محمد ابراهيم محمد حسي 

4ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188(الحارثيه)القادسية 1004بغداد
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1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188(الحارثيه)القادسية 1004بغداد

ي الديمقراطي106السـيديـة1005بغداد
57محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ي1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 5عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد
1محمد تف 

125هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

6احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 1حامد عباس ياسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 1عزيز رسر

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

14حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

 علي5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد
ر 1محمد علي حسي 

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

86محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

5بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

2رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 6علي حسن عبدالحسي 

5فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

3كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 198محمد سالم عبد الحسي 

5مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد
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1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 1محاسن خي 

15نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد 18احمد علي حسي 

73وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109السـيديـة1005بغداد

ي118السـيديـة1005بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
3عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 75عبدالحسي 

ي118السـيديـة1005بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
2حيدر عواد توفيق سلمان6تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118السـيديـة1005بغداد
6كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136السـيديـة1005بغداد

51فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136السـيديـة1005بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145السـيديـة1005بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

93محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145السـيديـة1005بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145السـيديـة1005بغداد

ي5تحالف بغداد149السـيديـة1005بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149السـيديـة1005بغداد
1يونس  قاسم شغان 

14ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149السـيديـة1005بغداد

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

5عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد
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1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

231نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد
ر 1كاظم حسي 

32محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد 3منصور حسي 

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد ر احمد هادي حسي  2حسي 

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد
2عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

9احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152السـيديـة1005بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

3اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156السـيديـة1005بغداد

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156السـيديـة1005بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156السـيديـة1005بغداد

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156السـيديـة1005بغداد

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156السـيديـة1005بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156السـيديـة1005بغداد

87ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156السـيديـة1005بغداد

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156السـيديـة1005بغداد

7محمد  رضا داود نارص1سائرون156السـيديـة1005بغداد

ر عذافة1سائرون156السـيديـة1005بغداد 1محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156السـيديـة1005بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156السـيديـة1005بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156السـيديـة1005بغداد

19صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156السـيديـة1005بغداد

2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156السـيديـة1005بغداد

ر2سائرون156السـيديـة1005بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156السـيديـة1005بغداد

ر3سائرون156السـيديـة1005بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 
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85رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156السـيديـة1005بغداد

ي  كسار3سائرون156السـيديـة1005بغداد
2سعران  عبيد شانر

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156السـيديـة1005بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156السـيديـة1005بغداد

ر غوينم5سائرون156السـيديـة1005بغداد 3باسم جميل حسي 

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156السـيديـة1005بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156السـيديـة1005بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156السـيديـة1005بغداد

ر11سائرون156السـيديـة1005بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

17عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156السـيديـة1005بغداد

2قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156السـيديـة1005بغداد

2محمود اديب زوير  محمد11سائرون156السـيديـة1005بغداد

ر حبيب20سائرون156السـيديـة1005بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون156السـيديـة1005بغداد 1شيماء علي حسي 

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156السـيديـة1005بغداد

8جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156السـيديـة1005بغداد

ي30سائرون156السـيديـة1005بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

5محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156السـيديـة1005بغداد

11عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156السـيديـة1005بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156السـيديـة1005بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156السـيديـة1005بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156السـيديـة1005بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156السـيديـة1005بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156السـيديـة1005بغداد 4مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156السـيديـة1005بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156السـيديـة1005بغداد

347حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد 1علي حسي 

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

ي2ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد
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2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

39اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

2حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

3منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

12حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد 1حسي 

2مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

2مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

21ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد

ي35ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158السـيديـة1005بغداد
ر 1حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166السـيديـة1005بغداد

ي168السـيديـة1005بغداد
 
33ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168السـيديـة1005بغداد
 
32طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168السـيديـة1005بغداد
 
7وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168السـيديـة1005بغداد
 
7احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178السـيديـة1005بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد 170اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

22غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

1قاسم رضا علو مهدي15ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

51يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد 6زيتون حسي 

4كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد
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2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185السـيديـة1005بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188السـيديـة1005بغداد
ر 61حسي 

6حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188السـيديـة1005بغداد

ي الديمقراطي106البـيــاع1006بغداد
64محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

454هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

30احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

44حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

16محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد 32محمد سالم عبد الحسي 

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

31نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

22اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد 230احمد علي حسي 

103وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109البـيــاع1006بغداد

ي116البـيــاع1006بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118البـيــاع1006بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 206عبدالحسي 

ي118البـيــاع1006بغداد
12جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118البـيــاع1006بغداد
14انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118البـيــاع1006بغداد
15علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

71فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136البـيــاع1006بغداد

131محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145البـيــاع1006بغداد

16علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145البـيــاع1006بغداد

ي5تحالف بغداد149البـيــاع1006بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149البـيــاع1006بغداد
6يونس  قاسم شغان 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149البـيــاع1006بغداد

553نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

43محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

124عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

32احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152البـيــاع1006بغداد 31ليل مهدي عبد الحسي 

202ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156البـيــاع1006بغداد

53صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156البـيــاع1006بغداد

112رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156البـيــاع1006بغداد

Page 279 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

13جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156البـيــاع1006بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون156البـيــاع1006بغداد

24عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156البـيــاع1006بغداد

ر حسن20سائرون156البـيــاع1006بغداد 1شيماء علي حسي 

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156البـيــاع1006بغداد

23انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156البـيــاع1006بغداد

ي77سائرون156البـيــاع1006بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156البـيــاع1006بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

8امجد هاشم ثامر موله99سائرون156البـيــاع1006بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156البـيــاع1006بغداد

557حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد

9حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد

27ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد

ي35ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158البـيــاع1006بغداد
ر 7حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166البـيــاع1006بغداد

ي168البـيــاع1006بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168البـيــاع1006بغداد
 
10طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168البـيــاع1006بغداد
 
6وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168البـيــاع1006بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178البـيــاع1006بغداد
73حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد 224اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد

26غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد

21يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد 10زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185البـيــاع1006بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188البـيــاع1006بغداد
ر 114حسي 

ي الديمقراطي106اإلعالم1007بغداد
42محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

282هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد
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31حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد 58محمد سالم عبد الحسي 

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

35نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد 91احمد علي حسي 

82وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اإلعالم1007بغداد

ي118اإلعالم1007بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 144عبدالحسي 

ي118اإلعالم1007بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118اإلعالم1007بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118اإلعالم1007بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

61فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اإلعالم1007بغداد

106محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اإلعالم1007بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145اإلعالم1007بغداد

ي5تحالف بغداد149اإلعالم1007بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149اإلعالم1007بغداد
2يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اإلعالم1007بغداد

419نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد

47محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد

11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد

17عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد

14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد

10احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152اإلعالم1007بغداد 23ليل مهدي عبد الحسي 

161ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اإلعالم1007بغداد

37صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اإلعالم1007بغداد

92رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اإلعالم1007بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اإلعالم1007بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156اإلعالم1007بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اإلعالم1007بغداد

ي30سائرون156اإلعالم1007بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

3عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156اإلعالم1007بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156اإلعالم1007بغداد

ر80سائرون156اإلعالم1007بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156اإلعالم1007بغداد
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1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156اإلعالم1007بغداد

361حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد

9حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد

8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد

19طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد

ي35ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد
15عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158اإلعالم1007بغداد
ر 2حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166اإلعالم1007بغداد

ي168اإلعالم1007بغداد
 
30ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اإلعالم1007بغداد
 
14طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168اإلعالم1007بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178اإلعالم1007بغداد
28حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اإلعالم1007بغداد 155اياد هاشم حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اإلعالم1007بغداد

13غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اإلعالم1007بغداد

35يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185اإلعالم1007بغداد

6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اإلعالم1007بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اإلعالم1007بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اإلعالم1007بغداد
ر 25حسي 

ي الديمقراطي106المعـرفـة1008بغداد
74محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

368هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

19احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

60حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد 54محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

34نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

28اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد 100احمد علي حسي 

122وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المعـرفـة1008بغداد

ي118المعـرفـة1008بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 163عبدالحسي 

ي118المعـرفـة1008بغداد
13جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المعـرفـة1008بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المعـرفـة1008بغداد
26علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر
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63فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المعـرفـة1008بغداد

96محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المعـرفـة1008بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المعـرفـة1008بغداد

ي5تحالف بغداد149المعـرفـة1008بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المعـرفـة1008بغداد
4يونس  قاسم شغان 

9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المعـرفـة1008بغداد

633نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

120محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

27هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

26عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

52احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المعـرفـة1008بغداد 19ليل مهدي عبد الحسي 

230ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المعـرفـة1008بغداد

42صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المعـرفـة1008بغداد

100رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المعـرفـة1008بغداد

10جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المعـرفـة1008بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المعـرفـة1008بغداد

58عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المعـرفـة1008بغداد

ر حسن20سائرون156المعـرفـة1008بغداد 2شيماء علي حسي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المعـرفـة1008بغداد

14عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المعـرفـة1008بغداد

11انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المعـرفـة1008بغداد

ي77سائرون156المعـرفـة1008بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المعـرفـة1008بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المعـرفـة1008بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المعـرفـة1008بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المعـرفـة1008بغداد

547حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد

25اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد

15حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد

19ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد

ي35ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر
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 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المعـرفـة1008بغداد
ر 16حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المعـرفـة1008بغداد

ي168المعـرفـة1008بغداد
 
22ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المعـرفـة1008بغداد
 
30طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المعـرفـة1008بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المعـرفـة1008بغداد
 
8احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المعـرفـة1008بغداد
44حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد 183اياد هاشم حسي 

11كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد

65غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد

5يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد 6زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المعـرفـة1008بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المعـرفـة1008بغداد
ر 34حسي 

ي الديمقراطي106الرسـالـة1009بغداد
57محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

277هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

43احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

49حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

6محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد 60محمد سالم عبد الحسي 

8ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

44نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

25اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد 191احمد علي حسي 

84وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرسـالـة1009بغداد

ي118الرسـالـة1009بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 171عبدالحسي 

ي118الرسـالـة1009بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرسـالـة1009بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرسـالـة1009بغداد
20علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

48فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرسـالـة1009بغداد

94محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرسـالـة1009بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرسـالـة1009بغداد

ي5تحالف بغداد149الرسـالـة1009بغداد
ر حبيب طالبانر 10أال تحسي 

22ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الرسـالـة1009بغداد
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419نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

39محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرسـالـة1009بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

169ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرسـالـة1009بغداد

41صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرسـالـة1009بغداد

74رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرسـالـة1009بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرسـالـة1009بغداد

10سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرسـالـة1009بغداد

17عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرسـالـة1009بغداد

7جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرسـالـة1009بغداد

ي30سائرون156الرسـالـة1009بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرسـالـة1009بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرسـالـة1009بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرسـالـة1009بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156الرسـالـة1009بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرسـالـة1009بغداد

29نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الرسـالـة1009بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرسـالـة1009بغداد

400حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد

34اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد

9حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد

13ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد

12طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد

ي35ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرسـالـة1009بغداد
ر 6حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الرسـالـة1009بغداد

ي168الرسـالـة1009بغداد
 
17ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرسـالـة1009بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الرسـالـة1009بغداد
 
9وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الرسـالـة1009بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي178الرسـالـة1009بغداد
71حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرسـالـة1009بغداد 184اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الرسـالـة1009بغداد

19غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرسـالـة1009بغداد

5يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرسـالـة1009بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الرسـالـة1009بغداد 1زيتون حسي 

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرسـالـة1009بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرسـالـة1009بغداد
ر 15حسي 

ي الديمقراطي106السـويــب1010بغداد
27محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

484هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

77احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

43حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

82محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد 26محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

18نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

36اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد 277احمد علي حسي 

125وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109السـويــب1010بغداد

ي116السـويــب1010بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 5نوفل رسر

ي118السـويــب1010بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 171عبدالحسي 

ي118السـويــب1010بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـويــب1010بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118السـويــب1010بغداد
16علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136السـويــب1010بغداد

98محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145السـويــب1010بغداد

11علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145السـويــب1010بغداد

ي5تحالف بغداد149السـويــب1010بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149السـويــب1010بغداد

692نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

41محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

10عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

115عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

24عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

30احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد 28ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152السـويــب1010بغداد

298ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156السـويــب1010بغداد

50صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156السـويــب1010بغداد

82رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156السـويــب1010بغداد

19جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156السـويــب1010بغداد

8سعد مايع صالح  عباس9سائرون156السـويــب1010بغداد

45عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156السـويــب1010بغداد

ر حسن20سائرون156السـويــب1010بغداد 2شيماء علي حسي 

6جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156السـويــب1010بغداد

ي30سائرون156السـويــب1010بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156السـويــب1010بغداد

43انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156السـويــب1010بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156السـويــب1010بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156السـويــب1010بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156السـويــب1010بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156السـويــب1010بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156السـويــب1010بغداد

10ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156السـويــب1010بغداد

402حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158السـويــب1010بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158السـويــب1010بغداد

15اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158السـويــب1010بغداد

19حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158السـويــب1010بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158السـويــب1010بغداد

15طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158السـويــب1010بغداد

ي35ائتالف النض158السـويــب1010بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158السـويــب1010بغداد
ر 5حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166السـويــب1010بغداد

ي168السـويــب1010بغداد
 
32ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168السـويــب1010بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168السـويــب1010بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168السـويــب1010بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178السـويــب1010بغداد
53حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد 273اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد

32غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد
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9يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد 1زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185السـويــب1010بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188السـويــب1010بغداد
ر 73حسي 

ي الديمقراطي106دجله1011بغداد
57محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

444هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109دجله1011بغداد

31احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109دجله1011بغداد

46حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109دجله1011بغداد

47محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109دجله1011بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109دجله1011بغداد 26محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109دجله1011بغداد

34نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109دجله1011بغداد

20اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109دجله1011بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109دجله1011بغداد 314احمد علي حسي 

169وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109دجله1011بغداد

ي116دجله1011بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118دجله1011بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 186عبدالحسي 

ي118دجله1011بغداد
4عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118دجله1011بغداد
15جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118دجله1011بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118دجله1011بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

61فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136دجله1011بغداد

159محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145دجله1011بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145دجله1011بغداد

ي5تحالف بغداد149دجله1011بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149دجله1011بغداد

545نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

71محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

64عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

20احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152دجله1011بغداد 75ليل مهدي عبد الحسي 

217ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156دجله1011بغداد
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57صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156دجله1011بغداد

105رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156دجله1011بغداد

16جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156دجله1011بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون156دجله1011بغداد

39عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156دجله1011بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156دجله1011بغداد

ي30سائرون156دجله1011بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156دجله1011بغداد

23انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156دجله1011بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156دجله1011بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156دجله1011بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156دجله1011بغداد 7مناهل جليل علي حسي 

13امجد هاشم ثامر موله99سائرون156دجله1011بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156دجله1011بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156دجله1011بغداد

441حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158دجله1011بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158دجله1011بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158دجله1011بغداد

31اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158دجله1011بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158دجله1011بغداد

8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158دجله1011بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158دجله1011بغداد

ي35ائتالف النض158دجله1011بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158دجله1011بغداد
ر 14حسي 

6برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166دجله1011بغداد

ي168دجله1011بغداد
 
20ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168دجله1011بغداد
 
25طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168دجله1011بغداد
 
1حمد حمود شكطي غتىمي7تحالف القرار العراق

ي168دجله1011بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168دجله1011بغداد
 
24احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178دجله1011بغداد
69حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد 214اياد هاشم حسي 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد

64غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد

13يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد
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ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد 4زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185دجله1011بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188دجله1011بغداد
ر 46حسي 

ي الديمقراطي106الـنـصــر1012بغداد
42محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي1تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

529هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

80احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

62حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

52محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

2فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد 86محمد سالم عبد الحسي 

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

44نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

63اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد 443احمد علي حسي 

157وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الـنـصــر1012بغداد

ي116الـنـصــر1012بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي118الـنـصــر1012بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 248عبدالحسي 

ي118الـنـصــر1012بغداد
15جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الـنـصــر1012بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الـنـصــر1012بغداد
17علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

57فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الـنـصــر1012بغداد

76محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الـنـصــر1012بغداد

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الـنـصــر1012بغداد

ي5تحالف بغداد149الـنـصــر1012بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الـنـصــر1012بغداد
1يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الـنـصــر1012بغداد

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد
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1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

862نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد
ر 1كاظم حسي 

52محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

16عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

52احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد 63ليل مهدي عبد الحسي 

1هناء جسام مشحوت مرشد20ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الـنـصــر1012بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الـنـصــر1012بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156الـنـصــر1012بغداد

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الـنـصــر1012بغداد

373ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الـنـصــر1012بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الـنـصــر1012بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الـنـصــر1012بغداد

84صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الـنـصــر1012بغداد

ر3سائرون156الـنـصــر1012بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

102رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الـنـصــر1012بغداد

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الـنـصــر1012بغداد

54جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الـنـصــر1012بغداد

1زيدان خلف محمد مشعان5سائرون156الـنـصــر1012بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الـنـصــر1012بغداد

ر11سائرون156الـنـصــر1012بغداد  دالمي امي 
ر 2عامر امي 

38عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الـنـصــر1012بغداد

ر حسن20سائرون156الـنـصــر1012بغداد 4شيماء علي حسي 

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الـنـصــر1012بغداد

ي30سائرون156الـنـصــر1012بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الـنـصــر1012بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الـنـصــر1012بغداد

48انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الـنـصــر1012بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الـنـصــر1012بغداد
ر 4رعد حسي 
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ر80سائرون156الـنـصــر1012بغداد 13مناهل جليل علي حسي 

25امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الـنـصــر1012بغداد

9نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الـنـصــر1012بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الـنـصــر1012بغداد

354حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

7طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد

ي35ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الـنـصــر1012بغداد
ر 6حسي 

ي168الـنـصــر1012بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الـنـصــر1012بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الـنـصــر1012بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الـنـصــر1012بغداد
69حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد 120اياد هاشم حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد

56غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد 31زيتون حسي 

8عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الـنـصــر1012بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الـنـصــر1012بغداد
ر 26حسي 

ي الديمقراطي106العطاء1013بغداد
112محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ي1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 12عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد
3محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد
2مهدي تف 

341هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العطاء1013بغداد
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25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 1سعد حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1عمر  عواد صالح احمد3تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

36حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ر5تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109العطاء1013بغداد
ر 2محمد علي حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

10بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

3رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

2زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

10فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

4فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 201محمد سالم عبد الحسي 

3مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

3هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

1حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109العطاء1013بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

2حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 2محاسن خي 

42نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109العطاء1013بغداد 135احمد علي حسي 

1عبدالباسط صادق مزعل طه39تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ر39تحالف الفتح109العطاء1013بغداد ر  عساف  حسي  1كمال  حسي 

120وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109العطاء1013بغداد

ي116العطاء1013بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 5نوفل رسر

ي118العطاء1013بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 258عبدالحسي 
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ي118العطاء1013بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

2فالح ساري عبداىسر

ي118العطاء1013بغداد
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
3اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 1محمد سعد محمد عرين 

ي118العطاء1013بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118العطاء1013بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118العطاء1013بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136العطاء1013بغداد 1حسي 

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136العطاء1013بغداد

123فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136العطاء1013بغداد

254محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145العطاء1013بغداد

12علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145العطاء1013بغداد

ي5تحالف بغداد149العطاء1013بغداد
ر حبيب طالبانر 16أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149العطاء1013بغداد
3يونس  قاسم شغان 

17ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149العطاء1013بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

551نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

3خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

43محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد 4منصور حسي 
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ر جي 5ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد 2اسعد رزاق حسي 

9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد
1شاكر درسر خفر

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

48عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد
1رفالء راضر

21عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

33احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد 11ليل مهدي عبد الحسي 

1محمد عبد مصطاف عادي20ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152العطاء1013بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156العطاء1013بغداد

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156العطاء1013بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156العطاء1013بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156العطاء1013بغداد

ي1سائرون156العطاء1013بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156العطاء1013بغداد

315ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العطاء1013بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156العطاء1013بغداد

9محمد  رضا داود نارص1سائرون156العطاء1013بغداد

1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156العطاء1013بغداد

3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156العطاء1013بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156العطاء1013بغداد

72صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156العطاء1013بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156العطاء1013بغداد

ر2سائرون156العطاء1013بغداد 3قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156العطاء1013بغداد

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156العطاء1013بغداد

146رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156العطاء1013بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156العطاء1013بغداد

ي  كسار3سائرون156العطاء1013بغداد
2سعران  عبيد شانر

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156العطاء1013بغداد

19جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156العطاء1013بغداد
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1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156العطاء1013بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156العطاء1013بغداد

13سعد مايع صالح  عباس9سائرون156العطاء1013بغداد

2صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156العطاء1013بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156العطاء1013بغداد

49عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156العطاء1013بغداد

5محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156العطاء1013بغداد

ر حسن20سائرون156العطاء1013بغداد 2شيماء علي حسي 

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156العطاء1013بغداد

ي22سائرون156العطاء1013بغداد
2حيدر زرزور جودة حسانر

ي30سائرون156العطاء1013بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

3غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156العطاء1013بغداد

4محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156العطاء1013بغداد

25عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156العطاء1013بغداد

24انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156العطاء1013بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156العطاء1013بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156العطاء1013بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156العطاء1013بغداد 81مناهل جليل علي حسي 

15امجد هاشم ثامر موله99سائرون156العطاء1013بغداد

8نرسين فاضل رحم علي104سائرون156العطاء1013بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156العطاء1013بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158العطاء1013بغداد

636حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العطاء1013بغداد

ر حسن1ائتالف النض158العطاء1013بغداد 1خالد متعب ياسي 

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158العطاء1013بغداد

ي2ائتالف النض158العطاء1013بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158العطاء1013بغداد
1حمادي محمد راضر

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158العطاء1013بغداد

8هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158العطاء1013بغداد

38اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158العطاء1013بغداد
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1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158العطاء1013بغداد

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158العطاء1013بغداد

11حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158العطاء1013بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158العطاء1013بغداد

16ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158العطاء1013بغداد

8طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158العطاء1013بغداد

ي35ائتالف النض158العطاء1013بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158العطاء1013بغداد
ر 2حسي 

ي168العطاء1013بغداد
 
55ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168العطاء1013بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168العطاء1013بغداد
 
1خالد حسن مهدي صالح3تحالف القرار العراق

ي168العطاء1013بغداد
 
36طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168العطاء1013بغداد
 
12وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168العطاء1013بغداد
 
28احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178العطاء1013بغداد
59حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد 298اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

78غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

5يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد 48زيتون حسي 

30كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185العطاء1013بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188العطاء1013بغداد
ر 27حسي 

3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188العطاء1013بغداد

ي الديمقراطي106العامل الثانية1014بغداد
30محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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295هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

81احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

28حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

9محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد 24محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

26نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

20اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد 315احمد علي حسي 

117وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109العامل الثانية1014بغداد

ي116العامل الثانية1014بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118العامل الثانية1014بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 167عبدالحسي 

ي118العامل الثانية1014بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118العامل الثانية1014بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118العامل الثانية1014بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

35فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136العامل الثانية1014بغداد

72محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145العامل الثانية1014بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145العامل الثانية1014بغداد

ي5تحالف بغداد149العامل الثانية1014بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

13ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149العامل الثانية1014بغداد

504نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

44محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

20هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

24عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

5احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد 14ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152العامل الثانية1014بغداد

185ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العامل الثانية1014بغداد

52صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156العامل الثانية1014بغداد

62رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156العامل الثانية1014بغداد

11جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156العامل الثانية1014بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156العامل الثانية1014بغداد

34عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156العامل الثانية1014بغداد

ر حسن20سائرون156العامل الثانية1014بغداد 1شيماء علي حسي 

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156العامل الثانية1014بغداد

Page 298 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي30سائرون156العامل الثانية1014بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156العامل الثانية1014بغداد

29انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156العامل الثانية1014بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156العامل الثانية1014بغداد
ر 4رعد حسي 

ر80سائرون156العامل الثانية1014بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156العامل الثانية1014بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156العامل الثانية1014بغداد

241حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد

11اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد

ي35ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158العامل الثانية1014بغداد
ر 7حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166العامل الثانية1014بغداد

ي168العامل الثانية1014بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168العامل الثانية1014بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168العامل الثانية1014بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168العامل الثانية1014بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178العامل الثانية1014بغداد
41حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد 141اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد

73غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد 12زيتون حسي 

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185العامل الثانية1014بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188العامل الثانية1014بغداد
ر 10حسي 

ي الديمقراطي106الـفــرات1015بغداد
55محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

527هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

24احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

60حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

23محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد 39محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

28نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد
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22اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد 199احمد علي حسي 

140وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الـفــرات1015بغداد

ي116الـفــرات1015بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الـفــرات1015بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 188عبدالحسي 

ي118الـفــرات1015بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الـفــرات1015بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الـفــرات1015بغداد
21علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

67فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الـفــرات1015بغداد

129محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الـفــرات1015بغداد

13علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الـفــرات1015بغداد

ي5تحالف بغداد149الـفــرات1015بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الـفــرات1015بغداد
5يونس  قاسم شغان 

10ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الـفــرات1015بغداد

552نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

100محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

138عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

15عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

59احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الـفــرات1015بغداد 24ليل مهدي عبد الحسي 

251ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الـفــرات1015بغداد

75صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الـفــرات1015بغداد

115رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الـفــرات1015بغداد

27جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الـفــرات1015بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الـفــرات1015بغداد

36عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الـفــرات1015بغداد

ر حسن20سائرون156الـفــرات1015بغداد 1شيماء علي حسي 

5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الـفــرات1015بغداد

ي30سائرون156الـفــرات1015بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

9عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الـفــرات1015بغداد

128انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الـفــرات1015بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الـفــرات1015بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156الـفــرات1015بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الـفــرات1015بغداد 13مناهل جليل علي حسي 
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6امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الـفــرات1015بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الـفــرات1015بغداد

481حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد

8هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد

18حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد

11ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد

8طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد

ي35ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الـفــرات1015بغداد
ر 12حسي 

ي168الـفــرات1015بغداد
 
15ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الـفــرات1015بغداد
 
23طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الـفــرات1015بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الـفــرات1015بغداد
 
15احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الـفــرات1015بغداد
106حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد 188اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد

129غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد

10يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد 1زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد

10عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الـفــرات1015بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الـفــرات1015بغداد
ر 59حسي 

ي الديمقراطي106العامـــل1016بغداد
26محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

308هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

102احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

52حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

23محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد 35محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

39نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

31اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد 205احمد علي حسي 

118وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109العامـــل1016بغداد

ي116العامـــل1016بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118العامـــل1016بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 120عبدالحسي 
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ي118العامـــل1016بغداد
10انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118العامـــل1016بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

40فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136العامـــل1016بغداد

82محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145العامـــل1016بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145العامـــل1016بغداد

ي5تحالف بغداد149العامـــل1016بغداد
ر حبيب طالبانر 8أال تحسي 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149العامـــل1016بغداد

541نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

41محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

40هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

19عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

19عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

11احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152العامـــل1016بغداد 10ليل مهدي عبد الحسي 

160ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العامـــل1016بغداد

46صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156العامـــل1016بغداد

96رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156العامـــل1016بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156العامـــل1016بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون156العامـــل1016بغداد

37عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156العامـــل1016بغداد

6جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156العامـــل1016بغداد

ي30سائرون156العامـــل1016بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

3عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156العامـــل1016بغداد

108انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156العامـــل1016بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156العامـــل1016بغداد
ر 3رعد حسي 

ر80سائرون156العامـــل1016بغداد 13مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156العامـــل1016بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156العامـــل1016بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156العامـــل1016بغداد

302حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العامـــل1016بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158العامـــل1016بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158العامـــل1016بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158العامـــل1016بغداد

8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158العامـــل1016بغداد

10طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158العامـــل1016بغداد
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 علي كريم فنجان42ائتالف النض158العامـــل1016بغداد
ر 3حسي 

ي168العامـــل1016بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168العامـــل1016بغداد
 
13طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168العامـــل1016بغداد
 
6وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168العامـــل1016بغداد
 
12احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178العامـــل1016بغداد
65حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185العامـــل1016بغداد 129اياد هاشم حسي 

58غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185العامـــل1016بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185العامـــل1016بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185العامـــل1016بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185العامـــل1016بغداد 11زيتون حسي 

9كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185العامـــل1016بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188العامـــل1016بغداد
ر 19حسي 

ي الديمقراطي106الفردوس األوىل1017بغداد
53محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ر1تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ي1تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 7عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

100هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

3اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 2عزيز رسر

2محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 1امي 

27حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

2سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ر5تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 9فاضل جابر عبد  شني 

3حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد
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2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 58محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 1محاسن خي 

14نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد 28احمد علي حسي 

16وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الفردوس األوىل1017بغداد

ي116الفردوس األوىل1017بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 91عبدالحسي 

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1اليوجد مرشح2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
5علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس األوىل1017بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136الفردوس األوىل1017بغداد

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الفردوس األوىل1017بغداد

60فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الفردوس األوىل1017بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الفردوس األوىل1017بغداد
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257محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الفردوس األوىل1017بغداد

14علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الفردوس األوىل1017بغداد

ي5تحالف بغداد149الفردوس األوىل1017بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الفردوس األوىل1017بغداد
10يونس  قاسم شغان 

60ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الفردوس األوىل1017بغداد

4امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

5حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

6علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

2مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

229نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد
3رسول راضر

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد
ر 1كاظم حسي 

18محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد 1منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد 2اسعد رزاق حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد ر احمد هادي حسي  2حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد 1عباس  عبد الحسي 

2مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

2سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد
4رفالء راضر

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد
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31احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الفردوس األوىل1017بغداد

3اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

5حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

211ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

9محمد  رضا داود نارص1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ر عذافة1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 2محمد علي حسي 

6نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

5باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

3حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

43صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ر2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ر3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 2حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 

41رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ي  كسار3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد
4سعران  عبيد شانر

ر3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1اليوجد مرشح3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

21جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ي  نويم5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد
1خالد  عريمش كانر

ر5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 5صالح بشي  حسن شاهي 

2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد
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1موفق جواد جاسم محمد5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

11سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1سعد رجب عبد هللا  محمد11سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

81عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ر حسن20سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 1شيماء علي حسي 

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

21جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ي30سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

11عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

1هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

21انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

ي77سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 20صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

16امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الفردوس األوىل1017بغداد

364حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد 8خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد 1علي حسي 

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد 1عبدالحسي 

5عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

3عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

2عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد
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3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

26اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

3عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

22حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد 1زاهر ياسي 

1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

2عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

2علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

 علي10ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد
ر 1عمار عبدالرحمن حسي 

9مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

12ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

2اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

1كامل طامي حسون محمد19ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد

ي35ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الفردوس األوىل1017بغداد
ر 10حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الفردوس األوىل1017بغداد

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
72ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
4اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
81طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
13وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
54احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168الفردوس األوىل1017بغداد
 
2مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي178الفردوس األوىل1017بغداد
44حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد 274اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد
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ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد 1عبدالرسول دن 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

7احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

3جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

1زاهد محمد سلطان عباس3ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

1قضي قيس داود مروح3ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

8كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

ر حمد10ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد 1عامر علوان حسي 

54غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

5احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

35يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

 سامي نعمة سلمان22ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد
ر 1معي 

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد 21زيتون حسي 

14كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

31عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الفردوس األوىل1017بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الفردوس األوىل1017بغداد
ر 18حسي 

5حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الفردوس األوىل1017بغداد

ر1حركة ارادة188الفردوس األوىل1017بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

3ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الفردوس األوىل1017بغداد

5مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الفردوس األوىل1017بغداد

ي الديمقراطي106الفردوس الثانيـة1018بغداد
52محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

6حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

8حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

5حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد ر جاسم نارص حسي  8حسي 

7رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

3صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 11عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 10قاسم محمد جالل حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد
2مهدي تف 

89هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

7احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

8اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد
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ر هاشم3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 5حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد ي شني 
وان كامل سبن  5رسر

6عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 5عزيز رسر

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 1امي 

18حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

7سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

7عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

 علي5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 3محمد علي حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

2مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 2حسي 

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 1حسي 

2كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

26محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

10حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 8محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

3حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

3رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

3سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

1وسناء فليح حسون علي20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 3ياسي 

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 2محاسن خي 

1منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد
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7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد 27احمد علي حسي 

24وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي116الفردوس الثانيـة1018بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 10حسن فدعم عسل حسي 

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 86عبدالحسي 

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
4عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

3فالح ساري عبداىسر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
6فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
3اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
4حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
5سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
5فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
2قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 1محمد سعد محمد عرين 

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
9محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
2انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي118الفردوس الثانيـة1018بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

3ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد 1حسي 

3خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد
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1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد

1علي جدعان علي سكران1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد

119فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد

1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر1بيارق الخي 145الفردوس الثانيـة1018بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

1سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 145الفردوس الثانيـة1018بغداد

291محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الفردوس الثانيـة1018بغداد

17علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي5تحالف بغداد149الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر حبيب طالبانر 10أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الفردوس الثانيـة1018بغداد
1يونس  قاسم شغان 

95ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الفردوس الثانيـة1018بغداد

36امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

22حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

25خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

7رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

36عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

49عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

19عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

16عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

72علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

7محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

434نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد 6بهاء الدين نور محمد حسي 

5خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
3رسول راضر

5عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد 2كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 3كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد 5محمد  كاظم في 

28محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد 13منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد 2اسعد رزاق حسي 

2بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد ر احمد هادي حسي  13حسي 
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8صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد 3عباس  عبد الحسي 

2مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
3عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1عبدالمحسن موىس نايف محيسن6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

4كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

13هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2بالسم محمد منصور اسماعيل7ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر ر منشد حسي  1حسي 

1سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

5عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

10كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

3اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
7رفالء راضر

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

28احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد
2حيدر كاظم ديوان شمجر

4عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

5محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

1نضال  عزيز  عبود حلو20ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الفردوس الثانيـة1018بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

17برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

7جمال فاخر عويد علي1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

5حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 4رامي جبار  محمد  رسر
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23صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

9لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

141ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

4مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

25محمد  رضا داود نارص1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عذافة1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 10محمد علي حسي 

18نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

8باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

30صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

3علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 2قحطان عباس  نعمان حسي 

1ماهر فيصل صالح ذياب2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

3محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

8مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 3حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 3رائد  عبدالرضا هادي حسي 

49رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

9رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي  كسار3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
14سعران  عبيد شانر

4عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر غوينم5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 1باسم جميل حسي 

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

21جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي  نويم5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
1خالد  عريمش كانر

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
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2محمد ريسان محمد داود5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

3محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

8عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

3ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر11سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد  دالمي امي 
ر 8عامر امي 

20عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

5محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

5محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر حبيب20سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 1شيماء علي حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1نجاة كريم طاهر حسون20سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

18جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي22سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
2حيدر زرزور جودة حسانر

2عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

 غاىلي22سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر ي حسي 

2ناظم  غنر

ي30سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

4غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

4مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الفردوس الثانيـة1018بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد
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443حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 4حيدر ستار  فرحان حسي 

5حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 1خالد متعب ياسي 

15رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

3طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

5عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 4علي حسي 

6فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

11هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد  اللعين 
ر 5جبار علي حسي 

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 6عبدالحسي 

14عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

4عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

3فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

4يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

5احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

2رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

4عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

5عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

7منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

9حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 1زاهر ياسي 

2صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

2عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

2مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد
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ر10ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

ي هاشم11ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 2انيس مقداد ناج 

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 8حسي 

 علي عبد11ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 1عالء  حسي 

4مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

2اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عبيد19ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد 1هاتف لفتة  فتي 

ي35ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 3حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
101ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
2اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
6ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
3احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
138طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
31وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
49احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168الفردوس الثانيـة1018بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي178الفردوس الثانيـة1018بغداد
29حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد 302اياد هاشم حسي 

5سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

يف1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد ر رسر 7عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد 8عبدالرسول دن 

8عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد 1محمد  داخل طارش حسي 

3محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد
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ي مغامس3ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد
 علي  عان 

ر 1حسي 

2عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

11كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

5اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

1صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

6عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

56غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

3احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد 1حسي 

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

21يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

 سامي نعمة سلمان22ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 1معي 

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد 12زيتون حسي 

27كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

35عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الفردوس الثانيـة1018بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد
ر 17حسي 

21حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد

4عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد

ر1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

ر1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

2ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الفردوس الثانيـة1018بغداد

ي الديمقراطي106المعتصــم1019بغداد
55محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد
3محمد تف 

 مرعي مكلد1تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد
ر 1محمود ياسي 

83هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد 7احمد علي حسي 

25وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المعتصــم1019بغداد

ي118المعتصــم1019بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 36عبدالحسي 
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ي118المعتصــم1019بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المعتصــم1019بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المعتصــم1019بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

68فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المعتصــم1019بغداد

5جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145المعتصــم1019بغداد

189محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المعتصــم1019بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المعتصــم1019بغداد

ي5تحالف بغداد149المعتصــم1019بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المعتصــم1019بغداد
1يونس  قاسم شغان 

29ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المعتصــم1019بغداد

59نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المعتصــم1019بغداد

17محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المعتصــم1019بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المعتصــم1019بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المعتصــم1019بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المعتصــم1019بغداد

8احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المعتصــم1019بغداد

23ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المعتصــم1019بغداد

4مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156المعتصــم1019بغداد

8صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المعتصــم1019بغداد

66رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المعتصــم1019بغداد

ر5سائرون156المعتصــم1019بغداد 1صالح بشي  حسن شاهي 

2سعد رجب عبد هللا  محمد11سائرون156المعتصــم1019بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المعتصــم1019بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المعتصــم1019بغداد

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المعتصــم1019بغداد

319حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد

ر حسن1ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد 11خالد متعب ياسي 

5رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد

2عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد

6اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد

1محمد  محل خلف نصيف19ائتالف النض158المعتصــم1019بغداد

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المعتصــم1019بغداد

ي168المعتصــم1019بغداد
 
5اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168المعتصــم1019بغداد
 
63ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المعتصــم1019بغداد
 
4اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق
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ي168المعتصــم1019بغداد
 
94طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المعتصــم1019بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المعتصــم1019بغداد
 
121احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168المعتصــم1019بغداد
 
3مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي168المعتصــم1019بغداد
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي178المعتصــم1019بغداد
17حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد 169اياد هاشم حسي 

3حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

1جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

2زاهد محمد سلطان عباس3ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

43غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

3احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

12يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد 18زيتون حسي 

15كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

22عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المعتصــم1019بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المعتصــم1019بغداد
ر 7حسي 

ر1020بغداد ي الديمقراطي106حطي 
59محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1020بغداد 100هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد 1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد 7حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد 10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109حطي  1محمد سالم عبد الحسي 

ر1020بغداد 1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد 3نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد 3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد ر جواد39تحالف الفتح109حطي  60احمد علي حسي 

ر1020بغداد 7وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109حطي 

ر1020بغداد ي118حطي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 36عبدالحسي 

ر1020بغداد ي118حطي 
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر1020بغداد 67فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136حطي 

ر1020بغداد 139محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145حطي 

ر1020بغداد 7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145حطي 

ر1020بغداد 9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149حطي 

ر1020بغداد 84نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152حطي 
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ر1020بغداد 17محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152حطي 

ر1020بغداد 8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152حطي 

ر1020بغداد 48عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152حطي 

ر1020بغداد 6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152حطي 

ر1020بغداد 5احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152حطي 

ر1020بغداد 31ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156حطي 

ر1020بغداد 9صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156حطي 

ر1020بغداد 36رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156حطي 

ر1020بغداد 6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156حطي 

ر1020بغداد 1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156حطي 

ر1020بغداد 4عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156حطي 

ر1020بغداد ر حسن20سائرون156حطي  1شيماء علي حسي 

ر1020بغداد ي30سائرون156حطي 
1حسن كريم مطر شمجر

ر1020بغداد 2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156حطي 

ر1020بغداد ر80سائرون156حطي  1مناهل جليل علي حسي 

ر1020بغداد 1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156حطي 

ر1020بغداد 285حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158حطي 

ر1020بغداد 2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158حطي 

ر1020بغداد 10اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158حطي 

ر1020بغداد 1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158حطي 

ر1020بغداد 5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158حطي 

ر1020بغداد ي35ائتالف النض158حطي 
2عالء سكر رسحان الدلفر

ر1020بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158حطي 
ر 2حسي 

ر1020بغداد 1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166حطي 

ر1020بغداد ي168حطي 
 
60ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ر1020بغداد ي168حطي 
 
76طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ر1020بغداد ي168حطي 
 
8وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ر1020بغداد ي168حطي 
 
16احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ر1020بغداد ي178حطي 
13حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر1020بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185حطي  129اياد هاشم حسي 

ر1020بغداد 1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185حطي 

ر1020بغداد 115غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185حطي 

ر1020بغداد 21يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185حطي 

ر1020بغداد 6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185حطي 

ر1020بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185حطي  10زيتون حسي 

ر1020بغداد 6كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185حطي 
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ر1020بغداد 13عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185حطي 

ر1020بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188حطي 
ر 8حسي 

ي الديمقراطي106هـور رجـب1021بغداد
29محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

350هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

63احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

121حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

47محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد 18محمد سالم عبد الحسي 

8ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

50نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

25اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد 314احمد علي حسي 

85وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109هـور رجـب1021بغداد

ي116هـور رجـب1021بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118هـور رجـب1021بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 195عبدالحسي 

ي118هـور رجـب1021بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118هـور رجـب1021بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118هـور رجـب1021بغداد
20علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

54فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136هـور رجـب1021بغداد

113محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145هـور رجـب1021بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145هـور رجـب1021بغداد

ي5تحالف بغداد149هـور رجـب1021بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149هـور رجـب1021بغداد
3يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149هـور رجـب1021بغداد

753نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

61محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

22عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

12هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

27عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

20عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

24احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد 132ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152هـور رجـب1021بغداد

284ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156هـور رجـب1021بغداد

125صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156هـور رجـب1021بغداد

111رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156هـور رجـب1021بغداد
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20جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156هـور رجـب1021بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156هـور رجـب1021بغداد

47عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156هـور رجـب1021بغداد

ر حسن20سائرون156هـور رجـب1021بغداد 3شيماء علي حسي 

7جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156هـور رجـب1021بغداد

ي30سائرون156هـور رجـب1021بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

21عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156هـور رجـب1021بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156هـور رجـب1021بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156هـور رجـب1021بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون156هـور رجـب1021بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156هـور رجـب1021بغداد 12مناهل جليل علي حسي 

10امجد هاشم ثامر موله99سائرون156هـور رجـب1021بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156هـور رجـب1021بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156هـور رجـب1021بغداد

355حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد

11حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد

10طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد

ي35ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158هـور رجـب1021بغداد
ر 6حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166هـور رجـب1021بغداد

ي168هـور رجـب1021بغداد
 
30ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168هـور رجـب1021بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168هـور رجـب1021بغداد
 
25وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168هـور رجـب1021بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178هـور رجـب1021بغداد
57حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد 188اياد هاشم حسي 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد

31غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد

27يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد

10زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد 29زيتون حسي 

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185هـور رجـب1021بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188هـور رجـب1021بغداد
ر 30حسي 
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ي الديمقراطي106سنحا ريب1022بغداد
27محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

34هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

3حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

1نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

7اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد 45احمد علي حسي 

10وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109سنحا ريب1022بغداد

ي116سنحا ريب1022بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118سنحا ريب1022بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 47عبدالحسي 

ي118سنحا ريب1022بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118سنحا ريب1022بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118سنحا ريب1022بغداد
30علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

62فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136سنحا ريب1022بغداد

262محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145سنحا ريب1022بغداد

21علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145سنحا ريب1022بغداد

ي5تحالف بغداد149سنحا ريب1022بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149سنحا ريب1022بغداد
1يونس  قاسم شغان 

43ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149سنحا ريب1022بغداد

49نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

10محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

16عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152سنحا ريب1022بغداد

63ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156سنحا ريب1022بغداد

17صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156سنحا ريب1022بغداد

32رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156سنحا ريب1022بغداد

3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156سنحا ريب1022بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156سنحا ريب1022بغداد

12عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156سنحا ريب1022بغداد

ر حسن20سائرون156سنحا ريب1022بغداد 1شيماء علي حسي 
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1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156سنحا ريب1022بغداد

ي30سائرون156سنحا ريب1022بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

ي77سائرون156سنحا ريب1022بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156سنحا ريب1022بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156سنحا ريب1022بغداد

317حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد

23ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد

ي35ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158سنحا ريب1022بغداد
ر 3حسي 

ي168سنحا ريب1022بغداد
 
61ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168سنحا ريب1022بغداد
 
86طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168سنحا ريب1022بغداد
 
240وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168سنحا ريب1022بغداد
 
16احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178سنحا ريب1022بغداد
19حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد 533اياد هاشم حسي 

141غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد

293يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد

41زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد 118زيتون حسي 

9كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد

4عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185سنحا ريب1022بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188سنحا ريب1022بغداد
ر 21حسي 

ي الديمقراطي106بالط الشـهداء1023بغداد
40محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

49هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

63محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

33ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

3نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد 38احمد علي حسي 
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3وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109بالط الشـهداء1023بغداد

ي118بالط الشـهداء1023بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 57عبدالحسي 

ي118بالط الشـهداء1023بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118بالط الشـهداء1023بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118بالط الشـهداء1023بغداد
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

64فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136بالط الشـهداء1023بغداد

197محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145بالط الشـهداء1023بغداد

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145بالط الشـهداء1023بغداد

ي5تحالف بغداد149بالط الشـهداء1023بغداد
ر حبيب طالبانر 14أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149بالط الشـهداء1023بغداد
2يونس  قاسم شغان 

19ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149بالط الشـهداء1023بغداد

55نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد

24احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152بالط الشـهداء1023بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

41ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

7صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

26رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

5عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

ي30سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

3عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد
ر 1رعد حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156بالط الشـهداء1023بغداد

268حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد

ي35ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158بالط الشـهداء1023بغداد
ر 1حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166بالط الشـهداء1023بغداد
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ي168بالط الشـهداء1023بغداد
 
66ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168بالط الشـهداء1023بغداد
 
281طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168بالط الشـهداء1023بغداد
 
254وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168بالط الشـهداء1023بغداد
 
21احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178بالط الشـهداء1023بغداد
22حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد 446اياد هاشم حسي 

14كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد

162غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد

729يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد

26زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد 111زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد

17عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185بالط الشـهداء1023بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188بالط الشـهداء1023بغداد
ر 16حسي 

ي1024بغداد ي الديمقراطي106المارد العرن 
32محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي1024بغداد 107هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد 7احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد 6حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد 39محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المارد العرن  11محمد سالم عبد الحسي 

ي1024بغداد 6منيف  عطية  غذيان  عليوي16تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد 12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد 13نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد 6اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد ر جواد39تحالف الفتح109المارد العرن  43احمد علي حسي 

ي1024بغداد 18وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المارد العرن 

ي1024بغداد ي118المارد العرن 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 55عبدالحسي 

ي1024بغداد ي118المارد العرن 
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي1024بغداد ي118المارد العرن 
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي1024بغداد ي118المارد العرن 
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي1024بغداد ي118المارد العرن 
1صالح مهدي عباس علي6تيار الحكمة الوطنر

ي1024بغداد ي118المارد العرن 
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي1024بغداد 1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136المارد العرن 

ي1024بغداد 84فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المارد العرن 

ي1024بغداد ر1بيارق الخي 145المارد العرن  4زاحم اسماعيل علي حسي 

ي1024بغداد 284محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المارد العرن 
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ي1024بغداد وق مطرسر الزم عبدهللا4بيارق الخي 145المارد العرن  1رسر

ي1024بغداد 21علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المارد العرن 

ي1024بغداد ي5تحالف بغداد149المارد العرن 
ر حبيب طالبانر 28أال تحسي 

ي1024بغداد ي عبد7تحالف بغداد149المارد العرن 
1يونس  قاسم شغان 

ي1024بغداد 21ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المارد العرن 

ي1024بغداد 109نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد 20محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد 4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد 6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد 21عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد 10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد 3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المارد العرن 

ي1024بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون152المارد العرن  1ليل مهدي عبد الحسي 

ي1024بغداد 1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 69ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 2مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 15صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 84رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 5سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 5عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد ي30سائرون156المارد العرن 
1حسن كريم مطر شمجر

ي1024بغداد ر80سائرون156المارد العرن  3مناهل جليل علي حسي 

ي1024بغداد 2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المارد العرن 

ي1024بغداد 387حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد ر حسن1ائتالف النض158المارد العرن  5خالد متعب ياسي 

ي1024بغداد 9رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 8عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 1جاسم احمد انهي  محل11ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 15ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد 14طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المارد العرن 

ي1024بغداد ي35ائتالف النض158المارد العرن 
3عالء سكر رسحان الدلفر
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ي1024بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158المارد العرن 
ر 1حسي 

ي1024بغداد 2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المارد العرن 

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
75ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
1خالد حسن مهدي صالح3تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
57طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
2عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
276وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي168المارد العرن 
 
27احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي1024بغداد ي178المارد العرن 
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ي1024بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185المارد العرن  397اياد هاشم حسي 

ي1024بغداد 1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 3جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 18كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 42صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 60غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 25احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 1خلف اعبيد عبد هللا اهالل15ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 196يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 21زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 1فاروق  عبد دايس فيحان22ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المارد العرن  65زيتون حسي 

ي1024بغداد 5كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد 9عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المارد العرن 

ي1024بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المارد العرن 
ر 25حسي 

ي الديمقراطي106الصـمــود1025بغداد
62محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

ر1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد ر جاسم نارص حسي  4حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

ي1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد
1محمد تف 
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125هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

7احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

 جاسم علي3تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد
ر 1عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

13حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد 24محمد سالم عبد الحسي 

36ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد 1ياسي 

26نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد 35احمد علي حسي 

39وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الصـمــود1025بغداد

ي118الصـمــود1025بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118الصـمــود1025بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 63عبدالحسي 

ي118الصـمــود1025بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـمــود1025بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـمــود1025بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـمــود1025بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـمــود1025بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـمــود1025بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـمــود1025بغداد
42علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

68فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الصـمــود1025بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الصـمــود1025بغداد

158محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الصـمــود1025بغداد

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الصـمــود1025بغداد

ي5تحالف بغداد149الصـمــود1025بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الصـمــود1025بغداد
6يونس  قاسم شغان 

8ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الصـمــود1025بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد
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201نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

7محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد 1منصور حسي 

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

14هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

29احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الصـمــود1025بغداد

3اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الصـمــود1025بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الصـمــود1025بغداد

ي1سائرون156الصـمــود1025بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الصـمــود1025بغداد

142ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الصـمــود1025بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الصـمــود1025بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الصـمــود1025بغداد

37صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الصـمــود1025بغداد

ر2سائرون156الصـمــود1025بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الصـمــود1025بغداد

106رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الصـمــود1025بغداد

ي  كسار3سائرون156الصـمــود1025بغداد
2سعران  عبيد شانر

17جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الصـمــود1025بغداد

1موفق جواد جاسم محمد5سائرون156الصـمــود1025بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الصـمــود1025بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الصـمــود1025بغداد

ر حسن20سائرون156الصـمــود1025بغداد 1شيماء علي حسي 

6جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الصـمــود1025بغداد

ي30سائرون156الصـمــود1025بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

10عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الصـمــود1025بغداد

12انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الصـمــود1025بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الصـمــود1025بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156الصـمــود1025بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الصـمــود1025بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الصـمــود1025بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الصـمــود1025بغداد
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2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الصـمــود1025بغداد

377حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

24اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد 1حسي 

16ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

20طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد

ي35ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الصـمــود1025بغداد
ر 4حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الصـمــود1025بغداد

ي168الصـمــود1025بغداد
 
59ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الصـمــود1025بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الصـمــود1025بغداد
 
25طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الصـمــود1025بغداد
 
90وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الصـمــود1025بغداد
 
5احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الصـمــود1025بغداد
37حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد 274اياد هاشم حسي 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

8كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

46غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

2289يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد 45زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

7عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الصـمــود1025بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الصـمــود1025بغداد
ر 19حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الصـمــود1025بغداد

ي الديمقراطي106ألكاظميه األوىل1026بغداد
238محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد ر جاسم نارص حسي  10حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 7عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 4علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 8قاسم محمد جالل حسي 

873هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

81احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

18اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 5حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

4عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 2عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

74حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

5سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر5تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

 علي5تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر 1محمد علي حسي 

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

29محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

5بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

7حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 4علي حسن عبدالحسي 

9فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

3فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

2كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 126محمد سالم عبد الحسي 

4مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

36ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد
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1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

3مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

1منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

68نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

11اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد 35احمد علي حسي 

323وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي116ألكاظميه األوىل1026بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 317عبدالحسي 

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
4محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 3خديجة وادي مي 

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
1صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118ألكاظميه األوىل1026بغداد
2كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136ألكاظميه األوىل1026بغداد 3حسي 

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136ألكاظميه األوىل1026بغداد

99فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ألكاظميه األوىل1026بغداد

118محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ألكاظميه األوىل1026بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145ألكاظميه األوىل1026بغداد
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ي عبد7تحالف بغداد149ألكاظميه األوىل1026بغداد
1يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149ألكاظميه األوىل1026بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

5حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

6خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

10رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

19عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

5عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

14عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

10عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

7علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

750نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر 5خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد
1رسول راضر

2عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

2اليوجد مرشح2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

76محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد 2منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

3صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد 1عباس  عبد الحسي 

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

198هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1علي  بالش جي  حميدي7ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

38عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

7كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد
1رفالء راضر

1زبيدة  محمد جواد  سعيد  حسن8ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد
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44عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

13احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

1علي  عبد الرضا شهيد   مجيد13ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

4محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

3بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد 7ليل مهدي عبد الحسي 

1نعيمة فهد مسي  ذباح20ائتالف دولة القانون152ألكاظميه األوىل1026بغداد

4اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

3جمال فاخر عويد علي1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

6حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

297ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

5مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

24محمد  رضا داود نارص1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر عذافة1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 6محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

4حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

38صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 3قحطان عباس  نعمان حسي 

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 3رائد  عبدالرضا هادي حسي 

175رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

4رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي  كسار3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد
7سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد
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18جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي  نويم5سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد
1خالد  عريمش كانر

2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

9سعد مايع صالح  عباس9سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

4عدي وناس عبد مشكور9سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

2ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد  دالمي امي 
ر 6عامر امي 

143عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر احمد11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1فرات جابر نبخ مظلوم20سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

12جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي22سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد
2حيدر زرزور جودة حسانر

ي محمد  عبدهللا22سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 1عالء  خي 

ي30سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

4غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

104انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

12امجد هاشم ثامر موله99سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

14ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156ألكاظميه األوىل1026بغداد

794حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد 2علي حسي 

5هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد
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ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد 1عبدالحسي 

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

197هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

31اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

26حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد 2حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

10ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

1احمد كريم عبد الجبار عبد هللا19ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي35ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر 8حسي 

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
6ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168ألكاظميه األوىل1026بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي178ألكاظميه األوىل1026بغداد
110حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

2اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد 152اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد 2عبدالرسول دن 

5عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

3محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد
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2يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

1جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

1يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

3عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

15غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

24يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

8زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

 سامي نعمة سلمان22ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر 1معي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185ألكاظميه األوىل1026بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ألكاظميه األوىل1026بغداد
ر 61حسي 

4حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188ألكاظميه األوىل1026بغداد

2ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188ألكاظميه األوىل1026بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188ألكاظميه األوىل1026بغداد

ي الديمقراطي106الكاظميه الثانية1027بغداد
54محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

4حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد ر جاسم نارص حسي  2حسي 

6رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ي1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 7عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 8قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد
1مهدي تف 

542هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

15احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 1حني 

ر3تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 1امي 
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19حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1عدنان عجم عبد حمد5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 3فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد
ر 3محمد علي حسي 

2مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

10بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

14حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

5رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

2زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 11علي حسن عبدالحسي 

9فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

7فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 341محمد سالم عبد الحسي 

8مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1منيف  عطية  غذيان  عليوي16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

2هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

5هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

30ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

19نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ي36تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد
1جنان جاسم مدلول  ناىسر

ر جواد39تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد 23احمد علي حسي 

127وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الكاظميه الثانية1027بغداد

ي116الكاظميه الثانية1027بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
4عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 171عبدالحسي 
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ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
3عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 2محمد سعد محمد عرين 

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
4محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي118الكاظميه الثانية1027بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

57فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الكاظميه الثانية1027بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الكاظميه الثانية1027بغداد

68محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الكاظميه الثانية1027بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الكاظميه الثانية1027بغداد

ي5تحالف بغداد149الكاظميه الثانية1027بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الكاظميه الثانية1027بغداد
2يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الكاظميه الثانية1027بغداد

4امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

6حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

4عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

515نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

 علي2ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد
ر 2خضي  عبيس حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد
ر 2كاظم حسي 

34محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

ر جي 5ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد 3اسعد رزاق حسي 

8صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد
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ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد 1عباس  عبد الحسي 

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1سعد حميد مجيد شبيب6ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

41هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

26عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

11احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

1عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الكاظميه الثانية1027بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

26اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

6حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ي1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 5رامي جبار  محمد  رسر

10صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

274ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

4مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

6محمد  رضا داود نارص1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ر عذافة1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 2محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

5باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

51صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

3علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد
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ر3سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

167رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ي  كسار3سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد
4سعران  عبيد شانر

3عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ر غوينم5سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 1باسم جميل حسي 

25جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ي  نويم5سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد
2خالد  عريمش كانر

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

3سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

13سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ر11سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

142عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ر احمد11سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

ر حسن20سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 5شيماء علي حسي 

1نىه عائد سليمان حميد20سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

9جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

 غاىلي22سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

ي30سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

45انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

37امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الكاظميه الثانية1027بغداد

304حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد 1خالد متعب ياسي 

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

2عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد
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1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

106هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

4يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

57حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

2زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد 3حسي 

1مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

2مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

16ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد

ي35ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الكاظميه الثانية1027بغداد
ر 12حسي 

ي168الكاظميه الثانية1027بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الكاظميه الثانية1027بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الكاظميه الثانية1027بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الكاظميه الثانية1027بغداد
84حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد 134اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد
 علي  عان 

ر 1حسي 

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد
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2اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

2عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الكاظميه الثانية1027بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الكاظميه الثانية1027بغداد
ر 31حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الكاظميه الثانية1027بغداد

ي الديمقراطي106السـالم1028بغداد
94محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

336هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

16احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

22حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

67محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109السـالم1028بغداد 29محمد سالم عبد الحسي 

16نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

28اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109السـالم1028بغداد 124احمد علي حسي 

121وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109السـالم1028بغداد

ي116السـالم1028بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118السـالم1028بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 155عبدالحسي 

ي118السـالم1028بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـالم1028بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118السـالم1028بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

55فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136السـالم1028بغداد

161محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145السـالم1028بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145السـالم1028بغداد

ي5تحالف بغداد149السـالم1028بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149السـالم1028بغداد
7يونس  قاسم شغان 

14ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149السـالم1028بغداد

433نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

58محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد
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المرشح

31عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

9احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد 14ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152السـالم1028بغداد

167ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156السـالم1028بغداد

43صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156السـالم1028بغداد

67رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156السـالم1028بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156السـالم1028بغداد

17سعد مايع صالح  عباس9سائرون156السـالم1028بغداد

42عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156السـالم1028بغداد

6جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156السـالم1028بغداد

ي30سائرون156السـالم1028بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156السـالم1028بغداد

224انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156السـالم1028بغداد

ي77سائرون156السـالم1028بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156السـالم1028بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

8امجد هاشم ثامر موله99سائرون156السـالم1028بغداد

456حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158السـالم1028بغداد

49هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158السـالم1028بغداد

40اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158السـالم1028بغداد

13حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158السـالم1028بغداد

9ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158السـالم1028بغداد

ي35ائتالف النض158السـالم1028بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158السـالم1028بغداد
ر 8حسي 

ي168السـالم1028بغداد
 
40ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168السـالم1028بغداد
 
29طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168السـالم1028بغداد
 
6وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168السـالم1028بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178السـالم1028بغداد
56حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد 252اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد

30غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد 5زيتون حسي 

7كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185السـالم1028بغداد
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المرشح

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188السـالم1028بغداد
ر 30حسي 

ي الديمقراطي106التحـرير1029بغداد
89محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

645هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

34حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

27محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

18ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

26نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد 46احمد علي حسي 

197وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109التحـرير1029بغداد

ي118التحـرير1029بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 213عبدالحسي 

ي118التحـرير1029بغداد
9جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118التحـرير1029بغداد
8انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118التحـرير1029بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

53فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136التحـرير1029بغداد

96محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145التحـرير1029بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145التحـرير1029بغداد

ي5تحالف بغداد149التحـرير1029بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

11ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149التحـرير1029بغداد

767نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

57محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

42هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

13عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

83عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

66احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152التحـرير1029بغداد 13ليل مهدي عبد الحسي 

273ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156التحـرير1029بغداد

80صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156التحـرير1029بغداد

137رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156التحـرير1029بغداد

12جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156التحـرير1029بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156التحـرير1029بغداد

237عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156التحـرير1029بغداد

ر حسن20سائرون156التحـرير1029بغداد 1شيماء علي حسي 
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2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156التحـرير1029بغداد

ي30سائرون156التحـرير1029بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156التحـرير1029بغداد

81انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156التحـرير1029بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156التحـرير1029بغداد
ر 3رعد حسي 

ر80سائرون156التحـرير1029بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

45امجد هاشم ثامر موله99سائرون156التحـرير1029بغداد

5ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156التحـرير1029بغداد

451حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158التحـرير1029بغداد

250هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158التحـرير1029بغداد

37اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158التحـرير1029بغداد

71حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158التحـرير1029بغداد

13ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158التحـرير1029بغداد

12طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158التحـرير1029بغداد

ي35ائتالف النض158التحـرير1029بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158التحـرير1029بغداد
ر 24حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166التحـرير1029بغداد

ي168التحـرير1029بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168التحـرير1029بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168التحـرير1029بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168التحـرير1029بغداد
 
12احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178التحـرير1029بغداد
34حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد 111اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد 1زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد

4عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185التحـرير1029بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188التحـرير1029بغداد
ر 35حسي 

ي الديمقراطي106التاجـي1030بغداد
21محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

15حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

8حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

10حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد ر جاسم نارص حسي  32حسي 

24رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد
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10صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ي1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 33عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 10علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 11قاسم محمد جالل حسي 

10كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد ر حسي  3محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد
11مهدي تف 

429هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

23احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

44اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 1اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 2حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 6سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد ي شني 
وان كامل سبن  9رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد
ر 4عامر حسي 

1عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

15عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 8عزيز رسر

6عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 1امي 

64حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

14سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

2شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1عدنان عجم عبد حمد5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

7عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 9فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

 علي5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد
ر 4محمد علي حسي 

33مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

5مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 3حسي 

ر10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 1طالل وادي علي حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

42محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد
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2نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

2نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

5وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

7بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

15حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 22محمد سالم عبد الحسي 

14ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

3حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد
ر راضر 3سحر حسي 

1سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1عبدالكريم يوسف جاسم محمد20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

6مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

1وسناء فليح حسون علي20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 4ياسي 

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

2حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 5محاسن خي 

99نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

11اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد 29احمد علي حسي 

89وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109التاجـي1030بغداد

ي116التاجـي1030بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي118التاجـي1030بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 15حسن فدعم عسل حسي 

ي118التاجـي1030بغداد
3خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 11رزاق حسي 

ي118التاجـي1030بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 326عبدالحسي 

ي118التاجـي1030بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
6عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

8فالح ساري عبداىسر

ي118التاجـي1030بغداد
9فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 9محمد فرحان حمد امي 
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ي118التاجـي1030بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

4مرتضر

ي118التاجـي1030بغداد
8معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
8اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
82جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
4حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
17سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
3سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
5علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
3فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
5قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
5محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
2انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
10انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 5خديجة وادي مي 

ي118التاجـي1030بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118التاجـي1030بغداد
6عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
3علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
2وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
1احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
2حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
7ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
4صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
37علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
1عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

ي118التاجـي1030بغداد
5كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136التاجـي1030بغداد

1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136التاجـي1030بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136التاجـي1030بغداد 5حسي 

2خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136التاجـي1030بغداد

57فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136التاجـي1030بغداد

2محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136التاجـي1030بغداد

2جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145التاجـي1030بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145التاجـي1030بغداد ر محمود  رسر 2حسي 

ر1بيارق الخي 145التاجـي1030بغداد 12زاحم اسماعيل علي حسي 
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2سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 145التاجـي1030بغداد

243محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145التاجـي1030بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145التاجـي1030بغداد

ي5تحالف بغداد149التاجـي1030بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149التاجـي1030بغداد
40يونس  قاسم شغان 

141ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149التاجـي1030بغداد

60امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

18حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

19خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

31رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

40عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

67عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

35عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

18عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

58علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

13محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

8مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1004نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 3بهاء الدين نور محمد حسي 

9خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
ر 4خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
4رسول راضر

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 4كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
ر 13كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 1محمد  كاظم في 

167محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1مزهر محمود عباس دليىمي2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 24منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 11اسعد رزاق حسي 

4بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

3حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد ر احمد هادي حسي  13حسي 

9صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

5عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
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ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 2عباس  عبد الحسي 

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

11مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

4ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

7جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

3سعد حميد مجيد شبيب6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
9شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
12عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

281هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

3بالسم محمد منصور اسماعيل7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

3سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

8عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

2عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

33عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

36كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

2مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

3اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
9رفالء راضر

ر  جخيور جواد8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 1سعاد عبدالحسي 

20عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

7غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

321احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

ي صفر يوسف13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
 
ق 1ثامر رسر

 علي13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
ر ي حسي  1جعفر عبدالنن 

ي13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
4حيدر كاظم ديوان شمجر

6صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

7محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

4بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

1دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد 12ليل مهدي عبد الحسي 

1نعيمة فهد مسي  ذباح20ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152التاجـي1030بغداد

41اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156التاجـي1030بغداد

57برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156التاجـي1030بغداد

11جمال فاخر عويد علي1سائرون156التاجـي1030بغداد

17حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156التاجـي1030بغداد

ي1سائرون156التاجـي1030بغداد 7رامي جبار  محمد  رسر

45صادق  حميد حسن عويد1سائرون156التاجـي1030بغداد

11لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156التاجـي1030بغداد

922ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156التاجـي1030بغداد

12مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156التاجـي1030بغداد

66محمد  رضا داود نارص1سائرون156التاجـي1030بغداد

ر عذافة1سائرون156التاجـي1030بغداد 31محمد علي حسي 

25نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156التاجـي1030بغداد

34باسم خزعل خشان جازع2سائرون156التاجـي1030بغداد

15حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156التاجـي1030بغداد

16رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156التاجـي1030بغداد

134صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156التاجـي1030بغداد

2عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156التاجـي1030بغداد

8علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156التاجـي1030بغداد

ر2سائرون156التاجـي1030بغداد 8قحطان عباس  نعمان حسي 

11محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156التاجـي1030بغداد

7محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156التاجـي1030بغداد

2مروان  حردان احمد حسن2سائرون156التاجـي1030بغداد

14مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156التاجـي1030بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156التاجـي1030بغداد

ر3سائرون156التاجـي1030بغداد 3حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156التاجـي1030بغداد 10رائد  عبدالرضا هادي حسي 

130رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156التاجـي1030بغداد

14رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156التاجـي1030بغداد

ي  كسار3سائرون156التاجـي1030بغداد
39سعران  عبيد شانر

5عباس حسن خالطي تايه3سائرون156التاجـي1030بغداد

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156التاجـي1030بغداد

ر3سائرون156التاجـي1030بغداد 4عالء حسن كريم حسي 

9ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156التاجـي1030بغداد
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1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156التاجـي1030بغداد

ر غوينم5سائرون156التاجـي1030بغداد 3باسم جميل حسي 

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156التاجـي1030بغداد

39جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156التاجـي1030بغداد

2حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156التاجـي1030بغداد

ي  نويم5سائرون156التاجـي1030بغداد
4خالد  عريمش كانر

1زيدان خلف محمد مشعان5سائرون156التاجـي1030بغداد

4عدي اركان عباس نعمان5سائرون156التاجـي1030بغداد

4علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156التاجـي1030بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156التاجـي1030بغداد

3محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156التاجـي1030بغداد

4موفق جواد جاسم محمد5سائرون156التاجـي1030بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156التاجـي1030بغداد

23سعد مايع صالح  عباس9سائرون156التاجـي1030بغداد

2صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156التاجـي1030بغداد

9طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156التاجـي1030بغداد

6عدي وناس عبد مشكور9سائرون156التاجـي1030بغداد

5ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156التاجـي1030بغداد

ر11سائرون156التاجـي1030بغداد  دالمي امي 
ر 11عامر امي 

270عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156التاجـي1030بغداد

3قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156التاجـي1030بغداد

2ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156التاجـي1030بغداد

4محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156التاجـي1030بغداد

ر احمد11سائرون156التاجـي1030بغداد 5محمد هادي حسي 

3محمود اديب زوير  محمد11سائرون156التاجـي1030بغداد

ر11سائرون156التاجـي1030بغداد 1مرتضر هاشم  تبينه حسي 

3ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون156التاجـي1030بغداد

ر حبيب20سائرون156التاجـي1030بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون156التاجـي1030بغداد 8شيماء علي حسي 

1صعب حمد بدوي حمود20سائرون156التاجـي1030بغداد

3فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156التاجـي1030بغداد

2منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156التاجـي1030بغداد

3هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156التاجـي1030بغداد

51جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156التاجـي1030بغداد

ي22سائرون156التاجـي1030بغداد
3حيدر زرزور جودة حسانر

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156التاجـي1030بغداد
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ي محمد  عبدهللا22سائرون156التاجـي1030بغداد 1عالء  خي 

1علي حسن  علي22سائرون156التاجـي1030بغداد

 غاىلي22سائرون156التاجـي1030بغداد
ر ي حسي 

4ناظم  غنر

ي30سائرون156التاجـي1030بغداد
33حسن كريم مطر شمجر

1سالم جاسم سلمان  مكطوف30سائرون156التاجـي1030بغداد

1عبدالرزاق  حنوش حميد منكال30سائرون156التاجـي1030بغداد

12غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156التاجـي1030بغداد

7محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156التاجـي1030بغداد

30عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156التاجـي1030بغداد

3علي  تموز عودة سمح33سائرون156التاجـي1030بغداد

6مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156التاجـي1030بغداد

1هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156التاجـي1030بغداد

310انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156التاجـي1030بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156التاجـي1030بغداد
ر 16رعد حسي 

ي77سائرون156التاجـي1030بغداد 18صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156التاجـي1030بغداد 42مناهل جليل علي حسي 

12امجد هاشم ثامر موله99سائرون156التاجـي1030بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156التاجـي1030بغداد

34ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156التاجـي1030بغداد

4بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

287حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

6حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر حسن1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 10خالد متعب ياسي 

4رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

36رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

8طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 4علي حسي 

4فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

2قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

7مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

11هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 7عبدالحسي 

14عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

10عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد
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8عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

7فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

8يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

11احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

6احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

11اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

3حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

3رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

10عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

23عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

 علي4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد
ر 1كفاء فرحان حسي 

6منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 2حاجم حسي 

23حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 2زاهر ياسي 

1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

5عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

9علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

3علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

 علي10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد
ر 1عمار عبدالرحمن حسي 

3مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 16حسي 

1مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

11مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

9ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

2احمد كريم عبد الجبار عبد هللا19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

7اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

1براق قاسم عبود حسن19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

17طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

1فراس ابراهيم كريم خضي 19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

4كامل طامي حسون محمد19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

1محمد  محل خلف نصيف19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد

ر عبيد19ائتالف النض158التاجـي1030بغداد 2هاتف لفتة  فتي 
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ي35ائتالف النض158التاجـي1030بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158التاجـي1030بغداد
ر 15حسي 

8برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166التاجـي1030بغداد

ي168التاجـي1030بغداد
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
14ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
28ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
5احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
31طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 5حسي 

ي168التاجـي1030بغداد
 
1حمد حمود شكطي غتىمي7تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
10وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
23احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
3رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
1مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي168التاجـي1030بغداد
 
6مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي178التاجـي1030بغداد
56حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

3اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

2اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 224اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

يف1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد ر رسر 4عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 10عبدالرسول دن 

16عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 2محمد  داخل طارش حسي 

8محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

3يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

2جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد
 علي  عان 

ر 5حسي 

10عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

9كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد
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12اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

10يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

1احمد هاشم عبدعلي هاشم10ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

1صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر حمد10ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 1عامر علوان حسي 

18عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

14غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

7احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 4حسي 

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

1قاسم رضا علو مهدي15ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر22ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 1رباح عبود جسام حسي 

12زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد 6زيتون حسي 

14كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

115عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185التاجـي1030بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188التاجـي1030بغداد
ر 26حسي 

32حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188التاجـي1030بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188التاجـي1030بغداد

ر1حركة ارادة188التاجـي1030بغداد 3محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188التاجـي1030بغداد

3مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188التاجـي1030بغداد

ي الديمقراطي106الحرية األوىل1031بغداد
94محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

622هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

39احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

79حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

39محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد 62محمد سالم عبد الحسي 

29ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

104نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

36اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد 81احمد علي حسي 

220وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحرية األوىل1031بغداد

ي116الحرية األوىل1031بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118الحرية األوىل1031بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 303عبدالحسي 
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ي118الحرية األوىل1031بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية األوىل1031بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية األوىل1031بغداد
26علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

86فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحرية األوىل1031بغداد

68محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحرية األوىل1031بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحرية األوىل1031بغداد

ي5تحالف بغداد149الحرية األوىل1031بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الحرية األوىل1031بغداد
1يونس  قاسم شغان 

793نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

108محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

25عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

61عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

29احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد 90ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الحرية األوىل1031بغداد

211ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

54صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

146رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

14جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

69عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

ر حسن20سائرون156الحرية األوىل1031بغداد 1شيماء علي حسي 

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

ي30سائرون156الحرية األوىل1031بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

5عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

304انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحرية األوىل1031بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156الحرية األوىل1031بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الحرية األوىل1031بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

10ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحرية األوىل1031بغداد

659حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد

48هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد
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27اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد

52حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد

9ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد

12طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد

ي35ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد
11عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحرية األوىل1031بغداد
ر 11حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الحرية األوىل1031بغداد

ي168الحرية األوىل1031بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الحرية األوىل1031بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الحرية األوىل1031بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الحرية األوىل1031بغداد
107حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحرية األوىل1031بغداد 122اياد هاشم حسي 

18غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحرية األوىل1031بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الحرية األوىل1031بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الحرية األوىل1031بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الحرية األوىل1031بغداد 8زيتون حسي 

4عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الحرية األوىل1031بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحرية األوىل1031بغداد
ر 41حسي 

ي الديمقراطي106الحرية الثانية1032بغداد
92محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

366هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

27احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

38حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

59محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد 54محمد سالم عبد الحسي 

20ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

54نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

32اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد 46احمد علي حسي 

169وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحرية الثانية1032بغداد

ي118الحرية الثانية1032بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 179عبدالحسي 

ي118الحرية الثانية1032بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الثانية1032بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الثانية1032بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

43فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحرية الثانية1032بغداد

46محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحرية الثانية1032بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحرية الثانية1032بغداد
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ي5تحالف بغداد149الحرية الثانية1032بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الحرية الثانية1032بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الحرية الثانية1032بغداد

588نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

44محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

23عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

40عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحرية الثانية1032بغداد 7ليل مهدي عبد الحسي 

146ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

55صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

134رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

7جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

22عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

ر حسن20سائرون156الحرية الثانية1032بغداد 2شيماء علي حسي 

5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

ي30سائرون156الحرية الثانية1032بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

118انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحرية الثانية1032بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156الحرية الثانية1032بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحرية الثانية1032بغداد

366حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد

73هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد

34اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد

25حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد

12ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد

10طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد

ي35ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحرية الثانية1032بغداد
ر 5حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الحرية الثانية1032بغداد

ي168الحرية الثانية1032بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق
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ي168الحرية الثانية1032بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الحرية الثانية1032بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الحرية الثانية1032بغداد
44حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحرية الثانية1032بغداد 98اياد هاشم حسي 

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحرية الثانية1032بغداد

15يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الحرية الثانية1032بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الحرية الثانية1032بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحرية الثانية1032بغداد
ر 37حسي 

ي الديمقراطي106الحرية الثالثة1033بغداد
65محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

579هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

35احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

72حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد 29محمد سالم عبد الحسي 

16ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

50نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

21اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد 52احمد علي حسي 

182وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحرية الثالثة1033بغداد

ي118الحرية الثالثة1033بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 223عبدالحسي 

ي118الحرية الثالثة1033بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الثالثة1033بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الثالثة1033بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

61فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحرية الثالثة1033بغداد

87محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحرية الثالثة1033بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحرية الثالثة1033بغداد

ي5تحالف بغداد149الحرية الثالثة1033بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الحرية الثالثة1033بغداد
3يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الحرية الثالثة1033بغداد

554نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

60محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

12هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

20عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

42عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

16احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد 7ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الحرية الثالثة1033بغداد

186ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

36صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

132رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

9جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

64عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

ي30سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

166انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد 4مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحرية الثالثة1033بغداد

393حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد

123هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد

7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد

60حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد

14ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد

ي35ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحرية الثالثة1033بغداد
ر 4حسي 

ي168الحرية الثالثة1033بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الحرية الثالثة1033بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الحرية الثالثة1033بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الحرية الثالثة1033بغداد
68حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحرية الثالثة1033بغداد 107اياد هاشم حسي 

22غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحرية الثالثة1033بغداد

21يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الحرية الثالثة1033بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الحرية الثالثة1033بغداد 2زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الحرية الثالثة1033بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحرية الثالثة1033بغداد
ر 48حسي 

ي الديمقراطي106الحرية الرابعة1034بغداد
79محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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364هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

21احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

66حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

14محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد 43محمد سالم عبد الحسي 

14ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

56نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

57اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد 59احمد علي حسي 

168وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحرية الرابعة1034بغداد

ي116الحرية الرابعة1034بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الحرية الرابعة1034بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 181عبدالحسي 

ي118الحرية الرابعة1034بغداد
15جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الرابعة1034بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الرابعة1034بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

49فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحرية الرابعة1034بغداد

47محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحرية الرابعة1034بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الحرية الرابعة1034بغداد
2يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الحرية الرابعة1034بغداد

664نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

100محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

13هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

67عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

8احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد 66ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الحرية الرابعة1034بغداد

118ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

47صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

139رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

20جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

56عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

ي30سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد
5حسن كريم مطر شمجر
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13عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

356انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحرية الرابعة1034بغداد

387حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد

27هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد

29اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد

29حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد

7طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد

ي35ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد
8عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحرية الرابعة1034بغداد
ر 9حسي 

ي168الحرية الرابعة1034بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الحرية الرابعة1034بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الحرية الرابعة1034بغداد
161حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحرية الرابعة1034بغداد 75اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الحرية الرابعة1034بغداد

9غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحرية الرابعة1034بغداد

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الحرية الرابعة1034بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الحرية الرابعة1034بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحرية الرابعة1034بغداد
ر 37حسي 

ي الديمقراطي106الحرية الخامسة1035بغداد
74محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

ر1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

771هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

43احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

57حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

36محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد
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3حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد 103محمد سالم عبد الحسي 

2مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

2هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

21ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد
ر راضر 2سحر حسي 

43نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

27اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد 69احمد علي حسي 

172وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحرية الخامسة1035بغداد

ي116الحرية الخامسة1035بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 369عبدالحسي 

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
1علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118الحرية الخامسة1035بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الحرية الخامسة1035بغداد

46فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحرية الخامسة1035بغداد

65محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحرية الخامسة1035بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحرية الخامسة1035بغداد

ي5تحالف بغداد149الحرية الخامسة1035بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الحرية الخامسة1035بغداد
17يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الحرية الخامسة1035بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

931نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

Page 367 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد
1رسول راضر

85محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

42هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

55عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

4كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد
1رفالء راضر

81عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

97احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحرية الخامسة1035بغداد 22ليل مهدي عبد الحسي 

6اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

398ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

ر عذافة1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد 1محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

125صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

140رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

ي  كسار3سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد
1سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

18جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

2علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

12سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

253عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد
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ر حسن20سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد 9شيماء علي حسي 

8جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

ي30سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

409انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد 21مناهل جليل علي حسي 

10امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

13نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحرية الخامسة1035بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

506حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

48هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

4احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

174حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد

ي35ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد
10عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحرية الخامسة1035بغداد
ر 11حسي 

ي168الحرية الخامسة1035بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الحرية الخامسة1035بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الحرية الخامسة1035بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الحرية الخامسة1035بغداد
 
17احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي178الحرية الخامسة1035بغداد
101حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد 104اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد 1عبدالرسول دن 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

19يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد 6زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الحرية الخامسة1035بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحرية الخامسة1035بغداد
ر 25حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الحرية الخامسة1035بغداد

ي الديمقراطي106الـعــدل1036بغداد
41محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

91هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

11احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

11حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

6نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد 22احمد علي حسي 

41وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الـعــدل1036بغداد

ي116الـعــدل1036بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الـعــدل1036بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 63عبدالحسي 

ي118الـعــدل1036بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

55فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الـعــدل1036بغداد

73محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الـعــدل1036بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الـعــدل1036بغداد

ي5تحالف بغداد149الـعــدل1036بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الـعــدل1036بغداد
1يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الـعــدل1036بغداد

91نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الـعــدل1036بغداد

15محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الـعــدل1036بغداد

12هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الـعــدل1036بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الـعــدل1036بغداد
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9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الـعــدل1036بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الـعــدل1036بغداد

25ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الـعــدل1036بغداد

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الـعــدل1036بغداد

53رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الـعــدل1036بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الـعــدل1036بغداد

3عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الـعــدل1036بغداد

11انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الـعــدل1036بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الـعــدل1036بغداد
ر 2رعد حسي 

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الـعــدل1036بغداد

231حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد

10اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الـعــدل1036بغداد
ر 2حسي 

ي168الـعــدل1036بغداد
 
35ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الـعــدل1036بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الـعــدل1036بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الـعــدل1036بغداد
 
18احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الـعــدل1036بغداد
8حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد 73اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد

13غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد 5زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الـعــدل1036بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الـعــدل1036بغداد
ر 9حسي 

ي الديمقراطي106اإلسكان1037بغداد
52محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

258هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

30حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

12محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد 46محمد سالم عبد الحسي 
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6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

11نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد 64احمد علي حسي 

84وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اإلسكان1037بغداد

ي116اإلسكان1037بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118اإلسكان1037بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 98عبدالحسي 

ي118اإلسكان1037بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118اإلسكان1037بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

70فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اإلسكان1037بغداد

125محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اإلسكان1037بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145اإلسكان1037بغداد

ي5تحالف بغداد149اإلسكان1037بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149اإلسكان1037بغداد
24يونس  قاسم شغان 

9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اإلسكان1037بغداد

301نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

54محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

16هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

7احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152اإلسكان1037بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

137ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اإلسكان1037بغداد

21صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اإلسكان1037بغداد

50رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اإلسكان1037بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اإلسكان1037بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156اإلسكان1037بغداد

37عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اإلسكان1037بغداد

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اإلسكان1037بغداد

ي30سائرون156اإلسكان1037بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156اإلسكان1037بغداد

62انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156اإلسكان1037بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156اإلسكان1037بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156اإلسكان1037بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156اإلسكان1037بغداد 18مناهل جليل علي حسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156اإلسكان1037بغداد

308حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد

21اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد

ي35ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158اإلسكان1037بغداد
ر 2حسي 

ي168اإلسكان1037بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اإلسكان1037بغداد
 
6طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168اإلسكان1037بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168اإلسكان1037بغداد
 
5احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178اإلسكان1037بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اإلسكان1037بغداد 146اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اإلسكان1037بغداد

9غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اإلسكان1037بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185اإلسكان1037بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اإلسكان1037بغداد

10عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اإلسكان1037بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اإلسكان1037بغداد
ر 15حسي 

ي الديمقراطي106المثنــى1038بغداد
32محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

158هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

6احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

14حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

18محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد 15محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

19نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

20اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد 41احمد علي حسي 

70وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المثنــى1038بغداد

ي116المثنــى1038بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118المثنــى1038بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 90عبدالحسي 

ي118المثنــى1038بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنــى1038بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي118المثنــى1038بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

45فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المثنــى1038بغداد

83محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المثنــى1038بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المثنــى1038بغداد

ي5تحالف بغداد149المثنــى1038بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المثنــى1038بغداد

203نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

54محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المثنــى1038بغداد 11ليل مهدي عبد الحسي 

86ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المثنــى1038بغداد

14صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المثنــى1038بغداد

58رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المثنــى1038بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المثنــى1038بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المثنــى1038بغداد

15عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المثنــى1038بغداد

ر حسن20سائرون156المثنــى1038بغداد 1شيماء علي حسي 

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المثنــى1038بغداد

ي30سائرون156المثنــى1038بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المثنــى1038بغداد

76انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المثنــى1038بغداد

ر80سائرون156المثنــى1038بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

245حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المثنــى1038بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المثنــى1038بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المثنــى1038بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المثنــى1038بغداد

ي35ائتالف النض158المثنــى1038بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المثنــى1038بغداد
ر 4حسي 

ي168المثنــى1038بغداد
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المثنــى1038بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المثنــى1038بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المثنــى1038بغداد 98اياد هاشم حسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المثنــى1038بغداد

7غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المثنــى1038بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المثنــى1038بغداد 4زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المثنــى1038بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المثنــى1038بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المثنــى1038بغداد
ر 14حسي 

ي الديمقراطي106المـعـري1039بغداد
30محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

185هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

9احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

35حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

5محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد 19محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

10نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

39اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد 70احمد علي حسي 

83وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المـعـري1039بغداد

ي116المـعـري1039بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118المـعـري1039بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 184عبدالحسي 

ي118المـعـري1039بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المـعـري1039بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المـعـري1039بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

25فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المـعـري1039بغداد

45محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المـعـري1039بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المـعـري1039بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149المـعـري1039بغداد
9يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المـعـري1039بغداد

320نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

63محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

13عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

5احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المـعـري1039بغداد 21ليل مهدي عبد الحسي 

145ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المـعـري1039بغداد
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المحافظةالمصوت 

منها
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اصوات 

المرشح

23صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المـعـري1039بغداد

72رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المـعـري1039بغداد

9جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المـعـري1039بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المـعـري1039بغداد

37عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المـعـري1039بغداد

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المـعـري1039بغداد

ي30سائرون156المـعـري1039بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المـعـري1039بغداد

215انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المـعـري1039بغداد

ي77سائرون156المـعـري1039بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المـعـري1039بغداد 22مناهل جليل علي حسي 

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المـعـري1039بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المـعـري1039بغداد

242حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المـعـري1039بغداد

14هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المـعـري1039بغداد

15اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المـعـري1039بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المـعـري1039بغداد

42ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المـعـري1039بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المـعـري1039بغداد

ي35ائتالف النض158المـعـري1039بغداد
8عالء سكر رسحان الدلفر

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المـعـري1039بغداد

ي168المـعـري1039بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المـعـري1039بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المـعـري1039بغداد
 
8احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المـعـري1039بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المـعـري1039بغداد 106اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المـعـري1039بغداد

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المـعـري1039بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المـعـري1039بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المـعـري1039بغداد

4كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المـعـري1039بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المـعـري1039بغداد
ر 26حسي 

ي الديمقراطي106الرحمانيه1040بغداد
31محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

354هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

60احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد
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50حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

 علي5تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد
ر 1محمد علي حسي 

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

17محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد 48محمد سالم عبد الحسي 

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

16نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

14اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد 25احمد علي حسي 

45وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرحمانيه1040بغداد

ي116الرحمانيه1040بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الرحمانيه1040بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 129عبدالحسي 

ي118الرحمانيه1040بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرحمانيه1040بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرحمانيه1040بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرحمانيه1040بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرحمانيه1040بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

34فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرحمانيه1040بغداد

272محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرحمانيه1040بغداد

14علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرحمانيه1040بغداد

ي5تحالف بغداد149الرحمانيه1040بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرحمانيه1040بغداد
3يونس  قاسم شغان 

13ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الرحمانيه1040بغداد

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

524نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

27محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

33عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

22احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الرحمانيه1040بغداد

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الرحمانيه1040بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156الرحمانيه1040بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الرحمانيه1040بغداد

ي1سائرون156الرحمانيه1040بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الرحمانيه1040بغداد

299ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرحمانيه1040بغداد

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الرحمانيه1040بغداد

59صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرحمانيه1040بغداد

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الرحمانيه1040بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156الرحمانيه1040بغداد

50رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرحمانيه1040بغداد

30جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرحمانيه1040بغداد

3محمد ريسان محمد داود5سائرون156الرحمانيه1040بغداد

16سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرحمانيه1040بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الرحمانيه1040بغداد

44عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرحمانيه1040بغداد

ر حسن20سائرون156الرحمانيه1040بغداد 3شيماء علي حسي 

24جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرحمانيه1040بغداد

ي30سائرون156الرحمانيه1040بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

19عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرحمانيه1040بغداد

65انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرحمانيه1040بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرحمانيه1040بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون156الرحمانيه1040بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الرحمانيه1040بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

11امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرحمانيه1040بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الرحمانيه1040بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرحمانيه1040بغداد

415حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد

18اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد

26حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد

ر10ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

16ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد
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ي35ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد
8عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرحمانيه1040بغداد
ر 4حسي 

ي168الرحمانيه1040بغداد
 
51ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرحمانيه1040بغداد
 
20طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الرحمانيه1040بغداد
 
9وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الرحمانيه1040بغداد
 
16احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الرحمانيه1040بغداد
30حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد 389اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد 1عبدالرسول دن 

195غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد

14يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد

17زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد 4زيتون حسي 

5كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد

12عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرحمانيه1040بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرحمانيه1040بغداد
ر 29حسي 

ي الديمقراطي106الشـهداء1041بغداد
15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

267هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

7احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

19حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد 8محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

119نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد 13احمد علي حسي 

40وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الشـهداء1041بغداد

ي116الشـهداء1041بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الشـهداء1041بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 69عبدالحسي 

ي118الشـهداء1041بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـهداء1041بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـهداء1041بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

32فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الشـهداء1041بغداد

173محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الشـهداء1041بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الشـهداء1041بغداد

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الشـهداء1041بغداد

283نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الشـهداء1041بغداد
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11محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الشـهداء1041بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الشـهداء1041بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الشـهداء1041بغداد

14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الشـهداء1041بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الشـهداء1041بغداد

148ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الشـهداء1041بغداد

48صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الشـهداء1041بغداد

50رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الشـهداء1041بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الشـهداء1041بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الشـهداء1041بغداد

15عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الشـهداء1041بغداد

ر حسن20سائرون156الشـهداء1041بغداد 2شيماء علي حسي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الشـهداء1041بغداد

ي30سائرون156الشـهداء1041بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

5عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الشـهداء1041بغداد

45انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الشـهداء1041بغداد

ر80سائرون156الشـهداء1041بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الشـهداء1041بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الشـهداء1041بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الشـهداء1041بغداد

335حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الشـهداء1041بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الشـهداء1041بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الشـهداء1041بغداد

11حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الشـهداء1041بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الشـهداء1041بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الشـهداء1041بغداد

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الشـهداء1041بغداد

ي168الشـهداء1041بغداد
 
36ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الشـهداء1041بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الشـهداء1041بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الشـهداء1041بغداد
 
5احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الشـهداء1041بغداد
35حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد 386اياد هاشم حسي 

14كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد

35غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد

7يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد
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10زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الشـهداء1041بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الشـهداء1041بغداد
ر 168حسي 

ي الديمقراطي106الصـالحية1042بغداد
61محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ر1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد ر جاسم نارص حسي  7حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ي1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد
1مهدي تف 

392هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

19احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 1حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 2سعد حسي 

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

58حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

 علي5تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد
ر 1محمد علي حسي 

3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

22محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 62محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 1محاسن خي 

34نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد 28احمد علي حسي 

79وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الصـالحية1042بغداد

ي118الصـالحية1042بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي118الصـالحية1042بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
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ي118الصـالحية1042بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118الصـالحية1042بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 266عبدالحسي 

ي118الصـالحية1042بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118الصـالحية1042بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
3اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
16جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
3محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118الصـالحية1042بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الصـالحية1042بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136الصـالحية1042بغداد

59فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الصـالحية1042بغداد

1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136الصـالحية1042بغداد

ر1بيارق الخي 145الصـالحية1042بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

165محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الصـالحية1042بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الصـالحية1042بغداد

ي5تحالف بغداد149الصـالحية1042بغداد
ر حبيب طالبانر 12أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الصـالحية1042بغداد
29يونس  قاسم شغان 

12ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الصـالحية1042بغداد

11امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

3رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

2عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

13علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

587نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد
1رسول راضر
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ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد 1محمد  كاظم في 

63محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد 3منصور حسي 

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد ر احمد هادي حسي  8حسي 

3صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

18عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد
1شاكر درسر خفر

10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

13عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد
1رفالء راضر

18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

13احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

1دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الصـالحية1042بغداد

9برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الصـالحية1042بغداد

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الصـالحية1042بغداد

ي1سائرون156الصـالحية1042بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الصـالحية1042بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الصـالحية1042بغداد

357ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الصـالحية1042بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الصـالحية1042بغداد

5محمد  رضا داود نارص1سائرون156الصـالحية1042بغداد

ر عذافة1سائرون156الصـالحية1042بغداد 1محمد علي حسي 

3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الصـالحية1042بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الصـالحية1042بغداد

57صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الصـالحية1042بغداد
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1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156الصـالحية1042بغداد

ر3سائرون156الصـالحية1042بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156الصـالحية1042بغداد 3رائد  عبدالرضا هادي حسي 

176رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الصـالحية1042بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الصـالحية1042بغداد

ي  كسار3سائرون156الصـالحية1042بغداد
1سعران  عبيد شانر

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156الصـالحية1042بغداد

69جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الصـالحية1042بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156الصـالحية1042بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156الصـالحية1042بغداد

39سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الصـالحية1042بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الصـالحية1042بغداد

86عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الصـالحية1042بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الصـالحية1042بغداد

ر حسن20سائرون156الصـالحية1042بغداد 5شيماء علي حسي 

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الصـالحية1042بغداد

36جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الصـالحية1042بغداد

ي30سائرون156الصـالحية1042بغداد
29حسن كريم مطر شمجر

53عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الصـالحية1042بغداد

39انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الصـالحية1042بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الصـالحية1042بغداد
ر 9رعد حسي 

ي77سائرون156الصـالحية1042بغداد 15صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الصـالحية1042بغداد 18مناهل جليل علي حسي 

17امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الصـالحية1042بغداد

11نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الصـالحية1042بغداد

13ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الصـالحية1042بغداد

501حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد 1خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد 1عبدالحسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

12هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد
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3يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

44اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

3عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

54حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

ر10ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد 1حسي 

18ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

19طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد

ي35ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الصـالحية1042بغداد
ر 12حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الصـالحية1042بغداد

ي168الصـالحية1042بغداد
 
22ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الصـالحية1042بغداد
 
2اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168الصـالحية1042بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الصـالحية1042بغداد
 
21طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الصـالحية1042بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الصـالحية1042بغداد
 
16احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الصـالحية1042بغداد
45حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد 262اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

يف1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد ر رسر 2عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد 2عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

10كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

1محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد
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16يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد 5زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

22عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الصـالحية1042بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الصـالحية1042بغداد
ر 280حسي 

3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الصـالحية1042بغداد

ي الديمقراطي106العطيفيه1043بغداد
100محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

277هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

38احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

33حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

5محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

12نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد 34احمد علي حسي 

75وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109العطيفيه1043بغداد

ي116العطيفيه1043بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118العطيفيه1043بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 151عبدالحسي 

ي118العطيفيه1043بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118العطيفيه1043بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118العطيفيه1043بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

57فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136العطيفيه1043بغداد

51محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145العطيفيه1043بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145العطيفيه1043بغداد

ي5تحالف بغداد149العطيفيه1043بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149العطيفيه1043بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149العطيفيه1043بغداد

240نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد

62محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد

29هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد

49احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152العطيفيه1043بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

48ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العطيفيه1043بغداد

16صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156العطيفيه1043بغداد

63رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156العطيفيه1043بغداد

17جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156العطيفيه1043بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156العطيفيه1043بغداد

11عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156العطيفيه1043بغداد

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156العطيفيه1043بغداد

ي30سائرون156العطيفيه1043بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

27انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156العطيفيه1043بغداد

ر80سائرون156العطيفيه1043بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156العطيفيه1043بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156العطيفيه1043بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156العطيفيه1043بغداد

409حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد

11هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد

26اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد

ي35ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158العطيفيه1043بغداد
ر 5حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166العطيفيه1043بغداد

ي168العطيفيه1043بغداد
 
19ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168العطيفيه1043بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168العطيفيه1043بغداد
 
16احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178العطيفيه1043بغداد
43حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185العطيفيه1043بغداد 106اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185العطيفيه1043بغداد

33غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185العطيفيه1043بغداد

12يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185العطيفيه1043بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185العطيفيه1043بغداد

4كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185العطيفيه1043بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188العطيفيه1043بغداد
ر 46حسي 

ي الديمقراطي106الشعلة األوىل1044بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد
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1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ر1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ي1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد 2قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد
1محمد تف 

440هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

31احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد 1امي 

42حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

16محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

7بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

5حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

2رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

5فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

3فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

1كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد 114محمد سالم عبد الحسي 

5مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

29نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد 83احمد علي حسي 

176وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الشعلة األوىل1044بغداد

ي116الشعلة األوىل1044بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 168عبدالحسي 

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
24جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
3محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر
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ي118الشعلة األوىل1044بغداد
10انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118الشعلة األوىل1044بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136الشعلة األوىل1044بغداد

17فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الشعلة األوىل1044بغداد

46محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الشعلة األوىل1044بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الشعلة األوىل1044بغداد

ي5تحالف بغداد149الشعلة األوىل1044بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الشعلة األوىل1044بغداد
1يونس  قاسم شغان 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الشعلة األوىل1044بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

783نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

64محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد 1منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد ر احمد هادي حسي  2حسي 

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

41هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

2كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

21عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

98احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد 17ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الشعلة األوىل1044بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد
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1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

4صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

267ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

4نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

97صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

60رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

14جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

10سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1تلمسان قاسم عبداالمي  حميد11سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

ر11سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

2339عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

2محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

ر حسن20سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد 2شيماء علي حسي 

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

12جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

ي30سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

43انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد 13صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد 49مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الشعلة األوىل1044بغداد

221حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد 1خالد متعب ياسي 
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2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

ي حمادي2ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد
1حمادي محمد راضر

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

36هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

11اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

2488حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

2صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

2عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

2علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد 1حسي 

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

42ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد

ي35ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد
8عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الشعلة األوىل1044بغداد
ر 16حسي 

ي168الشعلة األوىل1044بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الشعلة األوىل1044بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الشعلة األوىل1044بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الشعلة األوىل1044بغداد
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الشعلة األوىل1044بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الشعلة األوىل1044بغداد
227حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد 72اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد 1عبدالرسول دن 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

39غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الشعلة األوىل1044بغداد
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 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الشعلة األوىل1044بغداد
ر 25حسي 

ي الديمقراطي106الشـعلة الثانية1045بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

615هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

29احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

102حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

67محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد 43محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

26نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

23اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد 145احمد علي حسي 

256وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الشـعلة الثانية1045بغداد

ي116الشـعلة الثانية1045بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الشـعلة الثانية1045بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 272عبدالحسي 

ي118الشـعلة الثانية1045بغداد
23جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـعلة الثانية1045بغداد
18انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـعلة الثانية1045بغداد
57علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

30فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الشـعلة الثانية1045بغداد

23محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الشـعلة الثانية1045بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الشـعلة الثانية1045بغداد

ي5تحالف بغداد149الشـعلة الثانية1045بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الشـعلة الثانية1045بغداد
1يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الشـعلة الثانية1045بغداد

1478نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

202محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

10عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

131هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

9عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

26عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

276احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الشـعلة الثانية1045بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

326ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

99صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

108رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

9جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد
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2532عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

ر حسن20سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد 2شيماء علي حسي 

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

ي30سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

25عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

71انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد 12مناهل جليل علي حسي 

17امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

24نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الشـعلة الثانية1045بغداد

242حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد

291حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد

12ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد

ي35ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد
12عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الشـعلة الثانية1045بغداد
ر 20حسي 

ي168الشـعلة الثانية1045بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الشـعلة الثانية1045بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الشـعلة الثانية1045بغداد
158حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الشـعلة الثانية1045بغداد 46اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الشـعلة الثانية1045بغداد

32غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الشـعلة الثانية1045بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الشـعلة الثانية1045بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الشـعلة الثانية1045بغداد
ر 27حسي 

ي الديمقراطي106ذات السـالسل1046بغداد
29محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

553هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

19احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

52حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

30محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد 29محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

43نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

23اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد
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ر جواد39تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد 116احمد علي حسي 

187وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ذات السـالسل1046بغداد

ي116ذات السـالسل1046بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118ذات السـالسل1046بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 181عبدالحسي 

ي118ذات السـالسل1046بغداد
14جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات السـالسل1046بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات السـالسل1046بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

25فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ذات السـالسل1046بغداد

44محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ذات السـالسل1046بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145ذات السـالسل1046بغداد

ي5تحالف بغداد149ذات السـالسل1046بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

912نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

77محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

10عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

37هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

29عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

94احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152ذات السـالسل1046بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

229ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

59صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

117رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

17جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

10سعد مايع صالح  عباس9سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

1033عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

ر حسن20سائرون156ذات السـالسل1046بغداد 1شيماء علي حسي 

9جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

11عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

51انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156ذات السـالسل1046بغداد
ر 9رعد حسي 

ر80سائرون156ذات السـالسل1046بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

10امجد هاشم ثامر موله99سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156ذات السـالسل1046بغداد

234حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد

18هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد

27اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد
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470حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد

ي35ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158ذات السـالسل1046بغداد
ر 4حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166ذات السـالسل1046بغداد

ي168ذات السـالسل1046بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168ذات السـالسل1046بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168ذات السـالسل1046بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168ذات السـالسل1046بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178ذات السـالسل1046بغداد
109حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185ذات السـالسل1046بغداد 56اياد هاشم حسي 

19غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185ذات السـالسل1046بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185ذات السـالسل1046بغداد 1زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185ذات السـالسل1046بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185ذات السـالسل1046بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ذات السـالسل1046بغداد
ر 182حسي 

ي الديمقراطي106الفـارس1047بغداد
76محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

670هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

82حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

39محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد 66محمد سالم عبد الحسي 

30ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

22نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

40اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد 134احمد علي حسي 

259وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الفـارس1047بغداد

ي118الفـارس1047بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 188عبدالحسي 

ي118الفـارس1047بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفـارس1047بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفـارس1047بغداد
15علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

43فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الفـارس1047بغداد

46محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الفـارس1047بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الفـارس1047بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الفـارس1047بغداد
17يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الفـارس1047بغداد
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1202نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

180محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

63هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

21عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

24عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

224احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد 7ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الفـارس1047بغداد

466ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفـارس1047بغداد

143صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الفـارس1047بغداد

166رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الفـارس1047بغداد

20جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الفـارس1047بغداد

23سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الفـارس1047بغداد

1800عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الفـارس1047بغداد

ر حسن20سائرون156الفـارس1047بغداد 1شيماء علي حسي 

11جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الفـارس1047بغداد

ي30سائرون156الفـارس1047بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

11عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الفـارس1047بغداد

37انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الفـارس1047بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الفـارس1047بغداد
ر 8رعد حسي 

ي77سائرون156الفـارس1047بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الفـارس1047بغداد 15مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الفـارس1047بغداد

15نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الفـارس1047بغداد

457حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الفـارس1047بغداد

11هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الفـارس1047بغداد

35اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الفـارس1047بغداد

343حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الفـارس1047بغداد

10ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الفـارس1047بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الفـارس1047بغداد

ي35ائتالف النض158الفـارس1047بغداد
10عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الفـارس1047بغداد
ر 27حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الفـارس1047بغداد

ي168الفـارس1047بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الفـارس1047بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق
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ي168الفـارس1047بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الفـارس1047بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الفـارس1047بغداد
109حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد 87اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد

16غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد

5كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الفـارس1047بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الفـارس1047بغداد
ر 43حسي 

ي الديمقراطي106الغزاليه1048بغداد
39محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

38هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

3حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

7اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد 7احمد علي حسي 

14وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الغزاليه1048بغداد

ي116الغزاليه1048بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الغزاليه1048بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 25عبدالحسي 

ي118الغزاليه1048بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الغزاليه1048بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الغزاليه1048بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

58فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الغزاليه1048بغداد

231محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الغزاليه1048بغداد

17علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الغزاليه1048بغداد

ي5تحالف بغداد149الغزاليه1048بغداد
ر حبيب طالبانر 19أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الغزاليه1048بغداد
18يونس  قاسم شغان 

81ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الغزاليه1048بغداد

44نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد

10محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد
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5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد

14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الغزاليه1048بغداد

35ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الغزاليه1048بغداد

11صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الغزاليه1048بغداد

29رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الغزاليه1048بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الغزاليه1048بغداد

39عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الغزاليه1048بغداد

ي30سائرون156الغزاليه1048بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الغزاليه1048بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الغزاليه1048بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الغزاليه1048بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156الغزاليه1048بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الغزاليه1048بغداد

312حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد

ي35ائتالف النض158الغزاليه1048بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الغزاليه1048بغداد

ي168الغزاليه1048بغداد
 
115ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الغزاليه1048بغداد
 
105طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الغزاليه1048بغداد
 
14وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الغزاليه1048بغداد
 
179احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الغزاليه1048بغداد
35حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد 274اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد

58غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد

9يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد

14زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد 7زيتون حسي 

7كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد

21عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الغزاليه1048بغداد
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 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الغزاليه1048بغداد
ر 5حسي 

ي الديمقراطي106أبـو غريب1049بغداد
9محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

13حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

8حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

7حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد ر جاسم نارص حسي  14حسي 

8رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

5صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ي1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 24عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 4علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 15قاسم محمد جالل حسي 

6كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد
2محمد تف 

ر1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

158هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

10اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 1اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 2حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 2زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

11عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 4عزيز رسر

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 1امي 

12حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

4سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 1ضياء حسي 

5عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 9فاضل جابر عبد  شني 

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

 علي5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد
ر 9محمد علي حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 2حسي 

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 3حسي 

ر10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 1طالل وادي علي حسي 
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1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

5حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

3رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 27محمد سالم عبد الحسي 

1منيف  عطية  غذيان  عليوي16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

2حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

2حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

2فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد
ر 1سندس معي 

11نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد 46احمد علي حسي 

16وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109أبـو غريب1049بغداد

ي118أبـو غريب1049بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 5حسن فدعم عسل حسي 

ي118أبـو غريب1049بغداد
3خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118أبـو غريب1049بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
3عبد هادي عاضي جاسم1تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 58عبدالحسي 

ي118أبـو غريب1049بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

8فالح ساري عبداىسر

ي118أبـو غريب1049بغداد
3فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

6مرتضر

ي118أبـو غريب1049بغداد
4معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر
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ي118أبـو غريب1049بغداد
6اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
3حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
8سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
5علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
10فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
6قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
4محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 2خديجة وادي مي 

ي118أبـو غريب1049بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
2علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
6احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
3جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
5ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
2عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

ي118أبـو غريب1049بغداد
4كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

2ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136أبـو غريب1049بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136أبـو غريب1049بغداد 1حسي 

29فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136أبـو غريب1049بغداد

2محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136أبـو غريب1049بغداد

2جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145أبـو غريب1049بغداد

ر1بيارق الخي 145أبـو غريب1049بغداد 2زاحم اسماعيل علي حسي 

1سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 145أبـو غريب1049بغداد

169محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145أبـو غريب1049بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145أبـو غريب1049بغداد

ي5تحالف بغداد149أبـو غريب1049بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149أبـو غريب1049بغداد
14يونس  قاسم شغان 

85ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149أبـو غريب1049بغداد

14امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

15حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

5خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

8رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

17عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
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22عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

14عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

25عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

37علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

262نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

5خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
ر 3خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
2رسول راضر

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
ر 6كاظم حسي 

2اليوجد مرشح2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد 2محمد  كاظم في 

11محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد 16منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد 2اسعد رزاق حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد ر احمد هادي حسي  3حسي 

5صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

2صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

2جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

2جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
3شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
8عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

3كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

58هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

8كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
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1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
7رفالء راضر

ر  جخيور جواد8ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد 1سعاد عبدالحسي 

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1فاطمة سلمان  زباري  سالم8ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد
3حيدر كاظم ديوان شمجر

9محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

1هناء جسام مشحوت مرشد20ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152أبـو غريب1049بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

14برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

3جمال فاخر عويد علي1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

9حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ي1سائرون156أبـو غريب1049بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

24صادق  حميد حسن عويد1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

10لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

203ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

7مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

39محمد  رضا داود نارص1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر عذافة1سائرون156أبـو غريب1049بغداد 12محمد علي حسي 

8نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156أبـو غريب1049بغداد

18باسم خزعل خشان جازع2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

5حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

46صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

3محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1مروان  حردان احمد حسن2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

4مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر3سائرون156أبـو غريب1049بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156أبـو غريب1049بغداد 5رائد  عبدالرضا هادي حسي 

42رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156أبـو غريب1049بغداد

7رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156أبـو غريب1049بغداد
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ي  كسار3سائرون156أبـو غريب1049بغداد
52سعران  عبيد شانر

2عباس حسن خالطي تايه3سائرون156أبـو غريب1049بغداد

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر3سائرون156أبـو غريب1049بغداد 2عالء حسن كريم حسي 

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر غوينم5سائرون156أبـو غريب1049بغداد 1باسم جميل حسي 

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156أبـو غريب1049بغداد

33جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ي  نويم5سائرون156أبـو غريب1049بغداد
6خالد  عريمش كانر

1زيدان خلف محمد مشعان5سائرون156أبـو غريب1049بغداد

3عدي اركان عباس نعمان5سائرون156أبـو غريب1049بغداد

5محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1ثائر عبداللطيف عبدالحميد علي9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1حسام عزيز وطبان عباس9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

3صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

6عدي وناس عبد مشكور9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

4لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1مدين حاكم وحيد عبود9سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1تلمسان قاسم عبداالمي  حميد11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

2ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر11سائرون156أبـو غريب1049بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

50عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

3قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

3ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

4محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر احمد11سائرون156أبـو غريب1049بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ر حبيب20سائرون156أبـو غريب1049بغداد ى  حبيب حسي  2برسر

ر حسن20سائرون156أبـو غريب1049بغداد 7شيماء علي حسي 

2منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156أبـو غريب1049بغداد
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1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156أبـو غريب1049بغداد

37جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156أبـو غريب1049بغداد

ي22سائرون156أبـو غريب1049بغداد
3حيدر زرزور جودة حسانر

1عقيل كاظم عبد حسن22سائرون156أبـو غريب1049بغداد

 غاىلي22سائرون156أبـو غريب1049بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

ي30سائرون156أبـو غريب1049بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

3غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156أبـو غريب1049بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156أبـو غريب1049بغداد

15عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون156أبـو غريب1049بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156أبـو غريب1049بغداد

1هيفاء ابراهيم  عبدالسيد عجيل44سائرون156أبـو غريب1049بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156أبـو غريب1049بغداد
ر 11رعد حسي 

ي77سائرون156أبـو غريب1049بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156أبـو غريب1049بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156أبـو غريب1049بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156أبـو غريب1049بغداد

6ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156أبـو غريب1049بغداد

4بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

120حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ر1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

4حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ر حسن1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 1خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

13رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

6صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

3طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 6علي حسي 

2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

3مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

6هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ي2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 3عبدالحسي 

9عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

3عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد
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2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

3يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

4احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

3احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

2ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

5عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

9عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

7منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 1حاجم حسي 

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ر حميد عبطان10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 1محمد  ياسي 

ر10ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

2تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد 8حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

11طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد

ي35ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158أبـو غريب1049بغداد
ر 7حسي 

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
2حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
25ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
7ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
2احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق
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ي168أبـو غريب1049بغداد
 
2خالد حسن مهدي صالح3تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
1141طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
3عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
38احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168أبـو غريب1049بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي178أبـو غريب1049بغداد
25حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد 185اياد هاشم حسي 

2حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

يف1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد ر رسر 2عادل عبد الواحد عبد الحسي 

2عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد 5عبدالرسول دن 

10عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

ر1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد 1محمد  داخل طارش حسي 

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

6عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

16كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

10اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

1حيدر رسول عيىس عمران10ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

4عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

59غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

1محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

ر22ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد 1رباح عبود جسام حسي 

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد 3زيتون حسي 

183كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

19عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185أبـو غريب1049بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188أبـو غريب1049بغداد
ر 14حسي 

7حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188أبـو غريب1049بغداد

3عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188أبـو غريب1049بغداد

ر1حركة ارادة188أبـو غريب1049بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 
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8ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188أبـو غريب1049بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188أبـو غريب1049بغداد

ي الديمقراطي106الشـهيد1050بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

340هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

18احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

9نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد 47احمد علي حسي 

2وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الشـهيد1050بغداد

ي118الشـهيد1050بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 18عبدالحسي 

ي118الشـهيد1050بغداد
18جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـهيد1050بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

24فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الشـهيد1050بغداد

109محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الشـهيد1050بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الشـهيد1050بغداد

ي5تحالف بغداد149الشـهيد1050بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الشـهيد1050بغداد
59يونس  قاسم شغان 

34ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الشـهيد1050بغداد

131نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

108هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الشـهيد1050بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

30ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الشـهيد1050بغداد

8صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الشـهيد1050بغداد

4رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الشـهيد1050بغداد

3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الشـهيد1050بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الشـهيد1050بغداد

70عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الشـهيد1050بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الشـهيد1050بغداد
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ي77سائرون156الشـهيد1050بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الشـهيد1050بغداد

125حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

23ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد

ي35ائتالف النض158الشـهيد1050بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

ي168الشـهيد1050بغداد
 
65ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الشـهيد1050بغداد
 
3اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168الشـهيد1050بغداد
 
665طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الشـهيد1050بغداد
 
21وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الشـهيد1050بغداد
 
35احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الشـهيد1050بغداد
40حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد 365اياد هاشم حسي 

2جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

9كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

103غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد 23زيتون حسي 

608كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

68عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الشـهيد1050بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الشـهيد1050بغداد
ر 4حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفـداء1051بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الفـداء1051بغداد

ي118الفـداء1051بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

5محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الفـداء1051بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الفـداء1051بغداد
36يونس  قاسم شغان 

9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الفـداء1051بغداد

2نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفـداء1051بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الفـداء1051بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الفـداء1051بغداد

20عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الفـداء1051بغداد
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اصوات 

المرشح

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الفـداء1051بغداد

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الفـداء1051بغداد

13حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الفـداء1051بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الفـداء1051بغداد

6اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الفـداء1051بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الفـداء1051بغداد

ي35ائتالف النض158الفـداء1051بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

ي168الفـداء1051بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الفـداء1051بغداد
 
1363طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الفـداء1051بغداد
 
89وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الفـداء1051بغداد
 
18احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الفـداء1051بغداد
5حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الفـداء1051بغداد 22اياد هاشم حسي 

10كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الفـداء1051بغداد

89غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الفـداء1051بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الفـداء1051بغداد

1267كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الفـداء1051بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الفـداء1051بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الفـداء1051بغداد
ر 1حسي 

ي الديمقراطي106االعظميـة1052بغداد
19محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

9هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد 2محمد سالم عبد الحسي 

25ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

2وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109االعظميـة1052بغداد

ي118االعظميـة1052بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 18عبدالحسي 

ي118االعظميـة1052بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118االعظميـة1052بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

60فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136االعظميـة1052بغداد

310محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145االعظميـة1052بغداد

15علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145االعظميـة1052بغداد

ي5تحالف بغداد149االعظميـة1052بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149االعظميـة1052بغداد
1يونس  قاسم شغان 
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المرشح

12ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149االعظميـة1052بغداد

21نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152االعظميـة1052بغداد

3محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152االعظميـة1052بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152االعظميـة1052بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152االعظميـة1052بغداد

10ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156االعظميـة1052بغداد

3صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156االعظميـة1052بغداد

16رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156االعظميـة1052بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156االعظميـة1052بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156االعظميـة1052بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156االعظميـة1052بغداد

ي77سائرون156االعظميـة1052بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156االعظميـة1052بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

158حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد

4اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد

ي35ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158االعظميـة1052بغداد
ر 1حسي 

ي168االعظميـة1052بغداد
 
62ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168االعظميـة1052بغداد
 
12طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168االعظميـة1052بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168االعظميـة1052بغداد
 
9احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178االعظميـة1052بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185االعظميـة1052بغداد 142اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185االعظميـة1052بغداد

100غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185االعظميـة1052بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185االعظميـة1052بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185االعظميـة1052بغداد

81عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185االعظميـة1052بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188االعظميـة1052بغداد
ر 4حسي 

ي الديمقراطي106النعمـان1053بغداد
23محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

13هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد

3حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد

4محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد
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اصوات 

المرشح

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد 3محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد

5نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد 5احمد علي حسي 

3وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109النعمـان1053بغداد

ي118النعمـان1053بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 20عبدالحسي 

ي118النعمـان1053بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

41فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136النعمـان1053بغداد

369محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145النعمـان1053بغداد

29علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145النعمـان1053بغداد

ي5تحالف بغداد149النعمـان1053بغداد
ر حبيب طالبانر 11أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149النعمـان1053بغداد
9يونس  قاسم شغان 

12ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149النعمـان1053بغداد

13نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد

12محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد

8احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152النعمـان1053بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

6ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156النعمـان1053بغداد

5صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156النعمـان1053بغداد

27رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156النعمـان1053بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156النعمـان1053بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156النعمـان1053بغداد

5عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156النعمـان1053بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156النعمـان1053بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156النعمـان1053بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

199حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158النعمـان1053بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158النعمـان1053بغداد

2اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158النعمـان1053بغداد

12حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158النعمـان1053بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158النعمـان1053بغداد

ي35ائتالف النض158النعمـان1053بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158النعمـان1053بغداد
ر 2حسي 

ي168النعمـان1053بغداد
 
110ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق
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ي168النعمـان1053بغداد
 
26طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168النعمـان1053بغداد
 
7احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178النعمـان1053بغداد
30حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد 169اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد

26غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد 15زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد

66عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185النعمـان1053بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188النعمـان1053بغداد
ر 3حسي 

ي الديمقراطي106راغبة خاتون1054بغداد
56محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

28هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

5حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

7محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

36ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

4نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد 2احمد علي حسي 

8وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109راغبة خاتون1054بغداد

ي118راغبة خاتون1054بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 32عبدالحسي 

ي118راغبة خاتون1054بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

67فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136راغبة خاتون1054بغداد

292محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145راغبة خاتون1054بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145راغبة خاتون1054بغداد

ي5تحالف بغداد149راغبة خاتون1054بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149راغبة خاتون1054بغداد
1يونس  قاسم شغان 

27ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149راغبة خاتون1054بغداد

48نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد

12محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد

24احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152راغبة خاتون1054بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 
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39ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

29رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

ر حسن20سائرون156راغبة خاتون1054بغداد 1شيماء علي حسي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156راغبة خاتون1054بغداد

ر80سائرون156راغبة خاتون1054بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

312حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158راغبة خاتون1054بغداد

14اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158راغبة خاتون1054بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158راغبة خاتون1054بغداد

8طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158راغبة خاتون1054بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158راغبة خاتون1054بغداد
ر 2حسي 

ي168راغبة خاتون1054بغداد
 
82ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168راغبة خاتون1054بغداد
 
6طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168راغبة خاتون1054بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178راغبة خاتون1054بغداد
18حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185راغبة خاتون1054بغداد 181اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185راغبة خاتون1054بغداد

28غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185راغبة خاتون1054بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185راغبة خاتون1054بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185راغبة خاتون1054بغداد

141عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185راغبة خاتون1054بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188راغبة خاتون1054بغداد
ر 3حسي 

ي الديمقراطي106جي الربيع1055بغداد
52محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

ي1تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

274هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

9احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

8اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

به3تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

6عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد
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يف خضي  رزام3تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد 2عزيز رسر

15حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

 علي5تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد
ر 2محمد علي حسي 

11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

3وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

2بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد 43محمد سالم عبد الحسي 

17ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

12نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

68وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109جي الربيع1055بغداد

ي118جي الربيع1055بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118جي الربيع1055بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118جي الربيع1055بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 94عبدالحسي 

ي118جي الربيع1055بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118جي الربيع1055بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118جي الربيع1055بغداد
5اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
3صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118جي الربيع1055بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136جي الربيع1055بغداد

60فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136جي الربيع1055بغداد

204محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145جي الربيع1055بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145جي الربيع1055بغداد

ي5تحالف بغداد149جي الربيع1055بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 
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ي عبد7تحالف بغداد149جي الربيع1055بغداد
2يونس  قاسم شغان 

18ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149جي الربيع1055بغداد

7امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

6حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

7رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

10عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

16عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

15عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

5عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

11علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

4محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

266نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

45محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد 4منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد ر احمد هادي حسي  4حسي 

3صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد
4شاكر درسر خفر

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

3عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

19عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

78احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152جي الربيع1055بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156جي الربيع1055بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156جي الربيع1055بغداد

4حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156جي الربيع1055بغداد

ي1سائرون156جي الربيع1055بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر
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7صادق  حميد حسن عويد1سائرون156جي الربيع1055بغداد

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156جي الربيع1055بغداد

141ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156جي الربيع1055بغداد

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156جي الربيع1055بغداد

ر عذافة1سائرون156جي الربيع1055بغداد 3محمد علي حسي 

7باسم خزعل خشان جازع2سائرون156جي الربيع1055بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156جي الربيع1055بغداد

30صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156جي الربيع1055بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156جي الربيع1055بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156جي الربيع1055بغداد

ر2سائرون156جي الربيع1055بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156جي الربيع1055بغداد

ر3سائرون156جي الربيع1055بغداد 2حيدر  فالح علوان حسي 

81رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156جي الربيع1055بغداد

ي  كسار3سائرون156جي الربيع1055بغداد
5سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156جي الربيع1055بغداد

21جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156جي الربيع1055بغداد

ي  نويم5سائرون156جي الربيع1055بغداد
1خالد  عريمش كانر

2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156جي الربيع1055بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156جي الربيع1055بغداد

15سعد مايع صالح  عباس9سائرون156جي الربيع1055بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156جي الربيع1055بغداد

18عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156جي الربيع1055بغداد

2محمود اديب زوير  محمد11سائرون156جي الربيع1055بغداد

ر حسن20سائرون156جي الربيع1055بغداد 2شيماء علي حسي 

22جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156جي الربيع1055بغداد

ي30سائرون156جي الربيع1055بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156جي الربيع1055بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156جي الربيع1055بغداد

15عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156جي الربيع1055بغداد

2علي  تموز عودة سمح33سائرون156جي الربيع1055بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156جي الربيع1055بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156جي الربيع1055بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156جي الربيع1055بغداد 5صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156جي الربيع1055بغداد 31مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156جي الربيع1055بغداد
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3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156جي الربيع1055بغداد

280حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

ر حسن1ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد 1خالد متعب ياسي 

9رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد 1علي حسي 

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

29اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

4عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد 2حسي 

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد

ي35ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد
22عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158جي الربيع1055بغداد
ر 2حسي 

ي168جي الربيع1055بغداد
 
29ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168جي الربيع1055بغداد
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168جي الربيع1055بغداد
 
9طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168جي الربيع1055بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 

ي168جي الربيع1055بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168جي الربيع1055بغداد
 
12احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168جي الربيع1055بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي178جي الربيع1055بغداد
34حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد 189اياد هاشم حسي 

2سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد 2عبدالرسول دن 
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2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

ر1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد 1محمد  داخل طارش حسي 

3محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد
 علي  عان 

ر 2حسي 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

11كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

1صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

42غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

9يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد 5زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

527عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185جي الربيع1055بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188جي الربيع1055بغداد
ر 16حسي 

5حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188جي الربيع1055بغداد

ر1حركة ارادة188جي الربيع1055بغداد 2عدنان  كريم محسن حسي 

ر1حركة ارادة188جي الربيع1055بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188جي الربيع1055بغداد

2مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188جي الربيع1055بغداد

ي الديمقراطي106المغـرب1056بغداد
76محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ر1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد ر جاسم نارص حسي  3حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ي1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 2قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ر1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

313هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

16اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 1حامد عباس ياسي 
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ر هاشم حسن3تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 1سعد حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 1عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 1امي 

38حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

3سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

8مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 1حسي 

40محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 56محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

32ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد
ر راضر 2سحر حسي 

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

2حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

77نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد 4احمد علي حسي 

97وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المغـرب1056بغداد

ي118المغـرب1056بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118المغـرب1056بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 159عبدالحسي 

ي118المغـرب1056بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر
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ي118المغـرب1056بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118المغـرب1056بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136المغـرب1056بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136المغـرب1056بغداد 2حسي 

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136المغـرب1056بغداد

68فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المغـرب1056بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145المغـرب1056بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

238محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المغـرب1056بغداد

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المغـرب1056بغداد

ي5تحالف بغداد149المغـرب1056بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المغـرب1056بغداد
2يونس  قاسم شغان 

9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المغـرب1056بغداد

6امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

3عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

4عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

9عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

13علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

487نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

1اليوجد مرشح2ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

135محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

ر جي 5ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد 1اسعد رزاق حسي 

3بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد ر احمد هادي حسي  5حسي 

3صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

10عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

2مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد
1شاكر درسر خفر

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

4كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد
4رفالء راضر
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9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

2عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

6علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المغـرب1056بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المغـرب1056بغداد

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المغـرب1056بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156المغـرب1056بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المغـرب1056بغداد

ي1سائرون156المغـرب1056بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المغـرب1056بغداد

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المغـرب1056بغداد

280ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المغـرب1056بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المغـرب1056بغداد

7محمد  رضا داود نارص1سائرون156المغـرب1056بغداد

ر عذافة1سائرون156المغـرب1056بغداد 3محمد علي حسي 

3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المغـرب1056بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المغـرب1056بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156المغـرب1056بغداد

4رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156المغـرب1056بغداد

55صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المغـرب1056بغداد

4علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المغـرب1056بغداد

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156المغـرب1056بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156المغـرب1056بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156المغـرب1056بغداد

127رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المغـرب1056بغداد

3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156المغـرب1056بغداد

ي  كسار3سائرون156المغـرب1056بغداد
2سعران  عبيد شانر

3عباس حسن خالطي تايه3سائرون156المغـرب1056بغداد

68جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المغـرب1056بغداد

ي  نويم5سائرون156المغـرب1056بغداد
2خالد  عريمش كانر

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156المغـرب1056بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156المغـرب1056بغداد

60سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المغـرب1056بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المغـرب1056بغداد
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1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156المغـرب1056بغداد

ر احمد11سائرون156المغـرب1056بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المغـرب1056بغداد

ر حسن20سائرون156المغـرب1056بغداد 3شيماء علي حسي 

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156المغـرب1056بغداد

38جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المغـرب1056بغداد

ي30سائرون156المغـرب1056بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

3محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156المغـرب1056بغداد

17عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المغـرب1056بغداد

12انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المغـرب1056بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المغـرب1056بغداد
ر 9رعد حسي 

ي77سائرون156المغـرب1056بغداد 10صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المغـرب1056بغداد 18مناهل جليل علي حسي 

13امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المغـرب1056بغداد

20نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المغـرب1056بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المغـرب1056بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

463حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

ر حسن1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد 2خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

5رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد 2علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158المغـرب1056بغداد
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ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158المغـرب1056بغداد 1حسي 

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

59طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المغـرب1056بغداد

ي35ائتالف النض158المغـرب1056بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المغـرب1056بغداد
ر 7حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المغـرب1056بغداد

ي168المغـرب1056بغداد
 
34ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المغـرب1056بغداد
 
5ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168المغـرب1056بغداد
 
12طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المغـرب1056بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المغـرب1056بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المغـرب1056بغداد
40حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد 222اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

يف1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

13كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

6اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

2صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

64غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

7يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

ر22ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد 1رباح عبود جسام حسي 

7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد 2زيتون حسي 

7كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

35عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المغـرب1056بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المغـرب1056بغداد
ر 23حسي 

9حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188المغـرب1056بغداد

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188المغـرب1056بغداد
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ي الديمقراطي106القاهـرة1057بغداد
69محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

366هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

29احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

39حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

31ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

49نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

29اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد 3احمد علي حسي 

69وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109القاهـرة1057بغداد

ي118القاهـرة1057بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 138عبدالحسي 

ي118القاهـرة1057بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118القاهـرة1057بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118القاهـرة1057بغداد
23علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

66فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136القاهـرة1057بغداد

137محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145القاهـرة1057بغداد

13علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145القاهـرة1057بغداد

ي5تحالف بغداد149القاهـرة1057بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149القاهـرة1057بغداد
9يونس  قاسم شغان 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149القاهـرة1057بغداد

272نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

603محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

15عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

17احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152القاهـرة1057بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

161ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156القاهـرة1057بغداد

26صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156القاهـرة1057بغداد

44رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156القاهـرة1057بغداد

22جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156القاهـرة1057بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون156القاهـرة1057بغداد

6عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156القاهـرة1057بغداد

12جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156القاهـرة1057بغداد
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19عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156القاهـرة1057بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156القاهـرة1057بغداد

ر80سائرون156القاهـرة1057بغداد 35مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156القاهـرة1057بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون156القاهـرة1057بغداد

392حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد

12هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد

4اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد

ي35ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158القاهـرة1057بغداد
ر 4حسي 

ي168القاهـرة1057بغداد
 
42ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168القاهـرة1057بغداد
 
10طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168القاهـرة1057بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168القاهـرة1057بغداد
 
5احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178القاهـرة1057بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185القاهـرة1057بغداد 132اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185القاهـرة1057بغداد

32غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185القاهـرة1057بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185القاهـرة1057بغداد

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185القاهـرة1057بغداد

39عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185القاهـرة1057بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188القاهـرة1057بغداد
ر 21حسي 

ي الديمقراطي106الصليخ الجديد1058بغداد
64محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد
4محمد تف 

303هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

29احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

37حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

ر  جاسم  محمد10تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد 1اسيل ياسي 

13محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد 31محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

51نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد
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ر جواد39تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد 3احمد علي حسي 

57وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الصليخ الجديد1058بغداد

ي118الصليخ الجديد1058بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 116عبدالحسي 

ي118الصليخ الجديد1058بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصليخ الجديد1058بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الصليخ الجديد1058بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

66فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الصليخ الجديد1058بغداد

3جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الصليخ الجديد1058بغداد

ر1بيارق الخي 145الصليخ الجديد1058بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

176محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الصليخ الجديد1058بغداد

11علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الصليخ الجديد1058بغداد

ي5تحالف بغداد149الصليخ الجديد1058بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الصليخ الجديد1058بغداد
1يونس  قاسم شغان 

11ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الصليخ الجديد1058بغداد

321نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

134محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

30عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

8احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الصليخ الجديد1058بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

1سيف غانم غدير دبح1سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

107ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

9صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

65رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

1سعد رجب عبد هللا  محمد11سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

9عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

ر حسن20سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد 2شيماء علي حسي 

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

ي30سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

ر80سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد 3مناهل جليل علي حسي 
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7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الصليخ الجديد1058بغداد

390حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد 5خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

44اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد

ي35ائتالف النض158الصليخ الجديد1058بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

ي168الصليخ الجديد1058بغداد
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الصليخ الجديد1058بغداد
 
63ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الصليخ الجديد1058بغداد
 
30طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الصليخ الجديد1058بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الصليخ الجديد1058بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الصليخ الجديد1058بغداد
47حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد 218اياد هاشم حسي 

8جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

199غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

6احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

10زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد 13زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

662عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الصليخ الجديد1058بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الصليخ الجديد1058بغداد
ر 25حسي 

ي الديمقراطي106جي تونس1059بغداد
57محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

21حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

26حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ي1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 2علي يوسف عبدالنن 
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ر1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 6قاسم محمد جالل حسي 

7كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد
1مهدي تف 

160هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

8احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 3سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد
ر 1عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 1عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 10امي 

36حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

2سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

22شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

5عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 3فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد
ر 3محمد علي حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

9محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر محمد10تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 1يوسف رسول حسي 

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

1كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 10محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

26ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 1ياسي 

3منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

20نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد
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ر جواد39تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد 2احمد علي حسي 

3عبدالباسط صادق مزعل طه39تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

44وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109جي تونس1059بغداد

ي118جي تونس1059بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 7حسن فدعم عسل حسي 

ي118جي تونس1059بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 19رزاق حسي 

ي118جي تونس1059بغداد
4عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 57عبدالحسي 

ي118جي تونس1059بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118جي تونس1059بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي118جي تونس1059بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
4علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118جي تونس1059بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118جي تونس1059بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

68فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136جي تونس1059بغداد

140محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145جي تونس1059بغداد

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145جي تونس1059بغداد

ي5تحالف بغداد149جي تونس1059بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149جي تونس1059بغداد
1يونس  قاسم شغان 

43ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149جي تونس1059بغداد

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

191نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد
ر 1كاظم حسي 

47محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد
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ي حيوان6ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد
3عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152جي تونس1059بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156جي تونس1059بغداد

72ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156جي تونس1059بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156جي تونس1059بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156جي تونس1059بغداد

15صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156جي تونس1059بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156جي تونس1059بغداد

86رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156جي تونس1059بغداد

ي  كسار3سائرون156جي تونس1059بغداد
5سعران  عبيد شانر

11جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156جي تونس1059بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156جي تونس1059بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون156جي تونس1059بغداد

12عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156جي تونس1059بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156جي تونس1059بغداد

ي22سائرون156جي تونس1059بغداد
1حيدر زرزور جودة حسانر

ي30سائرون156جي تونس1059بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156جي تونس1059بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156جي تونس1059بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156جي تونس1059بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156جي تونس1059بغداد 22مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156جي تونس1059بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156جي تونس1059بغداد

334حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

2ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

2عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158جي تونس1059بغداد
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5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158جي تونس1059بغداد

ي35ائتالف النض158جي تونس1059بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

ي168جي تونس1059بغداد
 
79ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168جي تونس1059بغداد
 
14طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178جي تونس1059بغداد
22حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185جي تونس1059بغداد 164اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185جي تونس1059بغداد

131غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185جي تونس1059بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185جي تونس1059بغداد 4زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185جي تونس1059بغداد

917عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185جي تونس1059بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188جي تونس1059بغداد
ر 12حسي 

ي الديمقراطي106الفـاروق1060بغداد
114محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

287هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

45حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

50محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

15ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

31نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

13اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

82وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الفـاروق1060بغداد

ي118الفـاروق1060بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 136عبدالحسي 

ي118الفـاروق1060بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفـاروق1060بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفـاروق1060بغداد
18علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

94فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الفـاروق1060بغداد

140محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الفـاروق1060بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الفـاروق1060بغداد

ي5تحالف بغداد149الفـاروق1060بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الفـاروق1060بغداد
3يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الفـاروق1060بغداد

286نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

128محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد
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10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

10احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الفـاروق1060بغداد

123ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفـاروق1060بغداد

22صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الفـاروق1060بغداد

113رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الفـاروق1060بغداد

17جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الفـاروق1060بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الفـاروق1060بغداد

8عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الفـاروق1060بغداد

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الفـاروق1060بغداد

ي30سائرون156الفـاروق1060بغداد
39حسن كريم مطر شمجر

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الفـاروق1060بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الفـاروق1060بغداد

ي77سائرون156الفـاروق1060بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الفـاروق1060بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الفـاروق1060بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الفـاروق1060بغداد

485حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد

12هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد

33اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد

26طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد

ي35ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الفـاروق1060بغداد
ر 5حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الفـاروق1060بغداد

ي168الفـاروق1060بغداد
 
20ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الفـاروق1060بغداد
 
12طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الفـاروق1060بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الفـاروق1060بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الفـاروق1060بغداد
48حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الفـاروق1060بغداد 198اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الفـاروق1060بغداد
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12غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الفـاروق1060بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الفـاروق1060بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الفـاروق1060بغداد

22عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الفـاروق1060بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الفـاروق1060بغداد
ر 30حسي 

ي الديمقراطي106الرصافة االوىل1061بغداد
12محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ر1تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

ر1تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

134هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

12احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

46حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

33نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد 8احمد علي حسي 

18وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرصافة االوىل1061بغداد

ي116الرصافة االوىل1061بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الرصافة االوىل1061بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرصافة االوىل1061بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 70عبدالحسي 

ي118الرصافة االوىل1061بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرصافة االوىل1061بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرصافة االوىل1061بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118الرصافة االوىل1061بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

12فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرصافة االوىل1061بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الرصافة االوىل1061بغداد

ر1بيارق الخي 145الرصافة االوىل1061بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

201محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرصافة االوىل1061بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرصافة االوىل1061بغداد

ي5تحالف بغداد149الرصافة االوىل1061بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرصافة االوىل1061بغداد
51يونس  قاسم شغان 

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد
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230نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

19محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

11احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الرصافة االوىل1061بغداد

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

240ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

52صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

ر3سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

62رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

60جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

25سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

25عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

ر حسن20سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد 6شيماء علي حسي 

38جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

ي30سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد
37حسن كريم مطر شمجر

39عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد 14مناهل جليل علي حسي 

28امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

15ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرصافة االوىل1061بغداد

188حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

18اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

Page 435 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد 1حسي 

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد

ي35ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرصافة االوىل1061بغداد
ر 4حسي 

ي168الرصافة االوىل1061بغداد
 
19ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرصافة االوىل1061بغداد
 
1خالد حسن مهدي صالح3تحالف القرار العراق

ي168الرصافة االوىل1061بغداد
 
37طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الرصافة االوىل1061بغداد
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي178الرصافة االوىل1061بغداد
22حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد 233اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد

19غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرصافة االوىل1061بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرصافة االوىل1061بغداد
ر 14حسي 

ر1حركة ارادة188الرصافة االوىل1061بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

ي الديمقراطي106الرصافة الثانية1062بغداد
16محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

121هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

20حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

7محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد 5محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

32نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد 4احمد علي حسي 

13وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرصافة الثانية1062بغداد

ي118الرصافة الثانية1062بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 59عبدالحسي 

ي118الرصافة الثانية1062بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرصافة الثانية1062بغداد
5علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

30فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرصافة الثانية1062بغداد

124محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرصافة الثانية1062بغداد
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6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرصافة الثانية1062بغداد

ي5تحالف بغداد149الرصافة الثانية1062بغداد
ر حبيب طالبانر 49أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرصافة الثانية1062بغداد
11يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الرصافة الثانية1062بغداد

180نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرصافة الثانية1062بغداد

28محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرصافة الثانية1062بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرصافة الثانية1062بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرصافة الثانية1062بغداد

3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرصافة الثانية1062بغداد

108ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

12صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

38رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

7عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

ر حسن20سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد 1شيماء علي حسي 

ي30سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرصافة الثانية1062بغداد

247حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرصافة الثانية1062بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرصافة الثانية1062بغداد

157اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرصافة الثانية1062بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرصافة الثانية1062بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرصافة الثانية1062بغداد

ي35ائتالف النض158الرصافة الثانية1062بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

ي168الرصافة الثانية1062بغداد
 
25ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرصافة الثانية1062بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الرصافة الثانية1062بغداد
15حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرصافة الثانية1062بغداد 199اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الرصافة الثانية1062بغداد

27غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرصافة الثانية1062بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرصافة الثانية1062بغداد
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1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الرصافة الثانية1062بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرصافة الثانية1062بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرصافة الثانية1062بغداد
ر 10حسي 

ر االوىل1063بغداد ي الديمقراطي106فلسـطي 
138محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر االوىل1063بغداد 1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر1تحالف الفتح109فلسـطي  ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ر االوىل1063بغداد ي1تحالف الفتح109فلسـطي  3عدنان فيحان موىس رسر

ر االوىل1063بغداد ي عمران1تحالف الفتح109فلسـطي  1علي يوسف عبدالنن 

ر االوىل1063بغداد ر1تحالف الفتح109فلسـطي  15قاسم محمد جالل حسي 

ر االوىل1063بغداد 2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 509هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 42احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر هاشم3تحالف الفتح109فلسـطي  1حامد عباس ياسي 

ر االوىل1063بغداد ر هاشم حسن3تحالف الفتح109فلسـطي  2سعد حسي 

ر االوىل1063بغداد 1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 134حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر لطيف مركب5تحالف الفتح109فلسـطي  1ضياء حسي 

ر االوىل1063بغداد 1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر5تحالف الفتح109فلسـطي  5فاضل جابر عبد  شني 

ر االوىل1063بغداد 1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 4مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 21محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109فلسـطي  121محمد سالم عبد الحسي 

ر االوىل1063بغداد 1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 20ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي عليوي هادي21تحالف الفتح109فلسـطي  1محاسن خي 

ر االوىل1063بغداد 71نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 29اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر جواد39تحالف الفتح109فلسـطي  15احمد علي حسي 

ر االوىل1063بغداد 139وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109فلسـطي 
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ر االوىل1063بغداد ي116فلسـطي 
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
2جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 275عبدالحسي 

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
15جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد ي118فلسـطي 
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر االوىل1063بغداد 1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136فلسـطي  1حسي 

ر االوىل1063بغداد 106فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 185محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي5تحالف بغداد149فلسـطي 
ر حبيب طالبانر 12أال تحسي 

ر االوىل1063بغداد ي عبد7تحالف بغداد149فلسـطي 
8يونس  قاسم شغان 

ر االوىل1063بغداد 3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 5امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 4عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 7عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 656نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر2ائتالف دولة القانون152فلسـطي  1بهاء الدين نور محمد حسي 

ر االوىل1063بغداد ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
1رسول راضر

ر االوىل1063بغداد ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152فلسـطي  1كاظم  فنجان  حسي 

ر االوىل1063بغداد  علي جابر2ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
ر 1كاظم حسي 

ر االوىل1063بغداد 113محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
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ر االوىل1063بغداد ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152فلسـطي  1منصور حسي 

ر االوىل1063بغداد 1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 18عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ر االوىل1063بغداد 10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 21عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
1رفالء راضر

ر االوىل1063بغداد ر  جخيور جواد8ائتالف دولة القانون152فلسـطي  1سعاد عبدالحسي 

ر االوىل1063بغداد 9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 29احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون152فلسـطي  10ليل مهدي عبد الحسي 

ر االوىل1063بغداد 1نضال  عزيز  عبود حلو20ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 6برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 493ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 4مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 4محمد  رضا داود نارص1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر عذافة1سائرون156فلسـطي  2محمد علي حسي 

ر االوىل1063بغداد 3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 89صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 4محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر3سائرون156فلسـطي  1حيدر  فالح علوان حسي 

ر االوىل1063بغداد ر3سائرون156فلسـطي  1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

ر االوىل1063بغداد 185رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي  كسار3سائرون156فلسـطي 
2سعران  عبيد شانر

ر االوىل1063بغداد 2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156فلسـطي 
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ر االوىل1063بغداد ر غوينم5سائرون156فلسـطي  1باسم جميل حسي 

ر االوىل1063بغداد 125جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2محمد ريسان محمد داود5سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 57سعد مايع صالح  عباس9سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر9سائرون156فلسـطي  1عبدالمطلب احمد ابراهيم حسي 

ر االوىل1063بغداد 1عدي وناس عبد مشكور9سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 52عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر حبيب20سائرون156فلسـطي  ى  حبيب حسي  1برسر

ر االوىل1063بغداد ر حسن20سائرون156فلسـطي  5شيماء علي حسي 

ر االوىل1063بغداد 1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 79جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي30سائرون156فلسـطي 
105حسن كريم مطر شمجر

ر االوىل1063بغداد 2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 54عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد  شتوي غاىلي55سائرون156فلسـطي 
ر 22رعد حسي 

ر االوىل1063بغداد ي77سائرون156فلسـطي  27صباح حسن محمد طلون 

ر االوىل1063بغداد ر80سائرون156فلسـطي  21مناهل جليل علي حسي 

ر االوىل1063بغداد 27امجد هاشم ثامر موله99سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 9نرسين فاضل رحم علي104سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 22ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 555حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر رضا حيدر1ائتالف النض158فلسـطي  1علي حسي 

ر االوىل1063بغداد 2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي حمادي2ائتالف النض158فلسـطي 
1حمادي محمد راضر

ر االوىل1063بغداد ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158فلسـطي  1عبدالحسي 

ر االوىل1063بغداد 2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158فلسـطي 
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ر االوىل1063بغداد 3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 74اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 3حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 20حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 29طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي35ائتالف النض158فلسـطي 
17عالء سكر رسحان الدلفر

ر االوىل1063بغداد 1اسماعيل طه معتوك مهدي42ائتالف النض158فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158فلسـطي 
ر 44حسي 

ر االوىل1063بغداد ي168فلسـطي 
 
20ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ر االوىل1063بغداد ي168فلسـطي 
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ر االوىل1063بغداد ي168فلسـطي 
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ر االوىل1063بغداد ي168فلسـطي 
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ر االوىل1063بغداد ي168فلسـطي 
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ر االوىل1063بغداد ي168فلسـطي 
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ر االوىل1063بغداد ي178فلسـطي 
71حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر االوىل1063بغداد 2اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185فلسـطي  249اياد هاشم حسي 

ر االوىل1063بغداد ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185فلسـطي  1عبدالرسول دن 

ر االوىل1063بغداد 2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ي مغامس3ائتالف الوطنية185فلسـطي 
 علي  عان 

ر 1حسي 

ر االوىل1063بغداد 2عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 12كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 2اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 32غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 10يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185فلسـطي  1زيتون حسي 

ر االوىل1063بغداد 3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 32عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185فلسـطي 
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ر االوىل1063بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188فلسـطي 
ر 49حسي 

ر االوىل1063بغداد 2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188فلسـطي 

ر االوىل1063بغداد 1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي الديمقراطي106فلسـطي 
109محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر الثانية1064بغداد 1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر1تحالف الفتح109فلسـطي  ر جاسم نارص حسي  3حسي 

ر الثانية1064بغداد 1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي1تحالف الفتح109فلسـطي  2عدنان فيحان موىس رسر

ر الثانية1064بغداد ر1تحالف الفتح109فلسـطي  15قاسم محمد جالل حسي 

ر الثانية1064بغداد 1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي  علي  حموش1تحالف الفتح109فلسـطي 
1محمد تف 

ر الثانية1064بغداد 357هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر هاشم3تحالف الفتح109فلسـطي  4حامد عباس ياسي 

ر الثانية1064بغداد 3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 127حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد  علي5تحالف الفتح109فلسـطي 
ر 1محمد علي حسي 

ر الثانية1064بغداد 4مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 44محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 3نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 3حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109فلسـطي  81محمد سالم عبد الحسي 

ر الثانية1064بغداد 24ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 86نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 18اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر جواد39تحالف الفتح109فلسـطي  7احمد علي حسي 

ر الثانية1064بغداد 113وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 
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ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 270عبدالحسي 

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
3اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
16جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
1علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
2صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد ي118فلسـطي 
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر الثانية1064بغداد 102فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 157محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي5تحالف بغداد149فلسـطي 
ر حبيب طالبانر 10أال تحسي 

ر الثانية1064بغداد ي عبد7تحالف بغداد149فلسـطي 
1يونس  قاسم شغان 

ر الثانية1064بغداد 9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 4حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 573نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد  علي جابر2ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
ر 1كاظم حسي 

ر الثانية1064بغداد وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152فلسـطي  1محمد  كاظم في 

ر الثانية1064بغداد 130محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر جي 5ائتالف دولة القانون152فلسـطي  1اسعد رزاق حسي 

ر الثانية1064بغداد ر5ائتالف دولة القانون152فلسـطي  ر احمد هادي حسي  2حسي 

ر الثانية1064بغداد 13عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي حيوان6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
1شاكر درسر خفر

ر الثانية1064بغداد ي6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ر الثانية1064بغداد 2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 17هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152فلسـطي 
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ر الثانية1064بغداد 14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 22احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون152فلسـطي  20ليل مهدي عبد الحسي 

ر الثانية1064بغداد 4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 469ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 3محمد  رضا داود نارص1سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 2حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 62صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 178رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 129جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1محمد ريسان محمد داود5سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 117سعد مايع صالح  عباس9سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 39عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر حسن20سائرون156فلسـطي  25شيماء علي حسي 

ر الثانية1064بغداد 61جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي30سائرون156فلسـطي 
98حسن كريم مطر شمجر

ر الثانية1064بغداد 72عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 9انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد  شتوي غاىلي55سائرون156فلسـطي 
ر 10رعد حسي 

ر الثانية1064بغداد ي77سائرون156فلسـطي  32صباح حسن محمد طلون 

ر الثانية1064بغداد ر80سائرون156فلسـطي  20مناهل جليل علي حسي 

ر الثانية1064بغداد 46امجد هاشم ثامر موله99سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 10نرسين فاضل رحم علي104سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 18ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 669حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر حسن1ائتالف النض158فلسـطي  1خالد متعب ياسي 

ر الثانية1064بغداد 1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158فلسـطي 

Page 445 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر الثانية1064بغداد 1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي2ائتالف النض158فلسـطي   اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

ر الثانية1064بغداد 7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 66اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 4منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 15حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 11ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 25طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ي35ائتالف النض158فلسـطي 
9عالء سكر رسحان الدلفر

ر الثانية1064بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158فلسـطي 
ر 48حسي 

ر الثانية1064بغداد ي168فلسـطي 
 
21ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ر الثانية1064بغداد ي168فلسـطي 
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ر الثانية1064بغداد ي168فلسـطي 
 
8طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ر الثانية1064بغداد ي168فلسـطي 
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ر الثانية1064بغداد ي168فلسـطي 
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ر الثانية1064بغداد ي178فلسـطي 
57حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر الثانية1064بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185فلسـطي  233اياد هاشم حسي 

ر الثانية1064بغداد 1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد يف1ائتالف الوطنية185فلسـطي  ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ر الثانية1064بغداد ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185فلسـطي  1عبدالرسول دن 

ر الثانية1064بغداد 2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 1صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 13غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 8زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185فلسـطي  4زيتون حسي 

ر الثانية1064بغداد 1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد 18عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185فلسـطي 

ر الثانية1064بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188فلسـطي 
ر 57حسي 

ر الثانية1064بغداد 1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188فلسـطي 

ي الديمقراطي106الكـرادة1065بغداد
77محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد ر جاسم نارص حسي  6حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ي1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 14قاسم محمد جالل حسي 

4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد
1محمد تف 

ر1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد
2مهدي تف 

431هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

33احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 4حامد عباس ياسي 

4عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 1امي 

51حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

2شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

3فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

3فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

 علي5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد
ر 1محمد علي حسي 

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

14محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

4وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

5بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 3علي حسن عبدالحسي 

1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 129محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد
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1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 2محاسن خي 

1منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

64نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد 12احمد علي حسي 

106وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الكـرادة1065بغداد

ي116الكـرادة1065بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الكـرادة1065بغداد
3جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي118الكـرادة1065بغداد
21خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118الكـرادة1065بغداد
12عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 380عبدالحسي 

ي118الكـرادة1065بغداد
4عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118الكـرادة1065بغداد
4معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
9اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
17جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
3علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
7فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 4محمد سعد محمد عرين 

ي118الكـرادة1065بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
15انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
1جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118الكـرادة1065بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
8سعدية عبدهللا عوق

ي118الكـرادة1065بغداد
1علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
1نجالء  جبار  مجيد  التميىمي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
11جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
2صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر
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ي118الكـرادة1065بغداد
29علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118الكـرادة1065بغداد
5كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

62فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الكـرادة1065بغداد

ر1بيارق الخي 145الكـرادة1065بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

85محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الكـرادة1065بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الكـرادة1065بغداد

ي5تحالف بغداد149الكـرادة1065بغداد
ر حبيب طالبانر 31أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الكـرادة1065بغداد
8يونس  قاسم شغان 

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

454نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

1اليوجد مرشح2ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد 1محمد  كاظم في 

42محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد ر احمد هادي حسي  2حسي 

10عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد
4شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد
2عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

20عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

1دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الكـرادة1065بغداد 13ليل مهدي عبد الحسي 

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الكـرادة1065بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156الكـرادة1065بغداد

7حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الكـرادة1065بغداد

ي1سائرون156الكـرادة1065بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الكـرادة1065بغداد

211ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الكـرادة1065بغداد
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2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الكـرادة1065بغداد

4محمد  رضا داود نارص1سائرون156الكـرادة1065بغداد

ر عذافة1سائرون156الكـرادة1065بغداد 1محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الكـرادة1065بغداد

64صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الكـرادة1065بغداد

125رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الكـرادة1065بغداد

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الكـرادة1065بغداد

43جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الكـرادة1065بغداد

2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156الكـرادة1065بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156الكـرادة1065بغداد

19سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الكـرادة1065بغداد

4صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156الكـرادة1065بغداد

1مدين حاكم وحيد عبود9سائرون156الكـرادة1065بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156الكـرادة1065بغداد

24عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الكـرادة1065بغداد

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الكـرادة1065بغداد

ر حسن20سائرون156الكـرادة1065بغداد 6شيماء علي حسي 

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الكـرادة1065بغداد

 غاىلي22سائرون156الكـرادة1065بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

2هناء صباح ماجد مهدي22سائرون156الكـرادة1065بغداد

ي30سائرون156الكـرادة1065بغداد
21حسن كريم مطر شمجر

1محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156الكـرادة1065بغداد

23عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الكـرادة1065بغداد

15انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الكـرادة1065بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الكـرادة1065بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156الكـرادة1065بغداد 13صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الكـرادة1065بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

28امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الكـرادة1065بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الكـرادة1065بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الكـرادة1065بغداد

674حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

ر1ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد
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4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

3يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

2احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

60اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

11حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

ر10ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد 1حسي 

10ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد

ي35ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد
11عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الكـرادة1065بغداد
ر 11حسي 

ي168الكـرادة1065بغداد
 
12ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الكـرادة1065بغداد
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168الكـرادة1065بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الكـرادة1065بغداد
 
9طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الكـرادة1065بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الكـرادة1065بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الكـرادة1065بغداد
34حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد 137اياد هاشم حسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد 1عبدالرسول دن 

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

9كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

3اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

16يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد 4زيتون حسي 
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1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الكـرادة1065بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الكـرادة1065بغداد
ر 61حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الكـرادة1065بغداد

ي الديمقراطي106السـعدون1066بغداد
43محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

ي1تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

181هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

16احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

49حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

2فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد 2علي حسن عبدالحسي 

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد 66محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

41نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد 5احمد علي حسي 

36وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109السـعدون1066بغداد

ي118السـعدون1066بغداد
3خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118السـعدون1066بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118السـعدون1066بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 146عبدالحسي 

ي118السـعدون1066بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118السـعدون1066بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118السـعدون1066بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118السـعدون1066بغداد
2صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي118السـعدون1066بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

58فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136السـعدون1066بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145السـعدون1066بغداد

84محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145السـعدون1066بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145السـعدون1066بغداد

ي5تحالف بغداد149السـعدون1066بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149السـعدون1066بغداد
3يونس  قاسم شغان 
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3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149السـعدون1066بغداد

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

235نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

32محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

17احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

4محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152السـعدون1066بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156السـعدون1066بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156السـعدون1066بغداد

216ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156السـعدون1066بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156السـعدون1066بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156السـعدون1066بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156السـعدون1066بغداد

34صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156السـعدون1066بغداد

ر2سائرون156السـعدون1066بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

3محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156السـعدون1066بغداد

146رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156السـعدون1066بغداد

31جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156السـعدون1066بغداد

22سعد مايع صالح  عباس9سائرون156السـعدون1066بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156السـعدون1066بغداد

1عدي وناس عبد مشكور9سائرون156السـعدون1066بغداد

20عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156السـعدون1066بغداد

ر حسن20سائرون156السـعدون1066بغداد 6شيماء علي حسي 

23جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156السـعدون1066بغداد

ي30سائرون156السـعدون1066بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

37عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156السـعدون1066بغداد

56انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156السـعدون1066بغداد
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 شتوي غاىلي55سائرون156السـعدون1066بغداد
ر 9رعد حسي 

ي77سائرون156السـعدون1066بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156السـعدون1066بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

51امجد هاشم ثامر موله99سائرون156السـعدون1066بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156السـعدون1066بغداد

14ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156السـعدون1066بغداد

431حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158السـعدون1066بغداد 1علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

12حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158السـعدون1066بغداد

ي35ائتالف النض158السـعدون1066بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158السـعدون1066بغداد
ر 11حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166السـعدون1066بغداد

ي168السـعدون1066بغداد
 
24ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168السـعدون1066بغداد
 
6طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168السـعدون1066بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178السـعدون1066بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد 207اياد هاشم حسي 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

60غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

7يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد 3زيتون حسي 
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

8عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185السـعدون1066بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188السـعدون1066بغداد
ر 25حسي 

ي الديمقراطي106كمب سارة1067بغداد
22محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

74هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

1عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

27حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد 41محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

24نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد 3احمد علي حسي 

31وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109كمب سارة1067بغداد

ي116كمب سارة1067بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118كمب سارة1067بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 57عبدالحسي 

ي118كمب سارة1067بغداد
8جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118كمب سارة1067بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118كمب سارة1067بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118كمب سارة1067بغداد
5علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

50فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136كمب سارة1067بغداد

60محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145كمب سارة1067بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145كمب سارة1067بغداد

ي5تحالف بغداد149كمب سارة1067بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149كمب سارة1067بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

185نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد
ر 1كاظم حسي 

24محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

20عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152كمب سارة1067بغداد

162ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156كمب سارة1067بغداد

32صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156كمب سارة1067بغداد
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

103رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156كمب سارة1067بغداد

26جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156كمب سارة1067بغداد

11سعد مايع صالح  عباس9سائرون156كمب سارة1067بغداد

14عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156كمب سارة1067بغداد

ر حسن20سائرون156كمب سارة1067بغداد 2شيماء علي حسي 

12جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156كمب سارة1067بغداد

ي30سائرون156كمب سارة1067بغداد
22حسن كريم مطر شمجر

22عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156كمب سارة1067بغداد

13انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156كمب سارة1067بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156كمب سارة1067بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156كمب سارة1067بغداد 12صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156كمب سارة1067بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

25امجد هاشم ثامر موله99سائرون156كمب سارة1067بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156كمب سارة1067بغداد

14ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156كمب سارة1067بغداد

263حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

16اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد

ي35ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158كمب سارة1067بغداد
ر 3حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166كمب سارة1067بغداد

ي168كمب سارة1067بغداد
 
13ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168كمب سارة1067بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168كمب سارة1067بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178كمب سارة1067بغداد
14حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185كمب سارة1067بغداد 119اياد هاشم حسي 

12كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185كمب سارة1067بغداد

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185كمب سارة1067بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185كمب سارة1067بغداد

7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185كمب سارة1067بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185كمب سارة1067بغداد
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188كمب سارة1067بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي106خـالد بن الوليد1068بغداد
99محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي1تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد
1محمد تف 

102هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر3تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

40حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

4مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

7محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد 23محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

21نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد 5احمد علي حسي 

39وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109خـالد بن الوليد1068بغداد

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 93عبدالحسي 

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118خـالد بن الوليد1068بغداد
12علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

86فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136خـالد بن الوليد1068بغداد

134محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145خـالد بن الوليد1068بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145خـالد بن الوليد1068بغداد

ي5تحالف بغداد149خـالد بن الوليد1068بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149خـالد بن الوليد1068بغداد
13يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149خـالد بن الوليد1068بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد
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اصوات 

المرشح

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

229نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

24محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد 1عباس  عبد الحسي 

9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

18احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152خـالد بن الوليد1068بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

5برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

ي1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

3سيف غانم غدير دبح1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

211ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

ر عذافة1سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 1محمد علي حسي 

37صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

1ماهر فيصل صالح ذياب2سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

3مروان  حردان احمد حسن2سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

ر3سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

97رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

ر غوينم5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 1باسم جميل حسي 

2توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد
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اصوات 

المرشح

78جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

ي  نويم5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد
1خالد  عريمش كانر

1خالد صالح محمود يوسف5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

4زيدان خلف محمد مشعان5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

3موفق جواد جاسم محمد5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

3نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

8سعد مايع صالح  عباس9سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

14عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

ي30سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد
70حسن كريم مطر شمجر

1سالم جاسم سلمان  مكطوف30سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

1عبدالرزاق  حنوش حميد منكال30سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

25عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد
ر 8رعد حسي 

ي77سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 45صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

9امجد هاشم ثامر موله99سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

8نرسين فاضل رحم علي104سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

17ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156خـالد بن الوليد1068بغداد

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

461حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

ر حسن1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد 2خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

3فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد 2عبدالحسي 

5عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد
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3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

21اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1براء ابراهيم عباس حسن4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

29حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

ي كاظم سدخان4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد 1ضج لعين 

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

30طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

ي35ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد
8عالء سكر رسحان الدلفر

1اسماعيل طه معتوك مهدي42ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد
ر 303حسي 

7غزوان محمد صالح عبدهللا42ائتالف النض158خـالد بن الوليد1068بغداد

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166خـالد بن الوليد1068بغداد

ي168خـالد بن الوليد1068بغداد
 
51ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168خـالد بن الوليد1068بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168خـالد بن الوليد1068بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168خـالد بن الوليد1068بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168خـالد بن الوليد1068بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178خـالد بن الوليد1068بغداد
35حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

4اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد 199اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

يف1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

3عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد 2عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

ر1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد 1محمد  داخل طارش حسي 

ر1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد ي عليوي  حسي 
2مهدي بانر

2يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد
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ر محمد3ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد 1سمي  فراك حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

1احمد هاشم عبدعلي هاشم10ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

10يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد 3زيتون حسي 

4كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

8عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185خـالد بن الوليد1068بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188خـالد بن الوليد1068بغداد
ر 13حسي 

ي الديمقراطي106بغداد الجديدة1069بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد
5محمد تف 

199هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

18احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

29حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد 18محمد سالم عبد الحسي 

68نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد 5احمد علي حسي 

60وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109بغداد الجديدة1069بغداد

ي116بغداد الجديدة1069بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118بغداد الجديدة1069بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 152عبدالحسي 

ي118بغداد الجديدة1069بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118بغداد الجديدة1069بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118بغداد الجديدة1069بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118بغداد الجديدة1069بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118بغداد الجديدة1069بغداد
30علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

38فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136بغداد الجديدة1069بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145بغداد الجديدة1069بغداد

65محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145بغداد الجديدة1069بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145بغداد الجديدة1069بغداد

ي5تحالف بغداد149بغداد الجديدة1069بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149بغداد الجديدة1069بغداد

406نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

62محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد
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1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152بغداد الجديدة1069بغداد

194ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

26صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

78رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

7جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

ر حسن20سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد 1شيماء علي حسي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

ي30سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

13نرسين فاضل رحم علي104سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156بغداد الجديدة1069بغداد

297حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد

ر حسن1ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد 10خالد متعب ياسي 

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد

18اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد

34طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد

ي35ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد
19عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158بغداد الجديدة1069بغداد
ر 20حسي 

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166بغداد الجديدة1069بغداد

ي168بغداد الجديدة1069بغداد
 
13ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168بغداد الجديدة1069بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168بغداد الجديدة1069بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي168بغداد الجديدة1069بغداد
 
5مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي178بغداد الجديدة1069بغداد
39حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد 148اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد

9غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد 1زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185بغداد الجديدة1069بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188بغداد الجديدة1069بغداد
ر 33حسي 

ي الديمقراطي106الغدير1070بغداد
40محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ي1تحالف الفتح109الغدير1070بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109الغدير1070بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الغدير1070بغداد
1مهدي تف 

113هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

8احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

33حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109الغدير1070بغداد 1ضياء حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

15محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

2بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

2زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد 3علي حسن عبدالحسي 

3فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الغدير1070بغداد 106محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

28نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الغدير1070بغداد
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13اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الغدير1070بغداد 8احمد علي حسي 

55وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الغدير1070بغداد

ي118الغدير1070بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118الغدير1070بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الغدير1070بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 145عبدالحسي 

ي118الغدير1070بغداد
29جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الغدير1070بغداد
2حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الغدير1070بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الغدير1070بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الغدير1070بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

82فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الغدير1070بغداد

73محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الغدير1070بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الغدير1070بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الغدير1070بغداد
1يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الغدير1070بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

262نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد
ر 1كاظم حسي 

28محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد
2شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد

1عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152الغدير1070بغداد
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4برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الغدير1070بغداد

169ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الغدير1070بغداد

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156الغدير1070بغداد

3حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الغدير1070بغداد

34صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الغدير1070بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الغدير1070بغداد

ر2سائرون156الغدير1070بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الغدير1070بغداد

ر3سائرون156الغدير1070بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

85رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الغدير1070بغداد

ي  كسار3سائرون156الغدير1070بغداد
3سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الغدير1070بغداد

25جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الغدير1070بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156الغدير1070بغداد

17سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الغدير1070بغداد

7عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الغدير1070بغداد

ر حسن20سائرون156الغدير1070بغداد 2شيماء علي حسي 

1فرات جابر نبخ مظلوم20سائرون156الغدير1070بغداد

16جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الغدير1070بغداد

1هناء صباح ماجد مهدي22سائرون156الغدير1070بغداد

ي30سائرون156الغدير1070بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الغدير1070بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الغدير1070بغداد

14انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الغدير1070بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الغدير1070بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156الغدير1070بغداد 19صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الغدير1070بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

12امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الغدير1070بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الغدير1070بغداد

14ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الغدير1070بغداد

361حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الغدير1070بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الغدير1070بغداد 1خالد متعب ياسي 

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158الغدير1070بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الغدير1070بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الغدير1070بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الغدير1070بغداد
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1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الغدير1070بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الغدير1070بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158الغدير1070بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158الغدير1070بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الغدير1070بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الغدير1070بغداد

50طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الغدير1070بغداد

ي35ائتالف النض158الغدير1070بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الغدير1070بغداد
ر 34حسي 

13برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الغدير1070بغداد

ي168الغدير1070بغداد
 
29ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الغدير1070بغداد
 
10طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الغدير1070بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الغدير1070بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي178الغدير1070بغداد
39حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد 162اياد هاشم حسي 

2سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

يف1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد 2عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

26كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

15غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الغدير1070بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الغدير1070بغداد
ر 20حسي 

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الغدير1070بغداد

ر1حركة ارادة188الغدير1070بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

ي1071بغداد ي الديمقراطي106الخليـج العرن 
21محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي1071بغداد 417هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد 26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد 54حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الخليـج العرن 
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ي1071بغداد 28محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الخليـج العرن  21محمد سالم عبد الحسي 

ي1071بغداد 10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد 36نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد 19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد ر جواد39تحالف الفتح109الخليـج العرن  5احمد علي حسي 

ي1071بغداد 99وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الخليـج العرن 

ي1071بغداد ي116الخليـج العرن 
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي1071بغداد ي118الخليـج العرن 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 255عبدالحسي 

ي1071بغداد ي118الخليـج العرن 
37جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي1071بغداد ي118الخليـج العرن 
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي1071بغداد ي118الخليـج العرن 
28علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي1071بغداد 38فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الخليـج العرن 

ي1071بغداد 64محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الخليـج العرن 

ي1071بغداد 11علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الخليـج العرن 

ي1071بغداد 527نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 101محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 12عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 36احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن  1ليل مهدي عبد الحسي 

ي1071بغداد 3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الخليـج العرن 

ي1071بغداد 283ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 45صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 92رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 14جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 43سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 18عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد ر حسن20سائرون156الخليـج العرن  3شيماء علي حسي 

ي1071بغداد 10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد ي30سائرون156الخليـج العرن 
4حسن كريم مطر شمجر

ي1071بغداد 9عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد  شتوي غاىلي55سائرون156الخليـج العرن 
ر 3رعد حسي 
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ي1071بغداد ي77سائرون156الخليـج العرن  13صباح حسن محمد طلون 

ي1071بغداد ر80سائرون156الخليـج العرن  8مناهل جليل علي حسي 

ي1071بغداد 5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 84نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 11ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الخليـج العرن 

ي1071بغداد 292حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الخليـج العرن 

ي1071بغداد 3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الخليـج العرن 

ي1071بغداد 22اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الخليـج العرن 

ي1071بغداد 1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الخليـج العرن 

ي1071بغداد 62طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الخليـج العرن 

ي1071بغداد ي35ائتالف النض158الخليـج العرن 
17عالء سكر رسحان الدلفر

ي1071بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158الخليـج العرن 
ر 15حسي 

ي1071بغداد ي168الخليـج العرن 
 
15ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي1071بغداد ي168الخليـج العرن 
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي1071بغداد ي178الخليـج العرن 
57حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ي1071بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185الخليـج العرن  117اياد هاشم حسي 

ي1071بغداد 9كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الخليـج العرن 

ي1071بغداد 11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الخليـج العرن 

ي1071بغداد 7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الخليـج العرن 

ي1071بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الخليـج العرن  1زيتون حسي 

ي1071بغداد 6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الخليـج العرن 

ي1071بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الخليـج العرن 
ر 22حسي 

ي الديمقراطي106المثنـى1072بغداد
74محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ر1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ي1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

 مرعي مكلد1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد
ر 1محمود ياسي 

96هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

12احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 1حني 
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2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1عمر  عواد صالح احمد3تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

34حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

 علي5تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد
ر 1محمد علي حسي 

2مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

16محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

5بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

3زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

2فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 56محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

2حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

23نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد 1احمد علي حسي 

43وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المثنـى1072بغداد

ي118المثنـى1072بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118المثنـى1072بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118المثنـى1072بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 87عبدالحسي 

ي118المثنـى1072بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118المثنـى1072بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
6قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
3محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
1انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر
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ي118المثنـى1072بغداد
12انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 3خديجة وادي مي 

ي118المثنـى1072بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1072بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

88فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المثنـى1072بغداد

118محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المثنـى1072بغداد

ي5تحالف بغداد149المثنـى1072بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المثنـى1072بغداد
3يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المثنـى1072بغداد

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

4حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

11عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

209نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد
4رسول راضر

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد
ر 1كاظم حسي 

31محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

16عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

7احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

1بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المثنـى1072بغداد

4اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المثنـى1072بغداد
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3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المثنـى1072بغداد

3جمال فاخر عويد علي1سائرون156المثنـى1072بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المثنـى1072بغداد

ي1سائرون156المثنـى1072بغداد 5رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المثنـى1072بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المثنـى1072بغداد

168ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المثنـى1072بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المثنـى1072بغداد

6محمد  رضا داود نارص1سائرون156المثنـى1072بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المثنـى1072بغداد

5باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المثنـى1072بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156المثنـى1072بغداد

23صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المثنـى1072بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156المثنـى1072بغداد

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156المثنـى1072بغداد

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156المثنـى1072بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156المثنـى1072بغداد

ر3سائرون156المثنـى1072بغداد 2حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156المثنـى1072بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 

93رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المثنـى1072بغداد

ي  كسار3سائرون156المثنـى1072بغداد
16سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156المثنـى1072بغداد

25جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المثنـى1072بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156المثنـى1072بغداد

19سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المثنـى1072بغداد

1عدي وناس عبد مشكور9سائرون156المثنـى1072بغداد

4لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156المثنـى1072بغداد

ر11سائرون156المثنـى1072بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

16عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المثنـى1072بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156المثنـى1072بغداد

ي كريم سادة20سائرون156المثنـى1072بغداد 1ابتهال ناج 

ر حبيب20سائرون156المثنـى1072بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون156المثنـى1072بغداد 1شيماء علي حسي 

28جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المثنـى1072بغداد

ي30سائرون156المثنـى1072بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

20عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المثنـى1072بغداد
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1علي  تموز عودة سمح33سائرون156المثنـى1072بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المثنـى1072بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المثنـى1072بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156المثنـى1072بغداد 13صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المثنـى1072بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

16امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المثنـى1072بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المثنـى1072بغداد

12ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المثنـى1072بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

395حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

ر1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

ر حسن1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد 5خالد متعب ياسي 

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد 2علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

ي2ائتالف النض158المثنـى1072بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

51اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض158المثنـى1072بغداد 1حاجم حسي 

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

10طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1كامل طامي حسون محمد19ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158المثنـى1072بغداد

ي35ائتالف النض158المثنـى1072بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المثنـى1072بغداد
ر 17حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المثنـى1072بغداد

ي168المثنـى1072بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق
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ي168المثنـى1072بغداد
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168المثنـى1072بغداد
 
4ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168المثنـى1072بغداد
 
8طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المثنـى1072بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المثنـى1072بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المثنـى1072بغداد
15حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد 120اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد 1عبدالرسول دن 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

2عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

ر10ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد 1خالد ابراهيم عبدالرحمن حسي 

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

20يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

8زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المثنـى1072بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المثنـى1072بغداد
ر 11حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188المثنـى1072بغداد

ي الديمقراطي106الزعفرانيـة1073بغداد
9محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

179هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

78حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

33محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد 23محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

79نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد 4احمد علي حسي 

47وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الزعفرانيـة1073بغداد

ي118الزعفرانيـة1073بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 109عبدالحسي 

ي118الزعفرانيـة1073بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الزعفرانيـة1073بغداد
21انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الزعفرانيـة1073بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

Page 473 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الزعفرانيـة1073بغداد

59محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الزعفرانيـة1073بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الزعفرانيـة1073بغداد

ي5تحالف بغداد149الزعفرانيـة1073بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الزعفرانيـة1073بغداد
4يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الزعفرانيـة1073بغداد

387نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

42محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

16عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

33احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد 23ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الزعفرانيـة1073بغداد

220ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

60صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

108رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

14جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

9سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

14عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

ر حسن20سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد 1شيماء علي حسي 

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

ي30سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

14عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد
ر 9رعد حسي 

ر80سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

12ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الزعفرانيـة1073بغداد

230حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد

8اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد
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اصوات 

المرشح

18طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد

ي35ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الزعفرانيـة1073بغداد
ر 27حسي 

ي168الزعفرانيـة1073بغداد
 
22ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الزعفرانيـة1073بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الزعفرانيـة1073بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الزعفرانيـة1073بغداد 117اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الزعفرانيـة1073بغداد

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الزعفرانيـة1073بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الزعفرانيـة1073بغداد

23زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الزعفرانيـة1073بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الزعفرانيـة1073بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي106الربيـع1074بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

219هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

51احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

63حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

88محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد 12محمد سالم عبد الحسي 

35نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

21اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد 5احمد علي حسي 

50وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الربيـع1074بغداد

ي116الربيـع1074بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الربيـع1074بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 99عبدالحسي 

ي118الربيـع1074بغداد
9جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الربيـع1074بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الربيـع1074بغداد
16علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

43فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الربيـع1074بغداد

52محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الربيـع1074بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الربيـع1074بغداد

ي5تحالف بغداد149الربيـع1074بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الربيـع1074بغداد
146يونس  قاسم شغان 

9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الربيـع1074بغداد

309نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

35محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد
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اصوات 

المرشح

15هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الربيـع1074بغداد

228ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الربيـع1074بغداد

45صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الربيـع1074بغداد

106رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الربيـع1074بغداد

7جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الربيـع1074بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الربيـع1074بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الربيـع1074بغداد

ر حسن20سائرون156الربيـع1074بغداد 2شيماء علي حسي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الربيـع1074بغداد

ي30سائرون156الربيـع1074بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الربيـع1074بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الربيـع1074بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الربيـع1074بغداد
ر 7رعد حسي 

ر80سائرون156الربيـع1074بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

7امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الربيـع1074بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الربيـع1074بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الربيـع1074بغداد

257حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الربيـع1074بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الربيـع1074بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الربيـع1074بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الربيـع1074بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الربيـع1074بغداد

51طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الربيـع1074بغداد

ي35ائتالف النض158الربيـع1074بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الربيـع1074بغداد
ر 12حسي 

5برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الربيـع1074بغداد

ي168الربيـع1074بغداد
 
39ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الربيـع1074بغداد
 
7وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الربيـع1074بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الربيـع1074بغداد
78حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد 174اياد هاشم حسي 
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7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد

32زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد 2زيتون حسي 

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الربيـع1074بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الربيـع1074بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي106الوليـد1075بغداد
15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

216هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

19احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

21حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

151محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد 10محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

53نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد 5احمد علي حسي 

45وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الوليـد1075بغداد

ي118الوليـد1075بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 117عبدالحسي 

ي118الوليـد1075بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوليـد1075بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الوليـد1075بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

26فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الوليـد1075بغداد

96محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الوليـد1075بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الوليـد1075بغداد

ي5تحالف بغداد149الوليـد1075بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الوليـد1075بغداد
5يونس  قاسم شغان 

10ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الوليـد1075بغداد

287نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

32محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

31عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

21احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 
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1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الوليـد1075بغداد

175ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الوليـد1075بغداد

50صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الوليـد1075بغداد

52رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الوليـد1075بغداد

11جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الوليـد1075بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الوليـد1075بغداد

11عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الوليـد1075بغداد

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الوليـد1075بغداد

34عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الوليـد1075بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الوليـد1075بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الوليـد1075بغداد
ر 8رعد حسي 

ي77سائرون156الوليـد1075بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الوليـد1075بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الوليـد1075بغداد

13نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الوليـد1075بغداد

20ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الوليـد1075بغداد

222حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الوليـد1075بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الوليـد1075بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الوليـد1075بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الوليـد1075بغداد

13ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الوليـد1075بغداد

61طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الوليـد1075بغداد

ي35ائتالف النض158الوليـد1075بغداد
30عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الوليـد1075بغداد
ر 8حسي 

ي168الوليـد1075بغداد
 
50ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الوليـد1075بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الوليـد1075بغداد
 
6وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178الوليـد1075بغداد
33حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد 201اياد هاشم حسي 

49كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد

43غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد

50يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد

97زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد 3زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الوليـد1075بغداد
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 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الوليـد1075بغداد
ر 12حسي 

ي الديمقراطي106المدائـن1076بغداد
7محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ي1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 3عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

129هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

215احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

4اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 1سعد حسي 

24حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ر5تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

 علي5تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد
ر 2محمد علي حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

2بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 23محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

2حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 5محاسن خي 

38نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد 1احمد علي حسي 

13وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المدائـن1076بغداد

ي118المدائـن1076بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 186عبدالحسي 

ي118المدائـن1076بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر
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ي118المدائـن1076بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
88جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
1حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي118المدائـن1076بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136المدائـن1076بغداد

10فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المدائـن1076بغداد

ر1بيارق الخي 145المدائـن1076بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

40محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المدائـن1076بغداد

ي5تحالف بغداد149المدائـن1076بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المدائـن1076بغداد
1يونس  قاسم شغان 

22ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المدائـن1076بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

8حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

5عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

4علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

308نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد
1رسول راضر

1اليوجد مرشح2ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد 1محمد  كاظم في 

22محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد 1منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد
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1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

2مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد
1رفالء راضر

14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

15احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

11علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المدائـن1076بغداد

4برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المدائـن1076بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المدائـن1076بغداد

ي1سائرون156المدائـن1076بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المدائـن1076بغداد

91ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المدائـن1076بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المدائـن1076بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156المدائـن1076بغداد

ر عذافة1سائرون156المدائـن1076بغداد 1محمد علي حسي 

6نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المدائـن1076بغداد

31صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المدائـن1076بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المدائـن1076بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156المدائـن1076بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156المدائـن1076بغداد

ر3سائرون156المدائـن1076بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156المدائـن1076بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

25رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المدائـن1076بغداد

ي  كسار3سائرون156المدائـن1076بغداد
1سعران  عبيد شانر

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المدائـن1076بغداد

15جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المدائـن1076بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156المدائـن1076بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156المدائـن1076بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المدائـن1076بغداد

3محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156المدائـن1076بغداد

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المدائـن1076بغداد

ر حبيب20سائرون156المدائـن1076بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156المدائـن1076بغداد

5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المدائـن1076بغداد
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ي30سائرون156المدائـن1076بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

9عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المدائـن1076بغداد

1مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156المدائـن1076بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المدائـن1076بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المدائـن1076بغداد
ر 23رعد حسي 

ي77سائرون156المدائـن1076بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المدائـن1076بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المدائـن1076بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المدائـن1076بغداد

18ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المدائـن1076بغداد

80حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

10هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

4اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

ر10ائتالف النض158المدائـن1076بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

151طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

1اليوجد مرشح19ائتالف النض158المدائـن1076بغداد

ي35ائتالف النض158المدائـن1076بغداد
249عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المدائـن1076بغداد
ر 1حسي 

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المدائـن1076بغداد

ي168المدائـن1076بغداد
 
14ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المدائـن1076بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المدائـن1076بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178المدائـن1076بغداد
6حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد 81اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

يف1ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 
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1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد 2عبدالرسول دن 

ر محمد3ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد 1سمي  فراك حسي 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

1219كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

28غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

12يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

ر22ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد 1رباح عبود جسام حسي 

3504زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

1فاروق  عبد دايس فيحان22ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

9عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المدائـن1076بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المدائـن1076بغداد
ر 10حسي 

3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188المدائـن1076بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188المدائـن1076بغداد

ي الديمقراطي106جسـر دياىل1077بغداد
7محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

ي عمران1تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد
2محمد تف 

206هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

103احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

34حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

27محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد 47محمد سالم عبد الحسي 

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

53نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

36اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد 3احمد علي حسي 

33وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109جسـر دياىل1077بغداد

ي118جسـر دياىل1077بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر
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ي118جسـر دياىل1077بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 83عبدالحسي 

ي118جسـر دياىل1077بغداد
16جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118جسـر دياىل1077بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118جسـر دياىل1077بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118جسـر دياىل1077بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118جسـر دياىل1077بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

19فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136جسـر دياىل1077بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145جسـر دياىل1077بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

65محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145جسـر دياىل1077بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145جسـر دياىل1077بغداد

ي5تحالف بغداد149جسـر دياىل1077بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149جسـر دياىل1077بغداد
2يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149جسـر دياىل1077بغداد

2عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

287نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

41محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

71عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

41احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

1بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد 16ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152جسـر دياىل1077بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

475ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

104صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

65رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

ي  كسار3سائرون156جسـر دياىل1077بغداد
2سعران  عبيد شانر
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19جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

12سعد مايع صالح  عباس9سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

25عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

ر حسن20سائرون156جسـر دياىل1077بغداد 6شيماء علي حسي 

5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

ي30سائرون156جسـر دياىل1077بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

10عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156جسـر دياىل1077بغداد
ر 24رعد حسي 

ي77سائرون156جسـر دياىل1077بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156جسـر دياىل1077بغداد 14مناهل جليل علي حسي 

43امجد هاشم ثامر موله99سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

18نرسين فاضل رحم علي104سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

95ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156جسـر دياىل1077بغداد

204حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

4اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

337طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد

ي35ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد
86عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158جسـر دياىل1077بغداد
ر 8حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166جسـر دياىل1077بغداد

ي168جسـر دياىل1077بغداد
 
17ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168جسـر دياىل1077بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168جسـر دياىل1077بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168جسـر دياىل1077بغداد
 
41وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178جسـر دياىل1077بغداد
11حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد 210اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

93كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد
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1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

26غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

52يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

141زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد 1زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

84عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185جسـر دياىل1077بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188جسـر دياىل1077بغداد
ر 14حسي 

ي الديمقراطي106النهـروان1078بغداد
3محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد ر جاسم نارص حسي  4حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ي1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد
5محمد تف 

308هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

488احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 3حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 2حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 1سعد حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 2امي 

106حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر5تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

79محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

5بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد
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3زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 4علي حسن عبدالحسي 

2فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 102محمد سالم عبد الحسي 

2مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 5ياسي 

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 2محاسن خي 

59نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد 2احمد علي حسي 

62وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109النهـروان1078بغداد

ي116النهـروان1078بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118النهـروان1078بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 212عبدالحسي 

ي118النهـروان1078بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

2فالح ساري عبداىسر

ي118النهـروان1078بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي118النهـروان1078بغداد
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
5اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
37جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
23انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
3ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
1صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
1عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

ي118النهـروان1078بغداد
2كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136النهـروان1078بغداد 1حسي 

9فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136النهـروان1078بغداد
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اصوات 

المرشح

19محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145النهـروان1078بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145النهـروان1078بغداد

5حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1275نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد
ر 1كاظم حسي 

61محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد 1منصور حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

3عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد 1عباس  عبد الحسي 

202عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

16عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

101احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1عواطف  نعمة  ناهي  صخي 20ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد 22ليل مهدي عبد الحسي 

1270علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152النهـروان1078بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156النهـروان1078بغداد

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156النهـروان1078بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156النهـروان1078بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156النهـروان1078بغداد

ي1سائرون156النهـروان1078بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156النهـروان1078بغداد

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156النهـروان1078بغداد

Page 488 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

137ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156النهـروان1078بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156النهـروان1078بغداد

13محمد  رضا داود نارص1سائرون156النهـروان1078بغداد

ر عذافة1سائرون156النهـروان1078بغداد 3محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156النهـروان1078بغداد

3باسم خزعل خشان جازع2سائرون156النهـروان1078بغداد

7رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156النهـروان1078بغداد

34صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156النهـروان1078بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156النهـروان1078بغداد

ر2سائرون156النهـروان1078بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156النهـروان1078بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156النهـروان1078بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156النهـروان1078بغداد

2حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156النهـروان1078بغداد

27رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156النهـروان1078بغداد

ي  كسار3سائرون156النهـروان1078بغداد
5سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156النهـروان1078بغداد

ر3سائرون156النهـروان1078بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156النهـروان1078بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156النهـروان1078بغداد

20جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156النهـروان1078بغداد

1خالد صالح محمود يوسف5سائرون156النهـروان1078بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156النهـروان1078بغداد

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156النهـروان1078بغداد

1ثائر عبداللطيف عبدالحميد علي9سائرون156النهـروان1078بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156النهـروان1078بغداد

23سعد مايع صالح  عباس9سائرون156النهـروان1078بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156النهـروان1078بغداد

1عدي وناس عبد مشكور9سائرون156النهـروان1078بغداد

2ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156النهـروان1078بغداد

11عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156النهـروان1078بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156النهـروان1078بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156النهـروان1078بغداد

ر احمد11سائرون156النهـروان1078بغداد 1محمد هادي حسي 

ي كريم سادة20سائرون156النهـروان1078بغداد 1ابتهال ناج 

ر حبيب20سائرون156النهـروان1078بغداد ى  حبيب حسي  1برسر
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ر حسن20سائرون156النهـروان1078بغداد 3شيماء علي حسي 

1فرات جابر نبخ مظلوم20سائرون156النهـروان1078بغداد

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156النهـروان1078بغداد

16جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156النهـروان1078بغداد

ي22سائرون156النهـروان1078بغداد
1حيدر زرزور جودة حسانر

1هناء صباح ماجد مهدي22سائرون156النهـروان1078بغداد

ي30سائرون156النهـروان1078بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

2غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156النهـروان1078بغداد

1محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156النهـروان1078بغداد

10عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156النهـروان1078بغداد

1هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156النهـروان1078بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156النهـروان1078بغداد
ر 3050رعد حسي 

ي77سائرون156النهـروان1078بغداد 19صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156النهـروان1078بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون156النهـروان1078بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156النهـروان1078بغداد

13ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156النهـروان1078بغداد

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

137حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

ر حسن1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد 11خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

2عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

6اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158النهـروان1078بغداد 1حسي 

1مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

9ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

40طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158النهـروان1078بغداد
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1فاهم جميل وزاي هارون19ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

ي35ائتالف النض158النهـروان1078بغداد
1اسيل عباس داود شان 

4رافع سليمان محمد احمد35ائتالف النض158النهـروان1078بغداد

ي35ائتالف النض158النهـروان1078بغداد
153عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158النهـروان1078بغداد
ر 45حسي 

ي168النهـروان1078بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168النهـروان1078بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178النهـروان1078بغداد
33حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد 53اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

يف1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد 1عبدالرسول دن 

4عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

2محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

ر1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

2يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد
 علي  عان 

ر 1حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد 1حسي 

ر22ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد 1رباح عبود جسام حسي 

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185النهـروان1078بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188النهـروان1078بغداد
ر 36حسي 

6حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188النهـروان1078بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188النهـروان1078بغداد

2مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188النهـروان1078بغداد

ي الديمقراطي106الوحـدة1079بغداد
37محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ر1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد ر جاسم نارص حسي  7حسي 
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2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ي1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 6علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

ر1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

460هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

1478احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

5اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 3سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد
ر 1عامر حسي 

1عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

8عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 1عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 1امي 

164حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

5سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 1ضياء حسي 

ر5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد
ر 1محمد علي حسي 

2مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

23محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 37محمد سالم عبد الحسي 

1منيف  عطية  غذيان  عليوي16تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

37ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 1ياسي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 15محاسن خي 

301نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

77اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد 4احمد علي حسي 

84وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الوحـدة1079بغداد

ي116الوحـدة1079بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118الوحـدة1079بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118الوحـدة1079بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 3رزاق حسي 
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ي118الوحـدة1079بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 157عبدالحسي 

ي118الوحـدة1079بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

6فالح ساري عبداىسر

ي118الوحـدة1079بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
36جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118الوحـدة1079بغداد
2علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
1حيدر عواد توفيق سلمان6تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118الوحـدة1079بغداد
19علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الوحـدة1079بغداد

2محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136الوحـدة1079بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الوحـدة1079بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145الوحـدة1079بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

66محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الوحـدة1079بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الوحـدة1079بغداد

ي5تحالف بغداد149الوحـدة1079بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الوحـدة1079بغداد
4يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الوحـدة1079بغداد

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

4حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

13رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

4علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد
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1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1083نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد
ر 4كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد 1محمد  كاظم في 

135محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد 6منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد 1اسعد رزاق حسي 

3بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

3حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد 1عباس  عبد الحسي 

47عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

47هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد
1رفالء راضر

1زبيدة  محمد جواد  سعيد  حسن8ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

22عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

98احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

 علي13ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد
ر ي حسي  1جعفر عبدالنن 

1صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد 7ليل مهدي عبد الحسي 

12علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الوحـدة1079بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الوحـدة1079بغداد

5برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الوحـدة1079بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156الوحـدة1079بغداد

ي1سائرون156الوحـدة1079بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الوحـدة1079بغداد

330ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الوحـدة1079بغداد

7مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الوحـدة1079بغداد
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3محمد  رضا داود نارص1سائرون156الوحـدة1079بغداد

ر عذافة1سائرون156الوحـدة1079بغداد 4محمد علي حسي 

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الوحـدة1079بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الوحـدة1079بغداد

64صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الوحـدة1079بغداد

ر2سائرون156الوحـدة1079بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الوحـدة1079بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156الوحـدة1079بغداد

5مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الوحـدة1079بغداد

ر3سائرون156الوحـدة1079بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

61رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الوحـدة1079بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الوحـدة1079بغداد

ي  كسار3سائرون156الوحـدة1079بغداد
2سعران  عبيد شانر

ر3سائرون156الوحـدة1079بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الوحـدة1079بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156الوحـدة1079بغداد

20جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الوحـدة1079بغداد

ي  نويم5سائرون156الوحـدة1079بغداد
2خالد  عريمش كانر

14سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الوحـدة1079بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الوحـدة1079بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الوحـدة1079بغداد

ر11سائرون156الوحـدة1079بغداد  دالمي امي 
ر 3عامر امي 

29عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الوحـدة1079بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الوحـدة1079بغداد

ر حسن20سائرون156الوحـدة1079بغداد 2شيماء علي حسي 

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الوحـدة1079بغداد

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون156الوحـدة1079بغداد

8جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الوحـدة1079بغداد

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الوحـدة1079بغداد

ي30سائرون156الوحـدة1079بغداد
20حسن كريم مطر شمجر

2غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الوحـدة1079بغداد

8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الوحـدة1079بغداد

49انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الوحـدة1079بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الوحـدة1079بغداد
ر 13رعد حسي 

ي77سائرون156الوحـدة1079بغداد 11صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الوحـدة1079بغداد 12مناهل جليل علي حسي 
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2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الوحـدة1079بغداد

45نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الوحـدة1079بغداد

103ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الوحـدة1079بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

311حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد 6خالد متعب ياسي 

10رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

2قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

5مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

2فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

15هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

494اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد 1حسي 

16ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

28طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد

ي35ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد
2504عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الوحـدة1079بغداد
ر 45حسي 

ي168الوحـدة1079بغداد
 
12ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الوحـدة1079بغداد
 
8ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الوحـدة1079بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الوحـدة1079بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الوحـدة1079بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 2حسي 

ي168الوحـدة1079بغداد
 
9وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الوحـدة1079بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي168الوحـدة1079بغداد
 
2رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي178الوحـدة1079بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد 106اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد 2عبدالرسول دن 

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

2محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

4عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

3فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

420كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

3اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

4عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

5غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

264زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

10كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الوحـدة1079بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الوحـدة1079بغداد
ر 119حسي 

4حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الوحـدة1079بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الوحـدة1079بغداد

ي الديمقراطي106سـومـر1080بغداد
62محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد 2قاسم محمد جالل حسي 

306هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

60حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

14محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد 27محمد سالم عبد الحسي 

40ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

22نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

21اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد
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ر جواد39تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد 6احمد علي حسي 

53وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109سـومـر1080بغداد

ي118سـومـر1080بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 181عبدالحسي 

ي118سـومـر1080بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118سـومـر1080بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118سـومـر1080بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118سـومـر1080بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118سـومـر1080بغداد
16علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

69فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136سـومـر1080بغداد

161محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145سـومـر1080بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145سـومـر1080بغداد

ي5تحالف بغداد149سـومـر1080بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149سـومـر1080بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

320نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

94محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

9عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

23احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152سـومـر1080بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156سـومـر1080بغداد

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156سـومـر1080بغداد

240ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156سـومـر1080بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156سـومـر1080بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156سـومـر1080بغداد

49صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156سـومـر1080بغداد

ر3سائرون156سـومـر1080بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

165رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156سـومـر1080بغداد

59جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156سـومـر1080بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156سـومـر1080بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156سـومـر1080بغداد

42سعد مايع صالح  عباس9سائرون156سـومـر1080بغداد
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16عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156سـومـر1080بغداد

ر حسن20سائرون156سـومـر1080بغداد 3شيماء علي حسي 

61جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156سـومـر1080بغداد

ي30سائرون156سـومـر1080بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

21عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156سـومـر1080بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156سـومـر1080بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156سـومـر1080بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156سـومـر1080بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156سـومـر1080بغداد 82مناهل جليل علي حسي 

31امجد هاشم ثامر موله99سائرون156سـومـر1080بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156سـومـر1080بغداد

5ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156سـومـر1080بغداد

451حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

14طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158سـومـر1080بغداد

ي35ائتالف النض158سـومـر1080بغداد
25عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158سـومـر1080بغداد
ر 33حسي 

ي168سـومـر1080بغداد
 
32ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168سـومـر1080بغداد
 
8طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178سـومـر1080بغداد
55حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد 252اياد هاشم حسي 

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد

28غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد 1زيتون حسي 

80عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185سـومـر1080بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188سـومـر1080بغداد
ر 38حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188سـومـر1080بغداد

ي الديمقراطي106عـــدن1081بغداد
36محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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376هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

47احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

60حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

16محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد 15محمد سالم عبد الحسي 

30ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

105نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

13اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد 2احمد علي حسي 

68وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109عـــدن1081بغداد

ي118عـــدن1081بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 200عبدالحسي 

ي118عـــدن1081بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118عـــدن1081بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118عـــدن1081بغداد
16علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

44فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136عـــدن1081بغداد

157محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145عـــدن1081بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145عـــدن1081بغداد

ي5تحالف بغداد149عـــدن1081بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149عـــدن1081بغداد
3يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149عـــدن1081بغداد

410نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

92محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

19عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

17احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152عـــدن1081بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

187ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156عـــدن1081بغداد

54صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156عـــدن1081بغداد

117رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156عـــدن1081بغداد

27جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156عـــدن1081بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156عـــدن1081بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156عـــدن1081بغداد

ر حسن20سائرون156عـــدن1081بغداد 3شيماء علي حسي 

50جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156عـــدن1081بغداد
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ي30سائرون156عـــدن1081بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

15عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156عـــدن1081بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156عـــدن1081بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156عـــدن1081بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون156عـــدن1081بغداد 55مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156عـــدن1081بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156عـــدن1081بغداد

486حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158عـــدن1081بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158عـــدن1081بغداد

18اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158عـــدن1081بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158عـــدن1081بغداد

10ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158عـــدن1081بغداد

45طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158عـــدن1081بغداد

ي35ائتالف النض158عـــدن1081بغداد
15عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158عـــدن1081بغداد
ر 26حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166عـــدن1081بغداد

ي168عـــدن1081بغداد
 
28ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168عـــدن1081بغداد
 
11طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168عـــدن1081بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168عـــدن1081بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178عـــدن1081بغداد
42حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد 350اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد

41غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد

6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد 3زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد

46عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185عـــدن1081بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188عـــدن1081بغداد
ر 24حسي 

ي الديمقراطي106الجـزائر1082بغداد
27محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

563هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

39احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

137حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

26محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد 25محمد سالم عبد الحسي 
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11ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

71نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

30اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد 2احمد علي حسي 

104وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الجـزائر1082بغداد

ي116الجـزائر1082بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي118الجـزائر1082بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 270عبدالحسي 

ي118الجـزائر1082بغداد
23جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الجـزائر1082بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الجـزائر1082بغداد
15علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

48فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الجـزائر1082بغداد

67محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الجـزائر1082بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الجـزائر1082بغداد

ي5تحالف بغداد149الجـزائر1082بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الجـزائر1082بغداد
5يونس  قاسم شغان 

950نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

198محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

17هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

11عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

44عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

34احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الجـزائر1082بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

278ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الجـزائر1082بغداد

58صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الجـزائر1082بغداد

122رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الجـزائر1082بغداد

39جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الجـزائر1082بغداد

26سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الجـزائر1082بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الجـزائر1082بغداد

ر حسن20سائرون156الجـزائر1082بغداد 2شيماء علي حسي 

90جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الجـزائر1082بغداد

ي30سائرون156الجـزائر1082بغداد
21حسن كريم مطر شمجر

21عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الجـزائر1082بغداد

20انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الجـزائر1082بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الجـزائر1082بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156الجـزائر1082بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

Page 502 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر80سائرون156الجـزائر1082بغداد 122مناهل جليل علي حسي 

18امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الجـزائر1082بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الجـزائر1082بغداد

280حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد

29اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد

67طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد

ي35ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الجـزائر1082بغداد
ر 43حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الجـزائر1082بغداد

ي168الجـزائر1082بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الجـزائر1082بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الجـزائر1082بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الجـزائر1082بغداد
54حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الجـزائر1082بغداد 144اياد هاشم حسي 

14غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الجـزائر1082بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الجـزائر1082بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الجـزائر1082بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الجـزائر1082بغداد 9زيتون حسي 

20عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الجـزائر1082بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الجـزائر1082بغداد
ر 33حسي 

ي الديمقراطي106الرافديـن1083بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

239هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

21احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

48حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

5محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد 6محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

21نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد 2احمد علي حسي 

57وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرافديـن1083بغداد

ي118الرافديـن1083بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 255عبدالحسي 

ي118الرافديـن1083بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر
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ي118الرافديـن1083بغداد
27انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرافديـن1083بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

25فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرافديـن1083بغداد

71محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرافديـن1083بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الرافديـن1083بغداد
2يونس  قاسم شغان 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الرافديـن1083بغداد

329نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

90محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

11عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

18احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد 21ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الرافديـن1083بغداد

163ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرافديـن1083بغداد

33صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرافديـن1083بغداد

67رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرافديـن1083بغداد

37جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرافديـن1083بغداد

11سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرافديـن1083بغداد

32عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرافديـن1083بغداد

20جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرافديـن1083بغداد

ي30سائرون156الرافديـن1083بغداد
12حسن كريم مطر شمجر

9عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرافديـن1083بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرافديـن1083بغداد

ر80سائرون156الرافديـن1083بغداد 82مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرافديـن1083بغداد

215حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرافديـن1083بغداد

23اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرافديـن1083بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرافديـن1083بغداد

15ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرافديـن1083بغداد

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرافديـن1083بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرافديـن1083بغداد
ر 15حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الرافديـن1083بغداد

ي168الرافديـن1083بغداد
 
20ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرافديـن1083بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق
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ي168الرافديـن1083بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الرافديـن1083بغداد
28حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد 137اياد هاشم حسي 

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد 1زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد

17عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرافديـن1083بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرافديـن1083بغداد
ر 31حسي 

ي الديمقراطي106الراشـدية1084بغداد
19محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ر1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد ر جاسم نارص حسي  4حسي 

5رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ي1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 8عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 2علي يوسف عبدالنن 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد
1مهدي تف 

446هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

77احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

5اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر3تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 3عزيز رسر

84حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

4سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 2ضياء حسي 

ر5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

7مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

40محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد
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ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 29محمد سالم عبد الحسي 

33ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

1سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

135نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

20اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد 6احمد علي حسي 

113وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الراشـدية1084بغداد

ي118الراشـدية1084بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118الراشـدية1084بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118الراشـدية1084بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 184عبدالحسي 

ي118الراشـدية1084بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118الراشـدية1084بغداد
14اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
2حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
5سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
4علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
4فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
1انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
22انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118الراشـدية1084بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
1علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
1احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118الراشـدية1084بغداد
1عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الراشـدية1084بغداد

46فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الراشـدية1084بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الراشـدية1084بغداد
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يدي حسن1بيارق الخي 145الراشـدية1084بغداد ر محمود  رسر 2حسي 

107محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الراشـدية1084بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الراشـدية1084بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الراشـدية1084بغداد
5يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الراشـدية1084بغداد

15امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

6رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

9عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

5عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

10عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

10علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

8محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

650نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد
2رسول راضر

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

64محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد 4منصور حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

2حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

4صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

11عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

9كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد
5رفالء راضر

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

22احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

4محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد 7ليل مهدي عبد الحسي 
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1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الراشـدية1084بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الراشـدية1084بغداد

30برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الراشـدية1084بغداد

3جمال فاخر عويد علي1سائرون156الراشـدية1084بغداد

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الراشـدية1084بغداد

ي1سائرون156الراشـدية1084بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

7صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الراشـدية1084بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الراشـدية1084بغداد

183ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الراشـدية1084بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الراشـدية1084بغداد

6محمد  رضا داود نارص1سائرون156الراشـدية1084بغداد

ر عذافة1سائرون156الراشـدية1084بغداد 3محمد علي حسي 

6نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الراشـدية1084بغداد

14باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الراشـدية1084بغداد

4حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الراشـدية1084بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الراشـدية1084بغداد

48صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الراشـدية1084بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الراشـدية1084بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156الراشـدية1084بغداد

ر2سائرون156الراشـدية1084بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الراشـدية1084بغداد

5مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الراشـدية1084بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156الراشـدية1084بغداد

ر3سائرون156الراشـدية1084بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

50رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الراشـدية1084بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الراشـدية1084بغداد

ي  كسار3سائرون156الراشـدية1084بغداد
5سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الراشـدية1084بغداد

ر3سائرون156الراشـدية1084بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الراشـدية1084بغداد

111جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الراشـدية1084بغداد

5عدي اركان عباس نعمان5سائرون156الراشـدية1084بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156الراشـدية1084بغداد

3محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156الراشـدية1084بغداد

20سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الراشـدية1084بغداد

ر عباس مهدي9سائرون156الراشـدية1084بغداد 1عادل حسي 
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3مدين حاكم وحيد عبود9سائرون156الراشـدية1084بغداد

14عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الراشـدية1084بغداد

2محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الراشـدية1084بغداد

5محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الراشـدية1084بغداد

ر حبيب20سائرون156الراشـدية1084بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون156الراشـدية1084بغداد 8شيماء علي حسي 

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الراشـدية1084بغداد

1897جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الراشـدية1084بغداد

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الراشـدية1084بغداد

1عقيل كاظم عبد حسن22سائرون156الراشـدية1084بغداد

ي محمد  عبدهللا22سائرون156الراشـدية1084بغداد 1عالء  خي 

3علي حسن  علي22سائرون156الراشـدية1084بغداد

 غاىلي22سائرون156الراشـدية1084بغداد
ر ي حسي 

5ناظم  غنر

1هناء صباح ماجد مهدي22سائرون156الراشـدية1084بغداد

ي30سائرون156الراشـدية1084بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الراشـدية1084بغداد

53عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الراشـدية1084بغداد

1مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الراشـدية1084بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الراشـدية1084بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الراشـدية1084بغداد
ر 13رعد حسي 

ي77سائرون156الراشـدية1084بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الراشـدية1084بغداد 147مناهل جليل علي حسي 

12امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الراشـدية1084بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الراشـدية1084بغداد

13ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الراشـدية1084بغداد

225حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

ر1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد 1خالد متعب ياسي 

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد 2علي حسي 

4فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد 1عبدالحسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد
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1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

2فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

4احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

12اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

4عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

10حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد 5حسي 

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

1فاهم جميل وزاي هارون19ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد

ي35ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الراشـدية1084بغداد
ر 77حسي 

ي168الراشـدية1084بغداد
 
21ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الراشـدية1084بغداد
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الراشـدية1084بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الراشـدية1084بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 

ي178الراشـدية1084بغداد
57حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد 150اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

2يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد
 علي  عان 

ر 2حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

18غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد 1حسي 

ر22ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد 1رباح عبود جسام حسي 
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2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

28عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الراشـدية1084بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الراشـدية1084بغداد
ر 24حسي 

8حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الراشـدية1084بغداد

ر1حركة ارادة188الراشـدية1084بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

ر1حركة ارادة188الراشـدية1084بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

2ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الراشـدية1084بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الراشـدية1084بغداد

ي الديمقراطي106اور1085بغداد
52محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

488هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اور1085بغداد

48احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اور1085بغداد

186حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اور1085بغداد

49محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اور1085بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اور1085بغداد 26محمد سالم عبد الحسي 

14ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اور1085بغداد

94نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اور1085بغداد

26اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109اور1085بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اور1085بغداد 11احمد علي حسي 

179وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اور1085بغداد

ي116اور1085بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118اور1085بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 341عبدالحسي 

ي118اور1085بغداد
14جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118اور1085بغداد
20انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118اور1085بغداد
52علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

56فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اور1085بغداد

69محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اور1085بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145اور1085بغداد

ي5تحالف بغداد149اور1085بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149اور1085بغداد
7يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اور1085بغداد

829نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

195محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

16عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد
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10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

30احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد 18ليل مهدي عبد الحسي 

44علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152اور1085بغداد

383ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اور1085بغداد

86صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اور1085بغداد

301رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اور1085بغداد

119جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اور1085بغداد

95سعد مايع صالح  عباس9سائرون156اور1085بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اور1085بغداد

ر حسن20سائرون156اور1085بغداد 6شيماء علي حسي 

45جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اور1085بغداد

ي30سائرون156اور1085بغداد
39حسن كريم مطر شمجر

74عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156اور1085بغداد

15انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156اور1085بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156اور1085بغداد
ر 4رعد حسي 

ر80سائرون156اور1085بغداد 136مناهل جليل علي حسي 

68امجد هاشم ثامر موله99سائرون156اور1085بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156اور1085بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156اور1085بغداد

396حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اور1085بغداد

15هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اور1085بغداد

50اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اور1085بغداد

8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اور1085بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158اور1085بغداد

27طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اور1085بغداد

ي35ائتالف النض158اور1085بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158اور1085بغداد
ر 81حسي 

7برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166اور1085بغداد

ي168اور1085بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اور1085بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178اور1085بغداد
49حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اور1085بغداد 152اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اور1085بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اور1085بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اور1085بغداد
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3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185اور1085بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اور1085بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اور1085بغداد
ر 46حسي 

ي الديمقراطي106الشـعب1086بغداد
44محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

453هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

41احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

177حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد 20محمد سالم عبد الحسي 

16ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

93نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد 20احمد علي حسي 

158وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الشـعب1086بغداد

ي116الشـعب1086بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الشـعب1086بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 309عبدالحسي 

ي118الشـعب1086بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـعب1086بغداد
14انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـعب1086بغداد
25علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

52فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الشـعب1086بغداد

77محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الشـعب1086بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الشـعب1086بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149الشـعب1086بغداد
2يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الشـعب1086بغداد

539نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

124محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

11عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

15احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الشـعب1086بغداد

359ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الشـعب1086بغداد

52صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الشـعب1086بغداد

155رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الشـعب1086بغداد
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المرشح

93جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الشـعب1086بغداد

24سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الشـعب1086بغداد

19عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الشـعب1086بغداد

ر حسن20سائرون156الشـعب1086بغداد 1شيماء علي حسي 

51جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الشـعب1086بغداد

ي30سائرون156الشـعب1086بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

56عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الشـعب1086بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الشـعب1086بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الشـعب1086بغداد
ر 5رعد حسي 

ر80سائرون156الشـعب1086بغداد 129مناهل جليل علي حسي 

10امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الشـعب1086بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الشـعب1086بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الشـعب1086بغداد

439حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الشـعب1086بغداد

12هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الشـعب1086بغداد

37اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الشـعب1086بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الشـعب1086بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الشـعب1086بغداد

19طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الشـعب1086بغداد

ي35ائتالف النض158الشـعب1086بغداد
8عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الشـعب1086بغداد
ر 29حسي 

7برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الشـعب1086بغداد

ي168الشـعب1086بغداد
 
17ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الشـعب1086بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الشـعب1086بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178الشـعب1086بغداد
59حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الشـعب1086بغداد 224اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الشـعب1086بغداد

17غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الشـعب1086بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الشـعب1086بغداد 2زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الشـعب1086بغداد

18عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الشـعب1086بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الشـعب1086بغداد
ر 27حسي 

ي الديمقراطي106الوركـاء1087بغداد
30محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

498هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

77احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد
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المرشح

131حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

42محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد 25محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

97نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

16اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد 4احمد علي حسي 

194وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الوركـاء1087بغداد

ي116الوركـاء1087بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الوركـاء1087بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 259عبدالحسي 

ي118الوركـاء1087بغداد
8جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الوركـاء1087بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الوركـاء1087بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

51فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الوركـاء1087بغداد

56محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الوركـاء1087بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الوركـاء1087بغداد

ي5تحالف بغداد149الوركـاء1087بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الوركـاء1087بغداد
2يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الوركـاء1087بغداد

747نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

182محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

15عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

28عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

49احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الوركـاء1087بغداد

390ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الوركـاء1087بغداد

115صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الوركـاء1087بغداد

240رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الوركـاء1087بغداد

127جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الوركـاء1087بغداد

43سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الوركـاء1087بغداد

36عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الوركـاء1087بغداد

ر حسن20سائرون156الوركـاء1087بغداد 8شيماء علي حسي 

95جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الوركـاء1087بغداد
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ي30سائرون156الوركـاء1087بغداد
24حسن كريم مطر شمجر

97عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الوركـاء1087بغداد

11انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الوركـاء1087بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الوركـاء1087بغداد
ر 15رعد حسي 

ي77سائرون156الوركـاء1087بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الوركـاء1087بغداد 352مناهل جليل علي حسي 

24امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الوركـاء1087بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الوركـاء1087بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الوركـاء1087بغداد

273حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد

39اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد

11حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد

ي35ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد
10عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الوركـاء1087بغداد
ر 46حسي 

18برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الوركـاء1087بغداد

ي168الوركـاء1087بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الوركـاء1087بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الوركـاء1087بغداد
111حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الوركـاء1087بغداد 126اياد هاشم حسي 

5غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الوركـاء1087بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الوركـاء1087بغداد

9عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الوركـاء1087بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الوركـاء1087بغداد
ر 51حسي 

ي الديمقراطي106آشور1088بغداد
54محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

314هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109آشور1088بغداد

21احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109آشور1088بغداد

78حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109آشور1088بغداد

62محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109آشور1088بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109آشور1088بغداد 15محمد سالم عبد الحسي 

18ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109آشور1088بغداد

16نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109آشور1088بغداد

21اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109آشور1088بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109آشور1088بغداد 4احمد علي حسي 
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120وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109آشور1088بغداد

ي116آشور1088بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118آشور1088بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 193عبدالحسي 

ي118آشور1088بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118آشور1088بغداد
8انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118آشور1088بغداد
20علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

55فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136آشور1088بغداد

62محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145آشور1088بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145آشور1088بغداد

ي5تحالف بغداد149آشور1088بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149آشور1088بغداد
1يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149آشور1088بغداد

467نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

157محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

15عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

29احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

8علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152آشور1088بغداد

194ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156آشور1088بغداد

53صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156آشور1088بغداد

198رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156آشور1088بغداد

102جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156آشور1088بغداد

54سعد مايع صالح  عباس9سائرون156آشور1088بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156آشور1088بغداد

ر حسن20سائرون156آشور1088بغداد 1شيماء علي حسي 

29جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156آشور1088بغداد

ي30سائرون156آشور1088بغداد
19حسن كريم مطر شمجر

32عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156آشور1088بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156آشور1088بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156آشور1088بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156آشور1088بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156آشور1088بغداد 134مناهل جليل علي حسي 

32امجد هاشم ثامر موله99سائرون156آشور1088بغداد
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1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156آشور1088بغداد

322حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158آشور1088بغداد

14هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158آشور1088بغداد

75اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158آشور1088بغداد

8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158آشور1088بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158آشور1088بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158آشور1088بغداد

ي35ائتالف النض158آشور1088بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158آشور1088بغداد
ر 33حسي 

ي168آشور1088بغداد
 
11ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168آشور1088بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168آشور1088بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178آشور1088بغداد
41حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد 74اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد 3زيتون حسي 

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185آشور1088بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188آشور1088بغداد
ر 36حسي 

ي الديمقراطي106عقبة بن نافع1089بغداد
39محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

353هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

16احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

71حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد 13محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

71نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد 7احمد علي حسي 

107وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109عقبة بن نافع1089بغداد

ي116عقبة بن نافع1089بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118عقبة بن نافع1089بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 231عبدالحسي 

ي118عقبة بن نافع1089بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118عقبة بن نافع1089بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر
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ي118عقبة بن نافع1089بغداد
21علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

52فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136عقبة بن نافع1089بغداد

139محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145عقبة بن نافع1089بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145عقبة بن نافع1089بغداد

ي5تحالف بغداد149عقبة بن نافع1089بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149عقبة بن نافع1089بغداد

478نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

134محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

13عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

29عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

27احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152عقبة بن نافع1089بغداد

211ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

54صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

149رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

67جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

18سعد مايع صالح  عباس9سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

ر حسن20سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد 1شيماء علي حسي 

35جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

ي30سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

31عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد
ر 15رعد حسي 

ي77سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد 84مناهل جليل علي حسي 

36امجد هاشم ثامر موله99سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156عقبة بن نافع1089بغداد

363حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد

16هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد

33اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد

16حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد
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19ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد

21طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد

ي35ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158عقبة بن نافع1089بغداد
ر 35حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166عقبة بن نافع1089بغداد

ي168عقبة بن نافع1089بغداد
 
22ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168عقبة بن نافع1089بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178عقبة بن نافع1089بغداد
28حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185عقبة بن نافع1089بغداد 221اياد هاشم حسي 

18غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185عقبة بن نافع1089بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185عقبة بن نافع1089بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185عقبة بن نافع1089بغداد 1زيتون حسي 

14عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185عقبة بن نافع1089بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188عقبة بن نافع1089بغداد
ر 23حسي 

ي الديمقراطي106األورفلي1090بغداد
2محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

418هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

37احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

99حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

105محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد 22محمد سالم عبد الحسي 

107نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد 3احمد علي حسي 

69وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109األورفلي1090بغداد

ي116األورفلي1090بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118األورفلي1090بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 412عبدالحسي 

ي118األورفلي1090بغداد
18جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118األورفلي1090بغداد
27انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118األورفلي1090بغداد
58علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

23فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136األورفلي1090بغداد

12محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145األورفلي1090بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145األورفلي1090بغداد

ي5تحالف بغداد149األورفلي1090بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149األورفلي1090بغداد
2يونس  قاسم شغان 

622نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

66محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

Page 520 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

15عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

30احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد 27ليل مهدي عبد الحسي 

7علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152األورفلي1090بغداد

659ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156األورفلي1090بغداد

156صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156األورفلي1090بغداد

118رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156األورفلي1090بغداد

195جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156األورفلي1090بغداد

165سعد مايع صالح  عباس9سائرون156األورفلي1090بغداد

29عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156األورفلي1090بغداد

ر حسن20سائرون156األورفلي1090بغداد 35شيماء علي حسي 

41جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156األورفلي1090بغداد

ي30سائرون156األورفلي1090بغداد
834حسن كريم مطر شمجر

1482عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156األورفلي1090بغداد

22انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156األورفلي1090بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156األورفلي1090بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون156األورفلي1090بغداد 30صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156األورفلي1090بغداد 15مناهل جليل علي حسي 

97امجد هاشم ثامر موله99سائرون156األورفلي1090بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156األورفلي1090بغداد

31ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156األورفلي1090بغداد

144حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158األورفلي1090بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158األورفلي1090بغداد

10اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158األورفلي1090بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158األورفلي1090بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158األورفلي1090بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158األورفلي1090بغداد

ي35ائتالف النض158األورفلي1090بغداد
12عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158األورفلي1090بغداد
ر 29حسي 

ي168األورفلي1090بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178األورفلي1090بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185األورفلي1090بغداد 31اياد هاشم حسي 

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185األورفلي1090بغداد
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 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188األورفلي1090بغداد
ر 13حسي 

ي الديمقراطي106أهل البيت1091بغداد
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

126هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

12احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

132حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

17محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد 13محمد سالم عبد الحسي 

61نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد 3احمد علي حسي 

36وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109أهل البيت1091بغداد

ي118أهل البيت1091بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 114عبدالحسي 

ي118أهل البيت1091بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118أهل البيت1091بغداد
12انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118أهل البيت1091بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

16فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136أهل البيت1091بغداد

6محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145أهل البيت1091بغداد

349نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

30محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد 17ليل مهدي عبد الحسي 

4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152أهل البيت1091بغداد

550ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156أهل البيت1091بغداد

170صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156أهل البيت1091بغداد

126رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156أهل البيت1091بغداد

425جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156أهل البيت1091بغداد

273سعد مايع صالح  عباس9سائرون156أهل البيت1091بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156أهل البيت1091بغداد

ر حسن20سائرون156أهل البيت1091بغداد 300شيماء علي حسي 

85جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156أهل البيت1091بغداد

ي30سائرون156أهل البيت1091بغداد
127حسن كريم مطر شمجر

152عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156أهل البيت1091بغداد
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15انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156أهل البيت1091بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156أهل البيت1091بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون156أهل البيت1091بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156أهل البيت1091بغداد 21مناهل جليل علي حسي 

193امجد هاشم ثامر موله99سائرون156أهل البيت1091بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156أهل البيت1091بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156أهل البيت1091بغداد

82حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158أهل البيت1091بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158أهل البيت1091بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158أهل البيت1091بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158أهل البيت1091بغداد

ي35ائتالف النض158أهل البيت1091بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158أهل البيت1091بغداد
ر 34حسي 

ي178أهل البيت1091بغداد
12حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185أهل البيت1091بغداد 26اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185أهل البيت1091بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185أهل البيت1091بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185أهل البيت1091بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185أهل البيت1091بغداد 4زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185أهل البيت1091بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188أهل البيت1091بغداد
ر 10حسي 

ي الديمقراطي106اسـامـة1092بغداد
23محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

354هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

41احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

197حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

36محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد 27محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

40نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد 6احمد علي حسي 

106وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اسـامـة1092بغداد

ي118اسـامـة1092بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 261عبدالحسي 

ي118اسـامـة1092بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118اسـامـة1092بغداد
17انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118اسـامـة1092بغداد
28علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر
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22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اسـامـة1092بغداد

15محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اسـامـة1092بغداد

ي5تحالف بغداد149اسـامـة1092بغداد
ر حبيب طالبانر 8أال تحسي 

572نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

77محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

21عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

27احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد 10ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152اسـامـة1092بغداد

539ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اسـامـة1092بغداد

166صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اسـامـة1092بغداد

199رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اسـامـة1092بغداد

266جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اسـامـة1092بغداد

108سعد مايع صالح  عباس9سائرون156اسـامـة1092بغداد

24عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اسـامـة1092بغداد

ر حسن20سائرون156اسـامـة1092بغداد 12شيماء علي حسي 

99جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اسـامـة1092بغداد

ي30سائرون156اسـامـة1092بغداد
93حسن كريم مطر شمجر

206عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156اسـامـة1092بغداد

41انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156اسـامـة1092بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156اسـامـة1092بغداد
ر 12رعد حسي 

ي77سائرون156اسـامـة1092بغداد 5صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156اسـامـة1092بغداد 26مناهل جليل علي حسي 

235امجد هاشم ثامر موله99سائرون156اسـامـة1092بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون156اسـامـة1092بغداد

11ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156اسـامـة1092بغداد

209حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد

14اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد

ي35ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158اسـامـة1092بغداد
ر 84حسي 
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ي168اسـامـة1092بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168اسـامـة1092بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178اسـامـة1092بغداد
35حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اسـامـة1092بغداد 42اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اسـامـة1092بغداد

12غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اسـامـة1092بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اسـامـة1092بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اسـامـة1092بغداد
ر 21حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي الديمقراطي106ان 
9محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي ذر الغفاري1093بغداد 244هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 34احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 105حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ان  5محمد سالم عبد الحسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد 10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 53نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ر جواد39تحالف الفتح109ان  6احمد علي حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد 72وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي116ان 
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي ذر الغفاري1093بغداد ي118ان 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 204عبدالحسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي118ان 
18جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي ذر الغفاري1093بغداد ي118ان 
14انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي ذر الغفاري1093بغداد ي118ان 
18علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي ذر الغفاري1093بغداد 29فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 10محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي عبد7تحالف بغداد149ان 
1يونس  قاسم شغان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 501نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 59محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 17احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون152ان  30ليل مهدي عبد الحسي 
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ي ذر الغفاري1093بغداد 1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 808ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 291صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 167رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 486جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 270سعد مايع صالح  عباس9سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 27عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ر حسن20سائرون156ان  793شيماء علي حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد 31جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي30سائرون156ان 
242حسن كريم مطر شمجر

ي ذر الغفاري1093بغداد 450عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 53انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد  شتوي غاىلي55سائرون156ان 
ر 7رعد حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي77سائرون156ان  19صباح حسن محمد طلون 

ي ذر الغفاري1093بغداد ر80سائرون156ان  72مناهل جليل علي حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد 1089امجد هاشم ثامر موله99سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 8نرسين فاضل رحم علي104سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 33ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 110حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 29اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي35ائتالف النض158ان 
5عالء سكر رسحان الدلفر

ي ذر الغفاري1093بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158ان 
ر 103حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد ي168ان 
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي ذر الغفاري1093بغداد ي168ان 
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي ذر الغفاري1093بغداد ي178ان 
16حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ي ذر الغفاري1093بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185ان  32اياد هاشم حسي 

ي ذر الغفاري1093بغداد 1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد 1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185ان 

ي ذر الغفاري1093بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ان 
ر 17حسي 

ي الديمقراطي106الرشاد1094بغداد
7محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد
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4حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد ر جاسم نارص حسي  5حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ي1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

458هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

80احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 3عزيز رسر

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 1امي 

210حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

3سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

2حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

20محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

1نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر محمد10تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 1يوسف رسول حسي 

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 23محمد سالم عبد الحسي 

35ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

2حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد
ر راضر 3سحر حسي 

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

211نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

45اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

Page 527 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر جواد39تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد 7احمد علي حسي 

227وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرشاد1094بغداد

ي116الرشاد1094بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الرشاد1094بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118الرشاد1094بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 285عبدالحسي 

ي118الرشاد1094بغداد
3فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
30جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
1سهاد فاضل عباس مصطفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
3فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
18انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 3خديجة وادي مي 

ي118الرشاد1094بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
49علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشاد1094بغداد
2كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الرشاد1094بغداد

35فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرشاد1094بغداد

ر1بيارق الخي 145الرشاد1094بغداد 2زاحم اسماعيل علي حسي 

37محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرشاد1094بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرشاد1094بغداد

ي5تحالف بغداد149الرشاد1094بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرشاد1094بغداد
1يونس  قاسم شغان 

17امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

7حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

3خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

14رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

18عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

16عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
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15عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

11عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

22علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

8محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

3مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

915نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد 3بهاء الدين نور محمد حسي 

 علي2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
ر 2خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
3رسول راضر

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
ر 3كاظم حسي 

1اليوجد مرشح2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

129محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد 8منصور حسي 

2بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد ر احمد هادي حسي  3حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

33عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

2جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

4لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
ر ر منشد حسي  2حسي 

2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

2كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

2اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
6رفالء راضر

19عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

21احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
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ي13ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

1دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد 23ليل مهدي عبد الحسي 

1محمد عبد مصطاف عادي20ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

31علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الرشاد1094بغداد

4اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الرشاد1094بغداد

5برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الرشاد1094بغداد

3جمال فاخر عويد علي1سائرون156الرشاد1094بغداد

8حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الرشاد1094بغداد

9صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الرشاد1094بغداد

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الرشاد1094بغداد

1373ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرشاد1094بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الرشاد1094بغداد

9محمد  رضا داود نارص1سائرون156الرشاد1094بغداد

ر عذافة1سائرون156الرشاد1094بغداد 4محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الرشاد1094بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الرشاد1094بغداد

2حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الرشاد1094بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الرشاد1094بغداد

229صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرشاد1094بغداد

4علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الرشاد1094بغداد

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الرشاد1094بغداد

3مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الرشاد1094بغداد

ر3سائرون156الرشاد1094بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 

182رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرشاد1094بغداد

ي  كسار3سائرون156الرشاد1094بغداد
12سعران  عبيد شانر

2عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الرشاد1094بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156الرشاد1094بغداد

99جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرشاد1094بغداد

2عدي اركان عباس نعمان5سائرون156الرشاد1094بغداد

3محمد ريسان محمد داود5سائرون156الرشاد1094بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156الرشاد1094بغداد

1ثائر عبداللطيف عبدالحميد علي9سائرون156الرشاد1094بغداد

2سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156الرشاد1094بغداد

111سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرشاد1094بغداد
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1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156الرشاد1094بغداد

3طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الرشاد1094بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الرشاد1094بغداد

1مدين حاكم وحيد عبود9سائرون156الرشاد1094بغداد

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156الرشاد1094بغداد

61عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرشاد1094بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الرشاد1094بغداد

ر احمد11سائرون156الرشاد1094بغداد 1محمد هادي حسي 

3محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الرشاد1094بغداد

ر حسن20سائرون156الرشاد1094بغداد 33شيماء علي حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156الرشاد1094بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الرشاد1094بغداد

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الرشاد1094بغداد

63جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرشاد1094بغداد

2عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الرشاد1094بغداد

1علي حسن  علي22سائرون156الرشاد1094بغداد

 غاىلي22سائرون156الرشاد1094بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

1هناء صباح ماجد مهدي22سائرون156الرشاد1094بغداد

ي30سائرون156الرشاد1094بغداد
155حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الرشاد1094بغداد

289عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرشاد1094بغداد

36انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرشاد1094بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرشاد1094بغداد
ر 57رعد حسي 

ي77سائرون156الرشاد1094بغداد 315صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الرشاد1094بغداد 18مناهل جليل علي حسي 

274امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرشاد1094بغداد

9نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الرشاد1094بغداد

238ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرشاد1094بغداد

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

208حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد 1خالد متعب ياسي 

9رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

4صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد 2علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الرشاد1094بغداد
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ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الرشاد1094بغداد 2عبدالحسي 

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

11احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

25اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الرشاد1094بغداد 4حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

2احمد كريم عبد الجبار عبد هللا19ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

73طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرشاد1094بغداد

ي35ائتالف النض158الرشاد1094بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرشاد1094بغداد
ر 73حسي 

ي168الرشاد1094بغداد
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الرشاد1094بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرشاد1094بغداد
 
4ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الرشاد1094بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الرشاد1094بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الرشاد1094بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168الرشاد1094بغداد
 
2رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي178الرشاد1094بغداد
39حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد 57اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

4عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

ر1ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد 1محمد  داخل طارش حسي 

3عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد
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3اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد 1حسي 

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الرشاد1094بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرشاد1094بغداد
ر 15حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الرشاد1094بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الرشاد1094بغداد

ر1حركة ارادة188الرشاد1094بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الرشاد1094بغداد

ي الديمقراطي106الحكيم1095بغداد
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

287هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

122حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

14محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد 20محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

87نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد 4احمد علي حسي 

108وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحكيم1095بغداد

ي118الحكيم1095بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 247عبدالحسي 

ي118الحكيم1095بغداد
19جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحكيم1095بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحكيم1095بغداد
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

9فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحكيم1095بغداد

8محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحكيم1095بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحكيم1095بغداد

ي5تحالف بغداد149الحكيم1095بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

512نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

73محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

15عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد
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17عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

26احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الحكيم1095بغداد

631ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحكيم1095بغداد

201صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحكيم1095بغداد

169رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحكيم1095بغداد

100جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحكيم1095بغداد

336سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحكيم1095بغداد

39عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحكيم1095بغداد

ر حسن20سائرون156الحكيم1095بغداد 882شيماء علي حسي 

32جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحكيم1095بغداد

ي30سائرون156الحكيم1095بغداد
415حسن كريم مطر شمجر

218عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحكيم1095بغداد

11انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحكيم1095بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحكيم1095بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156الحكيم1095بغداد 20صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الحكيم1095بغداد 39مناهل جليل علي حسي 

1029امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحكيم1095بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الحكيم1095بغداد

15ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحكيم1095بغداد

161حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحكيم1095بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحكيم1095بغداد

15اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحكيم1095بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحكيم1095بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحكيم1095بغداد

ي35ائتالف النض158الحكيم1095بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحكيم1095بغداد
ر 92حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الحكيم1095بغداد

ي168الحكيم1095بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الحكيم1095بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الحكيم1095بغداد
14حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحكيم1095بغداد 33اياد هاشم حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الحكيم1095بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحكيم1095بغداد
ر 9حسي 

ي الديمقراطي106الحـارث1096بغداد
16محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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256هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

41احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

177حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

34محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد 8محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

54نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد 3احمد علي حسي 

126وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحـارث1096بغداد

ي116الحـارث1096بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118الحـارث1096بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 305عبدالحسي 

ي118الحـارث1096بغداد
14جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحـارث1096بغداد
22انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحـارث1096بغداد
58علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

19فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحـارث1096بغداد

15محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحـارث1096بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحـارث1096بغداد

625نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

58محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

36عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

20احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

13علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الحـارث1096بغداد

596ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحـارث1096بغداد

206صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحـارث1096بغداد

176رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحـارث1096بغداد

228جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحـارث1096بغداد

613سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحـارث1096بغداد

25عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحـارث1096بغداد

ر حسن20سائرون156الحـارث1096بغداد 23شيماء علي حسي 

67جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحـارث1096بغداد

ي30سائرون156الحـارث1096بغداد
1118حسن كريم مطر شمجر
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280عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحـارث1096بغداد

79انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحـارث1096بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحـارث1096بغداد
ر 11رعد حسي 

ي77سائرون156الحـارث1096بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الحـارث1096بغداد 14مناهل جليل علي حسي 

125امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحـارث1096بغداد

11ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحـارث1096بغداد

181حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحـارث1096بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحـارث1096بغداد

43اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحـارث1096بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحـارث1096بغداد

8طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحـارث1096بغداد

ي35ائتالف النض158الحـارث1096بغداد
23عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحـارث1096بغداد
ر 82حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الحـارث1096بغداد

ي168الحـارث1096بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الحـارث1096بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الحـارث1096بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحـارث1096بغداد 37اياد هاشم حسي 

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحـارث1096بغداد

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الحـارث1096بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحـارث1096بغداد
ر 19حسي 

ي الديمقراطي106المعامل1097بغداد
4محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

579هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

79احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

49حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

16محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المعامل1097بغداد 28محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

124نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

14اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

88وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المعامل1097بغداد

ي116المعامل1097بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي118المعامل1097بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 216عبدالحسي 

ي118المعامل1097بغداد
162جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المعامل1097بغداد
22انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر
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ي118المعامل1097بغداد
30علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

11فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المعامل1097بغداد

11محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المعامل1097بغداد

1943نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

200محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

38عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

13عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

16عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

11احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المعامل1097بغداد

449ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المعامل1097بغداد

63صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المعامل1097بغداد

24رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المعامل1097بغداد

12جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المعامل1097بغداد

11سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المعامل1097بغداد

25عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المعامل1097بغداد

ر حسن20سائرون156المعامل1097بغداد 3شيماء علي حسي 

15جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المعامل1097بغداد

ي30سائرون156المعامل1097بغداد
9حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المعامل1097بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المعامل1097بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المعامل1097بغداد
ر 59رعد حسي 

ي77سائرون156المعامل1097بغداد 3668صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المعامل1097بغداد 32مناهل جليل علي حسي 

31نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المعامل1097بغداد

31ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المعامل1097بغداد

305حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المعامل1097بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المعامل1097بغداد

13اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المعامل1097بغداد

83طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المعامل1097بغداد

ي35ائتالف النض158المعامل1097بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المعامل1097بغداد
ر 1071حسي 

ي168المعامل1097بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المعامل1097بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق
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ي168المعامل1097بغداد
 
14احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المعامل1097بغداد
28حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المعامل1097بغداد 32اياد هاشم حسي 

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المعامل1097بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المعامل1097بغداد
ر 23حسي 

ي الديمقراطي106الزهراء1098بغداد
20محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

271هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

27احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

159حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

38محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد 22محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

23نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد 8احمد علي حسي 

94وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الزهراء1098بغداد

ي116الزهراء1098بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118الزهراء1098بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 214عبدالحسي 

ي118الزهراء1098بغداد
19جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الزهراء1098بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الزهراء1098بغداد
17علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

21فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الزهراء1098بغداد

29محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الزهراء1098بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الزهراء1098بغداد

ي5تحالف بغداد149الزهراء1098بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الزهراء1098بغداد
1يونس  قاسم شغان 

659نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

135محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

10عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

50احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الزهراء1098بغداد

341ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الزهراء1098بغداد

106صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الزهراء1098بغداد
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83رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الزهراء1098بغداد

115جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الزهراء1098بغداد

1773سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الزهراء1098بغداد

21عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الزهراء1098بغداد

ر حسن20سائرون156الزهراء1098بغداد 1شيماء علي حسي 

42جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الزهراء1098بغداد

ي30سائرون156الزهراء1098بغداد
30حسن كريم مطر شمجر

16عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الزهراء1098بغداد

14انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الزهراء1098بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الزهراء1098بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156الزهراء1098بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الزهراء1098بغداد 31مناهل جليل علي حسي 

83امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الزهراء1098بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الزهراء1098بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الزهراء1098بغداد

184حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الزهراء1098بغداد

49اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الزهراء1098بغداد

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الزهراء1098بغداد

36طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الزهراء1098بغداد

ي35ائتالف النض158الزهراء1098بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الزهراء1098بغداد
ر 96حسي 

ي168الزهراء1098بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الزهراء1098بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الزهراء1098بغداد
71حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الزهراء1098بغداد 39اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الزهراء1098بغداد

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الزهراء1098بغداد

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الزهراء1098بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الزهراء1098بغداد
ر 13حسي 

ي الديمقراطي106المقـداد1099بغداد
5محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

243هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

133حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

18محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد
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41نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

29اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد 4احمد علي حسي 

92وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المقـداد1099بغداد

ي116المقـداد1099بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118المقـداد1099بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 214عبدالحسي 

ي118المقـداد1099بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المقـداد1099بغداد
22انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المقـداد1099بغداد
24علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

21فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المقـداد1099بغداد

16محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المقـداد1099بغداد

ي5تحالف بغداد149المقـداد1099بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المقـداد1099بغداد
3يونس  قاسم شغان 

503نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

127محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

18احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المقـداد1099بغداد

602ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المقـداد1099بغداد

124صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المقـداد1099بغداد

124رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المقـداد1099بغداد

161جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المقـداد1099بغداد

455سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المقـداد1099بغداد

29عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المقـداد1099بغداد

ر حسن20سائرون156المقـداد1099بغداد 2شيماء علي حسي 

71جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المقـداد1099بغداد

ي30سائرون156المقـداد1099بغداد
103حسن كريم مطر شمجر

103عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المقـداد1099بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المقـداد1099بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المقـداد1099بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون156المقـداد1099بغداد 14صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المقـداد1099بغداد 42مناهل جليل علي حسي 
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196امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المقـداد1099بغداد

9نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المقـداد1099بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المقـداد1099بغداد

183حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المقـداد1099بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المقـداد1099بغداد

52اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المقـداد1099بغداد

12حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المقـداد1099بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المقـداد1099بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المقـداد1099بغداد
ر 36حسي 

ي178المقـداد1099بغداد
33حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المقـداد1099بغداد 41اياد هاشم حسي 

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المقـداد1099بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المقـداد1099بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المقـداد1099بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المقـداد1099بغداد
ر 21حسي 

ي الديمقراطي106جميله األوىل1100بغداد
86محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

365هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

30احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

426حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

33محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

37نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

118وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109جميله األوىل1100بغداد

ي118جميله األوىل1100بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 343عبدالحسي 

ي118جميله األوىل1100بغداد
17جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118جميله األوىل1100بغداد
14انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118جميله األوىل1100بغداد
18علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

60فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136جميله األوىل1100بغداد

44محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145جميله األوىل1100بغداد

ي5تحالف بغداد149جميله األوىل1100بغداد
ر حبيب طالبانر 14أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149جميله األوىل1100بغداد
8يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149جميله األوىل1100بغداد

507نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

150محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد
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11عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

17احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152جميله األوىل1100بغداد

186ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156جميله األوىل1100بغداد

65صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156جميله األوىل1100بغداد

131رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156جميله األوىل1100بغداد

62جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156جميله األوىل1100بغداد

201سعد مايع صالح  عباس9سائرون156جميله األوىل1100بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156جميله األوىل1100بغداد

ر حسن20سائرون156جميله األوىل1100بغداد 2شيماء علي حسي 

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156جميله األوىل1100بغداد

ي30سائرون156جميله األوىل1100بغداد
34حسن كريم مطر شمجر

20عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156جميله األوىل1100بغداد

9انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156جميله األوىل1100بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156جميله األوىل1100بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156جميله األوىل1100بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156جميله األوىل1100بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

33امجد هاشم ثامر موله99سائرون156جميله األوىل1100بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156جميله األوىل1100بغداد

6ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156جميله األوىل1100بغداد

362حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد

110اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد

8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد

8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد

11طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد

ي35ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158جميله األوىل1100بغداد
ر 18حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166جميله األوىل1100بغداد

ي168جميله األوىل1100بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168جميله األوىل1100بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178جميله األوىل1100بغداد
43حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185جميله األوىل1100بغداد 76اياد هاشم حسي 
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4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185جميله األوىل1100بغداد

7غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185جميله األوىل1100بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185جميله األوىل1100بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185جميله األوىل1100بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185جميله األوىل1100بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188جميله األوىل1100بغداد
ر 28حسي 

ي الديمقراطي106البيضـاء1101بغداد
62محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

171هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

12احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

45حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد 15محمد سالم عبد الحسي 

42ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

13نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد 3احمد علي حسي 

40وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109البيضـاء1101بغداد

ي118البيضـاء1101بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 121عبدالحسي 

ي118البيضـاء1101بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118البيضـاء1101بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118البيضـاء1101بغداد
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

53فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136البيضـاء1101بغداد

43محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145البيضـاء1101بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145البيضـاء1101بغداد

ي5تحالف بغداد149البيضـاء1101بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149البيضـاء1101بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149البيضـاء1101بغداد

200نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152البيضـاء1101بغداد

52محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152البيضـاء1101بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152البيضـاء1101بغداد

25عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152البيضـاء1101بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152البيضـاء1101بغداد

3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152البيضـاء1101بغداد

87ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156البيضـاء1101بغداد

15صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156البيضـاء1101بغداد

105رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156البيضـاء1101بغداد
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22جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156البيضـاء1101بغداد

12سعد مايع صالح  عباس9سائرون156البيضـاء1101بغداد

7عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156البيضـاء1101بغداد

6جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156البيضـاء1101بغداد

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156البيضـاء1101بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156البيضـاء1101بغداد

ر80سائرون156البيضـاء1101بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156البيضـاء1101بغداد

9ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156البيضـاء1101بغداد

252حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

ر حسن1ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد 3خالد متعب ياسي 

10عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

27اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

7طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد

ي35ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد
15عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158البيضـاء1101بغداد
ر 4حسي 

ي168البيضـاء1101بغداد
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168البيضـاء1101بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168البيضـاء1101بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178البيضـاء1101بغداد
30حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185البيضـاء1101بغداد 61اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185البيضـاء1101بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185البيضـاء1101بغداد

11عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185البيضـاء1101بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188البيضـاء1101بغداد
ر 35حسي 

ي الديمقراطي106الطـالبية1102بغداد
61محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

220هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

74حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد 14محمد سالم عبد الحسي 

21ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

32نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد
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5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

79وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الطـالبية1102بغداد

ي118الطـالبية1102بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 175عبدالحسي 

ي118الطـالبية1102بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطـالبية1102بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الطـالبية1102بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

67فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الطـالبية1102بغداد

61محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الطـالبية1102بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الطـالبية1102بغداد

ي5تحالف بغداد149الطـالبية1102بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الطـالبية1102بغداد

338نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد

133محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد

50عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد

17احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الطـالبية1102بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

163ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الطـالبية1102بغداد

35صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الطـالبية1102بغداد

84رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الطـالبية1102بغداد

33جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الطـالبية1102بغداد

57سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الطـالبية1102بغداد

13عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الطـالبية1102بغداد

ر حسن20سائرون156الطـالبية1102بغداد 2شيماء علي حسي 

28جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الطـالبية1102بغداد

ي30سائرون156الطـالبية1102بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

17عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الطـالبية1102بغداد

10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الطـالبية1102بغداد

ر80سائرون156الطـالبية1102بغداد 17مناهل جليل علي حسي 

13امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الطـالبية1102بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الطـالبية1102بغداد

339حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد

73اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد

8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد
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4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد

ي35ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد
12عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الطـالبية1102بغداد
ر 11حسي 

ي168الطـالبية1102بغداد
 
26ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الطـالبية1102بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الطـالبية1102بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178الطـالبية1102بغداد
40حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد 118اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد 2زيتون حسي 

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الطـالبية1102بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الطـالبية1102بغداد
ر 57حسي 

ي الديمقراطي106عتبة بن غزوان1103بغداد
20محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

558هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

69احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

154حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

32محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

103نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

6اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد 5احمد علي حسي 

132وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109عتبة بن غزوان1103بغداد

ي116عتبة بن غزوان1103بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118عتبة بن غزوان1103بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 382عبدالحسي 

ي118عتبة بن غزوان1103بغداد
8جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118عتبة بن غزوان1103بغداد
27انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118عتبة بن غزوان1103بغداد
42علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

37فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136عتبة بن غزوان1103بغداد

21محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145عتبة بن غزوان1103بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145عتبة بن غزوان1103بغداد

ي5تحالف بغداد149عتبة بن غزوان1103بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 
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653نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

86محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

12هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

16عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

55احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

11علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152عتبة بن غزوان1103بغداد

376ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

93صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

146رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

95جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

43سعد مايع صالح  عباس9سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

18عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

ر حسن20سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد 7شيماء علي حسي 

17جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

ي30سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد
178حسن كريم مطر شمجر

958عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد 13صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

76امجد هاشم ثامر موله99سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

16ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156عتبة بن غزوان1103بغداد

207حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد

45اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد

8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد

ي35ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158عتبة بن غزوان1103بغداد
ر 25حسي 

ي168عتبة بن غزوان1103بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168عتبة بن غزوان1103بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168عتبة بن غزوان1103بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي178عتبة بن غزوان1103بغداد
42حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185عتبة بن غزوان1103بغداد 82اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185عتبة بن غزوان1103بغداد

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185عتبة بن غزوان1103بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188عتبة بن غزوان1103بغداد
ر 37حسي 

ي الديمقراطي106طارق بن زيـاد1104بغداد
14محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

331هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

119حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

18محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد 37محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

72نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

17اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد 3احمد علي حسي 

108وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109طارق بن زيـاد1104بغداد

ي116طارق بن زيـاد1104بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118طارق بن زيـاد1104بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 220عبدالحسي 

ي118طارق بن زيـاد1104بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118طارق بن زيـاد1104بغداد
28انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118طارق بن زيـاد1104بغداد
23علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136طارق بن زيـاد1104بغداد

30محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145طارق بن زيـاد1104بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145طارق بن زيـاد1104بغداد

ي5تحالف بغداد149طارق بن زيـاد1104بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149طارق بن زيـاد1104بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149طارق بن زيـاد1104بغداد

569نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

73محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

56احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152طارق بن زيـاد1104بغداد

578ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

105صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد
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178رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

310جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

94سعد مايع صالح  عباس9سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

27عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

ر حسن20سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد 6شيماء علي حسي 

36جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

ي30سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد
414حسن كريم مطر شمجر

245عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد 33مناهل جليل علي حسي 

68امجد هاشم ثامر موله99سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

5ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156طارق بن زيـاد1104بغداد

216حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد

59اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد

10حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد

14طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد

ي35ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158طارق بن زيـاد1104بغداد
ر 55حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166طارق بن زيـاد1104بغداد

ي168طارق بن زيـاد1104بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178طارق بن زيـاد1104بغداد
55حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185طارق بن زيـاد1104بغداد 67اياد هاشم حسي 

18غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185طارق بن زيـاد1104بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185طارق بن زيـاد1104بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188طارق بن زيـاد1104بغداد
ر 16حسي 

ي الديمقراطي106النصي 1105بغداد
26محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

513هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

105احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

206حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

36محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109النصي 1105بغداد 52محمد سالم عبد الحسي 
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7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

68نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

23اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109النصي 1105بغداد 8احمد علي حسي 

88وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109النصي 1105بغداد

ي116النصي 1105بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118النصي 1105بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 300عبدالحسي 

ي118النصي 1105بغداد
17جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118النصي 1105بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118النصي 1105بغداد
27علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

37فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136النصي 1105بغداد

22محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145النصي 1105بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145النصي 1105بغداد

ي5تحالف بغداد149النصي 1105بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

609نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد

64محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد

27احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152النصي 1105بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

620ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156النصي 1105بغداد

150صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156النصي 1105بغداد

166رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156النصي 1105بغداد

135جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156النصي 1105بغداد

99سعد مايع صالح  عباس9سائرون156النصي 1105بغداد

33عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156النصي 1105بغداد

ر حسن20سائرون156النصي 1105بغداد 4شيماء علي حسي 

38جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156النصي 1105بغداد

ي30سائرون156النصي 1105بغداد
615حسن كريم مطر شمجر

303عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156النصي 1105بغداد

163انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156النصي 1105بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156النصي 1105بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156النصي 1105بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156النصي 1105بغداد 33مناهل جليل علي حسي 

73امجد هاشم ثامر موله99سائرون156النصي 1105بغداد
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5نرسين فاضل رحم علي104سائرون156النصي 1105بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156النصي 1105بغداد

270حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158النصي 1105بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158النصي 1105بغداد

91اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158النصي 1105بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158النصي 1105بغداد

14طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158النصي 1105بغداد

ي35ائتالف النض158النصي 1105بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158النصي 1105بغداد
ر 43حسي 

ي168النصي 1105بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168النصي 1105بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178النصي 1105بغداد
45حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185النصي 1105بغداد 63اياد هاشم حسي 

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185النصي 1105بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185النصي 1105بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185النصي 1105بغداد 2زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188النصي 1105بغداد
ر 27حسي 

ي الديمقراطي106المرتضر1106بغداد
18محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

416هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

130حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

24محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد 39محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

54نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

16اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد 3احمد علي حسي 

100وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المرتضر1106بغداد

ي116المرتضر1106بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118المرتضر1106بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 417عبدالحسي 

ي118المرتضر1106بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المرتضر1106بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

16فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المرتضر1106بغداد

10محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المرتضر1106بغداد

ي5تحالف بغداد149المرتضر1106بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المرتضر1106بغداد
3يونس  قاسم شغان 
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638نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

94محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

30عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

23احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المرتضر1106بغداد

386ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المرتضر1106بغداد

97صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المرتضر1106بغداد

79رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المرتضر1106بغداد

128جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المرتضر1106بغداد

46سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المرتضر1106بغداد

29عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المرتضر1106بغداد

ر حسن20سائرون156المرتضر1106بغداد 8شيماء علي حسي 

36جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المرتضر1106بغداد

ي30سائرون156المرتضر1106بغداد
329حسن كريم مطر شمجر

101عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المرتضر1106بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المرتضر1106بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المرتضر1106بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156المرتضر1106بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المرتضر1106بغداد 11مناهل جليل علي حسي 

136امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المرتضر1106بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المرتضر1106بغداد

9ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المرتضر1106بغداد

143حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المرتضر1106بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المرتضر1106بغداد

22اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المرتضر1106بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المرتضر1106بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المرتضر1106بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المرتضر1106بغداد

ي35ائتالف النض158المرتضر1106بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المرتضر1106بغداد
ر 20حسي 

ي168المرتضر1106بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178المرتضر1106بغداد
52حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر
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ر عالوي1ائتالف الوطنية185المرتضر1106بغداد 24اياد هاشم حسي 

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المرتضر1106بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المرتضر1106بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المرتضر1106بغداد 1زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المرتضر1106بغداد
ر 35حسي 

ي الديمقراطي106المصطفر1107بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

367هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

32احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

170حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

89محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد 41محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

58نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

34اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

68وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المصطفر1107بغداد

ي118المصطفر1107بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 303عبدالحسي 

ي118المصطفر1107بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المصطفر1107بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المصطفر1107بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

17فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المصطفر1107بغداد

11محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المصطفر1107بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المصطفر1107بغداد

ي5تحالف بغداد149المصطفر1107بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المصطفر1107بغداد
5يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المصطفر1107بغداد

568نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

68محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

12عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد
1رفالء راضر

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد 20ليل مهدي عبد الحسي 

6علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المصطفر1107بغداد

711ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المصطفر1107بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المصطفر1107بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المصطفر1107بغداد

187صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المصطفر1107بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156المصطفر1107بغداد

137رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المصطفر1107بغداد

ر غوينم5سائرون156المصطفر1107بغداد 1باسم جميل حسي 

446جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المصطفر1107بغداد

208سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المصطفر1107بغداد

43عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المصطفر1107بغداد

ر حسن20سائرون156المصطفر1107بغداد 23شيماء علي حسي 

80جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المصطفر1107بغداد

ي30سائرون156المصطفر1107بغداد
623حسن كريم مطر شمجر

200عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المصطفر1107بغداد

27انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المصطفر1107بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المصطفر1107بغداد
ر 11رعد حسي 

ي77سائرون156المصطفر1107بغداد 29صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المصطفر1107بغداد 62مناهل جليل علي حسي 

103امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المصطفر1107بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المصطفر1107بغداد

29ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المصطفر1107بغداد

159حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المصطفر1107بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المصطفر1107بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المصطفر1107بغداد

18حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المصطفر1107بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المصطفر1107بغداد

10طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المصطفر1107بغداد

ي35ائتالف النض158المصطفر1107بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المصطفر1107بغداد
ر 24حسي 

ي168المصطفر1107بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178المصطفر1107بغداد
53حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المصطفر1107بغداد 42اياد هاشم حسي 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185المصطفر1107بغداد

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المصطفر1107بغداد
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2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المصطفر1107بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المصطفر1107بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي106ذات الصواري1108بغداد
60محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ر1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد ر جاسم نارص حسي  5حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ي1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 8عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 9قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد
2محمد تف 

ر1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد ر حسي  2محمد مهدي امي 

222هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 2عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 1امي 

93حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

2سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

 علي5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد
ر 1محمد علي حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

5حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

35محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

4رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

2زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 4علي حسن عبدالحسي 

5فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

4فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

Page 555 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 231محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1منيف  عطية  غذيان  عليوي16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

قاط علي21تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد
1محمود محسن رسر

85نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

22اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد 3احمد علي حسي 

98وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ذات الصواري1108بغداد

ي116ذات الصواري1108بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118ذات الصواري1108بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118ذات الصواري1108بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 253عبدالحسي 

ي118ذات الصواري1108بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118ذات الصواري1108بغداد
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
25جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 1محمد سعد محمد عرين 

ي118ذات الصواري1108بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118ذات الصواري1108بغداد
1احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
38علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118ذات الصواري1108بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

66فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ذات الصواري1108بغداد

82محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ذات الصواري1108بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145ذات الصواري1108بغداد

ي5تحالف بغداد149ذات الصواري1108بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 
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ي عبد7تحالف بغداد149ذات الصواري1108بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149ذات الصواري1108بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

6حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

3خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

2عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

15عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

619نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
1رسول راضر

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
ر 5كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد 2محمد  كاظم في 

72محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

29عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

2علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

5جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
3عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

2كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
1رفالء راضر

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

74احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

1خلف علي ابنيه فالح13ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد
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1بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152ذات الصواري1108بغداد

4اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

4حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

9صادق  حميد حسن عويد1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

359ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

5مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

7محمد  رضا داود نارص1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ر عذافة1سائرون156ذات الصواري1108بغداد 3محمد علي حسي 

10نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ذات الصواري1108بغداد

4باسم خزعل خشان جازع2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

62صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

6علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ر2سائرون156ذات الصواري1108بغداد 2قحطان عباس  نعمان حسي 

4محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ر3سائرون156ذات الصواري1108بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

192رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ذات الصواري1108بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ي  كسار3سائرون156ذات الصواري1108بغداد
13سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156ذات الصواري1108بغداد

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156ذات الصواري1108بغداد

3محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156ذات الصواري1108بغداد

57جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156ذات الصواري1108بغداد

45سعد مايع صالح  عباس9سائرون156ذات الصواري1108بغداد

3صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156ذات الصواري1108بغداد
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6لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156ذات الصواري1108بغداد

3ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ر11سائرون156ذات الصواري1108بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

26عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156ذات الصواري1108بغداد

4محمود اديب زوير  محمد11سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ر حسن20سائرون156ذات الصواري1108بغداد 2شيماء علي حسي 

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156ذات الصواري1108بغداد

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156ذات الصواري1108بغداد

32جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156ذات الصواري1108بغداد

ي30سائرون156ذات الصواري1108بغداد
32حسن كريم مطر شمجر

1سالم جاسم سلمان  مكطوف30سائرون156ذات الصواري1108بغداد

4محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156ذات الصواري1108بغداد

105عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156ذات الصواري1108بغداد

2هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156ذات الصواري1108بغداد

18انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156ذات الصواري1108بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156ذات الصواري1108بغداد
ر 9رعد حسي 

ي77سائرون156ذات الصواري1108بغداد 31صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156ذات الصواري1108بغداد 12مناهل جليل علي حسي 

47امجد هاشم ثامر موله99سائرون156ذات الصواري1108بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156ذات الصواري1108بغداد

49ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156ذات الصواري1108بغداد

329حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

ر1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد 1خالد متعب ياسي 

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد 3علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

ي2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد
2حمادي محمد راضر

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد 2عبدالحسي 

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد
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اصوات 

المرشح

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

9حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

9حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

1علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

ر10ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد 2هيثم عباس  بعيوي حسي 

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد 1حسي 

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

13ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

30طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد

ي35ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد
1اسيل عباس داود شان 

ي35ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد
20عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158ذات الصواري1108بغداد
ر 37حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166ذات الصواري1108بغداد

ي168ذات الصواري1108بغداد
 
11ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168ذات الصواري1108بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168ذات الصواري1108بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168ذات الصواري1108بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168ذات الصواري1108بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178ذات الصواري1108بغداد
50حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد 122اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

يف1ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

1سعد نعيم جاسم يوسف3ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

13غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد
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منها
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اصوات 

المرشح

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد 8زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

4عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185ذات الصواري1108بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ذات الصواري1108بغداد
ر 40حسي 

4حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188ذات الصواري1108بغداد

ي الديمقراطي106عمار بن يارس1109بغداد
16محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

262هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

22احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

97حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

43محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد 22محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

58نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد 8احمد علي حسي 

62وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109عمار بن يارس1109بغداد

ي118عمار بن يارس1109بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 237عبدالحسي 

ي118عمار بن يارس1109بغداد
16جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118عمار بن يارس1109بغداد
8انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118عمار بن يارس1109بغداد
28علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

7فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136عمار بن يارس1109بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145عمار بن يارس1109بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145عمار بن يارس1109بغداد

ي5تحالف بغداد149عمار بن يارس1109بغداد
ر حبيب طالبانر 8أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149عمار بن يارس1109بغداد
1يونس  قاسم شغان 

430نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

52محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد 11ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152عمار بن يارس1109بغداد

372ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

123صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

194رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156عمار بن يارس1109بغداد
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اصوات 

المرشح

81جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

32سعد مايع صالح  عباس9سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

25عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

ر حسن20سائرون156عمار بن يارس1109بغداد 5شيماء علي حسي 

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

ي30سائرون156عمار بن يارس1109بغداد
123حسن كريم مطر شمجر

1016عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156عمار بن يارس1109بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156عمار بن يارس1109بغداد 10صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156عمار بن يارس1109بغداد 17مناهل جليل علي حسي 

51امجد هاشم ثامر موله99سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

9ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156عمار بن يارس1109بغداد

101حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158عمار بن يارس1109بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158عمار بن يارس1109بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158عمار بن يارس1109بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158عمار بن يارس1109بغداد

ي35ائتالف النض158عمار بن يارس1109بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158عمار بن يارس1109بغداد
ر 6حسي 

ي178عمار بن يارس1109بغداد
45حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185عمار بن يارس1109بغداد 23اياد هاشم حسي 

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185عمار بن يارس1109بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185عمار بن يارس1109بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185عمار بن يارس1109بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188عمار بن يارس1109بغداد
ر 5حسي 

ي الديمقراطي106نيسان11109بغداد
41محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

374هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

37احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

114حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

13محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109نيسان11109بغداد 42محمد سالم عبد الحسي 

23ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

106نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

31اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109نيسان11109بغداد 1احمد علي حسي 
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154وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109نيسان11109بغداد

ي116نيسان11109بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي118نيسان11109بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 218عبدالحسي 

ي118نيسان11109بغداد
9جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118نيسان11109بغداد
15انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118نيسان11109بغداد
50علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

41فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136نيسان11109بغداد

27محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145نيسان11109بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145نيسان11109بغداد

ي5تحالف بغداد149نيسان11109بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149نيسان11109بغداد
3يونس  قاسم شغان 

586نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

75محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

14عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

66احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152نيسان11109بغداد

381ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156نيسان11109بغداد

76صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156نيسان11109بغداد

192رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156نيسان11109بغداد

75جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156نيسان11109بغداد

25سعد مايع صالح  عباس9سائرون156نيسان11109بغداد

17عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156نيسان11109بغداد

ر حسن20سائرون156نيسان11109بغداد 14شيماء علي حسي 

17جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156نيسان11109بغداد

ي30سائرون156نيسان11109بغداد
52حسن كريم مطر شمجر

189عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156نيسان11109بغداد

18انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156نيسان11109بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156نيسان11109بغداد
ر 19رعد حسي 

ر80سائرون156نيسان11109بغداد 13مناهل جليل علي حسي 

34امجد هاشم ثامر موله99سائرون156نيسان11109بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون156نيسان11109بغداد

147ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156نيسان11109بغداد

Page 563 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

248حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158نيسان11109بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158نيسان11109بغداد

24اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158نيسان11109بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158نيسان11109بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158نيسان11109بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158نيسان11109بغداد

ي35ائتالف النض158نيسان11109بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158نيسان11109بغداد
ر 25حسي 

ي168نيسان11109بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168نيسان11109بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178نيسان11109بغداد
30حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185نيسان11109بغداد 54اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185نيسان11109بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185نيسان11109بغداد

9يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185نيسان11109بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185نيسان11109بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188نيسان11109بغداد
ر 28حسي 

ي الديمقراطي106العبيدي1111بغداد
23محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

547هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

52احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

143حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

21محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد 40محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

177نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

121اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد 1احمد علي حسي 

119وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109العبيدي1111بغداد

ي116العبيدي1111بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118العبيدي1111بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 315عبدالحسي 

ي118العبيدي1111بغداد
82جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118العبيدي1111بغداد
27انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118العبيدي1111بغداد
39علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

43فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136العبيدي1111بغداد

43محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145العبيدي1111بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145العبيدي1111بغداد
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ي5تحالف بغداد149العبيدي1111بغداد
ر حبيب طالبانر 10أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149العبيدي1111بغداد
10يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149العبيدي1111بغداد

1027نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

109محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

59عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

57احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

25علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152العبيدي1111بغداد

772ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العبيدي1111بغداد

187صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156العبيدي1111بغداد

107رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156العبيدي1111بغداد

69جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156العبيدي1111بغداد

55سعد مايع صالح  عباس9سائرون156العبيدي1111بغداد

38عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156العبيدي1111بغداد

ر حسن20سائرون156العبيدي1111بغداد 14شيماء علي حسي 

30جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156العبيدي1111بغداد

ي30سائرون156العبيدي1111بغداد
60حسن كريم مطر شمجر

221عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156العبيدي1111بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156العبيدي1111بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156العبيدي1111بغداد
ر 26رعد حسي 

ي77سائرون156العبيدي1111بغداد 41صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156العبيدي1111بغداد 43مناهل جليل علي حسي 

62امجد هاشم ثامر موله99سائرون156العبيدي1111بغداد

15نرسين فاضل رحم علي104سائرون156العبيدي1111بغداد

235ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156العبيدي1111بغداد

297حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العبيدي1111بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158العبيدي1111بغداد

36اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158العبيدي1111بغداد

28حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158العبيدي1111بغداد

69طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158العبيدي1111بغداد

ي35ائتالف النض158العبيدي1111بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158العبيدي1111بغداد
ر 51حسي 
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ي168العبيدي1111بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168العبيدي1111بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178العبيدي1111بغداد
92حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185العبيدي1111بغداد 96اياد هاشم حسي 

11كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185العبيدي1111بغداد

23غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185العبيدي1111بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185العبيدي1111بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185العبيدي1111بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185العبيدي1111بغداد 3زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188العبيدي1111بغداد
ر 65حسي 

ي الديمقراطي106المشتل االوىل1112بغداد
60محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد ر جاسم نارص حسي  4حسي 

ي1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد
2محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد
1مهدي تف 

220هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

23احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

60حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 1ضياء حسي 

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

33محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 37محمد سالم عبد الحسي 

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

9ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 2محاسن خي 

44نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد 12احمد علي حسي 

43وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المشتل االوىل1112بغداد
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ي118المشتل االوىل1112بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 182عبدالحسي 

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
34جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118المشتل االوىل1112بغداد
37علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

48فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المشتل االوىل1112بغداد

137محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المشتل االوىل1112بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المشتل االوىل1112بغداد

ي5تحالف بغداد149المشتل االوىل1112بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

4رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

444نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد
ر 4كاظم حسي 

36محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

17عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

2جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

34هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

11عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد
1رفالء راضر

24عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

44احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المشتل االوىل1112بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد
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2جمال فاخر عويد علي1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

ي1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

275ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

4محمد  رضا داود نارص1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

46صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

115رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

ي  كسار3سائرون156المشتل االوىل1112بغداد
1سعران  عبيد شانر

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

47جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

ي  نويم5سائرون156المشتل االوىل1112بغداد
1خالد  عريمش كانر

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

1ثائر عبداللطيف عبدالحميد علي9سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

23سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

4تلمسان قاسم عبداالمي  حميد11سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

ر حسن20سائرون156المشتل االوىل1112بغداد 6شيماء علي حسي 

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

21جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

ي30سائرون156المشتل االوىل1112بغداد
21حسن كريم مطر شمجر

39عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المشتل االوىل1112بغداد
ر 15رعد حسي 

ي77سائرون156المشتل االوىل1112بغداد 27صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المشتل االوىل1112بغداد 13مناهل جليل علي حسي 

35امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

43نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

103ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المشتل االوىل1112بغداد

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

377حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

ر حسن1ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد 1خالد متعب ياسي 

Page 568 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

34اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

10حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

1علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد 1حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

46طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد

ي35ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد
15عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المشتل االوىل1112بغداد
ر 28حسي 

ي168المشتل االوىل1112بغداد
 
32ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المشتل االوىل1112بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المشتل االوىل1112بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المشتل االوىل1112بغداد
29حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد 201اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

2عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد 1عبدالرسول دن 

14كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

29غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

5يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد 17زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المشتل االوىل1112بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المشتل االوىل1112بغداد
ر 29حسي 

ي الديمقراطي106المشـتل الثانية1113بغداد
27محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

279هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد

18احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد

56حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد

41محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد
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ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

52نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد

21اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد 6احمد علي حسي 

84وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المشـتل الثانية1113بغداد

ي116المشـتل الثانية1113بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي118المشـتل الثانية1113بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 207عبدالحسي 

ي118المشـتل الثانية1113بغداد
21جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المشـتل الثانية1113بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المشـتل الثانية1113بغداد
12علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

31فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المشـتل الثانية1113بغداد

63محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المشـتل الثانية1113بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المشـتل الثانية1113بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149المشـتل الثانية1113بغداد
5يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المشـتل الثانية1113بغداد

509نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد

40محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المشـتل الثانية1113بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

208ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

46صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

85رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

10جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

13عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

ر حسن20سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد 1شيماء علي حسي 

7جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

ي30سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

21امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد
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475نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

43ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المشـتل الثانية1113بغداد

254حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد

24اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد

43طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد

ي35ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد
11عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المشـتل الثانية1113بغداد
ر 15حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المشـتل الثانية1113بغداد

ي168المشـتل الثانية1113بغداد
 
13ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المشـتل الثانية1113بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178المشـتل الثانية1113بغداد
35حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد 103اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد

14غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد 1زيتون حسي 

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المشـتل الثانية1113بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المشـتل الثانية1113بغداد
ر 35حسي 

ي الديمقراطي106بــدر1114بغداد
24محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

247هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

23احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

56حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

31محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109بــدر1114بغداد 27محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

35نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109بــدر1114بغداد 9احمد علي حسي 

65وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109بــدر1114بغداد

ي118بــدر1114بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 167عبدالحسي 

ي118بــدر1114بغداد
285جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118بــدر1114بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر
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ي118بــدر1114بغداد
19علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

29فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136بــدر1114بغداد

40محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145بــدر1114بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145بــدر1114بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149بــدر1114بغداد
1يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149بــدر1114بغداد

584نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

51محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

21عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

19عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152بــدر1114بغداد

236ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بــدر1114بغداد

50صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156بــدر1114بغداد

76رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156بــدر1114بغداد

19جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156بــدر1114بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون156بــدر1114بغداد

13عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156بــدر1114بغداد

ر حسن20سائرون156بــدر1114بغداد 2شيماء علي حسي 

17جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156بــدر1114بغداد

ي30سائرون156بــدر1114بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156بــدر1114بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156بــدر1114بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156بــدر1114بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون156بــدر1114بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156بــدر1114بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

9امجد هاشم ثامر موله99سائرون156بــدر1114بغداد

109نرسين فاضل رحم علي104سائرون156بــدر1114بغداد

330ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156بــدر1114بغداد

215حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بــدر1114بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158بــدر1114بغداد

14اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158بــدر1114بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158بــدر1114بغداد
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51طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158بــدر1114بغداد

ي35ائتالف النض158بــدر1114بغداد
26عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158بــدر1114بغداد
ر 36حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166بــدر1114بغداد

ي168بــدر1114بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178بــدر1114بغداد
43حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185بــدر1114بغداد 57اياد هاشم حسي 

10كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185بــدر1114بغداد

16غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185بــدر1114بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185بــدر1114بغداد

7كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185بــدر1114بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185بــدر1114بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188بــدر1114بغداد
ر 34حسي 

ي الديمقراطي106االميـن1115بغداد
23محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

188هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

40احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

38حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

24محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109االميـن1115بغداد 14محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

53نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

10اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109االميـن1115بغداد 10احمد علي حسي 

55وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109االميـن1115بغداد

ي118االميـن1115بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 130عبدالحسي 

ي118االميـن1115بغداد
16جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118االميـن1115بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118االميـن1115بغداد
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

32فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136االميـن1115بغداد

33محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145االميـن1115بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145االميـن1115بغداد

ي5تحالف بغداد149االميـن1115بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149االميـن1115بغداد
4يونس  قاسم شغان 

435نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد

50محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد
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1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد

13احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152االميـن1115بغداد

236ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156االميـن1115بغداد

88صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156االميـن1115بغداد

63رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156االميـن1115بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156االميـن1115بغداد

14سعد مايع صالح  عباس9سائرون156االميـن1115بغداد

18عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156االميـن1115بغداد

ر حسن20سائرون156االميـن1115بغداد 17شيماء علي حسي 

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156االميـن1115بغداد

ي30سائرون156االميـن1115بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

13عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156االميـن1115بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156االميـن1115بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156االميـن1115بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون156االميـن1115بغداد 18صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156االميـن1115بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

8امجد هاشم ثامر موله99سائرون156االميـن1115بغداد

265نرسين فاضل رحم علي104سائرون156االميـن1115بغداد

32ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156االميـن1115بغداد

195حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158االميـن1115بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158االميـن1115بغداد

7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158االميـن1115بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158االميـن1115بغداد

46طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158االميـن1115بغداد

ي35ائتالف النض158االميـن1115بغداد
14عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158االميـن1115بغداد
ر 17حسي 

ي168االميـن1115بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178االميـن1115بغداد
34حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185االميـن1115بغداد 88اياد هاشم حسي 

13غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185االميـن1115بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185االميـن1115بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188االميـن1115بغداد
ر 49حسي 

ي الديمقراطي106المعتصـم1116بغداد
29محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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155هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

47حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

20ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

30نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

13اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد 1احمد علي حسي 

57وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المعتصـم1116بغداد

ي118المعتصـم1116بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 70عبدالحسي 

ي118المعتصـم1116بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المعتصـم1116بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المعتصـم1116بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

26فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المعتصـم1116بغداد

35محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المعتصـم1116بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المعتصـم1116بغداد

ي5تحالف بغداد149المعتصـم1116بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المعتصـم1116بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المعتصـم1116بغداد

342نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المعتصـم1116بغداد

43محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المعتصـم1116بغداد

14عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المعتصـم1116بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المعتصـم1116بغداد

15عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المعتصـم1116بغداد

3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المعتصـم1116بغداد

145ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المعتصـم1116بغداد

31صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المعتصـم1116بغداد

45رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المعتصـم1116بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المعتصـم1116بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المعتصـم1116بغداد

8عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المعتصـم1116بغداد

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المعتصـم1116بغداد

ي30سائرون156المعتصـم1116بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المعتصـم1116بغداد

ي77سائرون156المعتصـم1116بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

Page 575 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر80سائرون156المعتصـم1116بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

12امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المعتصـم1116بغداد

138نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المعتصـم1116بغداد

30ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المعتصـم1116بغداد

170حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد

53طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد

ي35ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد
10عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المعتصـم1116بغداد
ر 13حسي 

ي168المعتصـم1116بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المعتصـم1116بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المعتصـم1116بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المعتصـم1116بغداد
29حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المعتصـم1116بغداد 63اياد هاشم حسي 

26كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المعتصـم1116بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المعتصـم1116بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المعتصـم1116بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المعتصـم1116بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المعتصـم1116بغداد
ر 99حسي 

ي الديمقراطي106المامون1117بغداد
6محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

288هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المامون1117بغداد

32احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المامون1117بغداد

42حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المامون1117بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المامون1117بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المامون1117بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المامون1117بغداد

69نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المامون1117بغداد

14اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المامون1117بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المامون1117بغداد 6احمد علي حسي 

77وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المامون1117بغداد

ي116المامون1117بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118المامون1117بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 226عبدالحسي 

ي118المامون1117بغداد
15جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر
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ي118المامون1117بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المامون1117بغداد
23علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

10فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المامون1117بغداد

26محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المامون1117بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المامون1117بغداد

ي5تحالف بغداد149المامون1117بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المامون1117بغداد
3يونس  قاسم شغان 

605نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

62محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

639عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

17عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

156احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المامون1117بغداد

360ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المامون1117بغداد

63صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المامون1117بغداد

92رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المامون1117بغداد

13جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المامون1117بغداد

12سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المامون1117بغداد

28عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المامون1117بغداد

ر حسن20سائرون156المامون1117بغداد 1شيماء علي حسي 

17جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المامون1117بغداد

ي30سائرون156المامون1117بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

26عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المامون1117بغداد

10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المامون1117بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المامون1117بغداد
ر 9رعد حسي 

ي77سائرون156المامون1117بغداد 25صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المامون1117بغداد 4مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المامون1117بغداد

21نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المامون1117بغداد

446ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المامون1117بغداد

221حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المامون1117بغداد

16اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المامون1117بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المامون1117بغداد
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7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المامون1117بغداد

48طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المامون1117بغداد

ي35ائتالف النض158المامون1117بغداد
25عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المامون1117بغداد
ر 114حسي 

ي168المامون1117بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المامون1117بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المامون1117بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178المامون1117بغداد
60حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المامون1117بغداد 67اياد هاشم حسي 

5غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المامون1117بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المامون1117بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المامون1117بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المامون1117بغداد 3زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المامون1117بغداد
ر 12حسي 

ي الديمقراطي106الفضيليـة1118بغداد
6محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

579هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

24احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

61حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

18محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد 71محمد سالم عبد الحسي 

11ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

67نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد 1احمد علي حسي 

58وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الفضيليـة1118بغداد

ي118الفضيليـة1118بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 228عبدالحسي 

ي118الفضيليـة1118بغداد
295جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الفضيليـة1118بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الفضيليـة1118بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

4فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الفضيليـة1118بغداد

4محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الفضيليـة1118بغداد

ي5تحالف بغداد149الفضيليـة1118بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

2437نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

36محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

40عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد
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25عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

26عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

7علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الفضيليـة1118بغداد

193ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفضيليـة1118بغداد

112صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الفضيليـة1118بغداد

70رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الفضيليـة1118بغداد

10جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الفضيليـة1118بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الفضيليـة1118بغداد

11عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الفضيليـة1118بغداد

ر حسن20سائرون156الفضيليـة1118بغداد 2شيماء علي حسي 

7جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الفضيليـة1118بغداد

ي30سائرون156الفضيليـة1118بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

10عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الفضيليـة1118بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الفضيليـة1118بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون156الفضيليـة1118بغداد 29صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الفضيليـة1118بغداد 43مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الفضيليـة1118بغداد

8نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الفضيليـة1118بغداد

4018ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الفضيليـة1118بغداد

170حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الفضيليـة1118بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الفضيليـة1118بغداد

13اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الفضيليـة1118بغداد

33طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الفضيليـة1118بغداد

ي35ائتالف النض158الفضيليـة1118بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الفضيليـة1118بغداد
ر 177حسي 

ي168الفضيليـة1118بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178الفضيليـة1118بغداد
31حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الفضيليـة1118بغداد 23اياد هاشم حسي 

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الفضيليـة1118بغداد

7زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الفضيليـة1118بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الفضيليـة1118بغداد
ر 564حسي 

ي الديمقراطي106محمـد القاسم1119بغداد
15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

250هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

29احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

186حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد
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68محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد 3محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

25نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد 5احمد علي حسي 

60وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109محمـد القاسم1119بغداد

ي118محمـد القاسم1119بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 149عبدالحسي 

ي118محمـد القاسم1119بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118محمـد القاسم1119بغداد
12انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118محمـد القاسم1119بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136محمـد القاسم1119بغداد

19فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136محمـد القاسم1119بغداد

3محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145محمـد القاسم1119بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145محمـد القاسم1119بغداد

ي5تحالف بغداد149محمـد القاسم1119بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149محمـد القاسم1119بغداد
4يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149محمـد القاسم1119بغداد

658نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

400محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

20احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد 29ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152محمـد القاسم1119بغداد

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

636ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

160صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

265رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

310جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

261سعد مايع صالح  عباس9سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

28عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

ر حسن20سائرون156محمـد القاسم1119بغداد 10شيماء علي حسي 
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102جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

ي30سائرون156محمـد القاسم1119بغداد
54حسن كريم مطر شمجر

116عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

49انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156محمـد القاسم1119بغداد
ر 8رعد حسي 

ي77سائرون156محمـد القاسم1119بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156محمـد القاسم1119بغداد 64مناهل جليل علي حسي 

321امجد هاشم ثامر موله99سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

13ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156محمـد القاسم1119بغداد

159حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد

31اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد

ي35ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158محمـد القاسم1119بغداد
ر 36حسي 

ي168محمـد القاسم1119بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178محمـد القاسم1119بغداد
60حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185محمـد القاسم1119بغداد 57اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185محمـد القاسم1119بغداد

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185محمـد القاسم1119بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185محمـد القاسم1119بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188محمـد القاسم1119بغداد
ر 22حسي 

ي الديمقراطي106الحكمه1120بغداد
13محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

293هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

62احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

117حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

12محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد 14محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

46نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد 6احمد علي حسي 

84وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الحكمه1120بغداد

ي118الحكمه1120بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 252عبدالحسي 
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ي118الحكمه1120بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحكمه1120بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الحكمه1120بغداد
60علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

24فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحكمه1120بغداد

3محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الحكمه1120بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الحكمه1120بغداد

ي5تحالف بغداد149الحكمه1120بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الحكمه1120بغداد
8يونس  قاسم شغان 

483نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

58محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

11عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد 12ليل مهدي عبد الحسي 

25علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الحكمه1120بغداد

604ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الحكمه1120بغداد

114صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحكمه1120بغداد

122رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الحكمه1120بغداد

1142جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الحكمه1120بغداد

147سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الحكمه1120بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الحكمه1120بغداد

ر حسن20سائرون156الحكمه1120بغداد 4شيماء علي حسي 

77جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الحكمه1120بغداد

ي30سائرون156الحكمه1120بغداد
58حسن كريم مطر شمجر

107عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الحكمه1120بغداد

21انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الحكمه1120بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الحكمه1120بغداد
ر 47رعد حسي 

ي77سائرون156الحكمه1120بغداد 31صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الحكمه1120بغداد 24مناهل جليل علي حسي 

172امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الحكمه1120بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الحكمه1120بغداد

36ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الحكمه1120بغداد

96حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحكمه1120بغداد

32اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الحكمه1120بغداد
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4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الحكمه1120بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الحكمه1120بغداد

12طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الحكمه1120بغداد

ي35ائتالف النض158الحكمه1120بغداد
17عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الحكمه1120بغداد
ر 19حسي 

ي168الحكمه1120بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178الحكمه1120بغداد
24حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحكمه1120بغداد 17اياد هاشم حسي 

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الحكمه1120بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الحكمه1120بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الحكمه1120بغداد 1زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الحكمه1120بغداد
ر 6حسي 

ي الديمقراطي106ابو عبيدة1121بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

521هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

24احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

288حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

17محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

95نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

10اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

132وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ابو عبيدة1121بغداد

ي118ابو عبيدة1121بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 263عبدالحسي 

ي118ابو عبيدة1121بغداد
24جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118ابو عبيدة1121بغداد
18انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118ابو عبيدة1121بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ابو عبيدة1121بغداد

14محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ابو عبيدة1121بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145ابو عبيدة1121بغداد

ي5تحالف بغداد149ابو عبيدة1121بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149ابو عبيدة1121بغداد
1يونس  قاسم شغان 

524نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد

102محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد

23عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد

10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد
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13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد

25احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152ابو عبيدة1121بغداد 10ليل مهدي عبد الحسي 

620ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

121صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

62رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

1092جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

268سعد مايع صالح  عباس9سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

38عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

ر حسن20سائرون156ابو عبيدة1121بغداد 20شيماء علي حسي 

23جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

ي30سائرون156ابو عبيدة1121بغداد
102حسن كريم مطر شمجر

146عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156ابو عبيدة1121بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون156ابو عبيدة1121بغداد 23صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156ابو عبيدة1121بغداد 149مناهل جليل علي حسي 

168امجد هاشم ثامر موله99سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156ابو عبيدة1121بغداد

142حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد

12اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد

47حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد

ي35ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158ابو عبيدة1121بغداد
ر 29حسي 

ي168ابو عبيدة1121بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168ابو عبيدة1121بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178ابو عبيدة1121بغداد
55حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185ابو عبيدة1121بغداد 26اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185ابو عبيدة1121بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ابو عبيدة1121بغداد
ر 17حسي 

ي الديمقراطي106الرسول األعظم1122بغداد
29محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

640هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

82احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد
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321حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

28محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

119نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

23اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

205وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرسول األعظم1122بغداد

ي116الرسول األعظم1122بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي118الرسول األعظم1122بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 568عبدالحسي 

ي118الرسول األعظم1122بغداد
42جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرسول األعظم1122بغداد
23انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرسول األعظم1122بغداد
28علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

39فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرسول األعظم1122بغداد

18محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرسول األعظم1122بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرسول األعظم1122بغداد

ي5تحالف بغداد149الرسول األعظم1122بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرسول األعظم1122بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1194نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

166محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

50عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

22عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

25احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد 29ليل مهدي عبد الحسي 

27علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الرسول األعظم1122بغداد

1149ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

287صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

236رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

3331جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

339سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

78عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

ر حسن20سائرون156الرسول األعظم1122بغداد 100شيماء علي حسي 

179جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

ي30سائرون156الرسول األعظم1122بغداد
140حسن كريم مطر شمجر

341عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرسول األعظم1122بغداد
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100انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرسول األعظم1122بغداد
ر 24رعد حسي 

ي77سائرون156الرسول األعظم1122بغداد 28صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الرسول األعظم1122بغداد 347مناهل جليل علي حسي 

359امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

31ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرسول األعظم1122بغداد

290حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد

84اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد

ي35ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد
22عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرسول األعظم1122بغداد
ر 57حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الرسول األعظم1122بغداد

ي168الرسول األعظم1122بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الرسول األعظم1122بغداد
59حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرسول األعظم1122بغداد 63اياد هاشم حسي 

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرسول األعظم1122بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرسول األعظم1122بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرسول األعظم1122بغداد
ر 29حسي 

ي الديمقراطي106الرشيـد1123بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

5حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ر1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد ر جاسم نارص حسي  3حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ي1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

116هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

27احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

9اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 2سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد
ر 1عامر حسي 

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد
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يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 3عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

65حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ر5تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد
ر 2محمد علي حسي 

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1حسي 

46محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد
ر 1سندس معي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 1محاسن خي 

3نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد 139احمد علي حسي 

12وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرشيـد1123بغداد

ي116الرشيـد1123بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118الرشيـد1123بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118الرشيـد1123بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118الرشيـد1123بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 48عبدالحسي 

ي118الرشيـد1123بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

2فالح ساري عبداىسر

ي118الرشيـد1123بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر
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ي118الرشيـد1123بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
1صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118الرشيـد1123بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الرشيـد1123بغداد

8فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرشيـد1123بغداد

63محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرشيـد1123بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرشيـد1123بغداد

ي5تحالف بغداد149الرشيـد1123بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرشيـد1123بغداد
12يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الرشيـد1123بغداد

7امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

5خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

7عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

8عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

6عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

6علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

116نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد
1رسول راضر

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد 1محمد  كاظم في 

16محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد 1منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد 2اسعد رزاق حسي 

2بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد ر احمد هادي حسي  2حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد 1عباس  عبد الحسي 

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد
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1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد
2عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد
ر ر منشد حسي  1حسي 

2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

144عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

5كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد
1رفالء راضر

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

1عواطف  نعمة  ناهي  صخي 20ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الرشيـد1123بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الرشيـد1123بغداد

4برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الرشيـد1123بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156الرشيـد1123بغداد

6حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الرشيـد1123بغداد

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الرشيـد1123بغداد

93ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرشيـد1123بغداد

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الرشيـد1123بغداد

12محمد  رضا داود نارص1سائرون156الرشيـد1123بغداد

ر عذافة1سائرون156الرشيـد1123بغداد 9محمد علي حسي 

4نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الرشيـد1123بغداد

6باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الرشيـد1123بغداد

3حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الرشيـد1123بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الرشيـد1123بغداد

15صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرشيـد1123بغداد

2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الرشيـد1123بغداد

ر2سائرون156الرشيـد1123بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

3محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الرشيـد1123بغداد

6مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الرشيـد1123بغداد

ر3سائرون156الرشيـد1123بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 

40رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرشيـد1123بغداد

3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الرشيـد1123بغداد

ي  كسار3سائرون156الرشيـد1123بغداد
3سعران  عبيد شانر
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8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرشيـد1123بغداد

ي  نويم5سائرون156الرشيـد1123بغداد
1خالد  عريمش كانر

2علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156الرشيـد1123بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156الرشيـد1123بغداد

5محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156الرشيـد1123بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156الرشيـد1123بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرشيـد1123بغداد

2صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156الرشيـد1123بغداد

ر عباس مهدي9سائرون156الرشيـد1123بغداد 1عادل حسي 

3عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الرشيـد1123بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156الرشيـد1123بغداد

1مدين حاكم وحيد عبود9سائرون156الرشيـد1123بغداد

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156الرشيـد1123بغداد

ر11سائرون156الرشيـد1123بغداد  دالمي امي 
ر 2عامر امي 

29عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرشيـد1123بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156الرشيـد1123بغداد

2ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156الرشيـد1123بغداد

3محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الرشيـد1123بغداد

ر احمد11سائرون156الرشيـد1123بغداد 1محمد هادي حسي 

2محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الرشيـد1123بغداد

ي كريم سادة20سائرون156الرشيـد1123بغداد 1ابتهال ناج 

ر حبيب20سائرون156الرشيـد1123بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حاتم عباس20سائرون156الرشيـد1123بغداد 1حوراء حسي 

19جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرشيـد1123بغداد

3عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156الرشيـد1123بغداد

 غاىلي22سائرون156الرشيـد1123بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الرشيـد1123بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرشيـد1123بغداد

1مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الرشيـد1123بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرشيـد1123بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الرشيـد1123بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156الرشيـد1123بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الرشيـد1123بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرشيـد1123بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الرشيـد1123بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرشيـد1123بغداد
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135حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

2عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد 3علي حسي 

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

8اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

5عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

1اسماء  حميد مهدي علوان11ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد 12حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

48ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

2نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد

ي35ائتالف النض158الرشيـد1123بغداد
25عالء سكر رسحان الدلفر

ي168الرشيـد1123بغداد
 
43ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
142طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
1جالل بزيــــع معجل نجرس7تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
31وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
36احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168الرشيـد1123بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي178الرشيـد1123بغداد
45حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد 107اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد 3عبدالرسول دن 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

3اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

148غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

1محمد عباس صالح مهدي15ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد
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252يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

 سامي نعمة سلمان22ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد
ر 1معي 

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد 455زيتون حسي 

6كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

13عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرشيـد1123بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرشيـد1123بغداد
ر 6حسي 

6حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الرشيـد1123بغداد

ر1حركة ارادة188الرشيـد1123بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

4ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الرشيـد1123بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الرشيـد1123بغداد

ي الديمقراطي106المحموديـة1124بغداد
15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

5حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

4حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ر1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد ر جاسم نارص حسي  2حسي 

5رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

6صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ي1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 16عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 7قاسم محمد جالل حسي 

8كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

210هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

16اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 1حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 3سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

5عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 7عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

2محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

15حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

10سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 1ضياء حسي 

6عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد
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ر5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 4فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد
ر 5محمد علي حسي 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 1حسي 

19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

3وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

2بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

7حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 9محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد
ر راضر 2سحر حسي 

4سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

2مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

1حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 1محاسن خي 

4نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

17اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ي36تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد
1جنان جاسم مدلول  ناىسر

ر جواد39تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد 146احمد علي حسي 

31وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المحموديـة1124بغداد

ي116المحموديـة1124بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118المحموديـة1124بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118المحموديـة1124بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 4رزاق حسي 

ي118المحموديـة1124بغداد
6عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 93عبدالحسي 

ي118المحموديـة1124بغداد
6عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

3فالح ساري عبداىسر

ي118المحموديـة1124بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

4مرتضر

ي118المحموديـة1124بغداد
5معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر
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ي118المحموديـة1124بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
45جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
9سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
3سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
8فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 1محمد سعد محمد عرين 

ي118المحموديـة1124بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
1جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118المحموديـة1124بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
1احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
3حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118المحموديـة1124بغداد
5كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

30فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المحموديـة1124بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145المحموديـة1124بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145المحموديـة1124بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

ر1بيارق الخي 145المحموديـة1124بغداد 3زاحم اسماعيل علي حسي 

2سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 145المحموديـة1124بغداد

59محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المحموديـة1124بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145المحموديـة1124بغداد

ي5تحالف بغداد149المحموديـة1124بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المحموديـة1124بغداد
19يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المحموديـة1124بغداد

30امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

8حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

10خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

7رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

18عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

23عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
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22عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

9عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

39علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

6محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

236نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد 4بهاء الدين نور محمد حسي 

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
2رسول راضر

3عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
ر 2كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد 2محمد  كاظم في 

14محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد 10منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد 2اسعد رزاق حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد ر احمد هادي حسي  7حسي 

4صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد 1عباس  عبد الحسي 

79عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

2مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1سعد حميد مجيد شبيب6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
4شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
3عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1عبدالمحسن موىس نايف محيسن6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

3لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1بالسم محمد منصور اسماعيل7ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

3عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

59عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

10كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
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1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

2امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
6رفالء راضر

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

2غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد
2حيدر كاظم ديوان شمجر

2صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

3محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المحموديـة1124بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المحموديـة1124بغداد

11برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المحموديـة1124بغداد

19جمال فاخر عويد علي1سائرون156المحموديـة1124بغداد

23حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المحموديـة1124بغداد

ي1سائرون156المحموديـة1124بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

2سيف غانم غدير دبح1سائرون156المحموديـة1124بغداد

14صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المحموديـة1124بغداد

9لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المحموديـة1124بغداد

149ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المحموديـة1124بغداد

6مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المحموديـة1124بغداد

50محمد  رضا داود نارص1سائرون156المحموديـة1124بغداد

ر عذافة1سائرون156المحموديـة1124بغداد 12محمد علي حسي 

26نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المحموديـة1124بغداد

9باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المحموديـة1124بغداد

3حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156المحموديـة1124بغداد

4رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156المحموديـة1124بغداد

31صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المحموديـة1124بغداد

4عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156المحموديـة1124بغداد

4علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المحموديـة1124بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156المحموديـة1124بغداد

ر2سائرون156المحموديـة1124بغداد 2قحطان عباس  نعمان حسي 

4محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156المحموديـة1124بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156المحموديـة1124بغداد

11مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156المحموديـة1124بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156المحموديـة1124بغداد

Page 596 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر3سائرون156المحموديـة1124بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156المحموديـة1124بغداد 11رائد  عبدالرضا هادي حسي 

143رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المحموديـة1124بغداد

6رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156المحموديـة1124بغداد

ي  كسار3سائرون156المحموديـة1124بغداد
21سعران  عبيد شانر

7عباس حسن خالطي تايه3سائرون156المحموديـة1124بغداد

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156المحموديـة1124بغداد

ر3سائرون156المحموديـة1124بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

4ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المحموديـة1124بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156المحموديـة1124بغداد

9جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المحموديـة1124بغداد

4عدي اركان عباس نعمان5سائرون156المحموديـة1124بغداد

1علي  مطرسر فالح غالم5سائرون156المحموديـة1124بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156المحموديـة1124بغداد

2محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156المحموديـة1124بغداد

1ثائر عبداللطيف عبدالحميد علي9سائرون156المحموديـة1124بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المحموديـة1124بغداد

2صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156المحموديـة1124بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156المحموديـة1124بغداد

5عدي وناس عبد مشكور9سائرون156المحموديـة1124بغداد

18ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156المحموديـة1124بغداد

ر11سائرون156المحموديـة1124بغداد  دالمي امي 
ر 2عامر امي 

29عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المحموديـة1124بغداد

4قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156المحموديـة1124بغداد

3ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156المحموديـة1124بغداد

4محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156المحموديـة1124بغداد

ر احمد11سائرون156المحموديـة1124بغداد 12محمد هادي حسي 

4محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المحموديـة1124بغداد

1ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون156المحموديـة1124بغداد

ي كريم سادة20سائرون156المحموديـة1124بغداد 2ابتهال ناج 

ر حبيب20سائرون156المحموديـة1124بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حاتم عباس20سائرون156المحموديـة1124بغداد 1حوراء حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156المحموديـة1124بغداد

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون156المحموديـة1124بغداد

8جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المحموديـة1124بغداد

ي22سائرون156المحموديـة1124بغداد
5حيدر زرزور جودة حسانر
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4عامر رزاق عباس كاظم22سائرون156المحموديـة1124بغداد

 غاىلي22سائرون156المحموديـة1124بغداد
ر ي حسي 

2ناظم  غنر

7غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156المحموديـة1124بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156المحموديـة1124بغداد

8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المحموديـة1124بغداد

5مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156المحموديـة1124بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المحموديـة1124بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المحموديـة1124بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156المحموديـة1124بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المحموديـة1124بغداد 4مناهل جليل علي حسي 

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

260حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

ر1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

9رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

3طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد 8علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

ي2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد  اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد 5عبدالحسي 

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

2ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

4يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

9احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

36اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

ي كاظم سدخان4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد 4ضج لعين 

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

11حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد
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1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

5علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد 31حسي 

1محمدمبارك علي عبد الرزاق طه11ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

8طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1كامل طامي حسون محمد19ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد

ي35ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المحموديـة1124بغداد
ر 1حسي 

22برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166المحموديـة1124بغداد

ي168المحموديـة1124بغداد
 
15ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المحموديـة1124بغداد
 
6ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168المحموديـة1124بغداد
 
2احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168المحموديـة1124بغداد
 
9طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المحموديـة1124بغداد
 
19وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المحموديـة1124بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178المحموديـة1124بغداد
17حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد 165اياد هاشم حسي 

3سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

يف1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد 6عبدالرسول دن 

6عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

2عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

3محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد
 علي  عان 

ر 2حسي 
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2عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

4اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

3يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

2صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

3عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

ر مزعل  جاسم10ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد 1عالء حسي 

77غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

1محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

52يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد 29زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

10عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المحموديـة1124بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المحموديـة1124بغداد
ر 6حسي 

8حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188المحموديـة1124بغداد

ر1حركة ارادة188المحموديـة1124بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

3ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188المحموديـة1124بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188المحموديـة1124بغداد

ي الديمقراطي106اليوسيفيه1125بغداد
8محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

188هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

31محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد 2محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

6نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد 165احمد علي حسي 

12وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اليوسيفيه1125بغداد

ي118اليوسيفيه1125بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 53عبدالحسي 

ي118اليوسيفيه1125بغداد
27جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118اليوسيفيه1125بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118اليوسيفيه1125بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

9فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اليوسيفيه1125بغداد

26محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اليوسيفيه1125بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145اليوسيفيه1125بغداد
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ي5تحالف بغداد149اليوسيفيه1125بغداد
ر حبيب طالبانر 22أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149اليوسيفيه1125بغداد
3يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اليوسيفيه1125بغداد

45نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

3محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

18عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

295عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152اليوسيفيه1125بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

23ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

9صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

5رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

6عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

ر80سائرون156اليوسيفيه1125بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

12نرسين فاضل رحم علي104سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156اليوسيفيه1125بغداد

134حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد

1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد

9حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد

ي35ائتالف النض158اليوسيفيه1125بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

ي168اليوسيفيه1125بغداد
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اليوسيفيه1125بغداد
 
287طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168اليوسيفيه1125بغداد
 
45وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي178اليوسيفيه1125بغداد
22حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد 94اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد

243غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد
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32يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد 138زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد

20عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اليوسيفيه1125بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد
142محمد تف 

303هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد

51احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد 1حني 

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد 28محمد سالم عبد الحسي 

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد 4ياسي 

6نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد

14اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد 150احمد علي حسي 

ر39تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد ر  عساف  حسي  1كمال  حسي 

2وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اللطيفيه1126بغداد

ي116اللطيفيه1126بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118اللطيفيه1126بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 17عبدالحسي 

ي118اللطيفيه1126بغداد
104جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118اللطيفيه1126بغداد
5عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي118اللطيفيه1126بغداد
1اليوجد مرشح4تيار الحكمة الوطنر

ي118اللطيفيه1126بغداد
30علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

7فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اللطيفيه1126بغداد

44محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اللطيفيه1126بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145اللطيفيه1126بغداد

ي5تحالف بغداد149اللطيفيه1126بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149اللطيفيه1126بغداد
3يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اللطيفيه1126بغداد

31نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد

40عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد

10احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون152اللطيفيه1126بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

44ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اللطيفيه1126بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اللطيفيه1126بغداد

5رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اللطيفيه1126بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اللطيفيه1126بغداد

4عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اللطيفيه1126بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اللطيفيه1126بغداد

ر80سائرون156اللطيفيه1126بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

57حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

ر حسن1ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد 9خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

9اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

1رافع سليمان محمد احمد35ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد

ي35ائتالف النض158اللطيفيه1126بغداد
13عالء سكر رسحان الدلفر

ي168اللطيفيه1126بغداد
 
14ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اللطيفيه1126بغداد
 
13طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168اللطيفيه1126بغداد
 
71وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168اللطيفيه1126بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168اللطيفيه1126بغداد
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي178اللطيفيه1126بغداد
6حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد 44اياد هاشم حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد

159غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد

129يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد 46زيتون حسي 

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اللطيفيه1126بغداد

ي الديمقراطي106الطارميه1127بغداد
4محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ر1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد ر جاسم نارص حسي  3حسي 
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7رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ي1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 8عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

27هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

8اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 1حني 

ر3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 2عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 1امي 

5حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

3سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ر5تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

2حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 2محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

1سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

2مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد
ر 1سندس معي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 1محاسن خي 

5نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد
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ر جواد39تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد 2احمد علي حسي 

5وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الطارميه1127بغداد

ي118الطارميه1127بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118الطارميه1127بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118الطارميه1127بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 33عبدالحسي 

ي118الطارميه1127بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
2حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
9سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
4سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118الطارميه1127بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136الطارميه1127بغداد

2خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الطارميه1127بغداد

1علي جدعان علي سكران1تمدن136الطارميه1127بغداد

20فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الطارميه1127بغداد

ر1بيارق الخي 145الطارميه1127بغداد 2زاحم اسماعيل علي حسي 

116محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الطارميه1127بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الطارميه1127بغداد

ي5تحالف بغداد149الطارميه1127بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الطارميه1127بغداد
12يونس  قاسم شغان 

99ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الطارميه1127بغداد

11امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

9خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

5رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

9عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

20عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

12عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد
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3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

17علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

6محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

126نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد 1بهاء الدين نور محمد حسي 

4خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد
ر 3خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد
1رسول راضر

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد
ر 1كاظم حسي 

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد 1منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد 3اسعد رزاق حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2سعد حميد مجيد شبيب6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد
4عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

2كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

9كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

7احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

2صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 
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1نضال  عزيز  عبود حلو20ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الطارميه1127بغداد

6اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الطارميه1127بغداد

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الطارميه1127بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156الطارميه1127بغداد

4حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الطارميه1127بغداد

ي1سائرون156الطارميه1127بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

7صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الطارميه1127بغداد

8لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الطارميه1127بغداد

97ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الطارميه1127بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الطارميه1127بغداد

18محمد  رضا داود نارص1سائرون156الطارميه1127بغداد

10نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الطارميه1127بغداد

11باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الطارميه1127بغداد

2حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الطارميه1127بغداد

2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الطارميه1127بغداد

18صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الطارميه1127بغداد

2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الطارميه1127بغداد

ر2سائرون156الطارميه1127بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1اليوجد مرشح2سائرون156الطارميه1127بغداد

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الطارميه1127بغداد

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156الطارميه1127بغداد

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156الطارميه1127بغداد

8رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الطارميه1127بغداد

5رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الطارميه1127بغداد

ي  كسار3سائرون156الطارميه1127بغداد
4سعران  عبيد شانر

5ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الطارميه1127بغداد

3محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156الطارميه1127بغداد

7جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الطارميه1127بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156الطارميه1127بغداد

ي  نويم5سائرون156الطارميه1127بغداد
2خالد  عريمش كانر

2محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156الطارميه1127بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156الطارميه1127بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156الطارميه1127بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الطارميه1127بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الطارميه1127بغداد
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اصوات 

المرشح

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الطارميه1127بغداد

2رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156الطارميه1127بغداد

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156الطارميه1127بغداد

ر11سائرون156الطارميه1127بغداد  دالمي امي 
ر 3عامر امي 

17عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الطارميه1127بغداد

2محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الطارميه1127بغداد

ر احمد11سائرون156الطارميه1127بغداد 1محمد هادي حسي 

3محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الطارميه1127بغداد

ر حسن20سائرون156الطارميه1127بغداد 1شيماء علي حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156الطارميه1127بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الطارميه1127بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الطارميه1127بغداد

2عقيل كاظم عبد حسن22سائرون156الطارميه1127بغداد

ي30سائرون156الطارميه1127بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

5غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الطارميه1127بغداد

1محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156الطارميه1127بغداد

11عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الطارميه1127بغداد

2علي  تموز عودة سمح33سائرون156الطارميه1127بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الطارميه1127بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الطارميه1127بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الطارميه1127بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156الطارميه1127بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156الطارميه1127بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الطارميه1127بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الطارميه1127بغداد

85حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد 2خالد متعب ياسي 

6رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

4صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد 3علي حسي 

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

5هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الطارميه1127بغداد 3عبدالحسي 

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الطارميه1127بغداد
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اصوات 

المرشح

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

8اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

2علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الطارميه1127بغداد 6حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الطارميه1127بغداد

ر عبيد19ائتالف النض158الطارميه1127بغداد 1هاتف لفتة  فتي 

ي35ائتالف النض158الطارميه1127بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الطارميه1127بغداد
ر 2حسي 

ي168الطارميه1127بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الطارميه1127بغداد
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الطارميه1127بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الطارميه1127بغداد
 
67طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الطارميه1127بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 

ي168الطارميه1127بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168الطارميه1127بغداد
 
2538احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178الطارميه1127بغداد
5حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد 76اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد 4عبدالرسول دن 

5عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد
 علي  عان 

ر 1حسي 

8كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

3اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

3عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

39غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد
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اصوات 

المرشح

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد 1حسي 

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

ر22ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد 1رباح عبود جسام حسي 

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد 1زيتون حسي 

15كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الطارميه1127بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الطارميه1127بغداد
ر 5حسي 

3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الطارميه1127بغداد

ر1حركة ارادة188الطارميه1127بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

2ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188الطارميه1127بغداد

2مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188الطارميه1127بغداد

ي الديمقراطي106الرصافة الثالثة1128بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

231هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

10احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

19حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد 3محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

25نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد 1احمد علي حسي 

30وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الرصافة الثالثة1128بغداد

ي118الرصافة الثالثة1128بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 80عبدالحسي 

ي118الرصافة الثالثة1128بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118الرصافة الثالثة1128بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الرصافة الثالثة1128بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

23فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الرصافة الثالثة1128بغداد

45محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الرصافة الثالثة1128بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الرصافة الثالثة1128بغداد

ي5تحالف بغداد149الرصافة الثالثة1128بغداد
ر حبيب طالبانر 26أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الرصافة الثالثة1128بغداد
10يونس  قاسم شغان 

232نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الرصافة الثالثة1128بغداد

22محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الرصافة الثالثة1128بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152الرصافة الثالثة1128بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الرصافة الثالثة1128بغداد
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اصوات 

المرشح

6علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الرصافة الثالثة1128بغداد

103ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

4صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

32رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

10جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

12عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

ر حسن20سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد 1شيماء علي حسي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

ي30سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد
17حسن كريم مطر شمجر

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

ر80سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الرصافة الثالثة1128بغداد

225حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد

108اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد

ي35ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الرصافة الثالثة1128بغداد
ر 1حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الرصافة الثالثة1128بغداد

ي168الرصافة الثالثة1128بغداد
 
24ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الرصافة الثالثة1128بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178الرصافة الثالثة1128بغداد
14حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الرصافة الثالثة1128بغداد 159اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185الرصافة الثالثة1128بغداد

28غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرصافة الثالثة1128بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الرصافة الثالثة1128بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الرصافة الثالثة1128بغداد 1زيتون حسي 

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الرصافة الثالثة1128بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الرصافة الثالثة1128بغداد
ر 10حسي 

ي الديمقراطي106المنطقة الدولية1129بغداد
32محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

9حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد
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7حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

5حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد ر جاسم نارص حسي  20حسي 

5رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

15صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ي1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 34عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 5علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 17قاسم محمد جالل حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد
1محمد تف 

ر1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد ر حسي  4محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد
4مهدي تف 

162هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

21احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

143اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 13حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 3زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 2سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

10عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 14عزيز رسر

6عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 1امي 

34حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

15سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 2ضياء حسي 

9عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 5فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد
ر 10محمد علي حسي 

3مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

5مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

3نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

8نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد
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ر محمد10تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 1يوسف رسول حسي 

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 9محمد سالم عبد الحسي 

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

2رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد
ر راضر 38سحر حسي 

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

2ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

3مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 4محاسن خي 

1منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

22نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد 16احمد علي حسي 

38وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109المنطقة الدولية1129بغداد

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 9حسن فدعم عسل حسي 

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
4خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 3رزاق حسي 

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
3عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 199عبدالحسي 

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
5عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

6فالح ساري عبداىسر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
9فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3محمد فرحان حمد امي 

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
9معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
4حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
18سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر
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ي118المنطقة الدولية1129بغداد
6فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
6محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
4عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
3حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
5ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
1شكر محمود محمد عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
4صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
3عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

ي118المنطقة الدولية1129بغداد
3كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

14ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136المنطقة الدولية1129بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136المنطقة الدولية1129بغداد 2حسي 

2خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136المنطقة الدولية1129بغداد

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136المنطقة الدولية1129بغداد

1علي جدعان علي سكران1تمدن136المنطقة الدولية1129بغداد

40فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136المنطقة الدولية1129بغداد

4جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145المنطقة الدولية1129بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145المنطقة الدولية1129بغداد ر محمود  رسر 3حسي 

128محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145المنطقة الدولية1129بغداد

ي5تحالف بغداد149المنطقة الدولية1129بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149المنطقة الدولية1129بغداد
7يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المنطقة الدولية1129بغداد

124امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

25حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

39خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

24رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

36عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

81عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
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54عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

39عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

168علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

17محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

10مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1126نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 21بهاء الدين نور محمد حسي 

12خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
ر 4خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
13رسول راضر

8عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 7كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
ر 13كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 9محمد  كاظم في 

89محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1مزهر محمود عباس دليىمي2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 31منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 10اسعد رزاق حسي 

17بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

2حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد ر احمد هادي حسي  368حسي 

26صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

3صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 1عباس  عبد الحسي 

11عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

6ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

3جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

4جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
10شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
5عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

4عبدالمحسن موىس نايف محيسن6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

3كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

3لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

48هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
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1احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
ر ر منشد حسي  7حسي 

3سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

17عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

8عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

5علي  بالش جي  حميدي7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

76كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1كريم علي محيبس شوكه7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

4مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

7اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

2خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
19رفالء راضر

2زبيدة  محمد جواد  سعيد  حسن8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

33عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

5غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

6مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

3وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

 علي13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
ر ي حسي  1جعفر عبدالنن 

ي13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
11حيدر كاظم ديوان شمجر

3صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

5عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

 علي13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد
1مازن محمد مصطفر

6محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

5بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

3دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد 11ليل مهدي عبد الحسي 

1محمد عبد مصطاف عادي20ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1نعيمة فهد مسي  ذباح20ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

1هناء جسام مشحوت مرشد20ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

9علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152المنطقة الدولية1129بغداد

18اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

16برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

8جمال فاخر عويد علي1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
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8حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ي1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 5رامي جبار  محمد  رسر

11صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

184ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

8مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

89محمد  رضا داود نارص1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر عذافة1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 6محمد علي حسي 

34نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

12باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

13حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

12رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

36صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

6علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 4قحطان عباس  نعمان حسي 

1ماهر فيصل صالح ذياب2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

10محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

3مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 6حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 17رائد  عبدالرضا هادي حسي 

44رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

4رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ي  كسار3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
17سعران  عبيد شانر

8عباس حسن خالطي تايه3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 5عالء حسن كريم حسي 

3ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

3محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر غوينم5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 2باسم جميل حسي 

30جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

3حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ي  نويم5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
2خالد  عريمش كانر

3عدي اركان عباس نعمان5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

3محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
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2سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

27سعد مايع صالح  عباس9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

2طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر عباس مهدي9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 1عادل حسي 

9عدي وناس عبد مشكور9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

2مدين حاكم وحيد عبود9سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1تلمسان قاسم عبداالمي  حميد11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

4ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد  دالمي امي 
ر 4عامر امي 

41عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

4قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

6ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

9محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر احمد11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 1محمد هادي حسي 

5محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ر11سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 1مرتضر هاشم  تبينه حسي 

ر حبيب20سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد ى  حبيب حسي  6برسر

ر حسن20سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 2شيماء علي حسي 

3فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

4هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

41جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

ي22سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
5حيدر زرزور جودة حسانر

 غاىلي22سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
ر ي حسي 

2ناظم  غنر

ي30سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
16حسن كريم مطر شمجر

10غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

13عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

5مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

18انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 14صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد 12مناهل جليل علي حسي 

7امجد هاشم ثامر موله99سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد
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4نرسين فاضل رحم علي104سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

6ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156المنطقة الدولية1129بغداد

4بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

799حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 18حيدر ستار  فرحان حسي 

18حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر حسن1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 6خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

40رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

39صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

24طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

8عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 43علي حسي 

71فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

2قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

11مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

28هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ي2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد  اللعين 
ر 20جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد
7حمادي محمد راضر

9رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1ژيان عبدهللا نوري عبدهللا2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 8عبدالحسي 

52عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1عماد كمال سعيد مولود2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

20عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

2عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

8فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

3ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

14هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

7يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

17احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

9احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

30اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1براء ابراهيم عباس حسن4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد
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8حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

3رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

8عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

7عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

 علي4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد
ر 1كفاء فرحان حسي 

66منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

3يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 1حاجم حسي 

13حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 3زاهر ياسي 

3زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

11صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

9عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

4عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

13علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

2علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

16مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر10ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 4هيثم عباس  بعيوي حسي 

1اسماء  حميد مهدي علوان11ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 9حسي 

1محمدمبارك علي عبد الرزاق طه11ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

4مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

25مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

5اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

14طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1فاهم جميل وزاي هارون19ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

1اليوجد مرشح19ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

4نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد

ر عبيد19ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد 2هاتف لفتة  فتي 

ي35ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158المنطقة الدولية1129بغداد
ر 16حسي 

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
22اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
13ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
10ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق
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ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
1حسن محمود علي عبدالكريم3تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
8طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 2حسي 

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168المنطقة الدولية1129بغداد
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي178المنطقة الدولية1129بغداد
35حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 148اياد هاشم حسي 

6حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ر محمود1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 2سامان عثمان حسي 

4سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

يف1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد ر رسر 3عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 4عبدالرسول دن 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

5محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد
 علي  عان 

ر 2حسي 

1زاهد محمد سلطان عباس3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ر محمد3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 1سمي  فراك حسي 

6عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

9اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

1يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

1حيدر رسول عيىس عمران10ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

1صالح مهدي عبد العزيز مهدي10ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

8عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 4حسي 

9يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

2حاتم فهد هنو ذياب22ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ر22ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 1رباح عبود جسام حسي 
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10زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد 1زيتون حسي 

31كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

23عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185المنطقة الدولية1129بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188المنطقة الدولية1129بغداد
ر 27حسي 

40حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188المنطقة الدولية1129بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188المنطقة الدولية1129بغداد

ر1حركة ارادة188المنطقة الدولية1129بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

9ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188المنطقة الدولية1129بغداد

3مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188المنطقة الدولية1129بغداد

ي الديمقراطي2106 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
58محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد ر جاسم نارص حسي  3حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 15عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1مهدي تف 

110هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

11احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

27اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1سعد حسي 

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

18حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

5سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2ضياء حسي 

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 5فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر 4محمد علي حسي 

2مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
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4محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 18محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي محمد20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر راضر 9سحر حسي 

1سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1وسناء فليح حسون علي20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1ياسي 

9نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي36تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1جنان جاسم مدلول  ناىسر

ر جواد39تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 12احمد علي حسي 

33وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 8حسن فدعم عسل حسي 

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 3رزاق حسي 

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 47عبدالحسي 

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
5عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

4فالح ساري عبداىسر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

3مرتضر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
7سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي2118 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر
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1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن2136 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن2136 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1حسي 

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن2136 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

42فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 2145 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 2145 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

ر1بيارق الخي 2145 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2زاحم اسماعيل علي حسي 

100محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي5تحالف بغداد2149 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
4يونس  قاسم شغان 

13ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

13امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

8خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

19عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

13عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

12عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

18علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

226نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1رسول راضر

3عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1محمد  كاظم في 

35محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 4منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1اسعد رزاق حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد ر احمد هادي حسي  4حسي 

5صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
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3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
5عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1عبدالمحسن موىس نايف محيسن6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

9كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1رفالء راضر

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

9احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

4اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

6برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

6حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

6صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

5لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

70ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

7مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

13محمد  رضا داود نارص1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عذافة1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 7محمد علي حسي 

2مصلح خلف محمود ايوب1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
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11نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

9باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

14صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 3رائد  عبدالرضا هادي حسي 

39رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي  كسار3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
10سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 3عالء حسن كريم حسي 

3ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

10جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي  نويم5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1خالد  عريمش كانر

6عدي اركان عباس نعمان5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

6محمد طعمة كاظم رضا5سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر9سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1عبدالمطلب احمد ابراهيم حسي 

3عدي وناس عبد مشكور9سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد  دالمي امي 
ر 2عامر امي 

7عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3قحطان عدنان عباس كريم11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

6محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
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2محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي كريم سادة20سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 3ابتهال ناج 

ر حاتم عباس20سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1حوراء حسي 

ر حسن20سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 3شيماء علي حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي22سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
2حيدر زرزور جودة حسانر

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1عقيل كاظم عبد حسن22سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

 غاىلي22سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

ي30سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

8غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

5محمد  حميد مهدي محمد30سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

5عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

281حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 4خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 4علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي حمادي2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1حمادي محمد راضر

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2عبدالحسي 
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6عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

6احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر10ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2هيثم عباس  بعيوي حسي 

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 7حسي 

4مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي35ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر 2حسي 

ي2168 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 
10طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 

ي2168 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2168 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2178 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

3اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 99اياد هاشم حسي 

2حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

يف1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
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ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 5عبدالرسول دن 

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

7يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

12غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

11احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

2عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

 سامي نعمة سلمان22ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر 1معي 

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 5زيتون حسي 

9كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد
ر 19حسي 

6حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ر1حركة ارادة2188 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة2188 / (الحارثيه)القادسية 2004بغداد

ي الديمقراطي2106/ السيدية 2005بغداد
78محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد
2محمد تف 

108هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

6احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

17حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد 12محمد سالم عبد الحسي 

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

9نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

6اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد 14احمد علي حسي 
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46وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ السيدية 2005بغداد

ي2118/ السيدية 2005بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 62عبدالحسي 

ي2118/ السيدية 2005بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

69فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ السيدية 2005بغداد

146محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ السيدية 2005بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ السيدية 2005بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ السيدية 2005بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

12ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ السيدية 2005بغداد

152نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

31محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

18عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

5احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ السيدية 2005بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

62ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

10صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

77رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

6عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

ي احمد11سائرون2156/ السيدية 2005بغداد 1وضاح عبد الرحمن صي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

ي30سائرون2156/ السيدية 2005بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ السيدية 2005بغداد

ي77سائرون2156/ السيدية 2005بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ السيدية 2005بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

406حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

ر حسن1ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد 1خالد متعب ياسي 

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

26اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد
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22ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد

ي35ائتالف النض2158/ السيدية 2005بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

ي2168/ السيدية 2005بغداد
 
43ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ السيدية 2005بغداد
 
71طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ السيدية 2005بغداد
 
15وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ السيدية 2005بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ السيدية 2005بغداد
74حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد 198اياد هاشم حسي 

2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

1جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

10كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

27غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

56يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

8زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد 16زيتون حسي 

8كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

15عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ السيدية 2005بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ السيدية 2005بغداد
ر 31حسي 

ي الديمقراطي2106/ المعرفة 2008بغداد
36محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

ي1تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

593هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

44احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد 1عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد 1امي 

61حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

24محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

ر جي 16تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد 112محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

2مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد
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39نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد 268احمد علي حسي 

120وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المعرفة 2008بغداد

ي2116/ المعرفة 2008بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ المعرفة 2008بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 231عبدالحسي 

ي2118/ المعرفة 2008بغداد
21جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعرفة 2008بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعرفة 2008بغداد
17علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

54فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المعرفة 2008بغداد

84محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المعرفة 2008بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المعرفة 2008بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المعرفة 2008بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المعرفة 2008بغداد

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

1293نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

107محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

17عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

27عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

30احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد 41ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ المعرفة 2008بغداد

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

564ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

169صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

92رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد
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ي  كسار3سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد
1سعران  عبيد شانر

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

20جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

ر11سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

97عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

ر حسن20سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد 1شيماء علي حسي 

9جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

ي30سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

14عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

15انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد
ر 8رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد 46مناهل جليل علي حسي 

9امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المعرفة 2008بغداد

325حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

12اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

34حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

18ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المعرفة 2008بغداد
ر 51حسي 

ي2168/ المعرفة 2008بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المعرفة 2008بغداد
 
19طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ المعرفة 2008بغداد
 
11وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ المعرفة 2008بغداد
 
11احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ المعرفة 2008بغداد
76حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد 177اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

42غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

Page 633 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد 3زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

17عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ المعرفة 2008بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المعرفة 2008بغداد
ر 38حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188/ المعرفة 2008بغداد

ر1حركة ارادة2188/ المعرفة 2008بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

ي الديمقراطي2106/ الرسالة 2009بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

260هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

39حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

17محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد 19محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

32نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

7اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد 95احمد علي حسي 

78وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الرسالة 2009بغداد

ي2118/ الرسالة 2009بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 119عبدالحسي 

ي2118/ الرسالة 2009بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرسالة 2009بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرسالة 2009بغداد
12علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

46فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الرسالة 2009بغداد

111محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الرسالة 2009بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الرسالة 2009بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الرسالة 2009بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الرسالة 2009بغداد

437نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

49محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

14هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

20عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

16احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الرسالة 2009بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

Page 634 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

111ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

25صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

49رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

23جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

18عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

5ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الرسالة 2009بغداد

322حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد

21حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الرسالة 2009بغداد
ر 2حسي 

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الرسالة 2009بغداد

ي2168/ الرسالة 2009بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الرسالة 2009بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الرسالة 2009بغداد
 
9وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الرسالة 2009بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الرسالة 2009بغداد
84حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد 174اياد هاشم حسي 

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد

29غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد 11زيتون حسي 

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الرسالة 2009بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الرسالة 2009بغداد
ر 14حسي 
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ي الديمقراطي2106/ السويب 2010بغداد
12محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ر1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد ر جاسم نارص حسي  3حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

5صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ي1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 5عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد
1محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد
2مهدي تف 

249هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

30احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

9اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1سعد حسي 

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1عزيز رسر

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 2امي 

36حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

2سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

1عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ر5تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

3وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

3حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ي محمد20تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد
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3مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 1محاسن خي 

34نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

10اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد 60احمد علي حسي 

39وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ السويب 2010بغداد

ي2116/ السويب 2010بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ السويب 2010بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ السويب 2010بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي2118/ السويب 2010بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 119عبدالحسي 

ي2118/ السويب 2010بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

2فالح ساري عبداىسر

ي2118/ السويب 2010بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
2قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي2118/ السويب 2010بغداد
1جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ السويب 2010بغداد
17علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن2136/ السويب 2010بغداد 1حسي 

23فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ السويب 2010بغداد

2جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 2145/ السويب 2010بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 2145/ السويب 2010بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

ر1بيارق الخي 2145/ السويب 2010بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

129محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ السويب 2010بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ السويب 2010بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ السويب 2010بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 
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ي عبد7تحالف بغداد2149/ السويب 2010بغداد
6يونس  قاسم شغان 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ السويب 2010بغداد

5امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

6حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

4خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

8عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

15عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

7عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

7علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

6محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

256نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

3خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد
1رسول راضر

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد
ر 1كاظم حسي 

20محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد 6منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد 4اسعد رزاق حسي 

2بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

ر5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد
1شاكر درسر خفر

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1بالسم محمد منصور اسماعيل7ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

46عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد
1رفالء راضر
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9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

25احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

ي13ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

1صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

1محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

3بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ السويب 2010بغداد 29ليل مهدي عبد الحسي 

3اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

5برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

6حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ي1سائرون2156/ السويب 2010بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

12صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

174ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

15محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ر عذافة1سائرون2156/ السويب 2010بغداد 6محمد علي حسي 

8نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

3حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

7رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

34صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

3علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2قاسم ديوان كزار لفته2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ر2سائرون2156/ السويب 2010بغداد 2قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ر3سائرون2156/ السويب 2010بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

68رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ السويب 2010بغداد

3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ السويب 2010بغداد
6سعران  عبيد شانر

3عباس حسن خالطي تايه3سائرون2156/ السويب 2010بغداد
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ر3سائرون2156/ السويب 2010بغداد 3عالء حسن كريم حسي 

4محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون2156/ السويب 2010بغداد

16جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ السويب 2010بغداد

3عدي اركان عباس نعمان5سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2محمد ريسان محمد داود5سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون2156/ السويب 2010بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون2156/ السويب 2010بغداد

6عدي وناس عبد مشكور9سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1مدين حاكم وحيد عبود9سائرون2156/ السويب 2010بغداد

3ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ر11سائرون2156/ السويب 2010بغداد  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

14عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ السويب 2010بغداد

4قحطان عدنان عباس كريم11سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156/ السويب 2010بغداد

ي كريم سادة20سائرون2156/ السويب 2010بغداد 2ابتهال ناج 

ر حبيب20سائرون2156/ السويب 2010بغداد ى  حبيب حسي  3برسر

ر حاتم عباس20سائرون2156/ السويب 2010بغداد 1حوراء حسي 

ر حسن20سائرون2156/ السويب 2010بغداد 3شيماء علي حسي 

1نجاة كريم طاهر حسون20سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون2156/ السويب 2010بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ السويب 2010بغداد

2عقيل كاظم عبد حسن22سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156/ السويب 2010بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون2156/ السويب 2010بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ السويب 2010بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ السويب 2010بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون2156/ السويب 2010بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ السويب 2010بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ السويب 2010بغداد
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1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ السويب 2010بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

238حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

ر حسن1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد 1خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

ي2ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد 1عبدالحسي 

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

3يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

3منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد 1زاهر ياسي 

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

2علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد 5حسي 

5مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

10ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد
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ي35ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد
13عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ السويب 2010بغداد
ر 7حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ السويب 2010بغداد

ي2168/ السويب 2010بغداد
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي2168/ السويب 2010بغداد
 
40ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ السويب 2010بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168/ السويب 2010بغداد
 
114طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ السويب 2010بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ السويب 2010بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ السويب 2010بغداد
47حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

4اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد 233اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

2عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد 3عبدالرسول دن 

7عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

18كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

1يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

4عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

87غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

1كريمة عبداالمي  جاسم محمد15ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

27يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد 17زيتون حسي 

11كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

70عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ السويب 2010بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ السويب 2010بغداد
ر 15حسي 

6حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188/ السويب 2010بغداد

ر1حركة ارادة2188/ السويب 2010بغداد 3محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188/ السويب 2010بغداد

2مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة2188/ السويب 2010بغداد

ي الديمقراطي2106/ الفرات 2015بغداد
20محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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112هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

3حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

7محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد 10محمد سالم عبد الحسي 

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد 20احمد علي حسي 

22وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الفرات 2015بغداد

ي2116/ الفرات 2015بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ الفرات 2015بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 44عبدالحسي 

ي2118/ الفرات 2015بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفرات 2015بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

51فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الفرات 2015بغداد

130محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الفرات 2015بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الفرات 2015بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الفرات 2015بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الفرات 2015بغداد
9يونس  قاسم شغان 

51ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الفرات 2015بغداد

113نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

13محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

35عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

13احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الفرات 2015بغداد 9ليل مهدي عبد الحسي 

48ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

7صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

25رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

3عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الفرات 2015بغداد 2شيماء علي حسي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الفرات 2015بغداد
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7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

ي77سائرون2156/ الفرات 2015بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الفرات 2015بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الفرات 2015بغداد

242حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد

9هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد

22اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد

14ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الفرات 2015بغداد
ر 5حسي 

ي2168/ الفرات 2015بغداد
 
38ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الفرات 2015بغداد
 
46طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الفرات 2015بغداد
 
13وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الفرات 2015بغداد
 
67احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الفرات 2015بغداد
33حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد 216اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد

82غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد 6زيتون حسي 

6كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد

8عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الفرات 2015بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الفرات 2015بغداد
ر 5حسي 

ي الديمقراطي2106/ المعتصم 2019بغداد
60محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

21هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

3حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد 5محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد 5احمد علي حسي 

15وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المعتصم 2019بغداد

ي2118/ المعتصم 2019بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 33عبدالحسي 
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ي2118/ المعتصم 2019بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعتصم 2019بغداد
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

67فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المعتصم 2019بغداد

178محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المعتصم 2019بغداد

10علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المعتصم 2019بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المعتصم 2019بغداد
ر حبيب طالبانر 18أال تحسي 

35ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المعتصم 2019بغداد

31نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

16محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

20هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2019بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

24ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

33رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

ر80سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المعتصم 2019بغداد

267حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد

30اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المعتصم 2019بغداد
ر 1حسي 

ي2168/ المعتصم 2019بغداد
 
75ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المعتصم 2019بغداد
 
125طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ المعتصم 2019بغداد
 
16وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ المعتصم 2019بغداد
 
27احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ المعتصم 2019بغداد
25حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر
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ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد 196اياد هاشم حسي 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد

37غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد

18يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد

6زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد 54زيتون حسي 

14كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد

21عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2019بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المعتصم 2019بغداد
ر 4حسي 

ي الديمقراطي2106/ هور رجب 2021بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

342هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

40احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

47حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

57محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد 35محمد سالم عبد الحسي 

18ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

32نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

17اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد 223احمد علي حسي 

91وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ هور رجب 2021بغداد

ي2116/ هور رجب 2021بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي2118/ هور رجب 2021بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 162عبدالحسي 

ي2118/ هور رجب 2021بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ هور رجب 2021بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ هور رجب 2021بغداد
24علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

43فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ هور رجب 2021بغداد

68محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ هور رجب 2021بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ هور رجب 2021بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ هور رجب 2021بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ هور رجب 2021بغداد
6يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ هور رجب 2021بغداد

614نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

47محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

13عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

30عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد
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18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

52احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد 9ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ هور رجب 2021بغداد

273ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

156صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

90رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

22جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

40عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

ر حسن20سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد 3شيماء علي حسي 

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

ي30سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

18عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد
ر 5رعد حسي 

ر80سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ هور رجب 2021بغداد

311حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد

15ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد

11طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد

ي35ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ هور رجب 2021بغداد
ر 7حسي 

ي2168/ هور رجب 2021بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ هور رجب 2021بغداد
 
30طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ هور رجب 2021بغداد
 
581وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ هور رجب 2021بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ هور رجب 2021بغداد
91حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد 176اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد

70غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد

48يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد
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8زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد 146زيتون حسي 

4كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ هور رجب 2021بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ هور رجب 2021بغداد
ر 24حسي 

ي الديمقراطي2106/ التحرير 2029بغداد
17محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

5حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد ر جاسم نارص حسي  2حسي 

4رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ي1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 11عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 5قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد
6محمد تف 

ر1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد
2مهدي تف 

293هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

9احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

5اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 2حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد
ر 1عامر حسي 

7عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 3عزيز رسر

2عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

2محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 2امي 

20حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

4عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد
ر 4محمد علي حسي 

3مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد
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3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 1حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

9محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1ناظم حسن فرحان عيىس10تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

2بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

4حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر جي 16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 2علي حسن عبدالحسي 

3فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

2كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 91محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1منيف  عطية  غذيان  عليوي16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

2هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

3هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

7ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 1ياسي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 4محاسن خي 

47نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد 8احمد علي حسي 

52وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ التحرير 2029بغداد

ي2116/ التحرير 2029بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ التحرير 2029بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 4رزاق حسي 

ي2118/ التحرير 2029بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 133عبدالحسي 

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
3عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
4فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي2118/ التحرير 2029بغداد
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر
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ي2118/ التحرير 2029بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
25جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي2118/ التحرير 2029بغداد
3عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ التحرير 2029بغداد
3كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن2136/ التحرير 2029بغداد

22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ التحرير 2029بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 2145/ التحرير 2029بغداد ر محمود  رسر 1حسي 

2سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 2145/ التحرير 2029بغداد

205محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ التحرير 2029بغداد

وق مطرسر الزم عبدهللا4بيارق الخي 2145/ التحرير 2029بغداد 1رسر

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ التحرير 2029بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ التحرير 2029بغداد
ر حبيب طالبانر 17أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ التحرير 2029بغداد
168يونس  قاسم شغان 

957ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ التحرير 2029بغداد

10امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

7حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

5خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

3رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

6عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

13عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

7عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

8عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد
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7علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

2مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

349نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

ر2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد 2بهاء الدين نور محمد حسي 

4خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد
3رسول راضر

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد
ر 5كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد 2محمد  كاظم في 

40محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد 4منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد 6اسعد رزاق حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

3حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

ر5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

3عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

31هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

2سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

64عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

4كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

2خديجة مجدي علي صالح8ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

1وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

1صادق نور مهدي نعمة13ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد 28ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ التحرير 2029بغداد

6اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

16برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
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2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ي1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 4رامي جبار  محمد  رسر

8صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

4لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

310ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

7مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

12محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر عذافة1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 9محمد علي حسي 

1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

6نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

3حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

52صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

5علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2قاسم ديوان كزار لفته2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 2حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

37رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
8سعران  عبيد شانر

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

18جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2عدي اركان عباس نعمان5سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2علي  مطرسر فالح غالم5سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

11سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

4صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
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2طالب داود طرهيم سلمان9سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر11سائرون2156/ التحرير 2029بغداد  دالمي امي 
ر 4عامر امي 

67عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر احمد11سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 6محمد هادي حسي 

4محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ر حبيب20سائرون2156/ التحرير 2029بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 2شيماء علي حسي 

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

4منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ي22سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
5حيدر زرزور جودة حسانر

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

ي محمد  عبدهللا22سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 1عالء  خي 

 غاىلي22سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
ر ي حسي 

2ناظم  غنر

ي30سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
18حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

10عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2علي  تموز عودة سمح33سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

20انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ التحرير 2029بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 6صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ التحرير 2029بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

7ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ التحرير 2029بغداد

215حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد
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ر رضا حيدر1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد 1علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

ي2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

4عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

2فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

11هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

6يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

10اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

3عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

6عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

4منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد 2حاجم حسي 

31حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

3مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد 9حسي 

2مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد

ي35ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ التحرير 2029بغداد
ر 8حسي 

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ التحرير 2029بغداد

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
39ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
12ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
57طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 1حسي 
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ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
6وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
591احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2168/ التحرير 2029بغداد
 
2رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي2178/ التحرير 2029بغداد
28حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد 176اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

يف1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد 5عبدالرسول دن 

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

ي مغامس3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد
 علي  عان 

ر 2حسي 

ر محمد3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد 1سمي  فراك حسي 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

6اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1بسام كريم نارص جعفر10ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

5عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

24غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

3احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد 1زيتون حسي 

4كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

36عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ التحرير 2029بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ التحرير 2029بغداد
ر 11حسي 

6حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188/ التحرير 2029بغداد

ر1حركة ارادة2188/ التحرير 2029بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

ي 2030بغداد ي الديمقراطي2106/ التاج 
14محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي 2030بغداد 501هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ التاج 
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ي 2030بغداد 20احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد 18حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد 36محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ التاج  16محمد سالم عبد الحسي 

ي 2030بغداد 100ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد 48نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد 16اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد ر جواد39تحالف الفتح2109/ التاج  150احمد علي حسي 

ي 2030بغداد 90وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ التاج 

ي 2030بغداد ي2116/ التاج 
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي 2030بغداد ي2118/ التاج 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 47عبدالحسي 

ي 2030بغداد ي2118/ التاج 
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي 2030بغداد ي2118/ التاج 
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي 2030بغداد 20فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ التاج 

ي 2030بغداد 61محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ التاج 

ي 2030بغداد 6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ التاج 

ي 2030بغداد ي5تحالف بغداد2149/ التاج 
ر حبيب طالبانر 31أال تحسي 

ي 2030بغداد ي عبد7تحالف بغداد2149/ التاج 
24يونس  قاسم شغان 

ي 2030بغداد 119ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ التاج 

ي 2030بغداد 493نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 31محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 9عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 23عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 42احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ التاج  10ليل مهدي عبد الحسي 

ي 2030بغداد 1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ التاج 

ي 2030بغداد 285ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 74صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 36رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 32جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 137عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد ر حسن20سائرون2156/ التاج  2شيماء علي حسي 

ي 2030بغداد 5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ التاج 
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ي 2030بغداد ي30سائرون2156/ التاج 
3حسن كريم مطر شمجر

ي 2030بغداد 7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 545انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد  شتوي غاىلي55سائرون2156/ التاج 
ر 3رعد حسي 

ي 2030بغداد ي77سائرون2156/ التاج  2صباح حسن محمد طلون 

ي 2030بغداد ر80سائرون2156/ التاج  18مناهل جليل علي حسي 

ي 2030بغداد 2امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 37ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ التاج 

ي 2030بغداد 253حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ التاج 

ي 2030بغداد 22هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ التاج 

ي 2030بغداد 7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ التاج 

ي 2030بغداد 14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ التاج 

ي 2030بغداد 41ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ التاج 

ي 2030بغداد 4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ التاج 

ي 2030بغداد ي35ائتالف النض2158/ التاج 
8عالء سكر رسحان الدلفر

ي 2030بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ التاج 
ر 4حسي 

ي 2030بغداد ي2168/ التاج 
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي 2030بغداد ي2168/ التاج 
 
9طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي 2030بغداد ي2168/ التاج 
 
16احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي 2030بغداد ي2178/ التاج 
34حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ي 2030بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ التاج  171اياد هاشم حسي 

ي 2030بغداد 2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ التاج 

ي 2030بغداد 21غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ التاج 

ي 2030بغداد 2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ التاج 

ي 2030بغداد 1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ التاج 

ي 2030بغداد 2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ التاج 

ي 2030بغداد 3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ التاج 

ي 2030بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ التاج 
ر 25حسي 

ي الديمقراطي2106/ الحرية الثانية 2032بغداد
36محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

409هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

31احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

65حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

30محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد 25محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

Page 657 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

82نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد 56احمد علي حسي 

166وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الحرية الثانية 2032بغداد

ي2116/ الحرية الثانية 2032بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ الحرية الثانية 2032بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 231عبدالحسي 

ي2118/ الحرية الثانية 2032بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الحرية الثانية 2032بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الحرية الثانية 2032بغداد
12علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

34فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الحرية الثانية 2032بغداد

40محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الحرية الثانية 2032بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الحرية الثانية 2032بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الحرية الثانية 2032بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الحرية الثانية 2032بغداد
2يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الحرية الثانية 2032بغداد

744نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

82محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

13هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

77عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

18احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الحرية الثانية 2032بغداد 40ليل مهدي عبد الحسي 

181ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

51صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

127رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

25جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

56عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد 2شيماء علي حسي 

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

ي30سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

9عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

550انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد 2صباح حسن محمد طلون 
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ر80سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

10ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الحرية الثانية 2032بغداد

314حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد

46هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد

12اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد

85حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد
13عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الحرية الثانية 2032بغداد
ر 4حسي 

ي2168/ الحرية الثانية 2032بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الحرية الثانية 2032بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الحرية الثانية 2032بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الحرية الثانية 2032بغداد
93حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الحرية الثانية 2032بغداد 78اياد هاشم حسي 

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الحرية الثانية 2032بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الحرية الثانية 2032بغداد 1زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الحرية الثانية 2032بغداد
ر 52حسي 

ي الديمقراطي2106/ العدل 2036بغداد
38محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

 مرعي مكلد1تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد
ر 1محمود ياسي 

22هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

14محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد 2محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

2نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد 3احمد علي حسي 

2وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ العدل 2036بغداد

ي2118/ العدل 2036بغداد
1عبد هادي عاضي جاسم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ العدل 2036بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 18عبدالحسي 

ي2118/ العدل 2036بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ العدل 2036بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر
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42فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ العدل 2036بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 2145/ العدل 2036بغداد

ر1بيارق الخي 2145/ العدل 2036بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

174محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ العدل 2036بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ العدل 2036بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ العدل 2036بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ العدل 2036بغداد
17يونس  قاسم شغان 

74ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ العدل 2036بغداد

13نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ العدل 2036بغداد

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ العدل 2036بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ العدل 2036بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ العدل 2036بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ العدل 2036بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ العدل 2036بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

18ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ العدل 2036بغداد

3مصلح خلف محمود ايوب1سائرون2156/ العدل 2036بغداد

10صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ العدل 2036بغداد

7رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ العدل 2036بغداد

1اليوجد مرشح3سائرون2156/ العدل 2036بغداد

3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ العدل 2036بغداد

6سعد رجب عبد هللا  محمد11سائرون2156/ العدل 2036بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ العدل 2036بغداد

1صعب حمد بدوي حمود20سائرون2156/ العدل 2036بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ العدل 2036بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ العدل 2036بغداد
ر 2رعد حسي 

ر80سائرون2156/ العدل 2036بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

204حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

ر حسن1ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد 4خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

4عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

8علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

ر حميد عبطان10ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد 1محمد  ياسي 
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1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد

ي35ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ العدل 2036بغداد
ر 1حسي 

7برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ العدل 2036بغداد

ي2168/ العدل 2036بغداد
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي2168/ العدل 2036بغداد
 
67ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ العدل 2036بغداد
 
93طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ العدل 2036بغداد
 
17وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ العدل 2036بغداد
 
81احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2168/ العدل 2036بغداد
 
4مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي2178/ العدل 2036بغداد
22حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد 219اياد هاشم حسي 

4جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

7صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

34غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

18احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

13يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد 5زيتون حسي 

20كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

23عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ العدل 2036بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ العدل 2036بغداد
ر 2حسي 

ي الديمقراطي2106/ الشعلة األوىل 2044بغداد
14محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

447هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

18احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

52حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد 13محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

18نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

37اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد 70احمد علي حسي 

154وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الشعلة األوىل 2044بغداد

ي2118/ الشعلة األوىل 2044بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 200عبدالحسي 

ي2118/ الشعلة األوىل 2044بغداد
9جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الشعلة األوىل 2044بغداد
23انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر
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ي2118/ الشعلة األوىل 2044بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

34فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الشعلة األوىل 2044بغداد

22محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الشعلة األوىل 2044بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الشعلة األوىل 2044بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الشعلة األوىل 2044بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الشعلة األوىل 2044بغداد
12يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الشعلة األوىل 2044بغداد

743نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

74محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

47هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

19عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

109احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة األوىل 2044بغداد 19ليل مهدي عبد الحسي 

251ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

80صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

49رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

13جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

2355عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

37انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد
ر 32رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد 12مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الشعلة األوىل 2044بغداد

237حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد

16هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد

11اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد

571حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد

39ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد

Page 662 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي35ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الشعلة األوىل 2044بغداد
ر 10حسي 

ي2168/ الشعلة األوىل 2044بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الشعلة األوىل 2044بغداد
 
6طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ الشعلة األوىل 2044بغداد
138حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الشعلة األوىل 2044بغداد 76اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الشعلة األوىل 2044بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الشعلة األوىل 2044بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الشعلة األوىل 2044بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الشعلة األوىل 2044بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الشعلة األوىل 2044بغداد
ر 26حسي 

ي الديمقراطي2106/ الشعلة الثانية 2045بغداد
8محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

417هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

21احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

45حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

33محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

17اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد 128احمد علي حسي 

93وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ي2116/ الشعلة الثانية 2045بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ الشعلة الثانية 2045بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 163عبدالحسي 

ي2118/ الشعلة الثانية 2045بغداد
23جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الشعلة الثانية 2045بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الشعلة الثانية 2045بغداد
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

14فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الشعلة الثانية 2045بغداد

10محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الشعلة الثانية 2045بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الشعلة الثانية 2045بغداد
ر حبيب طالبانر 54أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الشعلة الثانية 2045بغداد
125يونس  قاسم شغان 

67ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الشعلة الثانية 2045بغداد

670نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد

64محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد
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1086هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد

23عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد

161احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الشعلة الثانية 2045بغداد 18ليل مهدي عبد الحسي 

288ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

49صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

49رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

1869عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد 1شيماء علي حسي 

4جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ي30سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد
24حسن كريم مطر شمجر

14عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

17انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد 18مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الشعلة الثانية 2045بغداد

169حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد

8هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد

360حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد

7ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الشعلة الثانية 2045بغداد
ر 15حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ي2168/ الشعلة الثانية 2045بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الشعلة الثانية 2045بغداد
 
56طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الشعلة الثانية 2045بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ الشعلة الثانية 2045بغداد
52حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد 40اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد
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9غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد

5يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد 2زيتون حسي 

11كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد

26عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الشعلة الثانية 2045بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الشعلة الثانية 2045بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي2106/ ذات السالسل 2046بغداد
26محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

409هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

11احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

43حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

17محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

9ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

17نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد 25احمد علي حسي 

115وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ ذات السالسل 2046بغداد

ي2116/ ذات السالسل 2046بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي2118/ ذات السالسل 2046بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 146عبدالحسي 

ي2118/ ذات السالسل 2046بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ ذات السالسل 2046بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ ذات السالسل 2046بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

35فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ ذات السالسل 2046بغداد

32محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ ذات السالسل 2046بغداد

7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ ذات السالسل 2046بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ ذات السالسل 2046بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ ذات السالسل 2046بغداد

773نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

73محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

19هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

32عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

41احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ ذات السالسل 2046بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

218ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد
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41صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

65رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

13جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

2سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

954عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

20جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

ي30سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

71انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

6ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ ذات السالسل 2046بغداد

245حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد

24هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد

16اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد

257حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد

11ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد

ي35ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ ذات السالسل 2046بغداد
ر 11حسي 

ي2168/ ذات السالسل 2046بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ ذات السالسل 2046بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ ذات السالسل 2046بغداد
 
4وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ ذات السالسل 2046بغداد
97حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ ذات السالسل 2046بغداد 60اياد هاشم حسي 

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ ذات السالسل 2046بغداد

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ ذات السالسل 2046بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ ذات السالسل 2046بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ ذات السالسل 2046بغداد
ر 39حسي 

ي الديمقراطي2106/ أبو غريب 2049بغداد
5محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

63هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد

1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد
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ر جواد39تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد 35احمد علي حسي 

ر39تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد ر  عساف  حسي  2كمال  حسي 

5وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ أبو غريب 2049بغداد

ي2118/ أبو غريب 2049بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 8عبدالحسي 

ي2118/ أبو غريب 2049بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ أبو غريب 2049بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ أبو غريب 2049بغداد

76محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ أبو غريب 2049بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ أبو غريب 2049بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ أبو غريب 2049بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ أبو غريب 2049بغداد
35يونس  قاسم شغان 

41ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ أبو غريب 2049بغداد

41نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

221هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

7احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ أبو غريب 2049بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

27ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

4صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

14رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

13عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ أبو غريب 2049بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

96حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

ر حسن1ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد 1خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد

8طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد
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ي35ائتالف النض2158/ أبو غريب 2049بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ أبو غريب 2049بغداد

ي2168/ أبو غريب 2049بغداد
 
24ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ أبو غريب 2049بغداد
 
1407طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ أبو غريب 2049بغداد
 
3عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168/ أبو غريب 2049بغداد
 
18احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ أبو غريب 2049بغداد
14حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد 139اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد

44غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد

2محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد 14زيتون حسي 

36كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد

4عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ أبو غريب 2049بغداد

419هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الشهيد 2050بغداد

4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الشهيد 2050بغداد

1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الشهيد 2050بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الشهيد 2050بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الشهيد 2050بغداد 5احمد علي حسي 

ي2118/ الشهيد 2050بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي2118/ الشهيد 2050بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

7فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الشهيد 2050بغداد

8محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الشهيد 2050بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الشهيد 2050بغداد
63يونس  قاسم شغان 

22ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الشهيد 2050بغداد

35نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الشهيد 2050بغداد

49هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الشهيد 2050بغداد

56عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الشهيد 2050بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الشهيد 2050بغداد

3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الشهيد 2050بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الشهيد 2050بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

17ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الشهيد 2050بغداد

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الشهيد 2050بغداد

1رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الشهيد 2050بغداد

21عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الشهيد 2050بغداد
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ر80سائرون2156/ الشهيد 2050بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

21حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الشهيد 2050بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الشهيد 2050بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الشهيد 2050بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الشهيد 2050بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الشهيد 2050بغداد
ر 3حسي 

ي2168/ الشهيد 2050بغداد
 
23ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الشهيد 2050بغداد
 
534طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الشهيد 2050بغداد
 
20وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الشهيد 2050بغداد
 
22احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الشهيد 2050بغداد
52حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد 60اياد هاشم حسي 

10كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد

17غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد 1زيتون حسي 

225كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الشهيد 2050بغداد

ي الديمقراطي2106/ الفداء 2051بغداد
2محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ر1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد ر جاسم نارص حسي  3حسي 

4رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ي1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 8عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 4علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

45هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

7احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

10اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 1حني 

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 1عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

7حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد
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2سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ر5تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 3فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد
ر 7محمد علي حسي 

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 1حسي 

13محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

2نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

8بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

ي محمد20تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد
ر راضر 2سحر حسي 

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

1اليوجد مرشح21تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

1نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد 24احمد علي حسي 

3وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الفداء 2051بغداد

ي2116/ الفداء 2051بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ الفداء 2051بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 3رزاق حسي 

ي2118/ الفداء 2051بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 27عبدالحسي 

ي2118/ الفداء 2051بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

3فالح ساري عبداىسر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

3مرتضر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
16سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
2فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
2قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 2خديجة وادي مي 

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الفداء 2051بغداد
1عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر
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ي2118/ الفداء 2051بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن2136/ الفداء 2051بغداد

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الفداء 2051بغداد

92محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الفداء 2051بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الفداء 2051بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الفداء 2051بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الفداء 2051بغداد
62يونس  قاسم شغان 

138ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الفداء 2051بغداد

14امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

5حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

5رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

19عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

16عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

14عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

8عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

18علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

120نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

ر2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد 2بهاء الدين نور محمد حسي 

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد
ر 2كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد 1محمد  كاظم في 

15محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد 7منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد 3اسعد رزاق حسي 

2بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

ر5ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد ر احمد هادي حسي  3حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

1عادل فرحان مطلق حمود5ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

ي6ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد
2عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

114هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد
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2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد
3رفالء راضر

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

5احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

 علي13ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد
1مازن محمد مصطفر

6محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الفداء 2051بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

6برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

4حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ي1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

12صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

6لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

54ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

34محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ر عذافة1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 6محمد علي حسي 

7نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

4باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

6حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

7صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ر2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

4مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ر3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 3حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 

20رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
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ي  كسار3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
5سعران  عبيد شانر

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ر3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ي  نويم5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
1خالد  عريمش كانر

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2علي  مطرسر فالح غالم5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

4محمد طعمة كاظم رضا5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1موفق جواد جاسم محمد5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

5طالب داود طرهيم سلمان9سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ر9سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 1عبدالمطلب احمد ابراهيم حسي 

3عدي وناس عبد مشكور9سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

3ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

5عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

3ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2ابتسام جالب عاجل رشيد20سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ر حبيب20سائرون2156/ الفداء 2051بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

ي22سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
1حيدر زرزور جودة حسانر

ي30سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

3غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
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 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الفداء 2051بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الفداء 2051بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الفداء 2051بغداد

101حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد 3علي حسي 

3فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

5هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

ي حمادي2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد
1حمادي محمد راضر

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد 4عبدالحسي 

9عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

5احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

14اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

3منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد 1زاهر ياسي 

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد 4حسي 

3مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

9ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

4اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

1فائزة مجيد خليل محمد19ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد

2كامل طامي حسون محمد19ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد
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ر عبيد19ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد 3هاتف لفتة  فتي 

ي35ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الفداء 2051بغداد
ر 2حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الفداء 2051بغداد

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
40ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
5ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
996طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
2عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
17وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
207احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2168/ الفداء 2051بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2178/ الفداء 2051بغداد
55حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

2اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد 211اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد 6عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

ر1ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

ي مغامس3ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد
 علي  عان 

ر 1حسي 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

20كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

2اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

1احمد هاشم عبدعلي هاشم10ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

1بسام كريم نارص جعفر10ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

2عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

141غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

2عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد 31زيتون حسي 

3028كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

13عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الفداء 2051بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الفداء 2051بغداد
ر 2حسي 

11حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188/ الفداء 2051بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة2188/ الفداء 2051بغداد
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ر1حركة ارادة2188/ الفداء 2051بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

6ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة2188/ الفداء 2051بغداد

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة2188/ الفداء 2051بغداد

ي الديمقراطي2106/ جي الربيع 2055بغداد
20محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

536هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

18احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

40حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد 54محمد سالم عبد الحسي 

34ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

48نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد 1احمد علي حسي 

102وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ جي الربيع 2055بغداد

ي2118/ جي الربيع 2055بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 212عبدالحسي 

ي2118/ جي الربيع 2055بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ جي الربيع 2055بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ جي الربيع 2055بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

17فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ جي الربيع 2055بغداد

45محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ جي الربيع 2055بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ جي الربيع 2055بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ جي الربيع 2055بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ جي الربيع 2055بغداد
3يونس  قاسم شغان 

653نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد

23محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد

8احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ جي الربيع 2055بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

218ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

28صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

39رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

8عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

ر حسن20سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد 1شيماء علي حسي 
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85جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

ي30سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

35عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد 187مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ جي الربيع 2055بغداد

263حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد

15هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد

13اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد

ي35ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ جي الربيع 2055بغداد
ر 1حسي 

ي2168/ جي الربيع 2055بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ جي الربيع 2055بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ جي الربيع 2055بغداد
9حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ جي الربيع 2055بغداد 47اياد هاشم حسي 

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ جي الربيع 2055بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ جي الربيع 2055بغداد 1زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ جي الربيع 2055بغداد

43عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ جي الربيع 2055بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ جي الربيع 2055بغداد
ر 21حسي 

ي الديمقراطي2106/ الرصافة الثانية 2062بغداد
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

233هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

23حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

14نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد 8احمد علي حسي 

23وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ي2116/ الرصافة الثانية 2062بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر
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ي2118/ الرصافة الثانية 2062بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 77عبدالحسي 

ي2118/ الرصافة الثانية 2062بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرصافة الثانية 2062بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

23فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الرصافة الثانية 2062بغداد

34محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الرصافة الثانية 2062بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الرصافة الثانية 2062بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الرصافة الثانية 2062بغداد
1يونس  قاسم شغان 

312نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثانية 2062بغداد

27محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثانية 2062بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثانية 2062بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثانية 2062بغداد

3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثانية 2062بغداد

109ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

29صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

34رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

18جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

3عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد 1شيماء علي حسي 

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ي30سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد
28حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الرصافة الثانية 2062بغداد

248حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد

336اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الرصافة الثانية 2062بغداد
ر 2حسي 

ي2168/ الرصافة الثانية 2062بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الرصافة الثانية 2062بغداد
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق
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ي2168/ الرصافة الثانية 2062بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ الرصافة الثانية 2062بغداد
15حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثانية 2062بغداد 154اياد هاشم حسي 

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثانية 2062بغداد

10زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثانية 2062بغداد

5عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثانية 2062بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الرصافة الثانية 2062بغداد
ر 4حسي 

ي الديمقراطي2106/ الكرادة 2065بغداد
60محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

127هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

10احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

11حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

4محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد 35محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

19نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

11اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد 1احمد علي حسي 

49وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الكرادة 2065بغداد

ي2116/ الكرادة 2065بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ الكرادة 2065بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 98عبدالحسي 

ي2118/ الكرادة 2065بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الكرادة 2065بغداد
4انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الكرادة 2065بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

26فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الكرادة 2065بغداد

30محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الكرادة 2065بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الكرادة 2065بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الكرادة 2065بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الكرادة 2065بغداد
2يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الكرادة 2065بغداد

197نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

26محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

10احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد 8ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الكرادة 2065بغداد

36ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

17صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

55رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

7عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد 1شيماء علي حسي 

ي30سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

ي77سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الكرادة 2065بغداد

446حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الكرادة 2065بغداد

58اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الكرادة 2065بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الكرادة 2065بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الكرادة 2065بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الكرادة 2065بغداد
10عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الكرادة 2065بغداد
ر 8حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الكرادة 2065بغداد

ي2168/ الكرادة 2065بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الكرادة 2065بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الكرادة 2065بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الكرادة 2065بغداد
24حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الكرادة 2065بغداد 68اياد هاشم حسي 

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الكرادة 2065بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الكرادة 2065بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الكرادة 2065بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الكرادة 2065بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الكرادة 2065بغداد
ر 24حسي 

ي الديمقراطي2106/ كمب سارة 2067بغداد
15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

ر1تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ي1تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد 1علي يوسف عبدالنن 
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ر1تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

122هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

49حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

9محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد 37محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

51نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

20اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد 13احمد علي حسي 

28وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ كمب سارة 2067بغداد

ي2116/ كمب سارة 2067بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 102عبدالحسي 

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
13جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
24انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
1عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ كمب سارة 2067بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

35فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ كمب سارة 2067بغداد

58محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ كمب سارة 2067بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ كمب سارة 2067بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ كمب سارة 2067بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

237نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

29محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد
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1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ كمب سارة 2067بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

176ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

48صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

ر2سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

ر3سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

97رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد
2سعران  عبيد شانر

43جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

27سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

15عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

ي كريم سادة20سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 1ابتهال ناج 

ر حاتم عباس20سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 1حوراء حسي 

ر حسن20سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 5شيماء علي حسي 

25جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

ي30سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد
13حسن كريم مطر شمجر

31عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 12صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

61امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

15نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

14ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ كمب سارة 2067بغداد

205حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

11اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

24طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

ي35ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر
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1اسماعيل طه معتوك مهدي42ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ كمب سارة 2067بغداد
ر 9حسي 

7برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ كمب سارة 2067بغداد

ي2168/ كمب سارة 2067بغداد
 
18ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ كمب سارة 2067بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168/ كمب سارة 2067بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ كمب سارة 2067بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ كمب سارة 2067بغداد
24حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد 109اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد 2عبدالرسول دن 

2احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد

27غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد

8زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد 1زيتون حسي 

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ كمب سارة 2067بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ كمب سارة 2067بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي2106/ بغداد الجديدة 2069بغداد
29محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

271هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

28احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

37حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

23محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد 22محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

48نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

22اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد 5احمد علي حسي 

81وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ بغداد الجديدة 2069بغداد

ي2118/ بغداد الجديدة 2069بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 211عبدالحسي 

ي2118/ بغداد الجديدة 2069بغداد
14جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ بغداد الجديدة 2069بغداد
16انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ بغداد الجديدة 2069بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

44فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ بغداد الجديدة 2069بغداد

87محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ بغداد الجديدة 2069بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ بغداد الجديدة 2069بغداد
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ي5تحالف بغداد2149/ بغداد الجديدة 2069بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ بغداد الجديدة 2069بغداد
2يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ بغداد الجديدة 2069بغداد

411نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ بغداد الجديدة 2069بغداد

62محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ بغداد الجديدة 2069بغداد

17عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ بغداد الجديدة 2069بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ بغداد الجديدة 2069بغداد

15عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ بغداد الجديدة 2069بغداد

30احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ بغداد الجديدة 2069بغداد

235ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

40صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

118رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

14جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

ر حسن20سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد 3شيماء علي حسي 

15جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

ي30سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد 13صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

34نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

17ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ بغداد الجديدة 2069بغداد

404حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد

23طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد

ي35ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ بغداد الجديدة 2069بغداد
ر 12حسي 

ي2168/ بغداد الجديدة 2069بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ بغداد الجديدة 2069بغداد
 
9طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق
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ي2168/ بغداد الجديدة 2069بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ بغداد الجديدة 2069بغداد
49حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد 219اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد

16زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ بغداد الجديدة 2069بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ بغداد الجديدة 2069بغداد
ر 35حسي 

ي الديمقراطي2106/ الغدير 2070بغداد
43محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

89هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

19حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

15نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

27اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

36وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الغدير 2070بغداد

ي2118/ الغدير 2070بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 89عبدالحسي 

ي2118/ الغدير 2070بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الغدير 2070بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الغدير 2070بغداد
19علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

49فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الغدير 2070بغداد

103محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الغدير 2070بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الغدير 2070بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الغدير 2070بغداد
ر حبيب طالبانر 10أال تحسي 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الغدير 2070بغداد

127نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد

42محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد

6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد

7احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الغدير 2070بغداد
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99ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

19صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

42رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

3عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الغدير 2070بغداد 2شيماء علي حسي 

5عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

ي77سائرون2156/ الغدير 2070بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

38ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الغدير 2070بغداد

287حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد

12اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الغدير 2070بغداد
ر 1حسي 

4برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الغدير 2070بغداد

ي2168/ الغدير 2070بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الغدير 2070بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الغدير 2070بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ الغدير 2070بغداد
22حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد 97اياد هاشم حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد

17غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الغدير 2070بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الغدير 2070بغداد
ر 5حسي 

ي 2071بغداد ي الديمقراطي2106/ الخليج العرن 
33محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي 2071بغداد 307هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 16احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 
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ي 2071بغداد 37حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 19محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الخليج العرن  47محمد سالم عبد الحسي 

ي 2071بغداد 15ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 92نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 11اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ر جواد39تحالف الفتح2109/ الخليج العرن  3احمد علي حسي 

ي 2071بغداد 116وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ي2118/ الخليج العرن 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 258عبدالحسي 

ي 2071بغداد ي2118/ الخليج العرن 
33جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي 2071بغداد ي2118/ الخليج العرن 
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي 2071بغداد ي2118/ الخليج العرن 
26علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي 2071بغداد 40فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 79محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 7علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ي5تحالف بغداد2149/ الخليج العرن 
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي 2071بغداد ي عبد7تحالف بغداد2149/ الخليج العرن 
7يونس  قاسم شغان 

ي 2071بغداد 3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 545نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 87محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 11عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 11هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 38احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن  6ليل مهدي عبد الحسي 

ي 2071بغداد 1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 234ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 51صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 72رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 12جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 16سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 14عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ر حسن20سائرون2156/ الخليج العرن  3شيماء علي حسي 

ي 2071بغداد ي30سائرون2156/ الخليج العرن 
1حسن كريم مطر شمجر

ي 2071بغداد 4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الخليج العرن 
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ي 2071بغداد 10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد  شتوي غاىلي55سائرون2156/ الخليج العرن 
ر 10رعد حسي 

ي 2071بغداد ي77سائرون2156/ الخليج العرن  5صباح حسن محمد طلون 

ي 2071بغداد ر80سائرون2156/ الخليج العرن  8مناهل جليل علي حسي 

ي 2071بغداد 4امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 74نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 360حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ي35ائتالف النض2158/ الخليج العرن 
31عالء سكر رسحان الدلفر

ي 2071بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الخليج العرن 
ر 11حسي 

ي 2071بغداد ي2168/ الخليج العرن 
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي 2071بغداد ي2168/ الخليج العرن 
 
5طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي 2071بغداد ي2168/ الخليج العرن 
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي 2071بغداد ي2168/ الخليج العرن 
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي 2071بغداد ي2178/ الخليج العرن 
49حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ي 2071بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الخليج العرن  139اياد هاشم حسي 

ي 2071بغداد 5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 18غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد 2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الخليج العرن  7زيتون حسي 

ي 2071بغداد 8عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الخليج العرن 

ي 2071بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الخليج العرن 
ر 48حسي 

ي الديمقراطي2106/ الزعفرانية 2073بغداد
51محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد ر جاسم نارص حسي  7حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

3صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ي1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 9عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 2علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 5قاسم محمد جالل حسي 

285هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

81احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد
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7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 2حامد عباس ياسي 

ر3تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 1امي 

83حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر5تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 4فاضل جابر عبد  شني 

 علي5تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 1محمد علي حسي 

2حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 1حسي 

35محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

2حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر جي 16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 77محمد سالم عبد الحسي 

1مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

2حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ي محمد20تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد
ر راضر 5سحر حسي 

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 1محاسن خي 

119نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

10اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد 4احمد علي حسي 

72وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الزعفرانية 2073بغداد

ي2116/ الزعفرانية 2073بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
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ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 176عبدالحسي 

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
3علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
32انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 3خديجة وادي مي 

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الزعفرانية 2073بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136/ الزعفرانية 2073بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن2136/ الزعفرانية 2073بغداد 1حسي 

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن2136/ الزعفرانية 2073بغداد

33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الزعفرانية 2073بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 2145/ الزعفرانية 2073بغداد

ر1بيارق الخي 2145/ الزعفرانية 2073بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

145محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الزعفرانية 2073بغداد

وق مطرسر الزم عبدهللا4بيارق الخي 2145/ الزعفرانية 2073بغداد 1رسر

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الزعفرانية 2073بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الزعفرانية 2073بغداد
15يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الزعفرانية 2073بغداد

6امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

8حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

4خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

4عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
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3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

7علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

665نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 8كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد 1محمد  كاظم في 

55محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد 3منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد 1اسعد رزاق حسي 

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ر5ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد ر احمد هادي حسي  2حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد 2عباس  عبد الحسي 

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
4عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

23عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

2كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
1رفالء راضر

78عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

2وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

38احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ي13ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد
2حيدر كاظم ديوان شمجر

1عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد 23ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الزعفرانية 2073بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

Page 691 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ي1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

8صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

8لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

436ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

4مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

17محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

12نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

105صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

2علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1ماهر فيصل صالح ذياب2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ر3سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 5رائد  عبدالرضا هادي حسي 

115رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد
3سعران  عبيد شانر

ر غوينم5سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 1باسم جميل حسي 

37جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ي  نويم5سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد
1خالد  عريمش كانر

2موفق جواد جاسم محمد5سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

22سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

2صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ر11سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد  دالمي امي 
ر 5عامر امي 

36عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ر احمد11سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 6شيماء علي حسي 

24جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

Page 692 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

 غاىلي22سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد
ر ي حسي 

3ناظم  غنر

ي30سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

68عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

14انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 22رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 12صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد 25مناهل جليل علي حسي 

22امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

12نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

36ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الزعفرانية 2073بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

277حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

ر1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد 2خالد متعب ياسي 

6رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد 2علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

5هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

ي2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد 2عبدالحسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

3يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

21اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

2عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

10حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

2عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد
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ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد 4حسي 

 علي عبد11ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 1عالء  حسي 

1مريم عبدهللا جادر اسماعيل11ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

14ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1اسامة اسماعيل محمود احمد19ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

40طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1فائزة مجيد خليل محمد19ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد
16عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 55حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الزعفرانية 2073بغداد

ي2168/ الزعفرانية 2073بغداد
 
14ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الزعفرانية 2073بغداد
 
4ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168/ الزعفرانية 2073بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الزعفرانية 2073بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الزعفرانية 2073بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2168/ الزعفرانية 2073بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي2178/ الزعفرانية 2073بغداد
43حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

2اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد 218اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

يف1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد 5عبدالرسول دن 

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

ر محمد خلف3ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد 1جاسم حسي 

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

50كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

4اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

1يعمر طاهر محمد مايح3ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

ر حمد10ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد 1عامر علوان حسي 

2عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

1عبدالرحمن سلطان محمد سلمان10ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

34غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد
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2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد 2حسي 

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

36زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد 3زيتون حسي 

15كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

15عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الزعفرانية 2073بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الزعفرانية 2073بغداد
ر 21حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188/ الزعفرانية 2073بغداد

ر1حركة ارادة2188/ الزعفرانية 2073بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

ي الديمقراطي2106/ الربيع 2074بغداد
29محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

329هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

103حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

181محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد 34محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

77نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

21اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد 6احمد علي حسي 

84وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الربيع 2074بغداد

ي2116/ الربيع 2074بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي2118/ الربيع 2074بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 138عبدالحسي 

ي2118/ الربيع 2074بغداد
22جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الربيع 2074بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الربيع 2074بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

40فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الربيع 2074بغداد

83محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الربيع 2074بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الربيع 2074بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الربيع 2074بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الربيع 2074بغداد
4يونس  قاسم شغان 

9ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الربيع 2074بغداد

497نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد

56محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد
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12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد

15احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الربيع 2074بغداد

217ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

59صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

108رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

17جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

13سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

22عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الربيع 2074بغداد 1شيماء علي حسي 

14جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

ي30سائرون2156/ الربيع 2074بغداد
8حسن كريم مطر شمجر

19عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

ي77سائرون2156/ الربيع 2074بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الربيع 2074بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

9امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

86نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

11ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الربيع 2074بغداد

321حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد

24هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد

11اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد

37طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد
12عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الربيع 2074بغداد
ر 20حسي 

ي2168/ الربيع 2074بغداد
 
26ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الربيع 2074بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الربيع 2074بغداد
 
7وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الربيع 2074بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الربيع 2074بغداد
36حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الربيع 2074بغداد 229اياد هاشم حسي 

34كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الربيع 2074بغداد

18غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الربيع 2074بغداد
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17يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الربيع 2074بغداد

27زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الربيع 2074بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الربيع 2074بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الربيع 2074بغداد
ر 17حسي 

ي الديمقراطي2106/ الوليد 2075بغداد
7محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

92هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

29احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

12حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

245محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد 6محمد سالم عبد الحسي 

41نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

31وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الوليد 2075بغداد

ي2118/ الوليد 2075بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 49عبدالحسي 

ي2118/ الوليد 2075بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الوليد 2075بغداد
15انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الوليد 2075بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

12فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الوليد 2075بغداد

50محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الوليد 2075بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الوليد 2075بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الوليد 2075بغداد
ر حبيب طالبانر 7أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الوليد 2075بغداد
8يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الوليد 2075بغداد

175نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد

16محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد

22عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد

15احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الوليد 2075بغداد 16ليل مهدي عبد الحسي 

82ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

41صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

9رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

17جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

9عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الوليد 2075بغداد
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ر حسن20سائرون2156/ الوليد 2075بغداد 1شيماء علي حسي 

ي30سائرون2156/ الوليد 2075بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

10عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الوليد 2075بغداد
ر 2رعد حسي 

ر80سائرون2156/ الوليد 2075بغداد 4مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

82ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الوليد 2075بغداد

182حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد

12ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد

59طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد
11عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الوليد 2075بغداد
ر 11حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الوليد 2075بغداد

ي2168/ الوليد 2075بغداد
 
26ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الوليد 2075بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الوليد 2075بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ الوليد 2075بغداد
10حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد 181اياد هاشم حسي 

68كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد

38غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد

39يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد

76زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد 1زيتون حسي 

15عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الوليد 2075بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الوليد 2075بغداد
ر 6حسي 

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

ر1تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد ر حسي  2محمد مهدي امي 

17هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

224احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد 1حني 

به3تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد
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1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

6محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد 2محمد سالم عبد الحسي 

6نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المدائن 2076بغداد

ي2118/ المدائن 2076بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المدائن 2076بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 4عبدالحسي 

ي2118/ المدائن 2076بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المدائن 2076بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المدائن 2076بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

6فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المدائن 2076بغداد

5محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المدائن 2076بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المدائن 2076بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المدائن 2076بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ المدائن 2076بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152/ المدائن 2076بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ المدائن 2076بغداد

24نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المدائن 2076بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المدائن 2076بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المدائن 2076بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

7ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

8صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

1رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ المدائن 2076بغداد
4سعران  عبيد شانر

ر3سائرون2156/ المدائن 2076بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المدائن 2076بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المدائن 2076بغداد
ر 7رعد حسي 

16حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المدائن 2076بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ المدائن 2076بغداد
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9هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المدائن 2076بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المدائن 2076بغداد

44طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المدائن 2076بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المدائن 2076بغداد
82عالء سكر رسحان الدلفر

ي2168/ المدائن 2076بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المدائن 2076بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المدائن 2076بغداد 19اياد هاشم حسي 

3841كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المدائن 2076بغداد

10غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المدائن 2076بغداد

13يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المدائن 2076بغداد

2253زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المدائن 2076بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المدائن 2076بغداد
ر 1حسي 

ي الديمقراطي2106/ جرس دياىل 2077بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

189هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

562احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

61حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

27محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد 62محمد سالم عبد الحسي 

16ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

173نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد 5احمد علي حسي 

19وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ جرس دياىل 2077بغداد

ي2116/ جرس دياىل 2077بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ جرس دياىل 2077بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 49عبدالحسي 

ي2118/ جرس دياىل 2077بغداد
55جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ جرس دياىل 2077بغداد
8انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ جرس دياىل 2077بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

3فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ جرس دياىل 2077بغداد

26محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ جرس دياىل 2077بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ جرس دياىل 2077بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ جرس دياىل 2077بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ جرس دياىل 2077بغداد

393نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ جرس دياىل 2077بغداد

26محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ جرس دياىل 2077بغداد

49عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ جرس دياىل 2077بغداد

Page 700 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ جرس دياىل 2077بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ جرس دياىل 2077بغداد 32ليل مهدي عبد الحسي 

22علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ جرس دياىل 2077بغداد

169ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

35صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

34رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

26جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

13سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

ر حسن20سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد 1شيماء علي حسي 

20جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

ي30سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد
ر 69رعد حسي 

ي77سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد 12مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

139ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ جرس دياىل 2077بغداد

110حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد

3اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد

132طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد

ي35ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد
289عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ جرس دياىل 2077بغداد
ر 60حسي 

ي2168/ جرس دياىل 2077بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ جرس دياىل 2077بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ جرس دياىل 2077بغداد
5حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ جرس دياىل 2077بغداد 133اياد هاشم حسي 

98كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ جرس دياىل 2077بغداد

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ جرس دياىل 2077بغداد

9يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ جرس دياىل 2077بغداد

159زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ جرس دياىل 2077بغداد
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9عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ جرس دياىل 2077بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ جرس دياىل 2077بغداد
ر 12حسي 

ي الديمقراطي2106/ النهروان 2078بغداد
20محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

206هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

108احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

46حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

15محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد 36محمد سالم عبد الحسي 

73ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

68نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

18اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

28وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ النهروان 2078بغداد

ي2118/ النهروان 2078بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 147عبدالحسي 

ي2118/ النهروان 2078بغداد
109جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النهروان 2078بغداد
27انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النهروان 2078بغداد
71علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

23فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ النهروان 2078بغداد

10محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ النهروان 2078بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ النهروان 2078بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ النهروان 2078بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ النهروان 2078بغداد
13يونس  قاسم شغان 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ النهروان 2078بغداد

389نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

25محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

36عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

9احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

17علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2078بغداد

77ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

22صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

14رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ النهروان 2078بغداد
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12عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

ر حسن20سائرون2156/ النهروان 2078بغداد 1شيماء علي حسي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

ي30سائرون2156/ النهروان 2078بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ النهروان 2078بغداد
ر 68رعد حسي 

ي77سائرون2156/ النهروان 2078بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ النهروان 2078بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

6امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

10نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

12ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ النهروان 2078بغداد

118حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد

23اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد

1688طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد

ي35ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد
1273عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ النهروان 2078بغداد
ر 20حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ النهروان 2078بغداد

ي2168/ النهروان 2078بغداد
 
14ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ النهروان 2078بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ النهروان 2078بغداد
 
37وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ النهروان 2078بغداد
7حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد 71اياد هاشم حسي 

33كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد

78غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد

11زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد 1زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ النهروان 2078بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ النهروان 2078بغداد
ر 47حسي 

ي الديمقراطي2106/ الجزائر 2082بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

472هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

97احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

65حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد
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61محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد 3محمد سالم عبد الحسي 

30ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

86نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

18اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد 3احمد علي حسي 

98وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الجزائر 2082بغداد

ي2118/ الجزائر 2082بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 178عبدالحسي 

ي2118/ الجزائر 2082بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الجزائر 2082بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الجزائر 2082بغداد
29علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

52فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الجزائر 2082بغداد

62محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الجزائر 2082بغداد

6علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الجزائر 2082بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الجزائر 2082بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الجزائر 2082بغداد
6يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الجزائر 2082بغداد

667نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

162محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

12هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

110عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

32احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الجزائر 2082بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

216ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

47صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

86رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

40جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

26سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

21عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد 4شيماء علي حسي 

67جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

ي30سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد
16حسن كريم مطر شمجر

26عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

13انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد
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 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد
ر 4رعد حسي 

ر80سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد 57مناهل جليل علي حسي 

15امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الجزائر 2082بغداد

274حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد

10هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد

44اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد

9ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد

25طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الجزائر 2082بغداد
ر 67حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الجزائر 2082بغداد

ي2168/ الجزائر 2082بغداد
 
17ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الجزائر 2082بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الجزائر 2082بغداد
59حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد 102اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد

26غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد

14عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الجزائر 2082بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الجزائر 2082بغداد
ر 29حسي 

ي الديمقراطي2106/ الرافدين 2083بغداد
26محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

186هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

36حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

28محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد 10محمد سالم عبد الحسي 

14ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

39نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

10اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد 3احمد علي حسي 

52وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الرافدين 2083بغداد

ي2116/ الرافدين 2083بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر
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ي2118/ الرافدين 2083بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 178عبدالحسي 

ي2118/ الرافدين 2083بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرافدين 2083بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرافدين 2083بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

43فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الرافدين 2083بغداد

82محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الرافدين 2083بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الرافدين 2083بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الرافدين 2083بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الرافدين 2083بغداد

248نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

47محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

6علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الرافدين 2083بغداد

156ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

20صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

65رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

34جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

8سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

8عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

19جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

ي30سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد
13حسن كريم مطر شمجر

9عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

ي77سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد 58مناهل جليل علي حسي 

16امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الرافدين 2083بغداد

263حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد

23اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد
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12حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد

27ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الرافدين 2083بغداد
ر 10حسي 

ي2168/ الرافدين 2083بغداد
 
19ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الرافدين 2083بغداد
 
7طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ الرافدين 2083بغداد
24حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الرافدين 2083بغداد 173اياد هاشم حسي 

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الرافدين 2083بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الرافدين 2083بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الرافدين 2083بغداد

30عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الرافدين 2083بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الرافدين 2083بغداد
ر 24حسي 

ي الديمقراطي2106/ الراشدية 2084بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

350هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

84احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

45حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

53محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد 15محمد سالم عبد الحسي 

14ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

114نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

14اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد 2احمد علي حسي 

119وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الراشدية 2084بغداد

ي2116/ الراشدية 2084بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ الراشدية 2084بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 169عبدالحسي 

ي2118/ الراشدية 2084بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الراشدية 2084بغداد
8انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الراشدية 2084بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

19فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الراشدية 2084بغداد

29محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الراشدية 2084بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الراشدية 2084بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الراشدية 2084بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

555نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد

98محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد
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12عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد

31احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الراشدية 2084بغداد 10ليل مهدي عبد الحسي 

112ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

23صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

62رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

130جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

15عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد 6شيماء علي حسي 

2006جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

ي30سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

13عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد
ر 1رعد حسي 

ر80سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد 171مناهل جليل علي حسي 

8امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الراشدية 2084بغداد

208حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الراشدية 2084بغداد
ر 57حسي 

ي2168/ الراشدية 2084بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الراشدية 2084بغداد
 
9طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ الراشدية 2084بغداد
62حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الراشدية 2084بغداد 128اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الراشدية 2084بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الراشدية 2084بغداد
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7يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الراشدية 2084بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الراشدية 2084بغداد 11زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الراشدية 2084بغداد
ر 8حسي 

ي الديمقراطي2106/ الوركاء 2087بغداد
3محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

515هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

68احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

153حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

43محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد 10محمد سالم عبد الحسي 

10ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

69نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد 2احمد علي حسي 

79وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الوركاء 2087بغداد

ي2116/ الوركاء 2087بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ الوركاء 2087بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 127عبدالحسي 

ي2118/ الوركاء 2087بغداد
22جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الوركاء 2087بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الوركاء 2087بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

2فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الوركاء 2087بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الوركاء 2087بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الوركاء 2087بغداد
3يونس  قاسم شغان 

939نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

139محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

14عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

41عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد 16ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الوركاء 2087بغداد

472ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

88صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

70رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

282جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

50سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد
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30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد 4شيماء علي حسي 

473جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

ي30سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد
13حسن كريم مطر شمجر

261عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

361انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد
ر 25رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد 252مناهل جليل علي حسي 

27امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

10ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الوركاء 2087بغداد

106حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد

8هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد

7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد

108طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد
10عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الوركاء 2087بغداد
ر 212حسي 

5برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الوركاء 2087بغداد

ي2178/ الوركاء 2087بغداد
11حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الوركاء 2087بغداد 38اياد هاشم حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الوركاء 2087بغداد
ر 9حسي 

ي الديمقراطي2106/ األورفلي 2090بغداد
8محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

366هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

27احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

96حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

37محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد 9محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

101نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

25اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد 1احمد علي حسي 

83وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ األورفلي 2090بغداد

ي2116/ األورفلي 2090بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ األورفلي 2090بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 259عبدالحسي 
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ي2118/ األورفلي 2090بغداد
18جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ األورفلي 2090بغداد
19انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ األورفلي 2090بغداد
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

10فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ األورفلي 2090بغداد

5محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ األورفلي 2090بغداد

490نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

40محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

15عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ األورفلي 2090بغداد

498ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

124صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

67رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

182جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

132سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

19عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

ر حسن20سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد 27شيماء علي حسي 

27جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

ي30سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد
1332حسن كريم مطر شمجر

728عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

16انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد 20صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد 11مناهل جليل علي حسي 

154امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

14ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ األورفلي 2090بغداد

143حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد

36اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد

5ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد

7طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد
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ي35ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد
9عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ األورفلي 2090بغداد
ر 82حسي 

ي2168/ األورفلي 2090بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ األورفلي 2090بغداد
14حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ األورفلي 2090بغداد 22اياد هاشم حسي 

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ األورفلي 2090بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ األورفلي 2090بغداد
ر 16حسي 

ي الديمقراطي2106/ أهل البيت 2091بغداد
9محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

201هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

103حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

17محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد 9محمد سالم عبد الحسي 

59نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

6اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد 1احمد علي حسي 

72وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ أهل البيت 2091بغداد

ي2118/ أهل البيت 2091بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 158عبدالحسي 

ي2118/ أهل البيت 2091بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ أهل البيت 2091بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ أهل البيت 2091بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

11فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ أهل البيت 2091بغداد

5محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ أهل البيت 2091بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ أهل البيت 2091بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

390نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

68محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

12عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

26احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ أهل البيت 2091بغداد

431ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

93صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

54رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

295جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد
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79سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

42عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

ر حسن20سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد 623شيماء علي حسي 

47جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

ي30سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد
73حسن كريم مطر شمجر

234عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

26انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد
ر 20رعد حسي 

ي77سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد 11صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد 72مناهل جليل علي حسي 

189امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ أهل البيت 2091بغداد

95حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد

24اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد

15حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد

ي35ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ أهل البيت 2091بغداد
ر 31حسي 

ي2178/ أهل البيت 2091بغداد
26حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ أهل البيت 2091بغداد 19اياد هاشم حسي 

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ أهل البيت 2091بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ أهل البيت 2091بغداد
ر 5حسي 

ي الديمقراطي2106/ الرشاد 2094بغداد
7محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

561هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

134احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

224حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

48محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد 34محمد سالم عبد الحسي 

141ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

250نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

41اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد 3احمد علي حسي 

199وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الرشاد 2094بغداد
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ي2116/ الرشاد 2094بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 4نوفل رسر

ي2118/ الرشاد 2094بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 241عبدالحسي 

ي2118/ الرشاد 2094بغداد
103جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرشاد 2094بغداد
13انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرشاد 2094بغداد
43علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الرشاد 2094بغداد

17محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الرشاد 2094بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الرشاد 2094بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الرشاد 2094بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

1313نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

143محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

37عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

39عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

41احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد 18ليل مهدي عبد الحسي 

20علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الرشاد 2094بغداد

472ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

139صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

96رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

37جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

31سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

36عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد 54شيماء علي حسي 

30جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

ي30سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد
29حسن كريم مطر شمجر

69عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

17انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد
ر 52رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد 744صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد 25مناهل جليل علي حسي 

58امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

6نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد
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199ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الرشاد 2094بغداد

235حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد

19اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد

6ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد

297طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الرشاد 2094بغداد
ر 135حسي 

ي2168/ الرشاد 2094بغداد
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ الرشاد 2094بغداد
33حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الرشاد 2094بغداد 55اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الرشاد 2094بغداد

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الرشاد 2094بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الرشاد 2094بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الرشاد 2094بغداد 1زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الرشاد 2094بغداد
ر 19حسي 

ي الديمقراطي2106/ المعامل 2097بغداد
2محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

487هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

81احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

135حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

51محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد 13محمد سالم عبد الحسي 

22ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

187نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

6اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد 6احمد علي حسي 

58وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المعامل 2097بغداد

ي2118/ المعامل 2097بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 117عبدالحسي 

ي2118/ المعامل 2097بغداد
35جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعامل 2097بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعامل 2097بغداد
15علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

8فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المعامل 2097بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المعامل 2097بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المعامل 2097بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المعامل 2097بغداد
2يونس  قاسم شغان 
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المرشح

1846نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

244محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

74عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ المعامل 2097بغداد

199ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

90صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

7رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

6جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

17عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

16جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

ي30سائرون2156/ المعامل 2097بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

8عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المعامل 2097بغداد
ر 7رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المعامل 2097بغداد 4012صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المعامل 2097بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

154ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المعامل 2097بغداد

190حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد

99طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المعامل 2097بغداد
ر 874حسي 

ي2168/ المعامل 2097بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ المعامل 2097بغداد
8حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المعامل 2097بغداد 25اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المعامل 2097بغداد
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2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المعامل 2097بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المعامل 2097بغداد
ر 59حسي 

ي الديمقراطي2106/الزهراء2098بغداد
17محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

307هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

33احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

172حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

20محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد 13محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

41نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

28اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

116وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/الزهراء2098بغداد

ي2116/الزهراء2098بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/الزهراء2098بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 226عبدالحسي 

ي2118/الزهراء2098بغداد
14جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/الزهراء2098بغداد
14انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/الزهراء2098بغداد
15علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/الزهراء2098بغداد

20محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/الزهراء2098بغداد

ي5تحالف بغداد2149/الزهراء2098بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/الزهراء2098بغداد
2يونس  قاسم شغان 

583نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

151محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

28عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

17عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

13احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/الزهراء2098بغداد

478ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/الزهراء2098بغداد

145صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/الزهراء2098بغداد

115رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/الزهراء2098بغداد

111جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/الزهراء2098بغداد

754سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/الزهراء2098بغداد

21عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/الزهراء2098بغداد
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ر حسن20سائرون2156/الزهراء2098بغداد 8شيماء علي حسي 

75جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/الزهراء2098بغداد

ي30سائرون2156/الزهراء2098بغداد
60حسن كريم مطر شمجر

70عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/الزهراء2098بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/الزهراء2098بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/الزهراء2098بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون2156/الزهراء2098بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/الزهراء2098بغداد 42مناهل جليل علي حسي 

62امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/الزهراء2098بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/الزهراء2098بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/الزهراء2098بغداد

197حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد

18اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد

8حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد

ي35ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/الزهراء2098بغداد
ر 96حسي 

ي2178/الزهراء2098بغداد
65حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/الزهراء2098بغداد 34اياد هاشم حسي 

3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/الزهراء2098بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/الزهراء2098بغداد

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/الزهراء2098بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/الزهراء2098بغداد
ر 18حسي 

ي الديمقراطي2106/ المقداد 2099بغداد
24محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

382هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

21احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

160حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

30محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد 10محمد سالم عبد الحسي 

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

46نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

18اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد 19احمد علي حسي 

107وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المقداد 2099بغداد

ي2116/ المقداد 2099بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

Page 718 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي2118/ المقداد 2099بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 248عبدالحسي 

ي2118/ المقداد 2099بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المقداد 2099بغداد
13انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المقداد 2099بغداد
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المقداد 2099بغداد

28محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المقداد 2099بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المقداد 2099بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المقداد 2099بغداد
ر حبيب طالبانر 5أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المقداد 2099بغداد
6يونس  قاسم شغان 

708نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

164محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

15عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

10عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

14عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

20احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد 12ليل مهدي عبد الحسي 

21علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ المقداد 2099بغداد

476ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

146صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

107رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

140جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

450سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

41عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

ر حسن20سائرون2156/ المقداد 2099بغداد 7شيماء علي حسي 

60جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

ي30سائرون2156/ المقداد 2099بغداد
43حسن كريم مطر شمجر

72عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

10انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المقداد 2099بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المقداد 2099بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المقداد 2099بغداد 66مناهل جليل علي حسي 

108امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المقداد 2099بغداد

226حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد
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2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد

41اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المقداد 2099بغداد
ر 33حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ المقداد 2099بغداد

ي2168/ المقداد 2099بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ المقداد 2099بغداد
44حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المقداد 2099بغداد 75اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المقداد 2099بغداد

7غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المقداد 2099بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المقداد 2099بغداد
ر 25حسي 

ي الديمقراطي2106/ جميله األوىل 2100بغداد
4محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

175هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

9احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

51حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

7محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد 13محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

24نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد 3احمد علي حسي 

40وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ جميله األوىل 2100بغداد

ي2116/ جميله األوىل 2100بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ جميله األوىل 2100بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 142عبدالحسي 

ي2118/ جميله األوىل 2100بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ جميله األوىل 2100بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ جميله األوىل 2100بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

15فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ جميله األوىل 2100بغداد

9محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ جميله األوىل 2100بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ جميله األوىل 2100بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ جميله األوىل 2100بغداد
ر حبيب طالبانر 13أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ جميله األوىل 2100بغداد
7يونس  قاسم شغان 

265نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد
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39محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد

10احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ جميله األوىل 2100بغداد

177ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

26صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

52رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

51جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

166سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

15عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

ر حسن20سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد 8شيماء علي حسي 

5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

ي30سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد
19حسن كريم مطر شمجر

29عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

ي77سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد 3صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد 11مناهل جليل علي حسي 

18امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ جميله األوىل 2100بغداد

130حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد

62اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد

9طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ جميله األوىل 2100بغداد
ر 39حسي 

ي2168/ جميله األوىل 2100بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ جميله األوىل 2100بغداد
18حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ جميله األوىل 2100بغداد 41اياد هاشم حسي 

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ جميله األوىل 2100بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ جميله األوىل 2100بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ جميله األوىل 2100بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ جميله األوىل 2100بغداد
ر 13حسي 
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ي الديمقراطي2106/ المرتضر 2106بغداد
15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

396هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

37احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

155حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

20محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

30نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

16اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد 2احمد علي حسي 

134وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المرتضر 2106بغداد

ي2116/ المرتضر 2106بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ المرتضر 2106بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 335عبدالحسي 

ي2118/ المرتضر 2106بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المرتضر 2106بغداد
19انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المرتضر 2106بغداد
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

24فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المرتضر 2106بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المرتضر 2106بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المرتضر 2106بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المرتضر 2106بغداد
1يونس  قاسم شغان 

703نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

50محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

28عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

6هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

11عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد 12ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ المرتضر 2106بغداد

447ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

130صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

139رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

136جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

77سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

ر حسن20سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد 7شيماء علي حسي 

32جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد
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ي30سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد
479حسن كريم مطر شمجر

197عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

36انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد
ر 9رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد 22مناهل جليل علي حسي 

146امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

11نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

20ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المرتضر 2106بغداد

194حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد

48اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد

15حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المرتضر 2106بغداد
ر 28حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ المرتضر 2106بغداد

ي2168/ المرتضر 2106بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ المرتضر 2106بغداد
100حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المرتضر 2106بغداد 56اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المرتضر 2106بغداد

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المرتضر 2106بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المرتضر 2106بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المرتضر 2106بغداد
ر 27حسي 

ي الديمقراطي2106/ المصطفر 2107بغداد
31محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

292هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

24احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

209حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

79محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد 41محمد سالم عبد الحسي 

24نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

52اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد 1احمد علي حسي 

59وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المصطفر 2107بغداد

ي2116/ المصطفر 2107بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر
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ي2118/ المصطفر 2107بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 189عبدالحسي 

ي2118/ المصطفر 2107بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المصطفر 2107بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المصطفر 2107بغداد
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المصطفر 2107بغداد

5محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المصطفر 2107بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المصطفر 2107بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المصطفر 2107بغداد
3يونس  قاسم شغان 

405نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

75محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

11عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

16عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

32احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المصطفر 2107بغداد

390ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

117صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

95رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

160جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

82سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

ر حسن20سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد 2شيماء علي حسي 

24جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

ي30سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد
356حسن كريم مطر شمجر

79عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

9انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد 5صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد 48مناهل جليل علي حسي 

57امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

19ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المصطفر 2107بغداد

171حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد

43اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد
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8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المصطفر 2107بغداد
ر 49حسي 

ي2168/ المصطفر 2107بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ المصطفر 2107بغداد
43حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المصطفر 2107بغداد 48اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المصطفر 2107بغداد

8غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المصطفر 2107بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المصطفر 2107بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ المصطفر 2107بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المصطفر 2107بغداد
ر 13حسي 

ي الديمقراطي2106/ ذات الصواري 2108بغداد
48محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي عمران1تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

334هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

34احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

74حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

ر5تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

6محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد 30محمد سالم عبد الحسي 

1هند عبدالوهاب عبدالرزاق احمد16تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

27ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

49نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

11اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

95وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ ذات الصواري 2108بغداد

ي2118/ ذات الصواري 2108بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 281عبدالحسي 

ي2118/ ذات الصواري 2108بغداد
25جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ ذات الصواري 2108بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ ذات الصواري 2108بغداد
45علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

28فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ ذات الصواري 2108بغداد

30محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ ذات الصواري 2108بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ ذات الصواري 2108بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ ذات الصواري 2108بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ ذات الصواري 2108بغداد

643نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد
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68محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

31عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

3هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

62احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ ذات الصواري 2108بغداد

324ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

83صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

161رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد
1سعران  عبيد شانر

43جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

35سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

16عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

ر حسن20سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد 7شيماء علي حسي 

17جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

ي30سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد
27حسن كريم مطر شمجر

123عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

9انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد
ر 14رعد حسي 

ي77سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد 23صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

41امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

19نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

141ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ ذات الصواري 2108بغداد

261حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد

ر حسن1ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد 1خالد متعب ياسي 

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد

21اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد

Page 726 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد

ي35ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد
15عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ ذات الصواري 2108بغداد
ر 35حسي 

ي2168/ ذات الصواري 2108بغداد
 
16ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ ذات الصواري 2108بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2178/ ذات الصواري 2108بغداد
54حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ ذات الصواري 2108بغداد 91اياد هاشم حسي 

14كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ ذات الصواري 2108بغداد

12غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ ذات الصواري 2108بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ ذات الصواري 2108بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ ذات الصواري 2108بغداد 1زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ ذات الصواري 2108بغداد
ر 44حسي 

ي الديمقراطي2106/ عمار بن يارس 2109بغداد
12محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

359هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

26احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

99حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

15محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد 26محمد سالم عبد الحسي 

71نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد 8احمد علي حسي 

100وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ عمار بن يارس 2109بغداد

ي2118/ عمار بن يارس 2109بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 363عبدالحسي 

ي2118/ عمار بن يارس 2109بغداد
16جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ عمار بن يارس 2109بغداد
16انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ عمار بن يارس 2109بغداد
23علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ عمار بن يارس 2109بغداد

18محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ عمار بن يارس 2109بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ عمار بن يارس 2109بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ عمار بن يارس 2109بغداد
1يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ عمار بن يارس 2109بغداد

508نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد

45محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد
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30احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد 17ليل مهدي عبد الحسي 

16علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ عمار بن يارس 2109بغداد

335ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

98صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

128رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

121جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

27سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

20عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

ر حسن20سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد 8شيماء علي حسي 

29جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

ي30سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد
114حسن كريم مطر شمجر

563عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

13انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد 43مناهل جليل علي حسي 

32امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

10ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ عمار بن يارس 2109بغداد

161حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد

14اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد

ي35ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ عمار بن يارس 2109بغداد
ر 21حسي 

ي2168/ عمار بن يارس 2109بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ عمار بن يارس 2109بغداد
17حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ عمار بن يارس 2109بغداد 28اياد هاشم حسي 

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ عمار بن يارس 2109بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ عمار بن يارس 2109بغداد
ر 31حسي 

ي الديمقراطي106نيسان9 21102بغداد
63محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

259هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد
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85حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

24محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد 24محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

55نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

106وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109نيسان9 21102بغداد

ي116نيسان9 21102بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118نيسان9 21102بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 189عبدالحسي 

ي118نيسان9 21102بغداد
10جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118نيسان9 21102بغداد
10انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118نيسان9 21102بغداد
17علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

41فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136نيسان9 21102بغداد

34محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145نيسان9 21102بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145نيسان9 21102بغداد

ي عبد7تحالف بغداد149نيسان9 21102بغداد
4يونس  قاسم شغان 

482نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

173محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

7عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152نيسان9 21102بغداد

246ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156نيسان9 21102بغداد

34صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156نيسان9 21102بغداد

102رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156نيسان9 21102بغداد

36جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156نيسان9 21102بغداد

25سعد مايع صالح  عباس9سائرون156نيسان9 21102بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156نيسان9 21102بغداد

ر حسن20سائرون156نيسان9 21102بغداد 5شيماء علي حسي 

20جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156نيسان9 21102بغداد

ي30سائرون156نيسان9 21102بغداد
29حسن كريم مطر شمجر

75عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156نيسان9 21102بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156نيسان9 21102بغداد
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 شتوي غاىلي55سائرون156نيسان9 21102بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون156نيسان9 21102بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون156نيسان9 21102بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

32امجد هاشم ثامر موله99سائرون156نيسان9 21102بغداد

47ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156نيسان9 21102بغداد

212حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد

8هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد

30اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد

12حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد

19طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد

ي35ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد
6عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158نيسان9 21102بغداد
ر 15حسي 

ي168نيسان9 21102بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168نيسان9 21102بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168نيسان9 21102بغداد
 
3احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي178نيسان9 21102بغداد
21حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185نيسان9 21102بغداد 71اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185نيسان9 21102بغداد

15غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185نيسان9 21102بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185نيسان9 21102بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185نيسان9 21102بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185نيسان9 21102بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188نيسان9 21102بغداد
ر 27حسي 

ي الديمقراطي2106/ العبيدي 2111بغداد
28محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

592هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

41احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

174حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

13محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 

6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

199نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

56اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد 5احمد علي حسي 

153وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ العبيدي 2111بغداد

ي2118/ العبيدي 2111بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 279عبدالحسي 
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ي2118/ العبيدي 2111بغداد
37جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ العبيدي 2111بغداد
24انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ العبيدي 2111بغداد
215علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

32فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ العبيدي 2111بغداد

24محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ العبيدي 2111بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ العبيدي 2111بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ العبيدي 2111بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

870نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

113محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

36عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

23هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

38عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

68احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد 6ليل مهدي عبد الحسي 

33علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ العبيدي 2111بغداد

938ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

233صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

125رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

55جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

112سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

40عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

ر حسن20سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد 11شيماء علي حسي 

25جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

ي30سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد
78حسن كريم مطر شمجر

271عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

15انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد
ر 8رعد حسي 

ي77سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد 48صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد 40مناهل جليل علي حسي 

57امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

9نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

321ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ العبيدي 2111بغداد

361حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد

13هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد

30اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد
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5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد

31طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد

ي35ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد
4عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ العبيدي 2111بغداد
ر 63حسي 

ي2168/ العبيدي 2111بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ العبيدي 2111بغداد
52حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ العبيدي 2111بغداد 90اياد هاشم حسي 

17غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ العبيدي 2111بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ العبيدي 2111بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ العبيدي 2111بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ العبيدي 2111بغداد
ر 55حسي 

ي الديمقراطي2106/ المشتل االوىل 2112بغداد
37محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي1تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد
1مهدي تف 

191هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

 جاسم علي3تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر 1عامر حسي 

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد 1امي 

60حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

2بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد 56محمد سالم عبد الحسي 

1هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي محمد20تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

46نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد 4احمد علي حسي 

52وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي2118/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 120عبدالحسي 

ي2118/ المشتل االوىل 2112بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المشتل االوىل 2112بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي2118/ المشتل االوىل 2112بغداد
31جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

Page 732 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي2118/ المشتل االوىل 2112بغداد
10علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المشتل االوىل 2112بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المشتل االوىل 2112بغداد

73محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المشتل االوىل 2112بغداد

4علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المشتل االوىل 2112بغداد
3يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المشتل االوىل 2112بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

335نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

32محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

20عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي6ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

7هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

5عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

26احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المشتل االوىل 2112بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

4صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

222ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

58صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

55رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

ر غوينم5سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد 1باسم جميل حسي 

59جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

18سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

20عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

ر احمد11سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد 1محمد هادي حسي 
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ر حسن20سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد 4شيماء علي حسي 

12جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي30سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد
27حسن كريم مطر شمجر

27عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر 3رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد 8صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

40امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

81نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

127ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المشتل االوىل 2112بغداد

265حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد

35اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد

41طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد
11عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر 28حسي 

ي2168/ المشتل االوىل 2112بغداد
 
12ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المشتل االوىل 2112بغداد
 
4طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ المشتل االوىل 2112بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ المشتل االوىل 2112بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ المشتل االوىل 2112بغداد
29حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد 130اياد هاشم حسي 

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

31غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد 6زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ المشتل االوىل 2112بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المشتل االوىل 2112بغداد
ر 18حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة2188/ المشتل االوىل 2112بغداد

ي الديمقراطي2106/ المشتل الثانية 2113بغداد
41محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

155هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد
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14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

46حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

28محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

25نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد 2احمد علي حسي 

65وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المشتل الثانية 2113بغداد

ي2118/ المشتل الثانية 2113بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 127عبدالحسي 

ي2118/ المشتل الثانية 2113بغداد
41جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المشتل الثانية 2113بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

39فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المشتل الثانية 2113بغداد

44محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المشتل الثانية 2113بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المشتل الثانية 2113بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المشتل الثانية 2113بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المشتل الثانية 2113بغداد
1يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المشتل الثانية 2113بغداد

257نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

19محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

8عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المشتل الثانية 2113بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

100ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

25صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

79رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

7جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

8سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

8عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

ي30سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

14عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

ي77سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد 9صباح حسن محمد طلون 
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ر80سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد 3مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

88نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

19ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المشتل الثانية 2113بغداد

181حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد

15اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد

30طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد
17عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المشتل الثانية 2113بغداد
ر 6حسي 

ي2168/ المشتل الثانية 2113بغداد
 
13ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المشتل الثانية 2113بغداد
 
6طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ المشتل الثانية 2113بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ المشتل الثانية 2113بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ المشتل الثانية 2113بغداد
21حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد 61اياد هاشم حسي 

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد

9غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد 10زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ المشتل الثانية 2113بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المشتل الثانية 2113بغداد
ر 17حسي 

ي الديمقراطي2106/ بدر 2114بغداد
18محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

168هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

41حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

22محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد 37محمد سالم عبد الحسي 

23نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد 2احمد علي حسي 

58وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ بدر 2114بغداد

ي2118/ بدر 2114بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 126عبدالحسي 
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ي2118/ بدر 2114بغداد
58جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ بدر 2114بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ بدر 2114بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ بدر 2114بغداد

27محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ بدر 2114بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ بدر 2114بغداد

ي عبد7تحالف بغداد2149/ بدر 2114بغداد
2يونس  قاسم شغان 

431نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

38محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

3عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

11عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

19عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

8احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ بدر 2114بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

249ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ بدر 2114بغداد

36صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ بدر 2114بغداد

75رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ بدر 2114بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ بدر 2114بغداد

6سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ بدر 2114بغداد

13عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ بدر 2114بغداد

ر حسن20سائرون2156/ بدر 2114بغداد 2شيماء علي حسي 

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ بدر 2114بغداد

ي30سائرون2156/ بدر 2114بغداد
10حسن كريم مطر شمجر

13عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ بدر 2114بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ بدر 2114بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ بدر 2114بغداد
ر 2رعد حسي 

ر80سائرون2156/ بدر 2114بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

5امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ بدر 2114بغداد

199نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ بدر 2114بغداد

96ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ بدر 2114بغداد

121حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد

6اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد
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28طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد

ي35ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ بدر 2114بغداد
ر 9حسي 

ي2168/ بدر 2114بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ بدر 2114بغداد
25حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ بدر 2114بغداد 41اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ بدر 2114بغداد

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ بدر 2114بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ بدر 2114بغداد 2زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ بدر 2114بغداد
ر 31حسي 

ر 2115بغداد ي الديمقراطي2106/ االمي 
18محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر 2115بغداد 187هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد 41احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد 38حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد 25محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ االمي  32محمد سالم عبد الحسي 

ر 2115بغداد 6ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد 22نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد 5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد 49وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ االمي 

ر 2115بغداد ي2118/ االمي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 138عبدالحسي 

ر 2115بغداد ي2118/ االمي 
14جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ر 2115بغداد ي2118/ االمي 
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ر 2115بغداد ي2118/ االمي 
8علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر 2115بغداد 37فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ االمي 

ر 2115بغداد 21محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ االمي 

ر 2115بغداد 5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ االمي 

ر 2115بغداد ي5تحالف بغداد2149/ االمي 
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ر 2115بغداد 380نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 50محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 12عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 27عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 10احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ االمي 

ر 2115بغداد 5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ االمي 
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ر 2115بغداد 241ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 47صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 70رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 6سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 16عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد ر حسن20سائرون2156/ االمي  6شيماء علي حسي 

ر 2115بغداد 3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد ي30سائرون2156/ االمي 
4حسن كريم مطر شمجر

ر 2115بغداد 11عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد  شتوي غاىلي55سائرون2156/ االمي 
ر 5رعد حسي 

ر 2115بغداد ي77سائرون2156/ االمي  7صباح حسن محمد طلون 

ر 2115بغداد ر80سائرون2156/ االمي  6مناهل جليل علي حسي 

ر 2115بغداد 10امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 324نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 53ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ االمي 

ر 2115بغداد 216حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ االمي 

ر 2115بغداد 10اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ االمي 

ر 2115بغداد 1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ االمي 

ر 2115بغداد 28طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ االمي 

ر 2115بغداد ي35ائتالف النض2158/ االمي 
15عالء سكر رسحان الدلفر

ر 2115بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ االمي 
ر 1حسي 

ر 2115بغداد ي2168/ االمي 
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ر 2115بغداد ي2168/ االمي 
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ر 2115بغداد ي2178/ االمي 
32حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر 2115بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ االمي  65اياد هاشم حسي 

ر 2115بغداد 6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ االمي 

ر 2115بغداد 3غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ االمي 

ر 2115بغداد 8يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ االمي 

ر 2115بغداد 1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ االمي 

ر 2115بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ االمي 
ر 53حسي 

ي الديمقراطي2106/ المعتصم 2116بغداد
34محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

300هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

44احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

51حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد
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29محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد 22محمد سالم عبد الحسي 

15ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

38نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

23اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد 7احمد علي حسي 

87وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المعتصم 2116بغداد

ي2116/ المعتصم 2116بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ المعتصم 2116بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 202عبدالحسي 

ي2118/ المعتصم 2116بغداد
38جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعتصم 2116بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المعتصم 2116بغداد
18علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

35فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المعتصم 2116بغداد

34محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المعتصم 2116بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المعتصم 2116بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المعتصم 2116بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المعتصم 2116بغداد
4يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المعتصم 2116بغداد

544نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

84محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

10هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

6عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

15عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ المعتصم 2116بغداد

352ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

56صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

93رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

33جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

15سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

46عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

ر حسن20سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد 2شيماء علي حسي 

19جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

ي30سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد
6حسن كريم مطر شمجر

Page 740 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

13عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد
ر 19رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد 5صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد 21مناهل جليل علي حسي 

13امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

303نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

49ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المعتصم 2116بغداد

237حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد

7هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد

23اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد

70طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد
13عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المعتصم 2116بغداد
ر 34حسي 

ي2168/ المعتصم 2116بغداد
 
12ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المعتصم 2116بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ المعتصم 2116بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ المعتصم 2116بغداد
37حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد 103اياد هاشم حسي 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد

12زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد 3زيتون حسي 

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ المعتصم 2116بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المعتصم 2116بغداد
ر 61حسي 

ي الديمقراطي2106/ المامون 2117بغداد
14محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

415هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

22احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

111حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

12محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 

14ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

65نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد
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13اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد 6احمد علي حسي 

45وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المامون 2117بغداد

ي2116/ المامون 2117بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 3نوفل رسر

ي2118/ المامون 2117بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 261عبدالحسي 

ي2118/ المامون 2117بغداد
68جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المامون 2117بغداد
14انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المامون 2117بغداد
25علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

25فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المامون 2117بغداد

31محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المامون 2117بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المامون 2117بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المامون 2117بغداد
2يونس  قاسم شغان 

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ المامون 2117بغداد

609نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

107محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

112عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

12عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

161احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

7علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ المامون 2117بغداد

414ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المامون 2117بغداد

119صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المامون 2117بغداد

71رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المامون 2117بغداد

62جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المامون 2117بغداد

82سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المامون 2117بغداد

22عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المامون 2117بغداد

ر حسن20سائرون2156/ المامون 2117بغداد 2شيماء علي حسي 

18جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المامون 2117بغداد

ي30سائرون2156/ المامون 2117بغداد
16حسن كريم مطر شمجر

38عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المامون 2117بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المامون 2117بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المامون 2117بغداد
ر 13رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المامون 2117بغداد 51صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المامون 2117بغداد 13مناهل جليل علي حسي 
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14امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المامون 2117بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المامون 2117بغداد

318ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المامون 2117بغداد

206حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد

14اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد

25طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد
27عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ المامون 2117بغداد
ر 105حسي 

ي2168/ المامون 2117بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المامون 2117بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ المامون 2117بغداد
30حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المامون 2117بغداد 75اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المامون 2117بغداد

12غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المامون 2117بغداد

6يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المامون 2117بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المامون 2117بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المامون 2117بغداد
ر 29حسي 

ي الديمقراطي2106/ محمد القاسم 2119بغداد
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

232هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

29احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

453حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

29محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد 5محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

28نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

12اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد 2احمد علي حسي 

92وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ محمد القاسم 2119بغداد

ي2116/ محمد القاسم 2119بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ محمد القاسم 2119بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 192عبدالحسي 

ي2118/ محمد القاسم 2119بغداد
5جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ محمد القاسم 2119بغداد
30انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ محمد القاسم 2119بغداد
22علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر
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11فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ محمد القاسم 2119بغداد

4محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ محمد القاسم 2119بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ محمد القاسم 2119بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ محمد القاسم 2119بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ محمد القاسم 2119بغداد
3يونس  قاسم شغان 

479نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

78محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

6عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

8عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد 10ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ محمد القاسم 2119بغداد

690ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

178صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

129رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

747جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

120سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

23عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

ر حسن20سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد 11شيماء علي حسي 

182جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

ي30سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد
61حسن كريم مطر شمجر

204عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

22انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد
ر 15رعد حسي 

ي77سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد 31صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد 36مناهل جليل علي حسي 

184امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

19ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ محمد القاسم 2119بغداد

114حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد

18اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد

13حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد

ي35ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر
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 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ محمد القاسم 2119بغداد
ر 19حسي 

ي2168/ محمد القاسم 2119بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ محمد القاسم 2119بغداد
82حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ محمد القاسم 2119بغداد 28اياد هاشم حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ محمد القاسم 2119بغداد
ر 13حسي 

ي الديمقراطي2106/ الحكمه 2120بغداد
13محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

409هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

47احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

97حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

21محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

42نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد 2احمد علي حسي 

97وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الحكمه 2120بغداد

ي2118/ الحكمه 2120بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 393عبدالحسي 

ي2118/ الحكمه 2120بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الحكمه 2120بغداد
22انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الحكمه 2120بغداد
81علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

16فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الحكمه 2120بغداد

17محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الحكمه 2120بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الحكمه 2120بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الحكمه 2120بغداد
9يونس  قاسم شغان 

787نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

95محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

7عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

22عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

12احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد 57ليل مهدي عبد الحسي 

3علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ الحكمه 2120بغداد

726ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

141صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

120رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد
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949جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

239سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

43عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد 6شيماء علي حسي 

108جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

ي30سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد
72حسن كريم مطر شمجر

104عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

30انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد
ر 27رعد حسي 

ي77سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد 24صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد 82مناهل جليل علي حسي 

668امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

13ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ الحكمه 2120بغداد

158حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد

22اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ الحكمه 2120بغداد
ر 24حسي 

3برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الحكمه 2120بغداد

ي2168/ الحكمه 2120بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2178/ الحكمه 2120بغداد
61حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الحكمه 2120بغداد 27اياد هاشم حسي 

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الحكمه 2120بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الحكمه 2120بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الحكمه 2120بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الحكمه 2120بغداد
ر 14حسي 

ي الديمقراطي2106/ ابو عبيدة 2121بغداد
9محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

270هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

45احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

242حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

21محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد 19محمد سالم عبد الحسي 

Page 746 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل
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2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

119نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

19اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد 3احمد علي حسي 

124وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ ابو عبيدة 2121بغداد

ي2116/ ابو عبيدة 2121بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ ابو عبيدة 2121بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 260عبدالحسي 

ي2118/ ابو عبيدة 2121بغداد
13جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ ابو عبيدة 2121بغداد
9انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ ابو عبيدة 2121بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

19فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ ابو عبيدة 2121بغداد

2محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ ابو عبيدة 2121بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ ابو عبيدة 2121بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ ابو عبيدة 2121بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

520نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

113محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

21عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

35احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

7علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون2152/ ابو عبيدة 2121بغداد

477ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

128صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

76رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

1218جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

105سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

36عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

ر حسن20سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد 22شيماء علي حسي 

112جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

ي30سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد
72حسن كريم مطر شمجر

228عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد 3صباح حسن محمد طلون 
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ر80سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد 45مناهل جليل علي حسي 

140امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

7نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

24ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ ابو عبيدة 2121بغداد

140حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد

24اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد

16حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد

4طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد

ي35ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ ابو عبيدة 2121بغداد
ر 17حسي 

ي2178/ ابو عبيدة 2121بغداد
25حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ ابو عبيدة 2121بغداد 26اياد هاشم حسي 

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ ابو عبيدة 2121بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ ابو عبيدة 2121بغداد
ر 10حسي 

15هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد

10حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد

9محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد 42احمد علي حسي 

1وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الرشيد 2123بغداد

ي2118/ الرشيد 2123بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 11عبدالحسي 

ي2118/ الرشيد 2123بغداد
49جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرشيد 2123بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

14محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الرشيد 2123بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الرشيد 2123بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الرشيد 2123بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الرشيد 2123بغداد
12يونس  قاسم شغان 

10ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الرشيد 2123بغداد

8نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الرشيد 2123بغداد

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الرشيد 2123بغداد

108عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ الرشيد 2123بغداد

42عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الرشيد 2123بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الرشيد 2123بغداد
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3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الرشيد 2123بغداد

43ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الرشيد 2123بغداد

3صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الرشيد 2123بغداد

20رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الرشيد 2123بغداد

ر حسن20سائرون2156/ الرشيد 2123بغداد 1شيماء علي حسي 

2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الرشيد 2123بغداد

ر80سائرون2156/ الرشيد 2123بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

51حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الرشيد 2123بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الرشيد 2123بغداد

13اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الرشيد 2123بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الرشيد 2123بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ الرشيد 2123بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الرشيد 2123بغداد
564عالء سكر رسحان الدلفر

ي2168/ الرشيد 2123بغداد
 
26ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الرشيد 2123بغداد
 
135طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الرشيد 2123بغداد
 
111وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الرشيد 2123بغداد
 
81احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الرشيد 2123بغداد
8حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد 50اياد هاشم حسي 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد

103غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد

228يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد

5زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد 931زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد

7عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الرشيد 2123بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الرشيد 2123بغداد
ر 10حسي 

ي الديمقراطي2106/ المحمودية 2124بغداد
2محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

ي عمران1تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد 2علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

293هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

13احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد 1حامد عباس ياسي 
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7حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

2حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

10محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

1فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

1كونر محمد رشيد عثمان سعيد16تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد 27محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

14اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد 176احمد علي حسي 

18وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ المحمودية 2124بغداد

ي2116/ المحمودية 2124بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 77عبدالحسي 

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
28جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
2حامد عبيد فرحان عبد6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
14علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المحمودية 2124بغداد
2عماد فاضل عباس ربيد6تيار الحكمة الوطنر

1عبد محمد غيدان منصور1تمدن2136/ المحمودية 2124بغداد

22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ المحمودية 2124بغداد

53محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ المحمودية 2124بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ المحمودية 2124بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ المحمودية 2124بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ المحمودية 2124بغداد
12يونس  قاسم شغان 

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

154نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

17محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد 1منصور حسي 

249عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

18هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

1علي  بالش جي  حميدي7ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد
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19عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

10عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

6احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ المحمودية 2124بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

107ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

4محمد  رضا داود نارص1سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

46صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

106رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

50عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1عامر رزاق عباس كاظم22سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1محمد  حميد مهدي محمد30سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد 5مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ المحمودية 2124بغداد

215حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

37اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

14ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد

ي35ائتالف النض2158/ المحمودية 2124بغداد
5عالء سكر رسحان الدلفر
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اصوات 

المرشح

6برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ المحمودية 2124بغداد

ي2168/ المحمودية 2124بغداد
 
12ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ المحمودية 2124بغداد
 
11طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ المحمودية 2124بغداد
 
17وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ المحمودية 2124بغداد
 
7احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ المحمودية 2124بغداد
20حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد 94اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

يف1ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد 3عبدالرسول دن 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

1صالح  عايد خضي  كليب10ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

49غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

37يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد 109زيتون حسي 

6كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

18عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ المحمودية 2124بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ المحمودية 2124بغداد
ر 15حسي 

53هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ اليوسيفيه 2125بغداد

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ اليوسيفيه 2125بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ اليوسيفيه 2125بغداد

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ اليوسيفيه 2125بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ اليوسيفيه 2125بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ اليوسيفيه 2125بغداد 45احمد علي حسي 

ي2118/ اليوسيفيه 2125بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

1فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ اليوسيفيه 2125بغداد

6محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ اليوسيفيه 2125بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ اليوسيفيه 2125بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ اليوسيفيه 2125بغداد
ر حبيب طالبانر 91أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ اليوسيفيه 2125بغداد
12يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ اليوسيفيه 2125بغداد

4نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ اليوسيفيه 2125بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون2152/ اليوسيفيه 2125بغداد

20هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ اليوسيفيه 2125بغداد
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المرشح

7عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ اليوسيفيه 2125بغداد

5صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ اليوسيفيه 2125بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ اليوسيفيه 2125بغداد

ر حسن20سائرون2156/ اليوسيفيه 2125بغداد 1شيماء علي حسي 

9حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ اليوسيفيه 2125بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ اليوسيفيه 2125بغداد

2اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ اليوسيفيه 2125بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ اليوسيفيه 2125بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ اليوسيفيه 2125بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض2158/ اليوسيفيه 2125بغداد
ر 2حسي 

ي2168/ اليوسيفيه 2125بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ اليوسيفيه 2125بغداد
 
452طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ اليوسيفيه 2125بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ اليوسيفيه 2125بغداد
 
21احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ اليوسيفيه 2125بغداد
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد 16اياد هاشم حسي 

7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد

103غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد

32يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد

13زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد 8زيتون حسي 

114كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد

72عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ اليوسيفيه 2125بغداد

ي الديمقراطي2106/ اللطيفيه 2126بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

76هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ اللطيفيه 2126بغداد

14احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ اللطيفيه 2126بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ اللطيفيه 2126بغداد 73احمد علي حسي 

ي2116/ اللطيفيه 2126بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي2118/ اللطيفيه 2126بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 14عبدالحسي 

ي2118/ اللطيفيه 2126بغداد
18جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ اللطيفيه 2126بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

2فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ اللطيفيه 2126بغداد

19محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ اللطيفيه 2126بغداد

19علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ اللطيفيه 2126بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ اللطيفيه 2126بغداد
ر حبيب طالبانر 8أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ اللطيفيه 2126بغداد
1يونس  قاسم شغان 
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29نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ اللطيفيه 2126بغداد

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ اللطيفيه 2126بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ اللطيفيه 2126بغداد

5ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

9صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

7رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

5عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون2156/ اللطيفيه 2126بغداد

9حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ اللطيفيه 2126بغداد

3اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ اللطيفيه 2126بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ اللطيفيه 2126بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض2158/ اللطيفيه 2126بغداد

ي35ائتالف النض2158/ اللطيفيه 2126بغداد
7عالء سكر رسحان الدلفر

ي2168/ اللطيفيه 2126بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ اللطيفيه 2126بغداد
 
31طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ اللطيفيه 2126بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ اللطيفيه 2126بغداد 16اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ اللطيفيه 2126بغداد

388غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ اللطيفيه 2126بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ اللطيفيه 2126بغداد 15زيتون حسي 

ي الديمقراطي2106/ الطارميه 2127بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

6حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

11حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

ي1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

7كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

11هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد 11امي 

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

3شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد 1ضياء حسي 

3عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد
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3فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد 2حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

2حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد 1ياسي 

2منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

66نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

1ثناء علي قاسم حسن36تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

2وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الطارميه 2127بغداد

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 13رزاق حسي 

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
6عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 18عبدالحسي 

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
4جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
2محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
1وفاء غازي  عبدالمحسن محمد4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الطارميه 2127بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

10فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الطارميه 2127بغداد

ر1بيارق الخي 2145/ الطارميه 2127بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

48محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الطارميه 2127بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الطارميه 2127بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الطارميه 2127بغداد
ر حبيب طالبانر 6أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الطارميه 2127بغداد
24يونس  قاسم شغان 

225ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الطارميه 2127بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد
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2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

2محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

13نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد
ر 1كاظم حسي 

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الطارميه 2127بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

10ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

ر عذافة1سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد 1محمد علي حسي 

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

5صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

3رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

ي  كسار3سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد
3سعران  عبيد شانر

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الطارميه 2127بغداد

42حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

ر1ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

6اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

1علي  فاضل عباس محمود10ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الطارميه 2127بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

5برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون2166/ الطارميه 2127بغداد
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ي2168/ الطارميه 2127بغداد
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الطارميه 2127بغداد
 
72طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الطارميه 2127بغداد
 
6وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2168/ الطارميه 2127بغداد
 
797احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2178/ الطارميه 2127بغداد
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد 84اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

84غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد 3زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

16عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الطارميه 2127بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الطارميه 2127بغداد
ر 9حسي 

ي الديمقراطي2106/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

87هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

6احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

11حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد 3محمد سالم عبد الحسي 

2ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

24نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ر جواد39تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد 6احمد علي حسي 

7وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح2109/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ي2116/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي2118/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 30عبدالحسي 

ي2118/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
2انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

11فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

381محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 2145/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 2145/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ي5تحالف بغداد2149/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
ر حبيب طالبانر 13أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد2149/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
136يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد2149/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
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100نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

27محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون2152/ الرصافة الثالثة 2128بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

62ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

13صباح  جلوب فالح حامي2سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

16رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

8جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

7عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

7جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ي30سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
32حسن كريم مطر شمجر

3عالء  صباح هاشم شلش33سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
ر 2رعد حسي 

ر80سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون2156/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

193حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

29اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض2158/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

6طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض2158/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

ي35ائتالف النض2158/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

ي2168/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
 
37ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
 
19طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي2168/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي2178/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
12حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد 261اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

37غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

6كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
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14عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية2185/ الرصافة الثالثة 2128بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة2188/ الرصافة الثالثة 2128بغداد
ر 9حسي 

ي الديمقراطي3106/ هور رجب 3021بغداد
43محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

155هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

10احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

37حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

18محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد 17محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

26نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

5اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد 79احمد علي حسي 

70وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ هور رجب 3021بغداد

ي3118/ هور رجب 3021بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 84عبدالحسي 

ي3118/ هور رجب 3021بغداد
7جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ هور رجب 3021بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ هور رجب 3021بغداد
9علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

57فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ هور رجب 3021بغداد

121محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ هور رجب 3021بغداد

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ هور رجب 3021بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ هور رجب 3021بغداد
ر حبيب طالبانر 4أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ هور رجب 3021بغداد
3يونس  قاسم شغان 

12ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ هور رجب 3021بغداد

190نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

26محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

27عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

18احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ هور رجب 3021بغداد

114ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

27صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

66رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد
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5سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

9عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

ر حسن20سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد 1شيماء علي حسي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

ر80سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد 13مناهل جليل علي حسي 

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ هور رجب 3021بغداد

320حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد

33اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد

13طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد

ي35ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد
17عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ هور رجب 3021بغداد
ر 1حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون3166/ هور رجب 3021بغداد

ي3168/ هور رجب 3021بغداد
 
29ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ هور رجب 3021بغداد
 
17طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3168/ هور رجب 3021بغداد
 
90وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي3168/ هور رجب 3021بغداد
 
5احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي3178/ هور رجب 3021بغداد
39حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد 178اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد

46غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد

39يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد

3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد 15زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية3185/ هور رجب 3021بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ هور رجب 3021بغداد
ر 27حسي 

ي 3030بغداد ي الديمقراطي3106/ التاج 
4محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي 3030بغداد 82هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ التاج 

ي 3030بغداد 5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ التاج 

ي 3030بغداد 4حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ التاج 

ي 3030بغداد 21محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ التاج 

ي 3030بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ التاج  2محمد سالم عبد الحسي 
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ي 3030بغداد 32نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ التاج 

ي 3030بغداد ر جواد39تحالف الفتح3109/ التاج  5احمد علي حسي 

ي 3030بغداد 7وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ التاج 

ي 3030بغداد ي3118/ التاج 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 21عبدالحسي 

ي 3030بغداد ي3118/ التاج 
47جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي 3030بغداد 3فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ التاج 

ي 3030بغداد 22محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ التاج 

ي 3030بغداد 2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ التاج 

ي 3030بغداد ي5تحالف بغداد3149/ التاج 
ر حبيب طالبانر 16أال تحسي 

ي 3030بغداد ي عبد7تحالف بغداد3149/ التاج 
379يونس  قاسم شغان 

ي 3030بغداد 2862ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ التاج 

ي 3030بغداد 107نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ التاج 

ي 3030بغداد 3محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ التاج 

ي 3030بغداد 9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ التاج 

ي 3030بغداد 4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ التاج 

ي 3030بغداد 4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ التاج 

ي 3030بغداد 4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ التاج 

ي 3030بغداد ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ التاج  6ليل مهدي عبد الحسي 

ي 3030بغداد 3سيف غانم غدير دبح1سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 50ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 6صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 3رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 1سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 36عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد ي30سائرون3156/ التاج 
2حسن كريم مطر شمجر

ي 3030بغداد 1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد 4انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ التاج 

ي 3030بغداد  شتوي غاىلي55سائرون3156/ التاج 
ر 1رعد حسي 

ي 3030بغداد ر80سائرون3156/ التاج  20مناهل جليل علي حسي 

ي 3030بغداد 1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد 40حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد 1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد 3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ التاج 
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ي 3030بغداد 1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد 4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد 8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد ي35ائتالف النض3158/ التاج 
2عالء سكر رسحان الدلفر

ي 3030بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ التاج 
ر 93حسي 

ي 3030بغداد 5غزوان محمد صالح عبدهللا42ائتالف النض3158/ التاج 

ي 3030بغداد ي3168/ التاج 
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي 3030بغداد ي3168/ التاج 
 
20ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي 3030بغداد ي3168/ التاج 
 
43طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي 3030بغداد ي3168/ التاج 
 
27وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي 3030بغداد ي3168/ التاج 
 
89احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي 3030بغداد ي3178/ التاج 
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ي 3030بغداد 2اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ التاج  66اياد هاشم حسي 

ي 3030بغداد 1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد 9فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد 7كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد 14غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد 3زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد 39كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد 7عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ التاج 

ي 3030بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ التاج 
ر 7حسي 

ي الديمقراطي3106/ الكرادة 3065بغداد
82محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ي1تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد
2مهدي تف 

312هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

24احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد 1حني 

ر3تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

43حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد
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ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد 60محمد سالم عبد الحسي 

2هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

53نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

9اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد 11احمد علي حسي 

66وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ الكرادة 3065بغداد

ي3116/ الكرادة 3065بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 234عبدالحسي 

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
6انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الكرادة 3065بغداد
1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

58فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ الكرادة 3065بغداد

63محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ الكرادة 3065بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ الكرادة 3065بغداد

ي عبد7تحالف بغداد3149/ الكرادة 3065بغداد
9يونس  قاسم شغان 

5ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ الكرادة 3065بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

415نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

63محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد 1منصور حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

9عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

14عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

26عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

62احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

1محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد 9ليل مهدي عبد الحسي 

2علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ الكرادة 3065بغداد

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

139ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

40صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

ر2سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

136رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

ي  كسار3سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد
1سعران  عبيد شانر

23جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

ي  نويم5سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد
2خالد  عريمش كانر

1حسام عزيز وطبان عباس9سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

14سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

16عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

ر حسن20سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد 3شيماء علي حسي 

5جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

ي30سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد
5حسن كريم مطر شمجر

17عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد
ر 4رعد حسي 

ي77سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد 7صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد 8مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

4ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ الكرادة 3065بغداد

674حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

34اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

6حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

2مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد
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11طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد

ي35ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد
83عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ الكرادة 3065بغداد
ر 24حسي 

ي3168/ الكرادة 3065بغداد
 
7ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ الكرادة 3065بغداد
 
6طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3168/ الكرادة 3065بغداد
 
5وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي3168/ الكرادة 3065بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي3178/ الكرادة 3065بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد 103اياد هاشم حسي 

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

1عامر هادي محيسن مشعان15ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

13يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد 2زيتون حسي 

4عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ الكرادة 3065بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ الكرادة 3065بغداد
ر 47حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة3188/ الكرادة 3065بغداد

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة3188/ الكرادة 3065بغداد

ي الديمقراطي3106/ جرس دياىل 3077بغداد
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

306هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

275احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

65حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

105محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد 38محمد سالم عبد الحسي 

16ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

64نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

41اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد 1احمد علي حسي 

56وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ جرس دياىل 3077بغداد

ي3116/ جرس دياىل 3077بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي3118/ جرس دياىل 3077بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 166عبدالحسي 

ي3118/ جرس دياىل 3077بغداد
29جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ جرس دياىل 3077بغداد
5انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ جرس دياىل 3077بغداد
24علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر
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اصوات 

المرشح

21فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ جرس دياىل 3077بغداد

15محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ جرس دياىل 3077بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ جرس دياىل 3077بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ جرس دياىل 3077بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ جرس دياىل 3077بغداد
4يونس  قاسم شغان 

522نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

57محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

121عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

24احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ جرس دياىل 3077بغداد 3ليل مهدي عبد الحسي 

538ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

159صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

76رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

27جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

10سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

30عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

ر حسن20سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد 5شيماء علي حسي 

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

ي30سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

22عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

5انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد
ر 12رعد حسي 

ر80سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

27امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

27نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

185ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ جرس دياىل 3077بغداد

147حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد

8ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد

109طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد

ي35ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد
147عالء سكر رسحان الدلفر
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اصوات 

المرشح

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ جرس دياىل 3077بغداد
ر 3حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون3166/ جرس دياىل 3077بغداد

ي3168/ جرس دياىل 3077بغداد
 
8ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ جرس دياىل 3077بغداد
 
3وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي3178/ جرس دياىل 3077بغداد
20حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد 82اياد هاشم حسي 

210كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد

24غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد

29يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد

60زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد 3زيتون حسي 

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ جرس دياىل 3077بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ جرس دياىل 3077بغداد
ر 19حسي 

ي الديمقراطي3106/ النهروان 3078بغداد
2محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

253هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

36احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

25حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

20محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد 34محمد سالم عبد الحسي 

22ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

22نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

15وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ النهروان 3078بغداد

ي3116/ النهروان 3078بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ النهروان 3078بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 106عبدالحسي 

ي3118/ النهروان 3078بغداد
87جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ النهروان 3078بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ النهروان 3078بغداد
27علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

4فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ النهروان 3078بغداد

13محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ النهروان 3078بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ النهروان 3078بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ النهروان 3078بغداد
2يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ النهروان 3078بغداد

340نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد

14محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد

24عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد
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اصوات 

المرشح

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد

3احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد

23علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ النهروان 3078بغداد

73ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

12صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

19رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

9جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

14عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ النهروان 3078بغداد
ر 148رعد حسي 

ي77سائرون3156/ النهروان 3078بغداد 5صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ النهروان 3078بغداد 6مناهل جليل علي حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

23نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ النهروان 3078بغداد

119حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ النهروان 3078بغداد

37اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ النهروان 3078بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ النهروان 3078بغداد

389طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ النهروان 3078بغداد

ي35ائتالف النض3158/ النهروان 3078بغداد
2950عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ النهروان 3078بغداد
ر 11حسي 

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون3166/ النهروان 3078بغداد

ي3168/ النهروان 3078بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ النهروان 3078بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3168/ النهروان 3078بغداد
 
26وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي3178/ النهروان 3078بغداد
16حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ النهروان 3078بغداد 39اياد هاشم حسي 

29كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ النهروان 3078بغداد

6غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ النهروان 3078بغداد

9زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ النهروان 3078بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ النهروان 3078بغداد
ر 68حسي 

ي الديمقراطي3106/ الجزائر 3082بغداد
12محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

590هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد
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اصوات 

المرشح

33احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

110حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

11محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد 58محمد سالم عبد الحسي 

67ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

293نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

26اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد 4احمد علي حسي 

57وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ الجزائر 3082بغداد

ي3116/ الجزائر 3082بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ الجزائر 3082بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 236عبدالحسي 

ي3118/ الجزائر 3082بغداد
47جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الجزائر 3082بغداد
33انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الجزائر 3082بغداد
43علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

26فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ الجزائر 3082بغداد

141محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ الجزائر 3082بغداد

8علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ الجزائر 3082بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ الجزائر 3082بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ الجزائر 3082بغداد
26يونس  قاسم شغان 

48ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ الجزائر 3082بغداد

621نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

93محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

8هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

25عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

18عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

41احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ الجزائر 3082بغداد 31ليل مهدي عبد الحسي 

242ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

83صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

111رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

60جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

14سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

20عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

ر حسن20سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد 7شيماء علي حسي 

389جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد
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اصوات 

المرشح

ي30سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

31عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

14انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد 278مناهل جليل علي حسي 

27امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ الجزائر 3082بغداد

258حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد

40اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد

36طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد

ي35ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد
37عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ الجزائر 3082بغداد
ر 44حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون3166/ الجزائر 3082بغداد

ي3168/ الجزائر 3082بغداد
 
28ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ الجزائر 3082بغداد
 
59طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3168/ الجزائر 3082بغداد
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي3178/ الجزائر 3082بغداد
41حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد 237اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد

50غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد 3زيتون حسي 

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد

476عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ الجزائر 3082بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ الجزائر 3082بغداد
ر 186حسي 

ي الديمقراطي3106/ الراشدية 3084بغداد
17محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

562هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

148احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

117حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

67محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 
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21ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

112نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

15اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

137وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ الراشدية 3084بغداد

ي3116/ الراشدية 3084بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ الراشدية 3084بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 233عبدالحسي 

ي3118/ الراشدية 3084بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الراشدية 3084بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الراشدية 3084بغداد
13علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

22فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ الراشدية 3084بغداد

46محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ الراشدية 3084بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ الراشدية 3084بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ الراشدية 3084بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ الراشدية 3084بغداد
2يونس  قاسم شغان 

785نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

109محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

25عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

6عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

16احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد 20ليل مهدي عبد الحسي 

7علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ الراشدية 3084بغداد

150ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

37صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

61رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

275جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

7سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

28عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

ر حسن20سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد 3شيماء علي حسي 

3465جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

ي30سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

16عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد
ر 2رعد حسي 

ي77سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد 11صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد 142مناهل جليل علي حسي 
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7امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ الراشدية 3084بغداد

224حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد

25اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد

ي35ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد
3عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ الراشدية 3084بغداد
ر 97حسي 

ي3168/ الراشدية 3084بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ الراشدية 3084بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3178/ الراشدية 3084بغداد
70حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ الراشدية 3084بغداد 141اياد هاشم حسي 

15غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ الراشدية 3084بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ الراشدية 3084بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية3185/ الراشدية 3084بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ الراشدية 3084بغداد
ر 19حسي 

ي الديمقراطي3106/ األورفلي 3090بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

303هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

106احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

123حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

35محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد 7محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

75نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد 4احمد علي حسي 

56وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ األورفلي 3090بغداد

ي3116/ األورفلي 3090بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ األورفلي 3090بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 118عبدالحسي 

ي3118/ األورفلي 3090بغداد
13جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ األورفلي 3090بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ األورفلي 3090بغداد
17علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

4فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ األورفلي 3090بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ األورفلي 3090بغداد
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2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ األورفلي 3090بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ األورفلي 3090بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ األورفلي 3090بغداد
5يونس  قاسم شغان 

522نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

81محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

15عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

16احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد 1ليل مهدي عبد الحسي 

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ األورفلي 3090بغداد

623ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

155صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

73رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

81جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

112سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

35عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

ر حسن20سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد 180شيماء علي حسي 

34جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

ي30سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد
694حسن كريم مطر شمجر

681عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

29انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد
ر 14رعد حسي 

ي77سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد 43مناهل جليل علي حسي 

129امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

5نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

13ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ األورفلي 3090بغداد

115حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد

28اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد

ي35ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد
1عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ األورفلي 3090بغداد
ر 39حسي 

ي3178/ األورفلي 3090بغداد
11حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر
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ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ األورفلي 3090بغداد 20اياد هاشم حسي 

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ األورفلي 3090بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ األورفلي 3090بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ األورفلي 3090بغداد
ر 18حسي 

467هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

24احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

129حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

43محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد 21محمد سالم عبد الحسي 

12ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

141نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

35اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد 3احمد علي حسي 

65وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ الرشاد 3094بغداد

ي3116/ الرشاد 3094بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ الرشاد 3094بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 180عبدالحسي 

ي3118/ الرشاد 3094بغداد
127جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الرشاد 3094بغداد
17انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ الرشاد 3094بغداد
6علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

14فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ الرشاد 3094بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ الرشاد 3094بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ الرشاد 3094بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ الرشاد 3094بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

969نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

151محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

25عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

12عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

13عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد 39ليل مهدي عبد الحسي 

15علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ الرشاد 3094بغداد

201ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

57صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

48رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

12جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد
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10سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

11عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

ر حسن20سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد 11شيماء علي حسي 

20جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

ي30سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد
7حسن كريم مطر شمجر

22عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

6انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد
ر 5رعد حسي 

ي77سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد 1986صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد 13مناهل جليل علي حسي 

9امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

3نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

89ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ الرشاد 3094بغداد

127حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ الرشاد 3094بغداد

23اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ الرشاد 3094بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ الرشاد 3094بغداد

196طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ الرشاد 3094بغداد

ي35ائتالف النض3158/ الرشاد 3094بغداد
28عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ الرشاد 3094بغداد
ر 204حسي 

ي3168/ الرشاد 3094بغداد
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3178/ الرشاد 3094بغداد
23حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ الرشاد 3094بغداد 48اياد هاشم حسي 

49غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ الرشاد 3094بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ الرشاد 3094بغداد
ر 21حسي 

ي الديمقراطي3106/ المعامل 3097بغداد
4محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

563هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

32احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

102حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

23محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد 14محمد سالم عبد الحسي 

101ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

214نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد 1احمد علي حسي 

20وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ المعامل 3097بغداد

ي3116/ المعامل 3097بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر
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ي3118/ المعامل 3097بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 62عبدالحسي 

ي3118/ المعامل 3097بغداد
27جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ المعامل 3097بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ المعامل 3097بغداد
96علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

4فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ المعامل 3097بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ المعامل 3097بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ المعامل 3097بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

674نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ المعامل 3097بغداد

269محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ المعامل 3097بغداد

96عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ المعامل 3097بغداد

2عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ المعامل 3097بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ المعامل 3097بغداد 20ليل مهدي عبد الحسي 

4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ المعامل 3097بغداد

136ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

42صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

28رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

18جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

15عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

ر حسن20سائرون3156/ المعامل 3097بغداد 1شيماء علي حسي 

10جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

ي30سائرون3156/ المعامل 3097بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

12عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ المعامل 3097بغداد
ر 6رعد حسي 

ي77سائرون3156/ المعامل 3097بغداد 1312صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ المعامل 3097بغداد 10مناهل جليل علي حسي 

7امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

63ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ المعامل 3097بغداد

85حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد

15اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد

3حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد

394طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد

ي35ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد
33عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ المعامل 3097بغداد
ر 177حسي 
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ي3168/ المعامل 3097بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ المعامل 3097بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3178/ المعامل 3097بغداد
3حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ المعامل 3097بغداد 29اياد هاشم حسي 

3كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ المعامل 3097بغداد

14غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ المعامل 3097بغداد

2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ المعامل 3097بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ المعامل 3097بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ المعامل 3097بغداد
ر 31حسي 

ي الديمقراطي3106/ المامون 3117بغداد
12محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

427هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

25احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

107حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

6محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد 33محمد سالم عبد الحسي 

26ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

69نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

13اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد 1احمد علي حسي 

55وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ المامون 3117بغداد

ي3116/ المامون 3117بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي3118/ المامون 3117بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 251عبدالحسي 

ي3118/ المامون 3117بغداد
47جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ المامون 3117بغداد
7انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ المامون 3117بغداد
24علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

11فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ المامون 3117بغداد

28محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ المامون 3117بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ المامون 3117بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ المامون 3117بغداد
1يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ المامون 3117بغداد

631نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد

75محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد

312عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد

3عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد

24عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد

111احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد
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ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد 11ليل مهدي عبد الحسي 

14علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ المامون 3117بغداد

403ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ المامون 3117بغداد

83صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ المامون 3117بغداد

49رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ المامون 3117بغداد

36جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ المامون 3117بغداد

19سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ المامون 3117بغداد

24عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ المامون 3117بغداد

ر حسن20سائرون3156/ المامون 3117بغداد 4شيماء علي حسي 

13جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ المامون 3117بغداد

ي30سائرون3156/ المامون 3117بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

39عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ المامون 3117بغداد

7انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون3156/ المامون 3117بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ المامون 3117بغداد
ر 28رعد حسي 

ي77سائرون3156/ المامون 3117بغداد 33صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ المامون 3117بغداد 20مناهل جليل علي حسي 

4امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ المامون 3117بغداد

32نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ المامون 3117بغداد

541ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون3156/ المامون 3117بغداد

176حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد

5هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد

8اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد

5حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد

36ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد

16طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد

ي35ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد
21عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ المامون 3117بغداد
ر 132حسي 

ي3168/ المامون 3117بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ المامون 3117بغداد
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3178/ المامون 3117بغداد
60حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ المامون 3117بغداد 116اياد هاشم حسي 

6كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ المامون 3117بغداد

46غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ المامون 3117بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ المامون 3117بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ المامون 3117بغداد
ر 21حسي 

ي الديمقراطي3106/ المحمودية 3124بغداد
14محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر
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381هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

13احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

15حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

47محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد 18محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

22نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

25اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

ر جواد39تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد 186احمد علي حسي 

55وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح3109/ المحمودية 3124بغداد

ي3118/ المحمودية 3124بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 87عبدالحسي 

ي3118/ المحمودية 3124بغداد
13جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ المحمودية 3124بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي3118/ المحمودية 3124بغداد
20علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

36فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ المحمودية 3124بغداد

53محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ المحمودية 3124بغداد

3علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ المحمودية 3124بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ المحمودية 3124بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ المحمودية 3124بغداد
12يونس  قاسم شغان 

24ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ المحمودية 3124بغداد

216نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

19محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

8عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

20هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

78عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

63احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد 10ليل مهدي عبد الحسي 

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون3152/ المحمودية 3124بغداد

129ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

27صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

135رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

5سعد مايع صالح  عباس9سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

48عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

ر حسن20سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد 1شيماء علي حسي 
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3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

ي30سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

2عالء  صباح هاشم شلش33سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون3156/ المحمودية 3124بغداد

281حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد

4هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد

21اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد

16ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد

ي35ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد
19عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض3158/ المحمودية 3124بغداد
ر 3حسي 

11برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون3166/ المحمودية 3124بغداد

ي3168/ المحمودية 3124بغداد
 
11ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ المحمودية 3124بغداد
 
25طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3168/ المحمودية 3124بغداد
 
25وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي3168/ المحمودية 3124بغداد
 
8احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي3178/ المحمودية 3124بغداد
57حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد 156اياد هاشم حسي 

10كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد

65غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد

51يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد 59زيتون حسي 

2كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ المحمودية 3124بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة3188/ المحمودية 3124بغداد
ر 29حسي 

ي الديمقراطي3106/ الطارميه 3127بغداد
3محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

12هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109/ الطارميه 3127بغداد

5احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109/ الطارميه 3127بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح3109/ الطارميه 3127بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

6نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح3109/ الطارميه 3127بغداد

ي3118/ الطارميه 3127بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 7عبدالحسي 
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ي3118/ الطارميه 3127بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

3فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136/ الطارميه 3127بغداد

27محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 3145/ الطارميه 3127بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 3145/ الطارميه 3127بغداد

ي5تحالف بغداد3149/ الطارميه 3127بغداد
ر حبيب طالبانر 20أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد3149/ الطارميه 3127بغداد
61يونس  قاسم شغان 

1098ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد3149/ الطارميه 3127بغداد

2نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152/ الطارميه 3127بغداد

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون3152/ الطارميه 3127بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون3152/ الطارميه 3127بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون3152/ الطارميه 3127بغداد 4ليل مهدي عبد الحسي 

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156/ الطارميه 3127بغداد

3صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156/ الطارميه 3127بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون3156/ الطارميه 3127بغداد

2امجد هاشم ثامر موله99سائرون3156/ الطارميه 3127بغداد

28حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158/ الطارميه 3127بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض3158/ الطارميه 3127بغداد

1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158/ الطارميه 3127بغداد

3ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض3158/ الطارميه 3127بغداد

ي35ائتالف النض3158/ الطارميه 3127بغداد
2عالء سكر رسحان الدلفر

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون3166/ الطارميه 3127بغداد

ي3168/ الطارميه 3127بغداد
 
9ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي3168/ الطارميه 3127بغداد
 
67طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي3168/ الطارميه 3127بغداد
 
10وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي3168/ الطارميه 3127بغداد
 
729احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد 58اياد هاشم حسي 

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد

40غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد

47عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية3185/ الطارميه 3127بغداد

ي الديمقراطي4106/ النهروان 4078بغداد
3محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

259هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

326احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

59حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد
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53محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد 8محمد سالم عبد الحسي 

5ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

30نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

3اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

32وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح4109/ النهروان 4078بغداد

ي4118/ النهروان 4078بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 122عبدالحسي 

ي4118/ النهروان 4078بغداد
52جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي4118/ النهروان 4078بغداد
11انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

4فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن4136/ النهروان 4078بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 4145/ النهروان 4078بغداد

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد4149/ النهروان 4078بغداد

696نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

79محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

73عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

5عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

28احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد 5ليل مهدي عبد الحسي 

1515علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون4152/ النهروان 4078بغداد

79ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

21صباح  جلوب فالح حامي2سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

8رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

23جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

3سعد مايع صالح  عباس9سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

2عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

ر حسن20سائرون4156/ النهروان 4078بغداد 8شيماء علي حسي 

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون4156/ النهروان 4078بغداد
ر 3375رعد حسي 

ي77سائرون4156/ النهروان 4078بغداد 9صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون4156/ النهروان 4078بغداد 2مناهل جليل علي حسي 

3امجد هاشم ثامر موله99سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

6ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون4156/ النهروان 4078بغداد

85حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد
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3اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد

2حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد

14ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد

79طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد

ي35ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد
111عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض4158/ النهروان 4078بغداد
ر 97حسي 

ي4168/ النهروان 4078بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي4168/ النهروان 4078بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي4178/ النهروان 4078بغداد
41حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية4185/ النهروان 4078بغداد 23اياد هاشم حسي 

8كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية4185/ النهروان 4078بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة4188/ النهروان 4078بغداد
ر 50حسي 

ي الديمقراطي4106/ الراشدية 4084بغداد
17محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

484هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

94احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

68حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

33محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد 17محمد سالم عبد الحسي 

53ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

87نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

16اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

104وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح4109/ الراشدية 4084بغداد

ي4118/ الراشدية 4084بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 93عبدالحسي 

ي4118/ الراشدية 4084بغداد
38جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي4118/ الراشدية 4084بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي4118/ الراشدية 4084بغداد
15علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن4136/ الراشدية 4084بغداد

32محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 4145/ الراشدية 4084بغداد

5علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 4145/ الراشدية 4084بغداد

ي5تحالف بغداد4149/ الراشدية 4084بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد4149/ الراشدية 4084بغداد
2يونس  قاسم شغان 

3ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد4149/ الراشدية 4084بغداد

455نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد

58محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد
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13عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد

9عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد

15احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون4152/ الراشدية 4084بغداد 9ليل مهدي عبد الحسي 

101ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

33صباح  جلوب فالح حامي2سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

37رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

53جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

8سعد مايع صالح  عباس9سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

18عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

1525جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

ي30سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد
2حسن كريم مطر شمجر

6عالء  صباح هاشم شلش33سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

ي77سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد 68مناهل جليل علي حسي 

7امجد هاشم ثامر موله99سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون4156/ الراشدية 4084بغداد

230حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد

17اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد

14حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد

15طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد

ي35ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد
16عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض4158/ الراشدية 4084بغداد
ر 62حسي 

ي4168/ الراشدية 4084بغداد
 
10ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي4168/ الراشدية 4084بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي4178/ الراشدية 4084بغداد
48حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية4185/ الراشدية 4084بغداد 139اياد هاشم حسي 

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية4185/ الراشدية 4084بغداد

4زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية4185/ الراشدية 4084بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية4185/ الراشدية 4084بغداد 3زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية4185/ الراشدية 4084بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية4185/ الراشدية 4084بغداد
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة4188/ الراشدية 4084بغداد
ر 19حسي 

ي الديمقراطي4106/ األورفلي 4090بغداد
3محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

421هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

159احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

126حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

38محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد 16محمد سالم عبد الحسي 

81نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

8اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

ر جواد39تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد 4احمد علي حسي 

49وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح4109/ األورفلي 4090بغداد

ي4116/ األورفلي 4090بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي4118/ األورفلي 4090بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 197عبدالحسي 

ي4118/ األورفلي 4090بغداد
25جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي4118/ األورفلي 4090بغداد
8انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي4118/ األورفلي 4090بغداد
4علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

7فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن4136/ األورفلي 4090بغداد

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 4145/ األورفلي 4090بغداد

ي5تحالف بغداد4149/ األورفلي 4090بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

690نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

60محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

5عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

5هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

17عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

37احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

4علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون4152/ األورفلي 4090بغداد

655ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

177صباح  جلوب فالح حامي2سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

71رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

142جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

156سعد مايع صالح  عباس9سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

31عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

ر حسن20سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد 46شيماء علي حسي 

70جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي30سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد
406حسن كريم مطر شمجر

1012عالء  صباح هاشم شلش33سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

9انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد
ر 18رعد حسي 

ي77سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد 41صباح حسن محمد طلون 

ر80سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد 47مناهل جليل علي حسي 

142امجد هاشم ثامر موله99سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

4نرسين فاضل رحم علي104سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

8ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون4156/ األورفلي 4090بغداد

139حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض4158/ األورفلي 4090بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض4158/ األورفلي 4090بغداد

22اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض4158/ األورفلي 4090بغداد

7طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض4158/ األورفلي 4090بغداد

ي35ائتالف النض4158/ األورفلي 4090بغداد
16عالء سكر رسحان الدلفر

 علي كريم فنجان42ائتالف النض4158/ األورفلي 4090بغداد
ر 33حسي 

ي4168/ األورفلي 4090بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي4168/ األورفلي 4090بغداد
 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي4178/ األورفلي 4090بغداد
8حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية4185/ األورفلي 4090بغداد 17اياد هاشم حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة4188/ األورفلي 4090بغداد
ر 11حسي 

ي الديمقراطي5106/ الراشدية 5084بغداد
3محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

161هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

5حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

6محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد 12محمد سالم عبد الحسي 

22ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

94نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

10وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح5109/ الراشدية 5084بغداد

ي5118/ الراشدية 5084بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 57عبدالحسي 

ي5118/ الراشدية 5084بغداد
11جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي5118/ الراشدية 5084بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي5118/ الراشدية 5084بغداد
7علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن5136/ الراشدية 5084بغداد

107محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 5145/ الراشدية 5084بغداد
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

9علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 5145/ الراشدية 5084بغداد

ي5تحالف بغداد5149/ الراشدية 5084بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد5149/ الراشدية 5084بغداد
4يونس  قاسم شغان 

11ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد5149/ الراشدية 5084بغداد

78نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون5152/ الراشدية 5084بغداد

11محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون5152/ الراشدية 5084بغداد

9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون5152/ الراشدية 5084بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون5152/ الراشدية 5084بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون5152/ الراشدية 5084بغداد

14احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون5152/ الراشدية 5084بغداد

33ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

6صباح  جلوب فالح حامي2سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

11رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

21جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

4عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

ر حسن20سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد 2شيماء علي حسي 

165جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

ر80سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد 9مناهل جليل علي حسي 

1نرسين فاضل رحم علي104سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون5156/ الراشدية 5084بغداد

104حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد

2اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد

ي35ائتالف النض5158/ الراشدية 5084بغداد
11عالء سكر رسحان الدلفر

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون5166/ الراشدية 5084بغداد

ي5168/ الراشدية 5084بغداد
 
45ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي5168/ الراشدية 5084بغداد
 
12طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي5168/ الراشدية 5084بغداد
 
6احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي5178/ الراشدية 5084بغداد
34حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد 153اياد هاشم حسي 

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد

70غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد

Page 787 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
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اصوات 

المرشح

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد 2زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد

184عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية5185/ الراشدية 5084بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة5188/ الراشدية 5084بغداد
ر 5حسي 

ي الديمقراطي106طهران8001بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

6حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109طهران8001بغداد

5حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ر1تحالف الفتح109طهران8001بغداد ر جاسم نارص حسي  6حسي 

4رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109طهران8001بغداد

36صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ي1تحالف الفتح109طهران8001بغداد 13عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109طهران8001بغداد 101علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109طهران8001بغداد 14قاسم محمد جالل حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109طهران8001بغداد
3محمد تف 

ر1تحالف الفتح109طهران8001بغداد ر حسي  2محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109طهران8001بغداد
3مهدي تف 

249هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109طهران8001بغداد

15احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109طهران8001بغداد 14حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109طهران8001بغداد 76زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

8عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109طهران8001بغداد

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109طهران8001بغداد

9حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109طهران8001بغداد

4سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109طهران8001بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109طهران8001بغداد 2ضياء حسي 

ر5تحالف الفتح109طهران8001بغداد 126فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109طهران8001بغداد

 علي5تحالف الفتح109طهران8001بغداد
ر 2محمد علي حسي 

2مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109طهران8001بغداد 4حسي 

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109طهران8001بغداد

1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109طهران8001بغداد

3وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109طهران8001بغداد
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اصوات 

المرشح

1حكيمة عظيم حسون خضي 16تحالف الفتح109طهران8001بغداد

2فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109طهران8001بغداد 9محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109طهران8001بغداد

2حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109طهران8001بغداد

1سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109طهران8001بغداد

3حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109طهران8001بغداد

13حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109طهران8001بغداد

1خالد احمد  حمادي  عبدهللا21تحالف الفتح109طهران8001بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109طهران8001بغداد
ر 16سندس معي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109طهران8001بغداد 10محاسن خي 

1محسن عبيس عبود هاشم21تحالف الفتح109طهران8001بغداد

392نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109طهران8001بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109طهران8001بغداد 2احمد علي حسي 

19وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109طهران8001بغداد

ي118طهران8001بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 3حسن فدعم عسل حسي 

ي118طهران8001بغداد
15خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118طهران8001بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 46عبدالحسي 

ي118طهران8001بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118طهران8001بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
4سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
5فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
3انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
4بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
1جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
2حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118طهران8001بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136طهران8001بغداد 1حسي 

1طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136طهران8001بغداد

3عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136طهران8001بغداد

52امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد
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10حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

3خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

8رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

21عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

10علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

11محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

284نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد
1رسول راضر

47عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد
ر 4كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد 10محمد  كاظم في 

8محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد 1منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد 7اسعد رزاق حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد
1شاكر درسر خفر

3كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

4احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

1علي  بالش جي  حميدي7ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

3زبيدة  محمد جواد  سعيد  حسن8ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

2مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد
3حيدر كاظم ديوان شمجر

3بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

ر هادي20ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد 2ليل مهدي عبد الحسي 

1نضال  عزيز  عبود حلو20ائتالف دولة القانون152طهران8001بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156طهران8001بغداد

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156طهران8001بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156طهران8001بغداد
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11ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156طهران8001بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156طهران8001بغداد

ر عذافة1سائرون156طهران8001بغداد 1محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156طهران8001بغداد

3باسم خزعل خشان جازع2سائرون156طهران8001بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156طهران8001بغداد

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156طهران8001بغداد

3رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156طهران8001بغداد

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156طهران8001بغداد

3ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156طهران8001بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156طهران8001بغداد

4عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156طهران8001بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156طهران8001بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156طهران8001بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156طهران8001بغداد

2ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156طهران8001بغداد

107حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158طهران8001بغداد

ر1ائتالف النض158طهران8001بغداد 2حيدر ستار  فرحان حسي 

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158طهران8001بغداد

15طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158طهران8001بغداد

4عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158طهران8001بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158طهران8001بغداد 1علي حسي 

26فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158طهران8001بغداد

5مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158طهران8001بغداد

5هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158طهران8001بغداد

16رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158طهران8001بغداد

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158طهران8001بغداد

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158طهران8001بغداد

6هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158طهران8001بغداد

234اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158طهران8001بغداد

2حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158طهران8001بغداد

3رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158طهران8001بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158طهران8001بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158طهران8001بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158طهران8001بغداد

ر10ائتالف النض158طهران8001بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 
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ي178طهران8001بغداد
1حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185طهران8001بغداد 4اياد هاشم حسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185طهران8001بغداد

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185طهران8001بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185طهران8001بغداد 1زيتون حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188طهران8001بغداد
ر 8حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188طهران8001بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188طهران8001بغداد

ر1حركة ارادة188طهران8001بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

1ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188طهران8001بغداد

3مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188طهران8001بغداد

7رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109يزد8002بغداد

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109يزد8002بغداد

ي1تحالف الفتح109يزد8002بغداد 3عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109يزد8002بغداد 7قاسم محمد جالل حسي 

4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109يزد8002بغداد

ر1تحالف الفتح109يزد8002بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

9هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109يزد8002بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109يزد8002بغداد 1حامد عباس ياسي 

8حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109يزد8002بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109يزد8002بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109يزد8002بغداد 1ضياء حسي 

ر5تحالف الفتح109يزد8002بغداد 2فاضل جابر عبد  شني 

8نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109يزد8002بغداد

ي118يزد8002بغداد
2معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

6امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

22حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

6رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

2عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

24محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

29نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد 8بهاء الدين نور محمد حسي 

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد
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 علي جابر2ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد
ر 15كاظم حسي 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد 1منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد 3اسعد رزاق حسي 

1علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

2جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

6لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد
ر ر منشد حسي  6حسي 

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

ر  جخيور جواد8ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد 1سعاد عبدالحسي 

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

ي صفر يوسف13ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد
 
ق 1ثامر رسر

3خلف علي ابنيه فالح13ائتالف دولة القانون152يزد8002بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156يزد8002بغداد

ر1ائتالف النض158يزد8002بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158يزد8002بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158يزد8002بغداد

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158يزد8002بغداد

3قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158يزد8002بغداد

4مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158يزد8002بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158يزد8002بغداد

3اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158يزد8002بغداد

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158يزد8002بغداد

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188يزد8002بغداد

6حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

25حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ر1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد ر جاسم نارص حسي  4حسي 

4رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ي عمران1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد 2علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد 26قاسم محمد جالل حسي 

187كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد
1محمد تف 

ر1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 
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39هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد 2حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد 9سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد
ر 5عامر حسي 

172محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

156شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد 1ضياء حسي 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

7فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

 علي5تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد
ر 3محمد علي حسي 

1انتظار عبد صياح سعد10تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

3فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

9حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد 2محاسن خي 

15نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

3وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109االهواز 8003بغداد

ي118االهواز 8003بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118االهواز 8003بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118االهواز 8003بغداد
9عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118االهواز 8003بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي118االهواز 8003بغداد
5عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118االهواز 8003بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118االهواز 8003بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 2محمد سعد محمد عرين 

ي118االهواز 8003بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118االهواز 8003بغداد
89كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

37حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

14خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

27محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

47نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد
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ر2ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد 8بهاء الدين نور محمد حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد
ر 2كاظم حسي 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

9علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد
3عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كريم زغي  غزيل تاية6ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد
ر ر منشد حسي  2حسي 

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

1هناء جسام مشحوت مرشد20ائتالف دولة القانون152االهواز 8003بغداد

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156االهواز 8003بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156االهواز 8003بغداد

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156االهواز 8003بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156االهواز 8003بغداد

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156االهواز 8003بغداد

ر3سائرون156االهواز 8003بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

4توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156االهواز 8003بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156االهواز 8003بغداد

ي  نويم5سائرون156االهواز 8003بغداد
1خالد  عريمش كانر

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156االهواز 8003بغداد

17محمود اديب زوير  محمد11سائرون156االهواز 8003بغداد

7حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

ر1ائتالف النض158االهواز 8003بغداد 6حيدر ستار  فرحان حسي 

4طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

6عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

ي2ائتالف النض158االهواز 8003بغداد  اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158االهواز 8003بغداد 1عبدالحسي 

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

48ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

2اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

ي كاظم سدخان4ائتالف النض158االهواز 8003بغداد 3ضج لعين 

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158االهواز 8003بغداد

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185االهواز 8003بغداد
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4حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ر1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد ر جاسم نارص حسي  6حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

14صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ي1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 10عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 36علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 4قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

 مرعي مكلد1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد
ر 1محمود ياسي 

62هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 3حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 7زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

5عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 3ضياء حسي 

5فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 3حسي 

3بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

3حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

2حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

2سعدون خلف دعيان حمود21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد
ر 6سندس معي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 2محاسن خي 

1محسن عبيس عبود هاشم21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

88نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد 1احمد علي حسي 

6وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اصفهان8004بغداد

ي118اصفهان8004بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118اصفهان8004بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 10عبدالحسي 

ي118اصفهان8004بغداد
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118اصفهان8004بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر
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ي118اصفهان8004بغداد
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118اصفهان8004بغداد
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118اصفهان8004بغداد
2جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118اصفهان8004بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اصفهان8004بغداد

40امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

9خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

13رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

4عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

11عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

5علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

42نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد 64محمد  كاظم في 

5محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد ر احمد هادي حسي  5حسي 

2احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

1مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

 علي13ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد
ر ي حسي  1جعفر عبدالنن 

1نضال  عزيز  عبود حلو20ائتالف دولة القانون152اصفهان8004بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156اصفهان8004بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156اصفهان8004بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156اصفهان8004بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون156اصفهان8004بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اصفهان8004بغداد

ر3سائرون156اصفهان8004بغداد 4رائد  عبدالرضا هادي حسي 

2رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اصفهان8004بغداد

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156اصفهان8004بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اصفهان8004بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

33حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد
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1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد 2علي حسي 

11فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

2قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

5مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

2صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

1نضة هاشم خلف عباس19ائتالف النض158اصفهان8004بغداد

ي178اصفهان8004بغداد
1حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اصفهان8004بغداد 3اياد هاشم حسي 

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اصفهان8004بغداد
ر 1حسي 

4حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188اصفهان8004بغداد

5حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

12حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

21حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد ر جاسم نارص حسي  13حسي 

11رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

9صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ي1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 20عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 93علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 15قاسم محمد جالل حسي 

32كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
3محمد تف 

ر1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد ر حسي  17محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
10مهدي تف 

224هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

18احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 3اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 51حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 30زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر
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ر هاشم حسن3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 8سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
ر 1عامر حسي 

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 3عزيز رسر

5محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 1امي 

17حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

9سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

9شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 4ضياء حسي 

6عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 21فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

8فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

 علي5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
ر 1محمد علي حسي 

5مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

1انتظار عبد صياح سعد10تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 2حسي 

4وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

2رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر جي 16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 1علي حسن عبدالحسي 

2فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

7فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 14محمد سالم عبد الحسي 

2مناء هاشم غريب حسن16تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

5حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

3حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

2حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
ر 1سندس معي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 24محاسن خي 

5محسن عبيس عبود هاشم21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

قاط علي21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
5محمود محسن رسر

3منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد
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86نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد 1احمد علي حسي 

28وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109قم المقدسة 8005بغداد

ي118قم المقدسة 8005بغداد
3جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
80خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118قم المقدسة 8005بغداد
3عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 61عبدالحسي 

ي118قم المقدسة 8005بغداد
1عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
6عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

8فالح ساري عبداىسر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
5فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
4اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
2جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
4حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
11سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
6فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
4محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
3بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
1جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118قم المقدسة 8005بغداد
1صبيح هاشم ناضي شوندي6تيار الحكمة الوطنر

ي118قم المقدسة 8005بغداد
3علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

3ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136قم المقدسة 8005بغداد

3عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136قم المقدسة 8005بغداد

2فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136قم المقدسة 8005بغداد

16امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

26حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

37خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

6رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

31عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
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19عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

9علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

30محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

3مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

168نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد 10بهاء الدين نور محمد حسي 

9خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
5رسول راضر

24عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد 3كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد 13محمد  كاظم في 

12محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

ر جي 5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد 3اسعد رزاق حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد ر احمد هادي حسي  4حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد 4عباس  عبد الحسي 

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

19علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
4شاكر درسر خفر

7لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

30احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

 علي7ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
ر ر منشد حسي  1حسي 

2عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

3عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

7كريم علي محيبس شوكه7ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

2امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

ر  جخيور جواد8ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد 2سعاد عبدالحسي 

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

2مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

1علي  عبد الرضا شهيد   مجيد13ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد
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2دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

2نضال  عزيز  عبود حلو20ائتالف دولة القانون152قم المقدسة 8005بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

4جمال فاخر عويد علي1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ي1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 11رامي جبار  محمد  رسر

13ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ر عذافة1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 1محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

6صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ر2سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 4قحطان عباس  نعمان حسي 

ر3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 4رائد  عبدالرضا هادي حسي 

3رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ي  كسار3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد
6سعران  عبيد شانر

9عباس حسن خالطي تايه3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

5ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ر غوينم5سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 1باسم جميل حسي 

2توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ي  نويم5سائرون156قم المقدسة 8005بغداد
1خالد  عريمش كانر

1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

3عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ر احمد11سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 1محمد هادي حسي 

5محمود اديب زوير  محمد11سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ي22سائرون156قم المقدسة 8005بغداد
3حيدر زرزور جودة حسانر

ي30سائرون156قم المقدسة 8005بغداد
7حسن كريم مطر شمجر
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2غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

3عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

2هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

ي77سائرون156قم المقدسة 8005بغداد 4صباح حسن محمد طلون 

7امجد هاشم ثامر موله99سائرون156قم المقدسة 8005بغداد

64حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

ر1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد 7حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

12طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

9عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد 1علي حسي 

15فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

5هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

ي2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد  اللعين 
ر 3جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد
2حمادي محمد راضر

27رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد 2عبدالحسي 

6عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

6عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

2ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

5احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

3احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

2اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

2حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

ي كاظم سدخان4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد 2ضج لعين 

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

3منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

1رحيم  محمد جاسم محمد10ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

ر10ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد 2هيثم عباس  بعيوي حسي 

3تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد
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ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد 1حسي 

1محمدمبارك علي عبد الرزاق طه11ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

1فاهم جميل وزاي هارون19ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158قم المقدسة 8005بغداد
ر 1حسي 

ر عالوي1ائتالف الوطنية185قم المقدسة 8005بغداد 5اياد هاشم حسي 

2سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185قم المقدسة 8005بغداد

6عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185قم المقدسة 8005بغداد

ر1ائتالف الوطنية185قم المقدسة 8005بغداد ي عليوي  حسي 
4مهدي بانر

2حيدر رسول عيىس عمران10ائتالف الوطنية185قم المقدسة 8005بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188قم المقدسة 8005بغداد
ر 2حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188قم المقدسة 8005بغداد

4عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188قم المقدسة 8005بغداد

ر1حركة ارادة188قم المقدسة 8005بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188قم المقدسة 8005بغداد

ي 8006بغداد 2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109(نقدة)اذربيجان غرن 

ي 8006بغداد به3تحالف الفتح109(نقدة)اذربيجان غرن  1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ي 8006بغداد 1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158(نقدة)اذربيجان غرن 

ي 8006بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185(نقدة)اذربيجان غرن  1اياد هاشم حسي 

ي 8006بغداد 1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188(نقدة)اذربيجان غرن 

ر1تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ر1تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد 19قاسم محمد جالل حسي 

13كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد

20هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد

3فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد
ر 1سندس معي 

2نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ايالم 8007بغداد

ي118ايالم 8007بغداد
4محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي5تحالف بغداد149ايالم 8007بغداد
ر حبيب طالبانر 3أال تحسي 

32حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

3خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

11رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

2عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

26محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد
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145نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد 7بهاء الدين نور محمد حسي 

2عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد
ر 11كاظم حسي 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

1علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

1جاسم علي حسن جاسم6ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

36لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

2امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

1هناء جسام مشحوت مرشد20ائتالف دولة القانون152ايالم 8007بغداد

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ايالم 8007بغداد

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156ايالم 8007بغداد

6حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ايالم 8007بغداد

ر1ائتالف النض158ايالم 8007بغداد 4حيدر ستار  فرحان حسي 

3مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158ايالم 8007بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158ايالم 8007بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ايالم 8007بغداد

58اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ايالم 8007بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض158ايالم 8007بغداد 1زاهر ياسي 

ي178ايالم 8007بغداد
1حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

ر1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد ر جاسم نارص حسي  2حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد
1محمد تف 

ر1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

41هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

3نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

11وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109كرمنشاه8008بغداد

ي118كرمنشاه8008بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118كرمنشاه8008بغداد
2علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

2محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136كرمنشاه8008بغداد

2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152كرمنشاه8008بغداد
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2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152كرمنشاه8008بغداد

6نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152كرمنشاه8008بغداد

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156كرمنشاه8008بغداد

ر1ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد 1عبدالحسي 

4عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد

68اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد

4عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد

1هيمان رمزي محمود علي4ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158كرمنشاه8008بغداد
ر 5حسي 

ر عالوي1ائتالف الوطنية185كرمنشاه8008بغداد 3اياد هاشم حسي 

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

10حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ر1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

14رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

10صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ي1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 40عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 42علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 15قاسم محمد جالل حسي 

10كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ر1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد ر حسي  2محمد مهدي امي 

106هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

7احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 9حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 1حني 

به3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 15زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد ي شني 
وان كامل سبن  3رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد
ر 3عامر حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 1عزيز رسر

2محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

13حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

21سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد
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ر5تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 42فاضل جابر عبد  شني 

1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

13فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

4نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

10وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

5حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

7مروة فائق ذياب كريم20تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

 حسن علي21تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد
ر 1سندس معي 

ي عليوي هادي21تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 7محاسن خي 

1منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

86نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد 2احمد علي حسي 

5وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109مشهد المقدسة 8009بغداد

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 8حسن فدعم عسل حسي 

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
22خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 4رزاق حسي 

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 40عبدالحسي 

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
6عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
3جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
3حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
1عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
3علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
3فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر
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ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
6محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
3بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 2خديجة وادي مي 

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
1نجالء  جبار  مجيد  التميىمي4تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
6احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
3جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي118مشهد المقدسة 8009بغداد
2كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

3ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136مشهد المقدسة 8009بغداد

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136مشهد المقدسة 8009بغداد

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136مشهد المقدسة 8009بغداد

1علي جدعان علي سكران1تمدن136مشهد المقدسة 8009بغداد

1محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145مشهد المقدسة 8009بغداد

5امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

4حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

5عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

10عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

4محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

49نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد 2بهاء الدين نور محمد حسي 

 علي2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد
ر 2خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد
2رسول راضر

3عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد 1محمد  كاظم في 

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد 6منصور حسي 
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ر5ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

2علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

2مجيد غيدان مجيد هندي5ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

2جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد
3شاكر درسر خفر

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

2عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد
1رفالء راضر

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

5محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152مشهد المقدسة 8009بغداد

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

13حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ي1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 2رامي جبار  محمد  رسر

4صادق  حميد حسن عويد1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

17ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ر عذافة1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 3محمد علي حسي 

11نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

6صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ر2سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 3قحطان عباس  نعمان حسي 

ر3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 2رائد  عبدالرضا هادي حسي 

1رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

10رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ر3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 1عالء حسن كريم حسي 
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5ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ر غوينم5سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 1باسم جميل حسي 

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

4حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

4سعد مايع صالح  عباس9سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1عدي وناس عبد مشكور9سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

5عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ر احمد11سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 1محمد هادي حسي 

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ر حاتم عباس20سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 1حوراء حسي 

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

6جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

ي22سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد
2حيدر زرزور جودة حسانر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

5عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد
ر 3رعد حسي 

ر80سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد 1مناهل جليل علي حسي 

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156مشهد المقدسة 8009بغداد

50حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

ر1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

6طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد 2علي حسي 

5فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

ي2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد  اللعين 
ر 4جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد
3حمادي محمد راضر
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13رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد 7عبدالحسي 

9عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

8عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

4حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

4صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

2عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

2مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

ر10ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد 5هيثم عباس  بعيوي حسي 

ي هاشم11ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد 1انيس مقداد ناج 

3تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

1فائزة مجيد خليل محمد19ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158مشهد المقدسة 8009بغداد
ر 1حسي 

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185مشهد المقدسة 8009بغداد

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188مشهد المقدسة 8009بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188مشهد المقدسة 8009بغداد

4مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188مشهد المقدسة 8009بغداد

ي الديمقراطيDC106واشنطن 8181بغداد
1لؤي  محمد رمزي  اسماعيل22التحالف المدنر

ي الديمقراطيDC106واشنطن 8181بغداد
80محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

4حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

5حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

5رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

5صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

ي1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 5عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 7علي يوسف عبدالنن 
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ر1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

ر1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

23هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

4اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 2اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 1حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 6زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد ي شني 
وان كامل سبن  2رسر

 جاسم علي3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد
ر 6عامر حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 3عزيز رسر

2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

ر5تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 1حسي 

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

5حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

ي عليوي هادي21تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد 1محاسن خي 

2نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

2اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

1عبدالباسط صادق مزعل طه39تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

21وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتحDC109واشنطن 8181بغداد

يDC118واشنطن 8181بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

يDC118واشنطن 8181بغداد
3خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

يDC118واشنطن 8181بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

يDC118واشنطن 8181بغداد
2عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

يDC118واشنطن 8181بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 42عبدالحسي 

يDC118واشنطن 8181بغداد
5عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

يDC118واشنطن 8181بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

3فالح ساري عبداىسر

يDC118واشنطن 8181بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

يDC118واشنطن 8181بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

يDC118واشنطن 8181بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

يDC118واشنطن 8181بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 2خديجة وادي مي 

يDC118واشنطن 8181بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

7احمد عبدهللا محمد موىس1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

2ايهاب جواد  محمد حسن1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد
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ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد 3حسي 

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

2طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

1عبد محمد غيدان منصور1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

4عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

259فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدنDC136واشنطن 8181بغداد

20محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي DC145واشنطن 8181بغداد

ي عبد7تحالف بغدادDC149واشنطن 8181بغداد
280يونس  قاسم شغان 

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

29خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

6عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

7عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

10عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

4علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

60نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

 علي2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
ر 3خضي  عبيس حسي 

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
2رسول راضر

30عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
ر 2كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد 12محمد  كاظم في 

12محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

1بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

ر5ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

2ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

2كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

 علي7ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
ر ر منشد حسي  1حسي 

1سعدي صالح محسن علي7ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

2مجبل مطرسر محمود ساجت7ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
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ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد
2رفالء راضر

4عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

4احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

2علي  عبد الرضا شهيد   مجيد13ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

1نعيمة فهد مسي  ذباح20ائتالف دولة القانونDC152واشنطن 8181بغداد

ي1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

5لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

20ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

ر عذافة1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 1محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

19باسم خزعل خشان جازع2سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

8صباح  جلوب فالح حامي2سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

3محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

176رائد جاهد فهىمي صالح3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

ي  كسار3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد
2سعران  عبيد شانر

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

14محمد صالح خضر حميدي3سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

10توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

ي  نويم5سائرونDC156واشنطن 8181بغداد
1خالد  عريمش كانر

ر5سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 1صالح بشي  حسن شاهي 

1صالح عبدالساده مطرود يوسف9سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

3ماجد حامد مقداد فرهود11سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

ر احمد11سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 1محمد هادي حسي 

ر حسن20سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 2شيماء علي حسي 

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

ي محمد  عبدهللا22سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 1عالء  خي 
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ي30سائرونDC156واشنطن 8181بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

1محمد  حميد مهدي محمد30سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرونDC156واشنطن 8181بغداد

ي77سائرونDC156واشنطن 8181بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

ر عديل1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد 1جرجيس محمد حسي 

264حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

ر حسن1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد 19خالد متعب ياسي 

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

4طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد 5علي حسي 

2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

3نارص توفيق  رشيد1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

ي2ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد  اللعين 
ر 8جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد
2حمادي محمد راضر

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

7عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

3اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1اليوجد مرشح4ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

2منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد 1زاهر ياسي 

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد 7حسي 

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

1احمد كريم عبد الجبار عبد هللا19ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

2طه هاتف مجي محمد19ائتالف النضDC158واشنطن 8181بغداد

19برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليونDC166واشنطن 8181بغداد
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يDC168واشنطن 8181بغداد
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

يDC168واشنطن 8181بغداد
 
3اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

يDC168واشنطن 8181بغداد
 
2حسن محمود علي عبدالكريم3تحالف القرار العراق

يDC168واشنطن 8181بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

يDC168واشنطن 8181بغداد
 
3جالل بزيــــع معجل نجرس7تحالف القرار العراق

يDC168واشنطن 8181بغداد
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

يDC178واشنطن 8181بغداد
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد 81اياد هاشم حسي 

1سنان سالم قيض هرمز1ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

2عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

ر1ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

11غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

3كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنيةDC185واشنطن 8181بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادةDC188واشنطن 8181بغداد
ر 13حسي 

15حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادةDC188واشنطن 8181بغداد

ر1حركة ارادةDC188واشنطن 8181بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

ر1حركة ارادةDC188واشنطن 8181بغداد 4محمد ابراهيم محمد حسي 

7ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادةDC188واشنطن 8181بغداد

ر 8282بغداد ي الديمقراطي106برلي 
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر 8282بغداد 1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 4صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد ي عمران1تحالف الفتح109برلي  5علي يوسف عبدالنن 

ر 8282بغداد ر1تحالف الفتح109برلي  3قاسم محمد جالل حسي 

ر 8282بغداد 3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 32هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد ر هاشم3تحالف الفتح109برلي  1حامد عباس ياسي 

ر 8282بغداد ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109برلي  9حني 
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ر 8282بغداد به3تحالف الفتح109برلي  3زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر 8282بغداد 1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 8حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109برلي  7محمد سالم عبد الحسي 

ر 8282بغداد 4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1وسناء فليح حسون علي20تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 6نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد 10وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109برلي 

ر 8282بغداد ي118برلي 
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ر 8282بغداد ي118برلي 
2خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ر 8282بغداد ي118برلي 
1عادل عبدهللا  احمد محمد1تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 10عبدالحسي 

ر 8282بغداد ي118برلي 
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
3قادر حمه رؤوف مجيد1تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد ي118برلي 
2علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ر 8282بغداد 3احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136برلي 

ر 8282بغداد 5طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136برلي 

ر 8282بغداد 34فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136برلي 

ر 8282بغداد 1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136برلي 

ر 8282بغداد 5محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145برلي 

ر 8282بغداد 4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149برلي 

ر 8282بغداد 2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 5خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152برلي 
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ر 8282بغداد 32نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 5خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 13محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد ر جي 5ائتالف دولة القانون152برلي  3اسعد رزاق حسي 

ر 8282بغداد ر5ائتالف دولة القانون152برلي  ر احمد هادي حسي  2حسي 

ر 8282بغداد 1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152برلي  2عباس  عبد الحسي 

ر 8282بغداد ي6ائتالف دولة القانون152برلي 
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

ر 8282بغداد 9هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 3احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 2احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد ي13ائتالف دولة القانون152برلي 
2حيدر كاظم ديوان شمجر

ر 8282بغداد 1عمران كاظم عطية جي 13ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 1دالل ناهي  طامي عبد20ائتالف دولة القانون152برلي 

ر 8282بغداد 2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156برلي 

ر 8282بغداد ي1سائرون156برلي  1رامي جبار  محمد  رسر

ر 8282بغداد 2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 9ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 2عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 2حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 99رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1اليوجد مرشح3سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 2محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 2محمد صالح خضر حميدي3سائرون156برلي 

ر 8282بغداد ي احمد  عبد اللطيف احمد3سائرون156برلي 
1وصفر

ر 8282بغداد 10توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1باهض ستار حسن علي9سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156برلي 

ر 8282بغداد ر حسن20سائرون156برلي  1شيماء علي حسي 
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ر 8282بغداد 1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156برلي 

ر 8282بغداد ي30سائرون156برلي 
1حسن كريم مطر شمجر

ر 8282بغداد 2مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1هيفاء ابراهيم  عبدالسيد عجيل44سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156برلي 

ر 8282بغداد 1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 70حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد ر حسن1ائتالف النض158برلي  25خالد متعب ياسي 

ر 8282بغداد 3رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد ر رضا حيدر1ائتالف النض158برلي  1علي حسي 

ر 8282بغداد 3فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1نارص توفيق  رشيد1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد ي2ائتالف النض158برلي   اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ر 8282بغداد ي حمادي2ائتالف النض158برلي 
1حمادي محمد راضر

ر 8282بغداد 3صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 3ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1اليوجد مرشح4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 2هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 2صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 1عماد اسماعيل عبدالقادر يوسف10ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد 2مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد ي هاشم11ائتالف النض158برلي  1انيس مقداد ناج 

ر 8282بغداد 1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158برلي 
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ر 8282بغداد ي35ائتالف النض158برلي 
1عالء سكر رسحان الدلفر

ر 8282بغداد 1مشتاق حميد عبدهللا رشيد35ائتالف النض158برلي 

ر 8282بغداد  علي كريم فنجان42ائتالف النض158برلي 
ر 4حسي 

ر 8282بغداد 1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166برلي 

ر 8282بغداد ي168برلي 
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ر 8282بغداد ي168برلي 
 
3ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ر 8282بغداد ي168برلي 
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ر 8282بغداد ي178برلي 
1حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر 8282بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185برلي  19اياد هاشم حسي 

ر 8282بغداد 2عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد ر1ائتالف الوطنية185برلي  1محمد  داخل طارش حسي 

ر 8282بغداد 1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد 2جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد 2سحر هاتف عبداالمي  عبدالسادة3ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد 2عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد 1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد 14غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد 1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185برلي  8حسي 

ر 8282بغداد 1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185برلي 

ر 8282بغداد ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185برلي  1زيتون حسي 

ر 8282بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188برلي 
ر 7حسي 

ر 8282بغداد 1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188برلي 

ر 8282بغداد 5عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188برلي 

ر 8282بغداد ر1حركة ارادة188برلي  1محمد ابراهيم محمد حسي 

ر 8282بغداد 2مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188برلي 

ي الديمقراطي106لندن 8383بغداد
1لؤي  محمد رمزي  اسماعيل22التحالف المدنر

ي الديمقراطي106لندن 8383بغداد
25محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

8حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

23صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ي1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 21علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 3قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد
2مهدي تف 
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137هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

17احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 8حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 9حني 

به3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 27زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 3سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109لندن 8383بغداد
ر 2عامر حسي 

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 2امي 

3حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

4شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 1ضياء حسي 

2عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 2حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

8محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

3نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

2نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر محمد10تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 1يوسف رسول حسي 

1رجاء كاظم محمد حميد16تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

1زكية عبد فريــــح علواش16تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 31محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

1حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

8نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

4اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109لندن 8383بغداد 2احمد علي حسي 

46وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109لندن 8383بغداد

ي118لندن 8383بغداد
2جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118لندن 8383بغداد
4خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
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ي118لندن 8383بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 24عبدالحسي 

ي118لندن 8383بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118لندن 8383بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

ي118لندن 8383بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
4فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
10بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
2جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118لندن 8383بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

3ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136لندن 8383بغداد

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136لندن 8383بغداد

39فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136لندن 8383بغداد

6جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145لندن 8383بغداد

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149لندن 8383بغداد

2امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

26خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

5عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

2عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

86نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

26عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد 2كاظم  فنجان  حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد 18محمد  كاظم في 

26محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

ر جي 5ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد 3اسعد رزاق حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد ر احمد هادي حسي  3حسي 

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد 4عباس  عبد الحسي 

2عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

1علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد
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ي حيوان6ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد
1شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد
1عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

5كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

13احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

3عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

4عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

6كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

8اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

ر  جخيور جواد8ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد 2سعاد عبدالحسي 

3عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152لندن 8383بغداد
5حيدر كاظم ديوان شمجر

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156لندن 8383بغداد

ي1سائرون156لندن 8383بغداد 1رامي جبار  محمد  رسر

25ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156لندن 8383بغداد

4باسم خزعل خشان جازع2سائرون156لندن 8383بغداد

3صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156لندن 8383بغداد

151رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156لندن 8383بغداد

ي  كسار3سائرون156لندن 8383بغداد
1سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156لندن 8383بغداد

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156لندن 8383بغداد

2محمد صالح خضر حميدي3سائرون156لندن 8383بغداد

26توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156لندن 8383بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156لندن 8383بغداد

5نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156لندن 8383بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156لندن 8383بغداد

2رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156لندن 8383بغداد

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156لندن 8383بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156لندن 8383بغداد

4محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156لندن 8383بغداد

ر احمد11سائرون156لندن 8383بغداد 2محمد هادي حسي 

ر حاتم عباس20سائرون156لندن 8383بغداد 1حوراء حسي 

3فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156لندن 8383بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156لندن 8383بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156لندن 8383بغداد
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1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156لندن 8383بغداد

1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156لندن 8383بغداد

244حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

ر1ائتالف النض158لندن 8383بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

ر حسن1ائتالف النض158لندن 8383بغداد 5خالد متعب ياسي 

9صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

5عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158لندن 8383بغداد 1علي حسي 

6فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

3مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158لندن 8383بغداد

ي2ائتالف النض158لندن 8383بغداد  اللعين 
ر 13جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158لندن 8383بغداد
1حمادي محمد راضر

13رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158لندن 8383بغداد

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158لندن 8383بغداد

3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158لندن 8383بغداد

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158لندن 8383بغداد

20اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158لندن 8383بغداد

2منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1علي جواد كاظم برهان10ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158لندن 8383بغداد

ر10ائتالف النض158لندن 8383بغداد 1هيثم عباس  بعيوي حسي 

ي هاشم11ائتالف النض158لندن 8383بغداد 2انيس مقداد ناج 

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158لندن 8383بغداد 7حسي 

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158لندن 8383بغداد

3براق قاسم عبود حسن19ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1اسماعيل طه معتوك مهدي42ائتالف النض158لندن 8383بغداد

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166لندن 8383بغداد
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المرشح

ي168لندن 8383بغداد
 
6اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168لندن 8383بغداد
 
5ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168لندن 8383بغداد
 
ر7تحالف القرار العراق 1معن جرجيس محمد حسي 

ر عالوي1ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد 11اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

ر محمود1ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد 3سامان عثمان حسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

ر1ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

2جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

1قضي قيس داود مروح3ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

2كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185لندن 8383بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188لندن 8383بغداد
ر 18حسي 

10حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188لندن 8383بغداد

3عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188لندن 8383بغداد

ر1حركة ارادة188لندن 8383بغداد 1عدنان  كريم محسن حسي 

3ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188لندن 8383بغداد

2مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188لندن 8383بغداد

ي الديمقراطي106دنهاخ8484بغداد
7محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

ر1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

5صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

ي1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 20علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

33هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 1حني 

به3تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 6زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

5حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

1انتظار عبد صياح سعد10تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد
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المرشح

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 4محمد سالم عبد الحسي 

1نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد 1احمد علي حسي 

15وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109دنهاخ8484بغداد

ي118دنهاخ8484بغداد
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118دنهاخ8484بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118دنهاخ8484بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 20عبدالحسي 

ي118دنهاخ8484بغداد
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118دنهاخ8484بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118دنهاخ8484بغداد
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

3ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136دنهاخ8484بغداد

3علي جدعان علي سكران1تمدن136دنهاخ8484بغداد

26فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136دنهاخ8484بغداد

1محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145دنهاخ8484بغداد

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149دنهاخ8484بغداد

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

8خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

13عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

3علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

26نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

7عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد 3كاظم  فنجان  حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد 6محمد  كاظم في 

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

4وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد

ي13ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد
1حيدر كاظم ديوان شمجر

2محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152دنهاخ8484بغداد
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ي1سائرون156دنهاخ8484بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

15ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156دنهاخ8484بغداد

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156دنهاخ8484بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156دنهاخ8484بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156دنهاخ8484بغداد

9صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156دنهاخ8484بغداد

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156دنهاخ8484بغداد

ر3سائرون156دنهاخ8484بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

95رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156دنهاخ8484بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156دنهاخ8484بغداد

2محمد صالح خضر حميدي3سائرون156دنهاخ8484بغداد

10توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156دنهاخ8484بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156دنهاخ8484بغداد

5حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156دنهاخ8484بغداد

ر5سائرون156دنهاخ8484بغداد 1صالح بشي  حسن شاهي 

ر9سائرون156دنهاخ8484بغداد 2عبدالمطلب احمد ابراهيم حسي 

1محمد مرعي حسن جمعة9سائرون156دنهاخ8484بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156دنهاخ8484بغداد

ي22سائرون156دنهاخ8484بغداد
1حيدر زرزور جودة حسانر

ي30سائرون156دنهاخ8484بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

24عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156دنهاخ8484بغداد

1علي  تموز عودة سمح33سائرون156دنهاخ8484بغداد

2انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156دنهاخ8484بغداد

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

85حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

ر حسن1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد 2خالد متعب ياسي 

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

2طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد 2علي حسي 

3فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

3قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

4مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

ي2ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد  اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد
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4ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1اليوجد مرشح4ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

7عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

1تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158دنهاخ8484بغداد

2برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166دنهاخ8484بغداد

ي168دنهاخ8484بغداد
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168دنهاخ8484بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي178دنهاخ8484بغداد
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد 12اياد هاشم حسي 

ر محمود1ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد 1سامان عثمان حسي 

يف1ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد

4غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185دنهاخ8484بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188دنهاخ8484بغداد
ر 7حسي 

ر1حركة ارادة188دنهاخ8484بغداد 1محمد ابراهيم محمد حسي 

1مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188دنهاخ8484بغداد

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي الديمقراطي106(سدنر

15محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
6حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
8حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر1تحالف الفتح109(سدنر ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
11رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي1تحالف الفتح109(سدنر 7عدنان فيحان موىس رسر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي عمران1تحالف الفتح109(سدنر 23علي يوسف عبدالنن 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر1تحالف الفتح109(سدنر 1قاسم محمد جالل حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
31هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
20احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109(سدنر
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ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر حبيب عبد3تحالف الفتح109(سدنر 1اياد حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109(سدنر 2حني 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
به3تحالف الفتح109(سدنر 10زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر هاشم حسن3تحالف الفتح109(سدنر 3سعد حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر3تحالف الفتح109(سدنر ي شني 

وان كامل سبن  3رسر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 جاسم علي3تحالف الفتح109(سدنر

ر 3عامر حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109(سدنر 2امي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
7سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر5تحالف الفتح109(سدنر 2فاضل جابر عبد  شني 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1فاضل جاسم محمد جي 5تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109(سدنر 1حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر محمد10تحالف الفتح109(سدنر 1يوسف رسول حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1فاطمة محمد خضر مهدي16تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109(سدنر 15محمد سالم عبد الحسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5منوة شويش صباح عذير21تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر جواد39تحالف الفتح109(سدنر 1احمد علي حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
11وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي116(سدنر

يف جوده سهر1نوفل الناىسر 2نوفل رسر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

ر1تيار الحكمة الوطنر 19حسن فدعم عسل حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

9خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 27عبدالحسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

4عدنان برهان  محمود مجيد1تيار الحكمة الوطنر
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ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

24عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر
2فالح ساري عبداىسر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

3فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر
2مرتضر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

4سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

4علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

6فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

ي2تيار الحكمة الوطنر 3محمد سعد محمد عرين 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

2جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 
ر 3خديجة وادي مي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1احمد مرزوك صالل محمد6تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

6جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

3ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

3صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي118(سدنر

1كاظم صابر صكبان ثامر6تيار الحكمة الوطنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136(سدنر 1حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
72فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
10امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
7حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
25خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
6رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
12عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
11عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
7عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152(سدنر
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ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
30نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
8خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 علي2ائتالف دولة القانون152(سدنر

ر 5خضي  عبيس حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152(سدنر

5رسول راضر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152(سدنر 1كاظم  فنجان  حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 علي جابر2ائتالف دولة القانون152(سدنر

ر 1كاظم حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152(سدنر 11محمد  كاظم في 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
7محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر جي 5ائتالف دولة القانون152(سدنر 10اسعد رزاق حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3بيادر قاسم محسن عبدعلي5ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر5ائتالف دولة القانون152(سدنر ر احمد هادي حسي  1حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152(سدنر 1عباس  عبد الحسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي حيوان6ائتالف دولة القانون152(سدنر

3شاكر درسر خفر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
11لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 علي7ائتالف دولة القانون152(سدنر

ر ر منشد حسي  1حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
18كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5اسماء عبد االمي  عبيس صباح8ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2علي  عبد الرضا شهيد   مجيد13ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1نعيمة فهد مسي  ذباح20ائتالف دولة القانون152(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2جمال فاخر عويد علي1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي1سائرون156(سدنر 5رامي جبار  محمد  رسر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
9صادق  حميد حسن عويد1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
15ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156(سدنر
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ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1محمد  رضا داود نارص1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
15باسم خزعل خشان جازع2سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2اليوجد مرشح2سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
134رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي  كسار3سائرون156(سدنر

10سعران  عبيد شانر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2عباس حسن خالطي تايه3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر3سائرون156(سدنر 4عالء حسن كريم حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
16محمد صالح خضر حميدي3سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي احمد  عبد اللطيف احمد3سائرون156(سدنر

1وصفر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
7توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1نصي   عبودي مدلول مظلوم5سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2سعد مايع صالح  عباس9سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر11سائرون156(سدنر  دالمي امي 

ر 3عامر امي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر احمد11سائرون156(سدنر 3محمد هادي حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1محمود اديب زوير  محمد11سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي احمد11سائرون156(سدنر 1وضاح عبد الرحمن صي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي22سائرون156(سدنر

2حيدر زرزور جودة حسانر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 غاىلي22سائرون156(سدنر

ر ي حسي 
2ناظم  غنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1محمد  حميد مهدي محمد30سائرون156(سدنر
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ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر عديل1ائتالف النض158(سدنر 1جرجيس محمد حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
78حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر حسن1ائتالف النض158(سدنر 16خالد متعب ياسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
4فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي2ائتالف النض158(سدنر  اللعين 

ر 5جبار علي حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عماد كمال سعيد مولود2ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1اسماء  حميد مهدي علوان11ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158(سدنر 5حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2براق قاسم عبود حسن19ائتالف النض158(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي35ائتالف النض158(سدنر

1عالء سكر رسحان الدلفر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 علي كريم فنجان42ائتالف النض158(سدنر

ر 1حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي168(سدنر

 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي168(سدنر

 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ي168(سدنر

 
1وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185(سدنر
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ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر عالوي1ائتالف الوطنية185(سدنر 23اياد هاشم حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1قضي قيس داود مروح3ائتالف الوطنية185(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1صالح مهدي عبد العزيز مهدي10ائتالف الوطنية185(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188(سدنر

ر 10حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
3حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
13عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر1حركة ارادة188(سدنر 3عدنان  كريم محسن حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
ر1حركة ارادة188(سدنر 3محمد ابراهيم محمد حسي 

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
5ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188(سدنر

ي)نيوساوث ويلز 8585بغداد
6مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188(سدنر

ي الديمقراطي106ستوكهولم 8686بغداد
30محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

6حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

6رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

5صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ي1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 43علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 6قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد
3محمد تف 

ر1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد ر حسي  2محمد مهدي امي 

123هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

10احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 8اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 4حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 2حني 

به3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 29زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد
ر 2عامر حسي 

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 3امي 
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28حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

15عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ر5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 6فاضل جابر عبد  شني 

1مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 3حسي 

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 1حسي 

3محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

2ناظم حسن فرحان عيىس10تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ر محمد10تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 3يوسف رسول حسي 

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 11محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

1حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ي محمد20تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد
ر راضر 1سحر حسي 

1فاطمة محمود طاهر خضر20تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

1ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

3محسن عبيس عبود هاشم21تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

7نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد 3احمد علي حسي 

47وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ستوكهولم 8686بغداد

ي118ستوكهولم 8686بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118ستوكهولم 8686بغداد
13خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 2رزاق حسي 

ي118ستوكهولم 8686بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 37عبدالحسي 

ي118ستوكهولم 8686بغداد
4عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
6جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
2سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
1عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
3علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
3فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر
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ي118ستوكهولم 8686بغداد
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
2عبي  عيىس محمد عبدهللا4تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
3جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
1ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
2صائب مهدي سوادي عباس6تيار الحكمة الوطنر

ي118ستوكهولم 8686بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

5احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

6ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد 2حسي 

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

1طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

4عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

2علي جدعان علي سكران1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

91فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ستوكهولم 8686بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145ستوكهولم 8686بغداد

8محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ستوكهولم 8686بغداد

ي5تحالف بغداد149ستوكهولم 8686بغداد
ر حبيب طالبانر 1أال تحسي 

6ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149ستوكهولم 8686بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

38خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

5رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

13عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

10عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

23عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

5محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

121نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

4خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد
11رسول راضر

6عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد 1كاظم  فنجان  حسي 
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 علي جابر2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد 23محمد  كاظم في 

20محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد 2منصور حسي 

ر جي 5ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد 1اسعد رزاق حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد ر احمد هادي حسي  1حسي 

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد 1عباس  عبد الحسي 

4عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

4ازهر عباس يوسف مهدي6ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد
2شاكر درسر خفر

ي6ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد
3عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

7احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

2عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

6كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

2امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد
2رفالء راضر

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

8وفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة8ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

ي صفر يوسف13ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد
 
ق 1ثامر رسر

1محمد طارق كريم حمادي13ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

2نعيمة فهد مسي  ذباح20ائتالف دولة القانون152ستوكهولم 8686بغداد

2برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

8حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ي1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 10رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

3لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

53ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ر عذافة1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 2محمد علي حسي 

1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

10باسم خزعل خشان جازع2سائرون156ستوكهولم 8686بغداد
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13صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ر2سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ر3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 5رائد  عبدالرضا هادي حسي 

343رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ي  كسار3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد
15سعران  عبيد شانر

2عباس حسن خالطي تايه3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

2ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

6محمد صالح خضر حميدي3سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

45توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

7جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ي  نويم5سائرون156ستوكهولم 8686بغداد
3خالد  عريمش كانر

1خالد صالح محمود يوسف5سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1عدي اركان عباس نعمان5سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1محمد ريسان محمد داود5سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

2سعد كامل رحيم عبدعلي9سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

10سعد مايع صالح  عباس9سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ر عباس مهدي9سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 2عادل حسي 

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

3لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1رائد عبيس مطلب جاسم11سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

10عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

4قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ر احمد11سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 7محمد هادي حسي 

ر حبيب20سائرون156ستوكهولم 8686بغداد ى  حبيب حسي  1برسر

ر حسن20سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 1شيماء علي حسي 

1اسعد عبداالمي  نعمة  علوان22سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

3جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

ي30سائرون156ستوكهولم 8686بغداد
1حسن كريم مطر شمجر

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

7عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

3مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156ستوكهولم 8686بغداد

1هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156ستوكهولم 8686بغداد
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ي77سائرون156ستوكهولم 8686بغداد 1صباح حسن محمد طلون 

234حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

ر1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

6حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

ر حسن1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد 17خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

14طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

12عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد 8علي حسي 

9فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

5مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1نارص توفيق  رشيد1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

ي2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد  اللعين 
ر 13جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد
3حمادي محمد راضر

2رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد 1عبدالحسي 

7عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

8عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

3ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

33اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1انور محمدمعصوم انور محمدطاهر4ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

3زينب حسن محمد تايه10ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1عبدالكاظم جاسم صيوان غويص10ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1عماد اسماعيل عبدالقادر يوسف10ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد 2حسي 
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1علي عبداالئمة كاظم محمد11ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

1ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158ستوكهولم 8686بغداد
ر 1حسي 

7برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166ستوكهولم 8686بغداد

ي168ستوكهولم 8686بغداد
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168ستوكهولم 8686بغداد
 
15ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168ستوكهولم 8686بغداد
 
1حسن محمود علي عبدالكريم3تحالف القرار العراق

ي168ستوكهولم 8686بغداد
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي178ستوكهولم 8686بغداد
1حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد 35اياد هاشم حسي 

ر محمود1ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد 3سامان عثمان حسي 

4عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

2عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

1كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

5غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

ر اسماعيل  جاسم ابراهيم15ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد 2حسي 

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد 1زيتون حسي 

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185ستوكهولم 8686بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ستوكهولم 8686بغداد
ر 31حسي 

17حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188ستوكهولم 8686بغداد

5عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188ستوكهولم 8686بغداد

ر1حركة ارادة188ستوكهولم 8686بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

9ملحان عمران موىس سلمان1حركة ارادة188ستوكهولم 8686بغداد

5مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188ستوكهولم 8686بغداد

ي الديمقراطي106اسطنبول8787بغداد
11محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد
118محمد تف 

ر1تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد ر حسي  5محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد
2مهدي تف 

12هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد 3حني 

 جاسم علي3تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد
ر 1عامر حسي 
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2حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

2محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

2هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

3وسناء فليح حسون علي20تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد 1ياسي 

2حسن سليمان وهاب قادر21تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

1خالد احمد  حمادي  عبدهللا21تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

2نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

2عمار زعال  عبد هللا  محمد36تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

ر39تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد ر  عساف  حسي  1كمال  حسي 

3وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اسطنبول8787بغداد

ي116اسطنبول8787بغداد
يف جوده سهر1نوفل الناىسر 1نوفل رسر

ي118اسطنبول8787بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118اسطنبول8787بغداد
1عبد هادي عاضي جاسم1تيار الحكمة الوطنر

ي118اسطنبول8787بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 14عبدالحسي 

ي118اسطنبول8787بغداد
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي118اسطنبول8787بغداد
1علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118اسطنبول8787بغداد
11علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136اسطنبول8787بغداد

2ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136اسطنبول8787بغداد

3طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136اسطنبول8787بغداد

42فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اسطنبول8787بغداد

3محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136اسطنبول8787بغداد

1جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145اسطنبول8787بغداد

2سجاد محمود هشام  محمود1بيارق الخي 145اسطنبول8787بغداد

19محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اسطنبول8787بغداد

ي5تحالف بغداد149اسطنبول8787بغداد
ر حبيب طالبانر 20أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149اسطنبول8787بغداد
934يونس  قاسم شغان 

4ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اسطنبول8787بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

30نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد
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1عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

1علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152اسطنبول8787بغداد

5سيف غانم غدير دبح1سائرون156اسطنبول8787بغداد

17ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اسطنبول8787بغداد

5مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156اسطنبول8787بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156اسطنبول8787بغداد

9صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اسطنبول8787بغداد

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156اسطنبول8787بغداد

28رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اسطنبول8787بغداد

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156اسطنبول8787بغداد

4توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156اسطنبول8787بغداد

2جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اسطنبول8787بغداد

ر5سائرون156اسطنبول8787بغداد 1صالح بشي  حسن شاهي 

16عدي اركان عباس نعمان5سائرون156اسطنبول8787بغداد

1محمد مرعي حسن جمعة9سائرون156اسطنبول8787بغداد

5سعد رجب عبد هللا  محمد11سائرون156اسطنبول8787بغداد

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اسطنبول8787بغداد

3محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156اسطنبول8787بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اسطنبول8787بغداد

ي30سائرون156اسطنبول8787بغداد
4حسن كريم مطر شمجر

 شتوي غاىلي55سائرون156اسطنبول8787بغداد
ر 1رعد حسي 

ي77سائرون156اسطنبول8787بغداد 2صباح حسن محمد طلون 

9بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

113حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

ر حسن1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد 96خالد متعب ياسي 

39رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد 1علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد
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3قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

ي2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد
2حمادي محمد راضر

4صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

19عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

7عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

12اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

2براء ابراهيم عباس حسن4ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

9زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

 علي4ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد
ر 10كفاء فرحان حسي 

8هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

ر حميد عبطان10ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد 5محمد  ياسي 

1محمد وائل عبدالرحمن عبدالعزيز10ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

14جاسم احمد انهي  محل11ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

1علي عبداالئمة كاظم محمد11ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

2محمدمبارك علي عبد الرزاق طه11ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

3احمد رجا جارهللا عيىس19ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

5طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

2فراس ابراهيم كريم خضي 19ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

12محمد  محل خلف نصيف19ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

ر عبيد19ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد 1هاتف لفتة  فتي 

5رافع سليمان محمد احمد35ائتالف النض158اسطنبول8787بغداد

ي168اسطنبول8787بغداد
 
14اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
186حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
28ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
4اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
4احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
624حسن محمود علي عبدالكريم3تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
6خالد حسن مهدي صالح3تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
13طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
10عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق
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ي168اسطنبول8787بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 18حسي 

ي168اسطنبول8787بغداد
 
1حمد حمود شكطي غتىمي7تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
2وحدة محمود فهد عبد7تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
28مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168اسطنبول8787بغداد
 
22هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي178اسطنبول8787بغداد
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

7اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

3اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد 54اياد هاشم حسي 

5حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

7فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

ر1ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

317جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

312زاهد محمد سلطان عباس3ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

3عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

2فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

5كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

1اليوجد مرشح3ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

ر10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد 1خالد ابراهيم عبدالرحمن حسي 

2صالح مهدي عبد العزيز مهدي10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

ر حمد10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد 1عامر علوان حسي 

8عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

3عبدالرحمن سلطان محمد سلمان10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

34غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

1محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

1احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

7خلف اعبيد عبد هللا اهالل15ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

2عبداللطيف حماد عباس كريفص15ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

3حاتم فهد هنو ذياب22ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

1فاروق  عبد دايس فيحان22ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد
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ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد 1زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

6عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اسطنبول8787بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اسطنبول8787بغداد
ر 5حسي 

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188اسطنبول8787بغداد

ي الديمقراطي106الصويفيه 8888بغداد
19محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

4حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

8حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ي1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 10عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 24علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 1قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

 مرعي مكلد1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد
ر 1محمود ياسي 

44هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 1اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 4حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 49زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 4سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد
ر 3عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 3عزيز رسر

10حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

1شامل حواس محمد جبارة5تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر5تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 5فاضل جابر عبد  شني 

2مفيد منعم احمد محمد5تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر  جاسم  محمد10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 6اسيل ياسي 

18انتظار عبد صياح سعد10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

3حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 10حسي 

ر هادي  جاهل ابوزركه10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 4حسي 

3سعد خليل ابراهيم عبدالحافظ10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد
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ر10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 2طالل وادي علي حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

482محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

2ناظم حسن فرحان عيىس10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

5نصيف جاسم محمد فرج10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

8نها جعفر سدخان زيبق10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

3وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر محمد10تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 3يوسف رسول حسي 

1بان مهدي كاظم جواد16تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

4فضيلة ياس خضي  كاظم16تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 2محمد سالم عبد الحسي 

4ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

1حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

1حسن حمزة عبدهللا ابراهيم21تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

10نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد 1احمد علي حسي 

1عبدالباسط صادق مزعل طه39تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

17وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109الصويفيه 8888بغداد

ي118الصويفيه 8888بغداد
2جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118الصويفيه 8888بغداد
6خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 47عبدالحسي 

ي118الصويفيه 8888بغداد
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
2فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118الصويفيه 8888بغداد
4حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
5فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118الصويفيه 8888بغداد
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
1سعدية عبدهللا عوق

ي118الصويفيه 8888بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

4احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الصويفيه 8888بغداد

1ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136الصويفيه 8888بغداد
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4طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136الصويفيه 8888بغداد

1عبد محمد غيدان منصور1تمدن136الصويفيه 8888بغداد

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136الصويفيه 8888بغداد

46فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الصويفيه 8888بغداد

1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن136الصويفيه 8888بغداد

18جابر عواد فرحان عبدهللا1بيارق الخي 145الصويفيه 8888بغداد

9محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145الصويفيه 8888بغداد

2علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145الصويفيه 8888بغداد

ي5تحالف بغداد149الصويفيه 8888بغداد
ر حبيب طالبانر 1254أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149الصويفيه 8888بغداد
1866يونس  قاسم شغان 

7ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149الصويفيه 8888بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

3حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

4خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

1عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

245عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

8عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

4محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

88نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

255خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

 علي2ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد
ر 1خضي  عبيس حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد 4كاظم  فنجان  حسي 

11محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد ر احمد هادي حسي  4حسي 

7صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

ي6ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد
6عبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

4هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

5احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد
1رفالء راضر

1عالية  انصيف جاسم عزيز8ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

19احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد

5علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152الصويفيه 8888بغداد
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2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ي1سائرون156الصويفيه 8888بغداد 3رامي جبار  محمد  رسر

6صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

14ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ر عذافة1سائرون156الصويفيه 8888بغداد 2محمد علي حسي 

9مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الصويفيه 8888بغداد

7صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ر2سائرون156الصويفيه 8888بغداد 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ر3سائرون156الصويفيه 8888بغداد 1حيدر  فالح علوان حسي 

ر3سائرون156الصويفيه 8888بغداد 1رائد  عبدالرضا هادي حسي 

30رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

4رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ي  كسار3سائرون156الصويفيه 8888بغداد
1سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2اليوجد مرشح3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

3ماجد عذاب جابر ساجت3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2محسن حاتم كاظم سدخان3سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156الصويفيه 8888بغداد

4جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ي  نويم5سائرون156الصويفيه 8888بغداد
4خالد  عريمش كانر

1محمد طعمة كاظم رضا5سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1حسام عزيز وطبان عباس9سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2طالب داود طرهيم سلمان9سائرون156الصويفيه 8888بغداد

3عدي وناس عبد مشكور9سائرون156الصويفيه 8888بغداد

4عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الصويفيه 8888بغداد
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1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1محمد  هاشم حسون ضامن11سائرون156الصويفيه 8888بغداد

ر احمد11سائرون156الصويفيه 8888بغداد 4محمد هادي حسي 

ر حاتم عباس20سائرون156الصويفيه 8888بغداد 1حوراء حسي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156الصويفيه 8888بغداد

 غاىلي22سائرون156الصويفيه 8888بغداد
ر ي حسي 

1ناظم  غنر

ي30سائرون156الصويفيه 8888بغداد
3حسن كريم مطر شمجر

5عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1مازن عيىس مناف عبداالمي 33سائرون156الصويفيه 8888بغداد

1هديل خالد  شيعان ضمد33سائرون156الصويفيه 8888بغداد

8انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156الصويفيه 8888بغداد

 شتوي غاىلي55سائرون156الصويفيه 8888بغداد
ر 4رعد حسي 

1امجد هاشم ثامر موله99سائرون156الصويفيه 8888بغداد

2نرسين فاضل رحم علي104سائرون156الصويفيه 8888بغداد

3ستار جبار عبدهللا حسن122سائرون156الصويفيه 8888بغداد

11بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

228حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

ر حسن1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد 44خالد متعب ياسي 

15رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

3عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

ي2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد  اللعين 
ر 10جبار علي حسي 

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد 1عبدالحسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

6عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

3عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد
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2ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

247اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1براء ابراهيم عباس حسن4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

3زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

3عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

 علي4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد
ر 1كفاء فرحان حسي 

33هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

7حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي10ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

ر حنش سلطان10ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد 1زاهر ياسي 

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

5مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

1محمد وائل عبدالرحمن عبدالعزيز10ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

6جاسم احمد انهي  محل11ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد 1حسي 

1محمدمبارك علي عبد الرزاق طه11ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2موفق عبدالزهرة احمد ديوان11ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

3طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158الصويفيه 8888بغداد
ر 3حسي 

25برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166الصويفيه 8888بغداد

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
8اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
11ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
9اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
5ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
3احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
36طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
8عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
1جالل بزيــــع معجل نجرس7تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
1حمد حمود شكطي غتىمي7تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
ر7تحالف القرار العراق 3معن جرجيس محمد حسي 

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق
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ي168الصويفيه 8888بغداد
 
2رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
3مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168الصويفيه 8888بغداد
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي178الصويفيه 8888بغداد
1حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد 79اياد هاشم حسي 

5حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

4عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

ر1ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

294جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

1فارس مخلف خلف وحش3ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

ر10ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد 1خالد ابراهيم عبدالرحمن حسي 

1صالح مهدي عبد العزيز مهدي10ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

53غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

36محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

2عبداللطيف حماد عباس كريفص15ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

1يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

2فاروق  عبد دايس فيحان22ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد 2زيتون حسي 

3عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185الصويفيه 8888بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188الصويفيه 8888بغداد
ر 6حسي 

1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188الصويفيه 8888بغداد

1عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188الصويفيه 8888بغداد

ي الديمقراطي106اوتاوا9191بغداد
24محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

4حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

6صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ي1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 5علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 5قاسم محمد جالل حسي 
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56هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ر هاشم3تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 9حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 18زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

11حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

1سعد  شاكر عزيز كاظم5تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ر لطيف مركب5تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 2ضياء حسي 

3عدي حاتم راجوج شعالن5تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ر5تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 1فاضل جابر عبد  شني 

1فرات محسن سعيد مرزوق5تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

1محمد صاحب خلف غاىلي10تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

1عبدالكريم يوسف جاسم محمد20تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

2ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

3نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ر جواد39تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد 1احمد علي حسي 

37وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109اوتاوا9191بغداد

ي118اوتاوا9191بغداد
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
6خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118اوتاوا9191بغداد
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 23عبدالحسي 

ي118اوتاوا9191بغداد
7فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
3جنان عباس اسماعيل حسن4تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
3جواد  عبد العباس  محمد  جاسم6تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
1حسون  محمد انهي   درويش6تيار الحكمة الوطنر

ي118اوتاوا9191بغداد
1علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136اوتاوا9191بغداد

2ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136اوتاوا9191بغداد

1طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136اوتاوا9191بغداد

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136اوتاوا9191بغداد

93فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136اوتاوا9191بغداد

1محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145اوتاوا9191بغداد

1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145اوتاوا9191بغداد
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1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149اوتاوا9191بغداد

3امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

13خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

8عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

1مني  سعيد محسن علي1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

48نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

15عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد 2كاظم  فنجان  حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد
ر 1كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد 4محمد  كاظم في 

7محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

ر  خلف  حسون5ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد 2عباس  عبد الحسي 

3علي سمي  الزم شليية5ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2جواد  كاظم مريــــح  طواله6ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

ي حيوان6ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد
1شاكر درسر خفر

1كمال  علي  محمد  محسن6ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

1هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

1احمد  محمد زكي  احمد  الزكي7ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

1امال حسن مهدي عبود8ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

6مائدة عباس مجهول جي 8ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152اوتاوا9191بغداد

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156اوتاوا9191بغداد

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156اوتاوا9191بغداد

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون156اوتاوا9191بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156اوتاوا9191بغداد

1اليوجد مرشح2سائرون156اوتاوا9191بغداد

1حسام عبدالكريم عبدعلي عمران3سائرون156اوتاوا9191بغداد

167رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156اوتاوا9191بغداد

ي  كسار3سائرون156اوتاوا9191بغداد
5سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156اوتاوا9191بغداد
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3عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156اوتاوا9191بغداد

17محمد صالح خضر حميدي3سائرون156اوتاوا9191بغداد

9توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156اوتاوا9191بغداد

1جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156اوتاوا9191بغداد

1حيدر  محمد  محسن محمدعلي5سائرون156اوتاوا9191بغداد

2خالد صالح محمود يوسف5سائرون156اوتاوا9191بغداد

2حسام عزيز وطبان عباس9سائرون156اوتاوا9191بغداد

1سعد مايع صالح  عباس9سائرون156اوتاوا9191بغداد

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156اوتاوا9191بغداد

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156اوتاوا9191بغداد

ر احمد11سائرون156اوتاوا9191بغداد 1محمد هادي حسي 

ي احمد11سائرون156اوتاوا9191بغداد 1وضاح عبد الرحمن صي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156اوتاوا9191بغداد

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156اوتاوا9191بغداد

3انعام  مزيد نزيل درباش44سائرون156اوتاوا9191بغداد

158حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

2حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

ر حسن1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد 8خالد متعب ياسي 

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

ر رضا حيدر1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد 2علي حسي 

3فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

2نارص توفيق  رشيد1ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

ي2ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد  اللعين 
ر 11جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد 1عبدالحسي 

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

2هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

3تكليف  مطلك تخيت حسن11ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد 6حسي 

4ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد

 علي كريم فنجان42ائتالف النض158اوتاوا9191بغداد
ر 1حسي 

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166اوتاوا9191بغداد
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ي168اوتاوا9191بغداد
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168اوتاوا9191بغداد
 
2ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168اوتاوا9191بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي178اوتاوا9191بغداد
11حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد 25اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد 1عبدالرسول دن 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد

1عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد

1قضي قيس داود مروح3ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد

4يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد

2عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185اوتاوا9191بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188اوتاوا9191بغداد
ر 22حسي 

7حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188اوتاوا9191بغداد

4عبدعون  عالوي  طاهر  علي1حركة ارادة188اوتاوا9191بغداد

ر1حركة ارادة188اوتاوا9191بغداد 4عدنان  كريم محسن حسي 

ر1حركة ارادة188اوتاوا9191بغداد 2محمد ابراهيم محمد حسي 

3مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188اوتاوا9191بغداد

ي9292بغداد ي الديمقراطي106ابوظن 
16محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ي9292بغداد 2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد 6صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد ي عمران1تحالف الفتح109ابوظن  4علي يوسف عبدالنن 

ي9292بغداد ر1تحالف الفتح109ابوظن  1قاسم محمد جالل حسي 

ي9292بغداد 17هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد 1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد به3تحالف الفتح109ابوظن  3زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ي9292بغداد  جاسم علي3تحالف الفتح109ابوظن 
ر 9عامر حسي 

ي9292بغداد 1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد 9حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد ر5تحالف الفتح109ابوظن  1فاضل جابر عبد  شني 

ي9292بغداد ر10تحالف الفتح109ابوظن  1طالل وادي علي حسي 

ي9292بغداد 1ناظم حسن فرحان عيىس10تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109ابوظن  1محمد سالم عبد الحسي 

ي9292بغداد 2ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد 4نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109ابوظن 

ي9292بغداد 4وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109ابوظن 
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ي9292بغداد ي118ابوظن 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 15عبدالحسي 

ي9292بغداد ي118ابوظن 
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي9292بغداد ي118ابوظن 
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي9292بغداد ي118ابوظن 
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي9292بغداد 3طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136ابوظن 

ي9292بغداد 1عبد محمد غيدان منصور1تمدن136ابوظن 

ي9292بغداد 33فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ابوظن 

ي9292بغداد 3محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145ابوظن 

ي9292بغداد 1علية فالح  عويد رشيد4بيارق الخي 145ابوظن 

ي9292بغداد ي5تحالف بغداد149ابوظن 
ر حبيب طالبانر 106أال تحسي 

ي9292بغداد ي عبد7تحالف بغداد149ابوظن 
727يونس  قاسم شغان 

ي9292بغداد 2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149ابوظن 

ي9292بغداد 1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 2خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 15نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152ابوظن  2كاظم  فنجان  حسي 

ي9292بغداد 4محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 2هشام عبدالملك علي سهيل6ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 1احمد  سليم عبد الرحمن علي13ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 1هناء جسام مشحوت مرشد20ائتالف دولة القانون152ابوظن 

ي9292بغداد 3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 8باسم خزعل خشان جازع2سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 27رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 1توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 1هيفاء ابراهيم  عبدالسيد عجيل44سائرون156ابوظن 

ي9292بغداد 174حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد ر حسن1ائتالف النض158ابوظن  9خالد متعب ياسي 

ي9292بغداد 1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد ر رضا حيدر1ائتالف النض158ابوظن  2علي حسي 

ي9292بغداد 1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158ابوظن 
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ي9292بغداد ي2ائتالف النض158ابوظن   اللعين 
ر 15جبار علي حسي 

ي9292بغداد 2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 2اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد  علي4ائتالف النض158ابوظن 
ر 1كفاء فرحان حسي 

ي9292بغداد 1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 6مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 2جاسم احمد انهي  محل11ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158ابوظن  9حسي 

ي9292بغداد 2ندى شاكر جودت ذياب11ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد 1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158ابوظن 

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
4اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
6ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
2اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
1حسن محمود علي عبدالكريم3تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
3طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
1عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
6جالل بزيــــع معجل نجرس7تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ي168ابوظن 
 
1مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي9292بغداد ر عالوي1ائتالف الوطنية185ابوظن  22اياد هاشم حسي 

ي9292بغداد 1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد 1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185ابوظن  1عبدالرسول دن 

ي9292بغداد 1جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد 3زاهد محمد سلطان عباس3ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد 1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد 6محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد 2يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد 1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185ابوظن 

ي9292بغداد  سعيد كاظم علي1حركة ارادة188ابوظن 
ر 7حسي 

ي9292بغداد 1حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188ابوظن 

ي الديمقراطي106القاهرة9301بغداد
6محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

ر1تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 
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1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

4احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد 1امي 

1حسن سالم عباس جي 5تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد 1محمد سالم عبد الحسي 

4حيدر حنون زاير احميد20تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

2وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109القاهرة9301بغداد

ي118القاهرة9301بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 10عبدالحسي 

ي118القاهرة9301بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1محمد فرحان حمد امي 

ي118القاهرة9301بغداد
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136القاهرة9301بغداد

18فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136القاهرة9301بغداد

ر1بيارق الخي 145القاهرة9301بغداد 1زاحم اسماعيل علي حسي 

7محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145القاهرة9301بغداد

ي5تحالف بغداد149القاهرة9301بغداد
ر حبيب طالبانر 2أال تحسي 

ي عبد7تحالف بغداد149القاهرة9301بغداد
1يونس  قاسم شغان 

2ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149القاهرة9301بغداد

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

2علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

8نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

35محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد 2منصور حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد

ي عبدالكريم نض8ائتالف دولة القانون152القاهرة9301بغداد
1رفالء راضر

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156القاهرة9301بغداد

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156القاهرة9301بغداد

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156القاهرة9301بغداد

4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156القاهرة9301بغداد

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156القاهرة9301بغداد

ر عذافة1سائرون156القاهرة9301بغداد 1محمد علي حسي 

3باسم خزعل خشان جازع2سائرون156القاهرة9301بغداد

11رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156القاهرة9301بغداد

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156القاهرة9301بغداد
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ر غوينم5سائرون156القاهرة9301بغداد 1باسم جميل حسي 

3جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156القاهرة9301بغداد

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156القاهرة9301بغداد

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156القاهرة9301بغداد

18بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

53حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

ر1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد 10خالد متعب ياسي 

3رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

3مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

14عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

5اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

1عبدهللا وهيب مخليف الشمري10ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158القاهرة9301بغداد

ي168القاهرة9301بغداد
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
4ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
3اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
4احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
2طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
6عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط3تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
ر عبد مجيد محمد7تحالف القرار العراق 3حسي 

ي168القاهرة9301بغداد
 
4احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
17مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168القاهرة9301بغداد
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي178القاهرة9301بغداد
2حمد يارس  محسن غالب1الحزب المدنر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

ر عالوي1ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد 12اياد هاشم حسي 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

2محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد
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2جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

4كاظم عطية كاظم كعيد3ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

2عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

1محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

3يحن  احمد فرج حمادي15ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

1زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

3فاروق  عبد دايس فيحان22ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

ر مراد حمادي67ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد 1زيتون حسي 

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

1عائشة غزال مهدي مضعن99ائتالف الوطنية185القاهرة9301بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188القاهرة9301بغداد
ر 2حسي 

2حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188القاهرة9301بغداد

ي الديمقراطي106االسكندرية9302بغداد
2محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد ر جاسم نارص حسي  1حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد

1ناظم حسن فرحان عيىس10تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد

1نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109االسكندرية9302بغداد

ي118االسكندرية9302بغداد
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 

ي118االسكندرية9302بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 7عبدالحسي 

ي118االسكندرية9302بغداد
1علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118االسكندرية9302بغداد
2ستار جبار عباس طاهر6تيار الحكمة الوطنر

ي118االسكندرية9302بغداد
2علي جبي  الزم داخل6تيار الحكمة الوطنر

8فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136االسكندرية9302بغداد

يدي حسن1بيارق الخي 145االسكندرية9302بغداد ر محمود  رسر 4حسي 

1محمدعثمان اسماعيل مصطفر صالح1بيارق الخي 145االسكندرية9302بغداد

2حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد
1رسول راضر

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد
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ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد 1منصور حسي 

1عطوان سيد حسن ثامر5ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

1كريم علي محيبس شوكه7ائتالف دولة القانون152االسكندرية9302بغداد

4صادق  حميد حسن عويد1سائرون156االسكندرية9302بغداد

1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156االسكندرية9302بغداد

3مروان  حردان احمد حسن2سائرون156االسكندرية9302بغداد

ي  كسار3سائرون156االسكندرية9302بغداد
1سعران  عبيد شانر

1عباس حسن خالطي تايه3سائرون156االسكندرية9302بغداد

2عدي وناس عبد مشكور9سائرون156االسكندرية9302بغداد

1لفتة يارس حبل  عبار9سائرون156االسكندرية9302بغداد

3ماجد حامد مقداد فرهود11سائرون156االسكندرية9302بغداد

ر احمد11سائرون156االسكندرية9302بغداد 1محمد هادي حسي 

1جواد حمدان كاظم حمدهللا22سائرون156االسكندرية9302بغداد

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156االسكندرية9302بغداد

15حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

ر1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد 2حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد 2خالد متعب ياسي 

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

ي2ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد  اللعين 
ر 18جبار علي حسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

3عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

ر زوبــع احمد10ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد 1حاجم حسي 

1مالك كاظم عبداالخوه خلف10ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158االسكندرية9302بغداد

ي168االسكندرية9302بغداد
 
5حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي168االسكندرية9302بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168االسكندرية9302بغداد
 
2اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168االسكندرية9302بغداد
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق
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ي168االسكندرية9302بغداد
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168االسكندرية9302بغداد
 
3مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

ي168االسكندرية9302بغداد
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168االسكندرية9302بغداد
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ر عالوي1ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد 5اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

1احمد محمدصالح هويدي عباس3ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

1جنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر3ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

2عدىلي  محمد عبد  عبود3ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

2زياد طارق عبدهللا حمد22ائتالف الوطنية185االسكندرية9302بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188االسكندرية9302بغداد
ر 1حسي 

ي الديمقراطي106المنصورة9303بغداد
1محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

ر1تحالف الفتح109المنصورة9303بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109المنصورة9303بغداد 1عزيز رسر

1عمر  عواد صالح احمد3تحالف الفتح109المنصورة9303بغداد

ي118المنصورة9303بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118المنصورة9303بغداد
1عادل عبدهللا  احمد محمد1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصورة9303بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي118المنصورة9303بغداد
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118المنصورة9303بغداد
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

1ليث مصطفر حمود جزاع138تحالف بغداد149المنصورة9303بغداد

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152المنصورة9303بغداد

ر2ائتالف دولة القانون152المنصورة9303بغداد 2بهاء الدين نور محمد حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152المنصورة9303بغداد

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المنصورة9303بغداد

ر غوينم5سائرون156المنصورة9303بغداد 1باسم جميل حسي 

ر5سائرون156المنصورة9303بغداد 2صالح بشي  حسن شاهي 

ي22سائرون156المنصورة9303بغداد
1حيدر زرزور جودة حسانر

5بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158المنصورة9303بغداد

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المنصورة9303بغداد

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158المنصورة9303بغداد

1صاحب عباس حسن عبدالرضا10ائتالف النض158المنصورة9303بغداد

ر حميد عبطان10ائتالف النض158المنصورة9303بغداد 1محمد  ياسي 

 علي عبد11ائتالف النض158المنصورة9303بغداد
ر 1عالء  حسي 
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ي168المنصورة9303بغداد
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168المنصورة9303بغداد
 
8مصطفر نزار جمعة خضر8تحالف القرار العراق

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185المنصورة9303بغداد

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المنصورة9303بغداد

ر1ائتالف الوطنية185المنصورة9303بغداد ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

2احمد ناظم نجم  عبد15ائتالف الوطنية185المنصورة9303بغداد

1كريم يوسف حسن علي90ائتالف الوطنية185المنصورة9303بغداد

ي الديمقراطي106كوبنهاكن9595بغداد
10محمد علي صالح باقر22التحالف المدنر

3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

ر1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد ر جاسم نارص حسي  2حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

3صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

ي1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 15علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 2قاسم محمد جالل حسي 

ر1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد ر حسي  1محمد مهدي امي 

25هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

3احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 2اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 1حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 8زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

2محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

ر خلف حامد بريــــج5تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 6امي 

ر5تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 4فاضل جابر عبد  شني 

1مكي ريسان عبدهللا  محسن5تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

2وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

ر محمد10تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 1يوسف رسول حسي 

ر عبد الرحيم16تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد 3محمد سالم عبد الحسي 

3هناء اصغر محمد رضا16تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

2حوراء عبدهللا عباس عبدالحسن21تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

3نعيم عبد  يارس صينخ21تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

1اكتفاء مزهر عبد كسار36تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

15وجيه عباس هادي فرج75تحالف الفتح109كوبنهاكن9595بغداد

ي118كوبنهاكن9595بغداد
ر1تيار الحكمة الوطنر 7حسن فدعم عسل حسي 

ي118كوبنهاكن9595بغداد
9خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
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ي118كوبنهاكن9595بغداد
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 4عبدالحسي 

ي118كوبنهاكن9595بغداد
7سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ي118كوبنهاكن9595بغداد
1علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118كوبنهاكن9595بغداد
ي2تيار الحكمة الوطنر 1محمد سعد محمد عرين 

ي118كوبنهاكن9595بغداد
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

14ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن136كوبنهاكن9595بغداد

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136كوبنهاكن9595بغداد

1طالل حمود عبدالرزاق شاكر1تمدن136كوبنهاكن9595بغداد

1عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن136كوبنهاكن9595بغداد

15فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136كوبنهاكن9595بغداد

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

14خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

2رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

2عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

3عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

20عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

1علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

29نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

ي ابو حسنة عاضي2ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد
4رسول راضر

4عباس عبد اليمة  طاهر  حمد2ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد 2كاظم  فنجان  حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد 8محمد  كاظم في 

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

ر5ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد ر احمد هادي حسي  3حسي 

2لطيف عبود قاسم محمد6ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

1عقيل عبدالهادي راقب براك7ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

1كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

1غزوان كاظم منشد مناجي8ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

3بتول ذياب محمد شتيت20ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

1علي جبار مؤنس جابر97ائتالف دولة القانون152كوبنهاكن9595بغداد

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

6باسم خزعل خشان جازع2سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

2عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156كوبنهاكن9595بغداد
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71رائد جاهد فهىمي صالح3سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

1رحيم العيوس محمد  زغي 3سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

ي  كسار3سائرون156كوبنهاكن9595بغداد
7سعران  عبيد شانر

1عزت رحيم عبود عبدالمطلب3سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

ر3سائرون156كوبنهاكن9595بغداد 1عالء حسن كريم حسي 

1محمد صالح خضر حميدي3سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

19توفيق مجيد محسن  ابراهيم5سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

5جواد عبدالكاظم محمد عباس5سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

ي  نويم5سائرون156كوبنهاكن9595بغداد
3خالد  عريمش كانر

1باهض ستار حسن علي9سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

ر عباس مهدي9سائرون156كوبنهاكن9595بغداد 1عادل حسي 

ر9سائرون156كوبنهاكن9595بغداد 1عبدالمطلب احمد ابراهيم حسي 

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

1عالء  صباح هاشم شلش33سائرون156كوبنهاكن9595بغداد

40حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

3حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

ر حسن1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد 1خالد متعب ياسي 

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

2عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

8فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

ي2ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد  اللعين 
ر 9جبار علي حسي 

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

7اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد 12حسي 

1طه هاتف مجي محمد19ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

5اسماعيل طه معتوك مهدي42ائتالف النض158كوبنهاكن9595بغداد

1برهان الدين اسحق ابراهيم الياس2حركة بابليون166كوبنهاكن9595بغداد

ي168كوبنهاكن9595بغداد
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ر عالوي1ائتالف الوطنية185كوبنهاكن9595بغداد 4اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية185كوبنهاكن9595بغداد ر رسر 4عادل عبد الواحد عبد الحسي 

2عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185كوبنهاكن9595بغداد

ر محمد3ائتالف الوطنية185كوبنهاكن9595بغداد 1سمي  فراك حسي 
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1محمد عباس صالح مهدي15ائتالف الوطنية185كوبنهاكن9595بغداد

 سعيد كاظم علي1حركة ارادة188كوبنهاكن9595بغداد
ر 5حسي 

7حنان سعيد محسن علوان1حركة ارادة188كوبنهاكن9595بغداد

ر1حركة ارادة188كوبنهاكن9595بغداد 3محمد ابراهيم محمد حسي 

10مهند اياد جعفر فرج هللا1حركة ارادة188كوبنهاكن9595بغداد

1عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144بلند1231دهوك

ي175بلند1231دهوك
2253جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184بلند1231دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 393فيان صي 

ي184بلند1231دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 395احمد سليمان ياسي 

ي184بلند1231دهوك
2682ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلند1231دهوك
2863بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلند1231دهوك
1707عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بلند1231دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 591عمر علي محمد امي 

ي184بلند1231دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1107هندرين لزكي 

ي184بلند1231دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2781ارام ناج 

ي184بلند1231دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 78داليا فرهاد حاج 

ي184بلند1231دهوك
140وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

12عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144جكرخوين1232دهوك

ي175جكرخوين1232دهوك
1362جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175جكرخوين1232دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  6حسي 

ي184جكرخوين1232دهوك
10عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 243فيان صي 

ي184جكرخوين1232دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 352احمد سليمان ياسي 

ي184جكرخوين1232دهوك
6سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
898ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
5سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
1477بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
2خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
889عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
2محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
11رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 352عمر علي محمد امي 

ي184جكرخوين1232دهوك
4كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 927هندرين لزكي 

ي184جكرخوين1232دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1296ارام ناج 

ي184جكرخوين1232دهوك
5قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184جكرخوين1232دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 160داليا فرهاد حاج 

ي184جكرخوين1232دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

14هانر

ي184جكرخوين1232دهوك
112فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184جكرخوين1232دهوك
126وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175ميديا1233دهوك
1767جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175ميديا1233دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  1حسي 

ي184ميديا1233دهوك
1عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 245فيان صي 

ي184ميديا1233دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 422احمد سليمان ياسي 

ي184ميديا1233دهوك
1299ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
2151بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
2خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
680عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 733عمر علي محمد امي 

ي184ميديا1233دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1062هندرين لزكي 

ي184ميديا1233دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2332ارام ناج 

ي184ميديا1233دهوك
1قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 155داليا فرهاد حاج 

ي184ميديا1233دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1هانر

ي184ميديا1233دهوك
4فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ميديا1233دهوك
52وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

37عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144دهوك1234دهوك

ي175دهوك1234دهوك
1526جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175دهوك1234دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  7حسي 

ي184دهوك1234دهوك
10عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 494فيان صي 

ي184دهوك1234دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 879احمد سليمان ياسي 

ي184دهوك1234دهوك
2سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
1482ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
5سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
3632بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
7خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
862عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
2محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
27رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184دهوك1234دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 858عمر علي محمد امي 

ي184دهوك1234دهوك
41كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 952هندرين لزكي 

ي184دهوك1234دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1953ارام ناج 

ي184دهوك1234دهوك
9قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 315داليا فرهاد حاج 

ي184دهوك1234دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

47هانر

ي184دهوك1234دهوك
243فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184دهوك1234دهوك
140وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144زاويتة1235دهوك

ي175زاويتة1235دهوك
348جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175زاويتة1235دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  4حسي 

ي184زاويتة1235دهوك
12عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 78فيان صي 

ي184زاويتة1235دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 147احمد سليمان ياسي 

ي184زاويتة1235دهوك
55سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
207ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
2سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
1210بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
26خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
158عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
1محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
23رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 907عمر علي محمد امي 

ي184زاويتة1235دهوك
285كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 639هندرين لزكي 

ي184زاويتة1235دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1122ارام ناج 

ي184زاويتة1235دهوك
2قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 17داليا فرهاد حاج 

ي184زاويتة1235دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

71هانر

ي184زاويتة1235دهوك
91فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاويتة1235دهوك
17وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

31عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144سميل1236دهوك

ي175سميل1236دهوك
1062جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175سميل1236دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  14حسي 

ي184سميل1236دهوك
128عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184سميل1236دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 184فيان صي 

ي184سميل1236دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 364احمد سليمان ياسي 

ي184سميل1236دهوك
1بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
52سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
438ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
17سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
852بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
15خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
176عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
4محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
46رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 181عمر علي محمد امي 

ي184سميل1236دهوك
132كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 534هندرين لزكي 

ي184سميل1236دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 585ارام ناج 

ي184سميل1236دهوك
34قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1548داليا فرهاد حاج 

ي184سميل1236دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

113هانر

ي184سميل1236دهوك
205فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سميل1236دهوك
208وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144عمادية1237دهوك

ي175عمادية1237دهوك
339جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184عمادية1237دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 100فيان صي 

ي184عمادية1237دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 153احمد سليمان ياسي 

ي184عمادية1237دهوك
248ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عمادية1237دهوك
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عمادية1237دهوك
93بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عمادية1237دهوك
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عمادية1237دهوك
1611عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عمادية1237دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 341عمر علي محمد امي 

ي184عمادية1237دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 112هندرين لزكي 

ي184عمادية1237دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 250ارام ناج 

ي184عمادية1237دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 17داليا فرهاد حاج 

ي184عمادية1237دهوك
11وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175زاخو1238دهوك
1192جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
12عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184زاخو1238دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 286فيان صي 

ي184زاخو1238دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2321احمد سليمان ياسي 

ي184زاخو1238دهوك
1بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
36سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
1213ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
14سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
354بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
4خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
84عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 184عمر علي محمد امي 

ي184زاخو1238دهوك
53كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
1نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 174هندرين لزكي 

ي184زاخو1238دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 311ارام ناج 

ي184زاخو1238دهوك
2قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1882داليا فرهاد حاج 

ي184زاخو1238دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

16هانر

ي184زاخو1238دهوك
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زاخو1238دهوك
3481وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144ديربون1239دهوك

ي175ديربون1239دهوك
876جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175ديربون1239دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  8حسي 

ي184ديربون1239دهوك
137عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 154فيان صي 

ي184ديربون1239دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1809احمد سليمان ياسي 

ي184ديربون1239دهوك
2بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
114سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
119ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
19سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
130بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
15خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
44عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
2محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
4رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 63عمر علي محمد امي 

ي184ديربون1239دهوك
102كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184ديربون1239دهوك
1نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 62هندرين لزكي 

ي184ديربون1239دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 203ارام ناج 

ي184ديربون1239دهوك
28قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2028داليا فرهاد حاج 

ي184ديربون1239دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

136هانر

ي184ديربون1239دهوك
101فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ديربون1239دهوك
1657وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175باتوفة1240دهوك
302جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
2عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 49فيان صي 

ي184باتوفة1240دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 182احمد سليمان ياسي 

ي184باتوفة1240دهوك
730ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  2محمدامي 

ي184باتوفة1240دهوك
104بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
35عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
1رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 149عمر علي محمد امي 

ي184باتوفة1240دهوك
1كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 159هندرين لزكي 

ي184باتوفة1240دهوك
1ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 105ارام ناج 

ي184باتوفة1240دهوك
3قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 156داليا فرهاد حاج 

ي184باتوفة1240دهوك
6فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتوفة1240دهوك
181وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175قرسوك1241دهوك
527جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175قرسوك1241دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  8حسي 

ي184قرسوك1241دهوك
40عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1743فيان صي 

ي184قرسوك1241دهوك
1كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 141احمد سليمان ياسي 

ي184قرسوك1241دهوك
6سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
284ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
30سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184قرسوك1241دهوك
117بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
9خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
289عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
4محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
12رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 99عمر علي محمد امي 

ي184قرسوك1241دهوك
9كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
2نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 294هندرين لزكي 

ي184قرسوك1241دهوك
1ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3101ارام ناج 

ي184قرسوك1241دهوك
68قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 43داليا فرهاد حاج 

ي184قرسوك1241دهوك
ي21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1محمد مصطفر احمد حاج 

ي184قرسوك1241دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

8هانر

ي184قرسوك1241دهوك
446فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184قرسوك1241دهوك
272وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

14عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144عقرة1242دهوك

ي175عقرة1242دهوك
739جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175عقرة1242دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  37حسي 

ي184عقرة1242دهوك
225عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1348فيان صي 

ي184عقرة1242دهوك
1كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 95احمد سليمان ياسي 

ي184عقرة1242دهوك
21سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
38ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
7سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
38بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
10خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
231عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
11محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
48رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 93عمر علي محمد امي 

ي184عقرة1242دهوك
13كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 165هندرين لزكي 
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ي184عقرة1242دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 234ارام ناج 

ي184عقرة1242دهوك
15قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 59داليا فرهاد حاج 

ي184عقرة1242دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

16هانر

ي184عقرة1242دهوك
617فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
2كاوه عبد الكريم رسول حمد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عقرة1242دهوك
108وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175بردرش1243دهوك
153جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175بردرش1243دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  4حسي 

ي175بردرش1243دهوك
2كنعان نجم الدين احمد محمد1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
90عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1693فيان صي 

ي184بردرش1243دهوك
8كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 81احمد سليمان ياسي 

ي184بردرش1243دهوك
6بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
1دانا محمدجزاء علي محمد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
6سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
50ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1محمدامي 

ي184بردرش1243دهوك
74بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
10خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
6ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
73عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
3محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
38رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 49عمر علي محمد امي 

ي184بردرش1243دهوك
4كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
15نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 67هندرين لزكي 

ي184بردرش1243دهوك
29ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 159ارام ناج 

ي184بردرش1243دهوك
2قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بردرش1243دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 39داليا فرهاد حاج 

ي184بردرش1243دهوك
ي21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1محمد مصطفر احمد حاج 

ي184بردرش1243دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

5هانر

ي184بردرش1243دهوك
207فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184بردرش1243دهوك
164وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175بجيل1244دهوك
338جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184بجيل1244دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1224فيان صي 

ي184بجيل1244دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 87احمد سليمان ياسي 

ي184بجيل1244دهوك
65ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بجيل1244دهوك
167بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بجيل1244دهوك
65عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بجيل1244دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 32عمر علي محمد امي 

ي184بجيل1244دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 442هندرين لزكي 

ي184بجيل1244دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 175ارام ناج 

ي184بجيل1244دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 219داليا فرهاد حاج 

ي184بجيل1244دهوك
48وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين144باتيل1245دهوك

ي175باتيل1245دهوك
327جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي175باتيل1245دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  2حسي 

ي184باتيل1245دهوك
40عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 68فيان صي 

ي184باتيل1245دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 193احمد سليمان ياسي 

ي184باتيل1245دهوك
3سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
331ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
4سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
133بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
70عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
4محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
20رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 56عمر علي محمد امي 

ي184باتيل1245دهوك
72كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 235هندرين لزكي 

ي184باتيل1245دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 151ارام ناج 

ي184باتيل1245دهوك
10قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2558داليا فرهاد حاج 

ي184باتيل1245دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

88هانر

ي184باتيل1245دهوك
50فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184باتيل1245دهوك
183وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي175شيالدزة1246دهوك
595جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 227فيان صي 
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ي184شيالدزة1246دهوك
6كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 74احمد سليمان ياسي 

ي184شيالدزة1246دهوك
35ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  1محمدامي 

ي184شيالدزة1246دهوك
604بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
439عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5397عمر علي محمد امي 

ي184شيالدزة1246دهوك
ي12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر قره نر 6فيان محمد حسي 

ي184شيالدزة1246دهوك
1نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1389هندرين لزكي 

ي184شيالدزة1246دهوك
3ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184شيالدزة1246دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 388ارام ناج 

ي184شيالدزة1246دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 43داليا فرهاد حاج 

ي184شيالدزة1246دهوك
34وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

5عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144بلند2231دهوك

ي2175بلند2231دهوك
1749جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175بلند2231دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  14حسي 

ي2184بلند2231دهوك
30عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 300فيان صي 

ي2184بلند2231دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 394احمد سليمان ياسي 

ي2184بلند2231دهوك
18سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
1605ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
28سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
2232بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
15خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
1049عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
6محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
28رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 484عمر علي محمد امي 

ي2184بلند2231دهوك
59كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 937هندرين لزكي 

ي2184بلند2231دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2045ارام ناج 

ي2184بلند2231دهوك
13قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 111داليا فرهاد حاج 

ي2184بلند2231دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

45هانر
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ي2184بلند2231دهوك
293فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
1كاوه عبد الكريم رسول حمد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بلند2231دهوك
99وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

8عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144جكرخوين2232دهوك

ي2175جكرخوين2232دهوك
1651جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175جكرخوين2232دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  3حسي 

ي2184جكرخوين2232دهوك
13عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 283فيان صي 

ي2184جكرخوين2232دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 322احمد سليمان ياسي 

ي2184جكرخوين2232دهوك
5سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
1419ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
9سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
1652بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
24خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
1253عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
1محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
8رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 642عمر علي محمد امي 

ي2184جكرخوين2232دهوك
2كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1052هندرين لزكي 

ي2184جكرخوين2232دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2545ارام ناج 

ي2184جكرخوين2232دهوك
23قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 116داليا فرهاد حاج 

ي2184جكرخوين2232دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

6هانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
30فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184جكرخوين2232دهوك
60وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144ميديا2233دهوك

ي2175ميديا2233دهوك
1374جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
7عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 197فيان صي 

ي2184ميديا2233دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 265احمد سليمان ياسي 

ي2184ميديا2233دهوك
9سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
921ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
5سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
1569بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
2خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي2184ميديا2233دهوك
678عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
15رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 274عمر علي محمد امي 

ي2184ميديا2233دهوك
81كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 662هندرين لزكي 

ي2184ميديا2233دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1016ارام ناج 

ي2184ميديا2233دهوك
2قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 120داليا فرهاد حاج 

ي2184ميديا2233دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

54هانر

ي2184ميديا2233دهوك
72فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ميديا2233دهوك
51وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

9عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144دهوك2234دهوك

ي2175دهوك2234دهوك
1405جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175دهوك2234دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  5حسي 

ي2184دهوك2234دهوك
32عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 344فيان صي 

ي2184دهوك2234دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 535احمد سليمان ياسي 

ي2184دهوك2234دهوك
18سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
3537ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
10سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
2522بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
7خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
726عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
7محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
16رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 425عمر علي محمد امي 

ي2184دهوك2234دهوك
47كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 786هندرين لزكي 

ي2184دهوك2234دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1250ارام ناج 

ي2184دهوك2234دهوك
11قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 425داليا فرهاد حاج 

ي2184دهوك2234دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

45هانر

ي2184دهوك2234دهوك
212فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184دهوك2234دهوك
90وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

4عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144زاويتة2235دهوك

ي2175زاويتة2235دهوك
74جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر
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ي2184زاويتة2235دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 26فيان صي 

ي2184زاويتة2235دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 16احمد سليمان ياسي 

ي2184زاويتة2235دهوك
547ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاويتة2235دهوك
317بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاويتة2235دهوك
215عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاويتة2235دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 100عمر علي محمد امي 

ي2184زاويتة2235دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 36هندرين لزكي 

ي2184زاويتة2235دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 123ارام ناج 

ي2184زاويتة2235دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 12داليا فرهاد حاج 

ي2184زاويتة2235دهوك
14وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

16عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144سميل2236دهوك

ي2175سميل2236دهوك
610جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
19عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 108فيان صي 

ي2184سميل2236دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 224احمد سليمان ياسي 

ي2184سميل2236دهوك
84سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
331ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
189سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
374بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
77خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
64عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
5رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 64عمر علي محمد امي 

ي2184سميل2236دهوك
98كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 337هندرين لزكي 

ي2184سميل2236دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 223ارام ناج 

ي2184سميل2236دهوك
155قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 858داليا فرهاد حاج 

ي2184سميل2236دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

105هانر

ي2184سميل2236دهوك
30فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184سميل2236دهوك
120وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144عمادية2237دهوك

ي2175عمادية2237دهوك
241جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184عمادية2237دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 90فيان صي 

ي2184عمادية2237دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 85احمد سليمان ياسي 

ي2184عمادية2237دهوك
23ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي2184عمادية2237دهوك
36بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عمادية2237دهوك
820عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عمادية2237دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1752عمر علي محمد امي 

ي2184عمادية2237دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 92هندرين لزكي 

ي2184عمادية2237دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 540ارام ناج 

ي2184عمادية2237دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 8داليا فرهاد حاج 

ي2184عمادية2237دهوك
11وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144زاخو2238دهوك

ي2175زاخو2238دهوك
876جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175زاخو2238دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  3حسي 

ي2184زاخو2238دهوك
49عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 191فيان صي 

ي2184زاخو2238دهوك
1كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1524احمد سليمان ياسي 

ي2184زاخو2238دهوك
36سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
1004ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
13سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
232بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
7خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
1ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
88عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
2محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
8رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 105عمر علي محمد امي 

ي2184زاخو2238دهوك
248كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 189هندرين لزكي 

ي2184زاخو2238دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 266ارام ناج 

ي2184زاخو2238دهوك
8قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1101داليا فرهاد حاج 

ي2184زاخو2238دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

54هانر

ي2184زاخو2238دهوك
28فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زاخو2238دهوك
2371وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144ديربون2239دهوك

ي2175ديربون2239دهوك
1120جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175ديربون2239دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  13حسي 

ي2184ديربون2239دهوك
96عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي2184ديربون2239دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 194فيان صي 

ي2184ديربون2239دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1829احمد سليمان ياسي 

ي2184ديربون2239دهوك
194سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
368ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
5سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
245بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
4خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
72عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
18رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 82عمر علي محمد امي 

ي2184ديربون2239دهوك
192كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 122هندرين لزكي 

ي2184ديربون2239دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 224ارام ناج 

ي2184ديربون2239دهوك
5قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1751داليا فرهاد حاج 

ي2184ديربون2239دهوك
ي21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1محمد مصطفر احمد حاج 

ي2184ديربون2239دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

138هانر

ي2184ديربون2239دهوك
61فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184ديربون2239دهوك
3327وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين2144باتوفة2240دهوك

ي2175باتوفة2240دهوك
113جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184باتوفة2240دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 28فيان صي 

ي2184باتوفة2240دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 40احمد سليمان ياسي 

ي2184باتوفة2240دهوك
1946ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باتوفة2240دهوك
9بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باتوفة2240دهوك
18عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184باتوفة2240دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 61عمر علي محمد امي 

ي2184باتوفة2240دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 28هندرين لزكي 

ي2184باتوفة2240دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 60ارام ناج 

ي2184باتوفة2240دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2داليا فرهاد حاج 

ي2184باتوفة2240دهوك
9وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2175قرسوك2241دهوك
88جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184قرسوك2241دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 47فيان صي 

ي2184قرسوك2241دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 14احمد سليمان ياسي 

ي2184قرسوك2241دهوك
336ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قرسوك2241دهوك
18بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي2184قرسوك2241دهوك
105عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184قرسوك2241دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 66عمر علي محمد امي 

ي2184قرسوك2241دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 48هندرين لزكي 

ي2184قرسوك2241دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1743ارام ناج 

ي2184قرسوك2241دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 13داليا فرهاد حاج 

ي2184قرسوك2241دهوك
21وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2175عقرة2242دهوك
507جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
4عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3641فيان صي 

ي2184عقرة2242دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 155احمد سليمان ياسي 

ي2184عقرة2242دهوك
92ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
93بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
109عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
1محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 124عمر علي محمد امي 

ي2184عقرة2242دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 330هندرين لزكي 

ي2184عقرة2242دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 250ارام ناج 

ي2184عقرة2242دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 63داليا فرهاد حاج 

ي2184عقرة2242دهوك
4فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عقرة2242دهوك
87وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2175بردرش2243دهوك
197جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2175بردرش2243دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  2حسي 

ي2184بردرش2243دهوك
56عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1163فيان صي 

ي2184بردرش2243دهوك
1كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 69احمد سليمان ياسي 

ي2184بردرش2243دهوك
41ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
4سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
237بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
6خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
103عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
1محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
23رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 80عمر علي محمد امي 

ي2184بردرش2243دهوك
5كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 336هندرين لزكي 
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ي2184بردرش2243دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 307ارام ناج 

ي2184بردرش2243دهوك
3قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 35داليا فرهاد حاج 

ي2184بردرش2243دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

11هانر

ي2184بردرش2243دهوك
185فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
1كاوه عبد الكريم رسول حمد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بردرش2243دهوك
57وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2175بجيل2244دهوك
241جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي2184بجيل2244دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 589فيان صي 

ي2184بجيل2244دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 22احمد سليمان ياسي 

ي2184بجيل2244دهوك
23ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بجيل2244دهوك
56بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بجيل2244دهوك
71عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بجيل2244دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 95عمر علي محمد امي 

ي2184بجيل2244دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 52هندرين لزكي 

ي2184بجيل2244دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 162ارام ناج 

ي2184بجيل2244دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 189داليا فرهاد حاج 

ي2184بجيل2244دهوك
49وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

9عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين3144جكرخوين3232دهوك

ي3175جكرخوين3232دهوك
1213جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3175جكرخوين3232دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  1حسي 

ي3175جكرخوين3232دهوك
ر1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر نادر حسي  1مثنر امي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
2رزكار ازي عبدهللا سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
18عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 484فيان صي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
13كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 480احمد سليمان ياسي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
16بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
2سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
1495ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
5سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
9عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  10محمدامي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
1424بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
9خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
14ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي3184جكرخوين3232دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
782عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
5محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
9رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ر محمد ويس كريم12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبوار امي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 654عمر علي محمد امي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
3كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
11نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 852هندرين لزكي 

ي3184جكرخوين3232دهوك
3ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1585ارام ناج 

ي3184جكرخوين3232دهوك
8قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 194داليا فرهاد حاج 

ي3184جكرخوين3232دهوك
ي21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3محمد مصطفر احمد حاج 

ي3184جكرخوين3232دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3هانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
49فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184جكرخوين3232دهوك
135وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3175زاويتة3235دهوك
494جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
2عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 132فيان صي 

ي3184زاويتة3235دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 154احمد سليمان ياسي 

ي3184زاويتة3235دهوك
1331ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
438بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
1خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
1566عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 439عمر علي محمد امي 

ي3184زاويتة3235دهوك
10كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 372هندرين لزكي 

ي3184زاويتة3235دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 806ارام ناج 

ي3184زاويتة3235دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 51داليا فرهاد حاج 

ي3184زاويتة3235دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2هانر

ي3184زاويتة3235دهوك
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زاويتة3235دهوك
32وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3175سميل3236دهوك
376جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
66عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 167فيان صي 
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ي3184سميل3236دهوك
1كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 183احمد سليمان ياسي 

ي3184سميل3236دهوك
16سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
1188ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
64سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
722بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
45خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
442عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
11محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
32رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 708عمر علي محمد امي 

ي3184سميل3236دهوك
121كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1036هندرين لزكي 

ي3184سميل3236دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 622ارام ناج 

ي3184سميل3236دهوك
105قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 48داليا فرهاد حاج 

ي3184سميل3236دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

88هانر

ي3184سميل3236دهوك
181فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184سميل3236دهوك
45وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين3144ديربون3239دهوك

ي3175ديربون3239دهوك
101جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3175ديربون3239دهوك
2كنعان نجم الدين احمد محمد1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
127عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 122فيان صي 

ي3184ديربون3239دهوك
2كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 264احمد سليمان ياسي 

ي3184ديربون3239دهوك
6بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
26سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
365ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
92سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ر كريم3الحزب الديمقراطي الكوردستانر ر فارس امي  33محمدامي 

ي3184ديربون3239دهوك
130بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
26خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
8ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي3184ديربون3239دهوك
224عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
3محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
7رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ر محمد ويس كريم12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1ريبوار امي 

ي3184ديربون3239دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 229عمر علي محمد امي 

ي3184ديربون3239دهوك
ي12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر قره نر 3فيان محمد حسي 

ي3184ديربون3239دهوك
14كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
25نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 121هندرين لزكي 

ي3184ديربون3239دهوك
1ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 184ارام ناج 

ي3184ديربون3239دهوك
40قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 148داليا فرهاد حاج 

ي3184ديربون3239دهوك
ي21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 28محمد مصطفر احمد حاج 

ي3184ديربون3239دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

31هانر

ي3184ديربون3239دهوك
25فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
10كاوه عبد الكريم رسول حمد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184ديربون3239دهوك
421وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3175باتوفة3240دهوك
689جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3175باتوفة3240دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  4حسي 

ي3184باتوفة3240دهوك
42عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 172فيان صي 

ي3184باتوفة3240دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 624احمد سليمان ياسي 

ي3184باتوفة3240دهوك
234سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
1052ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
53سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
97بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
15خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
53عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
3محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
18رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 177عمر علي محمد امي 

ي3184باتوفة3240دهوك
239كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 102هندرين لزكي 

ي3184باتوفة3240دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 167ارام ناج 

ي3184باتوفة3240دهوك
114قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي3184باتوفة3240دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 257داليا فرهاد حاج 

ي3184باتوفة3240دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

85هانر

ي3184باتوفة3240دهوك
3فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184باتوفة3240دهوك
3750وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3175قرسوك3241دهوك
102جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3184قرسوك3241دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 803فيان صي 

ي3184قرسوك3241دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 38احمد سليمان ياسي 

ي3184قرسوك3241دهوك
8ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184قرسوك3241دهوك
89بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184قرسوك3241دهوك
18عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184قرسوك3241دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 25عمر علي محمد امي 

ي3184قرسوك3241دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 130هندرين لزكي 

ي3184قرسوك3241دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 266ارام ناج 

ي3184قرسوك3241دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 20داليا فرهاد حاج 

ي3184قرسوك3241دهوك
44وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3175بردرش3243دهوك
172جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي3175بردرش3243دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  2حسي 

ي3184بردرش3243دهوك
7عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2181فيان صي 

ي3184بردرش3243دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 77احمد سليمان ياسي 

ي3184بردرش3243دهوك
1سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
53ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
2سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
184بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
40عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
10رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 49عمر علي محمد امي 

ي3184بردرش3243دهوك
3كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
1نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 78هندرين لزكي 

ي3184بردرش3243دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 58ارام ناج 

ي3184بردرش3243دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 23داليا فرهاد حاج 

ي3184بردرش3243دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1هانر

ي3184بردرش3243دهوك
14فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بردرش3243دهوك
100وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3175بجيل3244دهوك
279جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر
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ي3175بجيل3244دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  9حسي 

ي3184بجيل3244دهوك
31عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 634فيان صي 

ي3184بجيل3244دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 15احمد سليمان ياسي 

ي3184بجيل3244دهوك
1سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
22ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
1سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
26بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
4خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
67عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
2محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
12رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 48عمر علي محمد امي 

ي3184بجيل3244دهوك
9كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 499هندرين لزكي 

ي3184بجيل3244دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 242ارام ناج 

ي3184بجيل3244دهوك
3قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 57داليا فرهاد حاج 

ي3184بجيل3244دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2هانر

ي3184بجيل3244دهوك
93فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بجيل3244دهوك
50وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ2ائتالف الرافدين4144زاويتة4235دهوك

ي4175زاويتة4235دهوك
109جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي4184زاويتة4235دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 14فيان صي 

ي4184زاويتة4235دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 29احمد سليمان ياسي 

ي4184زاويتة4235دهوك
101ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184زاويتة4235دهوك
508بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184زاويتة4235دهوك
104عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184زاويتة4235دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 305عمر علي محمد امي 

ي4184زاويتة4235دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 921هندرين لزكي 

ي4184زاويتة4235دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 204ارام ناج 

ي4184زاويتة4235دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4داليا فرهاد حاج 

ي4184زاويتة4235دهوك
4وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4175قرسوك4241دهوك
22جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي4175قرسوك4241دهوك
ي محمد سليم1االتحاد االسالمي الكوردستانر ر حج  5حسي 

ي4175قرسوك4241دهوك
1كنعان نجم الدين احمد محمد1االتحاد االسالمي الكوردستانر
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ي4184قرسوك4241دهوك
42عبدالعزيز  ابراهيم  محمد  سليمان1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 108فيان صي 

ي4184قرسوك4241دهوك
3كاوان اسماعيل ابراهيم محمود1الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 23احمد سليمان ياسي 

ي4184قرسوك4241دهوك
1بشي  خليل توفيق واحد2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
4سعد كريم الياس  خلف2الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
183ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
167سالم درويش جدعان  يزدو3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
1عمر خدر خدر محمد3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
49بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
53خالدة خليل  رشو سمو4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
1ميادة محمد اسماعيل صالح4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
1توفيق محمد  احمد محمد7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
24عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
10محمد هاشم  احمد  يونس7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
35رشا طالب  وهب محمد يونس12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 59عمر علي محمد امي 

ي4184قرسوك4241دهوك
ي12الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر قره نر 2فيان محمد حسي 

ي4184قرسوك4241دهوك
16كوفند عبدهللا علي  خلف15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
5نارص يوسف محيد الدين اودل15الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 47هندرين لزكي 

ي4184قرسوك4241دهوك
4ابو بكر ديوانه حمد حسن رسول19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 214ارام ناج 

ي4184قرسوك4241دهوك
67قاسم  صالح  حسن  مراد19الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 13داليا فرهاد حاج 

ي4184قرسوك4241دهوك
ي  الياس  موىس  محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر

10هانر

ي4184قرسوك4241دهوك
351فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
1كاوه عبد الكريم رسول حمد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي4184قرسوك4241دهوك
60وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي5175زاويتة5235دهوك
174جمال احمد محمد سيدو1االتحاد االسالمي الكوردستانر

ي5184زاويتة5235دهوك
ي عبد الخالق عبد القادر1الحزب الديمقراطي الكوردستانر 32فيان صي 

ي5184زاويتة5235دهوك
ر سليمان2الحزب الديمقراطي الكوردستانر 39احمد سليمان ياسي 

ي5184زاويتة5235دهوك
17ديار طيب محمد عبد هللا3الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي5184زاويتة5235دهوك
1075بيار طاهر سعيد ديواىل4الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي5184زاويتة5235دهوك
40عبدالرحمن عمر محمد عمر7الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي5184زاويتة5235دهوك
ر رسول12الحزب الديمقراطي الكوردستانر 36عمر علي محمد امي 
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ي5184زاويتة5235دهوك
ر فريق طاهر15الحزب الديمقراطي الكوردستانر 784هندرين لزكي 

ي5184زاويتة5235دهوك
ي محمد صالح علي19الحزب الديمقراطي الكوردستانر 82ارام ناج 

ي5184زاويتة5235دهوك
ي محمد21الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5داليا فرهاد حاج 

ي5184زاويتة5235دهوك
5وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر1تحالف الفتح109الكاطـون1491دياىل ر جاسم نارص حسي  236حسي 

103همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109الكاطـون1491دياىل

13منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الكاطـون1491دياىل

ي118الكاطـون1491دياىل
18فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

185برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الكاطـون1491دياىل

22هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الكاطـون1491دياىل

186رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الكاطـون1491دياىل

ي168الكاطـون1491دياىل
 
699ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الكاطـون1491دياىل
 
145احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الكاطـون1491دياىل
 
211مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185الكاطـون1491دياىل 57غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

464رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185الكاطـون1491دياىل

252عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الكاطـون1491دياىل

ر1تحالف الفتح109العبارة1492دياىل ر جاسم نارص حسي  156حسي 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العبارة1492دياىل

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح109العبارة1492دياىل

840همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109العبارة1492دياىل

752منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109العبارة1492دياىل

ي118العبارة1492دياىل
48فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

340برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156العبارة1492دياىل

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العبارة1492دياىل

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156العبارة1492دياىل

197هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156العبارة1492دياىل

3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العبارة1492دياىل

314رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158العبارة1492دياىل

ي162العبارة1492دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 2شي 

ي168العبارة1492دياىل
 
483ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168العبارة1492دياىل
 
16احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168العبارة1492دياىل
 
118مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185العبارة1492دياىل 326غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

202رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185العبارة1492دياىل

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية185العبارة1492دياىل
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69عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185العبارة1492دياىل

ر1تحالف الفتح109الخالص1493دياىل ر جاسم نارص حسي  300حسي 

22همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109الخالص1493دياىل

123منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الخالص1493دياىل

ي118الخالص1493دياىل
8فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

139برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الخالص1493دياىل

107هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الخالص1493دياىل

665رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الخالص1493دياىل

ي162الخالص1493دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي168الخالص1493دياىل
 
453ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الخالص1493دياىل
 
4احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الخالص1493دياىل
 
14مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185الخالص1493دياىل 79غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

246رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185الخالص1493دياىل

506عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الخالص1493دياىل

ر1تحالف الفتح109المقدادية المركز1494دياىل ر جاسم نارص حسي  334حسي 

235همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109المقدادية المركز1494دياىل

34منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109المقدادية المركز1494دياىل

ي118المقدادية المركز1494دياىل
152فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

111برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المقدادية المركز1494دياىل

9هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156المقدادية المركز1494دياىل

150رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المقدادية المركز1494دياىل

ي162المقدادية المركز1494دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 2شي 

ي168المقدادية المركز1494دياىل
 
861ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168المقدادية المركز1494دياىل
 
36احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168المقدادية المركز1494دياىل
 
28مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185المقدادية المركز1494دياىل 10غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

15رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185المقدادية المركز1494دياىل

55عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المقدادية المركز1494دياىل

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

ر1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل ر جاسم نارص حسي  280حسي 

ي1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل 5قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل
1مهدي تف 
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8هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

ر2تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

4خلدون محمد ابراهيم محمد2تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

2826همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

4اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

ر عبدهللا4تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل 3ساجدة  رسوىلي حسي 

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

16منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109بلدروز1495دياىل

ي118بلدروز1495دياىل
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118بلدروز1495دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118بلدروز1495دياىل
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118بلدروز1495دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 4عبدالحسي 

ي118بلدروز1495دياىل
1788فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118بلدروز1495دياىل
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

2مرتضر

ي118بلدروز1495دياىل
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156بلدروز1495دياىل

87برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156بلدروز1495دياىل

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156بلدروز1495دياىل

7صادق  حميد حسن عويد1سائرون156بلدروز1495دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156بلدروز1495دياىل

13ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بلدروز1495دياىل

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156بلدروز1495دياىل

ر عذافة1سائرون156بلدروز1495دياىل 3محمد علي حسي 

3نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156بلدروز1495دياىل

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156بلدروز1495دياىل

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156بلدروز1495دياىل

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

10حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

3حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

ر حسن1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل 8خالد متعب ياسي 

215رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

2عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل
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1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158بلدروز1495دياىل

ي162بلدروز1495دياىل
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162بلدروز1495دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 3شي 

ي162بلدروز1495دياىل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي168بلدروز1495دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168بلدروز1495دياىل
 
1361ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168بلدروز1495دياىل
 
47احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168بلدروز1495دياىل
 
1طالل  خضي   عباس  كعيد3تحالف القرار العراق

ي168بلدروز1495دياىل
 
20مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

2رائد ابراهيم حمد سليم4ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل

ر4ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل 55غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

1ادهم عبدالعزيز جالب محمد7ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل

1102رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل

2حيدر رسول عيىس عمران10ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل

10عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185بلدروز1495دياىل

ر1496دياىل ر1تحالف الفتح109خانقي  ر جاسم نارص حسي  147حسي 

ر1496دياىل ي  علي  حموش1تحالف الفتح109خانقي 
1محمد تف 

ر1496دياىل 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109خانقي 

ر1496دياىل ي خلف2تحالف الفتح109خانقي 
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

ر1496دياىل 1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109خانقي 

ر1496دياىل 144همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109خانقي 

ر1496دياىل 4منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109خانقي 

ر1496دياىل ي118خانقي 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ر1496دياىل ي118خانقي 
18فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ر1496دياىل 45برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156خانقي 

ر1496دياىل 3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156خانقي 

ر1496دياىل 5هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156خانقي 

ر1496دياىل 3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158خانقي 

ر1496دياىل 83رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158خانقي 

ر1496دياىل 1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158خانقي 

ر1496دياىل 1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158خانقي 

ر1496دياىل ي162خانقي 
ي الكوردستانر

16جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ر1496دياىل ي162خانقي 
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ر1496دياىل ي162خانقي 
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 5087شي 
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ر1496دياىل ي162خانقي 
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ر1496دياىل ي168خانقي 
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ر1496دياىل ي168خانقي 
 
85ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ر1496دياىل ي168خانقي 
 
23احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ر1496دياىل ي168خانقي 
 
74مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر1496دياىل 1رائد ابراهيم حمد سليم4ائتالف الوطنية185خانقي 

ر1496دياىل ر4ائتالف الوطنية185خانقي  6غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ر1496دياىل 28رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185خانقي 

ر1496دياىل 11عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185خانقي 

ر1تحالف الفتح109جلوالء1497دياىل ر جاسم نارص حسي  287حسي 

82همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109جلوالء1497دياىل

3منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109جلوالء1497دياىل

ي118جلوالء1497دياىل
17فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

40برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156جلوالء1497دياىل

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156جلوالء1497دياىل

189رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158جلوالء1497دياىل

ي162جلوالء1497دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 364شي 

ي168جلوالء1497دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168جلوالء1497دياىل
 
742ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168جلوالء1497دياىل
 
840احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168جلوالء1497دياىل
 
2273مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185جلوالء1497دياىل 17غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

343رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185جلوالء1497دياىل

64عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185جلوالء1497دياىل

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

ر1تحالف الفتح109سعدية1498دياىل ر جاسم نارص حسي  322حسي 

ي1تحالف الفتح109سعدية1498دياىل 6عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109سعدية1498دياىل 2علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109سعدية1498دياىل ر حسي  1محمد مهدي امي 

3هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

ي2تحالف الفتح109سعدية1498دياىل
1احمد صالل عزيز عان 

ر2تحالف الفتح109سعدية1498دياىل 2حسن شاكر عودة حسي 

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

1037همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

2اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

ر عبدهللا4تحالف الفتح109سعدية1498دياىل 1ساجدة  رسوىلي حسي 
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2سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

6منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109سعدية1498دياىل

ي118سعدية1498دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي118سعدية1498دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي118سعدية1498دياىل
13فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

38برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156سعدية1498دياىل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156سعدية1498دياىل

3لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156سعدية1498دياىل

7ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156سعدية1498دياىل

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156سعدية1498دياىل

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156سعدية1498دياىل

ر عذافة1سائرون156سعدية1498دياىل 2محمد علي حسي 

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156سعدية1498دياىل

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون156سعدية1498دياىل

5هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156سعدية1498دياىل

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158سعدية1498دياىل

57رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158سعدية1498دياىل

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158سعدية1498دياىل

ي162سعدية1498دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 174شي 

ي168سعدية1498دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168سعدية1498دياىل
 
272ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168سعدية1498دياىل
 
89احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168سعدية1498دياىل
 
198مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل 11غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ر فدعوس محمد4ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل 1فتوح حسي 

1ادهم عبدالعزيز جالب محمد7ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل

ي دهش7ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل 1حيدر ابراهيم حن 

23رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل

19عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185سعدية1498دياىل

ر1تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل ر جاسم نارص حسي  1100حسي 

ي1تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل 1عدنان فيحان موىس رسر

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل
2مهدي تف 

5هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل

ر2تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل
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178همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل

3منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل

10منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109قرة تبة1499دياىل

ي118قرة تبة1499دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي118قرة تبة1499دياىل
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118قرة تبة1499دياىل
96فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118قرة تبة1499دياىل
 نجم عبيد عكيلي1تيار الحكمة الوطنر

1مرتضر

52برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156قرة تبة1499دياىل

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156قرة تبة1499دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156قرة تبة1499دياىل

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156قرة تبة1499دياىل

25هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156قرة تبة1499دياىل

3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158قرة تبة1499دياىل

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158قرة تبة1499دياىل

125رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158قرة تبة1499دياىل

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158قرة تبة1499دياىل

3اليوجد مرشح1ائتالف النض158قرة تبة1499دياىل

ي162قرة تبة1499دياىل
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162قرة تبة1499دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 117شي 

ي168قرة تبة1499دياىل
 
172ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168قرة تبة1499دياىل
 
4738احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168قرة تبة1499دياىل
 
142مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185قرة تبة1499دياىل 16غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ر عبد4ائتالف الوطنية185قرة تبة1499دياىل 1هبة طارق حسي 

7رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185قرة تبة1499دياىل

51عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185قرة تبة1499دياىل

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

ر1تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل ر جاسم نارص حسي  229حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

ي1تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل 2عدنان فيحان موىس رسر

4هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

590همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

44منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109كنعـان1500دياىل

ي118كنعـان1500دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 2عبدالحسي 
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ي118كنعـان1500دياىل
89فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156كنعـان1500دياىل

212برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156كنعـان1500دياىل

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156كنعـان1500دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156كنعـان1500دياىل

7ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156كنعـان1500دياىل

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156كنعـان1500دياىل

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156كنعـان1500دياىل

ر عذافة1سائرون156كنعـان1500دياىل 2محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156كنعـان1500دياىل

ر حسن20سائرون156كنعـان1500دياىل 1شيماء علي حسي 

2هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156كنعـان1500دياىل

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158كنعـان1500دياىل

ر حسن1ائتالف النض158كنعـان1500دياىل 1خالد متعب ياسي 

85رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158كنعـان1500دياىل

ي162كنعـان1500دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 5شي 

ي168كنعـان1500دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168كنعـان1500دياىل
 
1074ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168كنعـان1500دياىل
 
23احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168كنعـان1500دياىل
 
334مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185كنعـان1500دياىل 615غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

176رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185كنعـان1500دياىل

31عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185كنعـان1500دياىل

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل

ر1تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل ر جاسم نارص حسي  1020حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل

ي1تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل 2قاسم محمد جالل حسي 

14هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل

ر2تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل
2عبدالحمزة عبدالحسن راضر

2علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل

892همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل

ر عبدهللا4تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل 1ساجدة  رسوىلي حسي 

17منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109المقدادية اطراف1501دياىل
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ي118المقدادية اطراف1501دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118المقدادية اطراف1501دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 4عبدالحسي 

ي118المقدادية اطراف1501دياىل
501فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118المقدادية اطراف1501دياىل
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

486برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل

9ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل

ر عذافة1سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل 2محمد علي حسي 

1مصلح خلف محمود ايوب1سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل

ي كريم سادة20سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل 1ابتهال ناج 

3هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156المقدادية اطراف1501دياىل

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158المقدادية اطراف1501دياىل

ر حسن1ائتالف النض158المقدادية اطراف1501دياىل 3خالد متعب ياسي 

249رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المقدادية اطراف1501دياىل

ي168المقدادية اطراف1501دياىل
 
1460ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168المقدادية اطراف1501دياىل
 
346احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168المقدادية اطراف1501دياىل
 
21مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185المقدادية اطراف1501دياىل 9غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

26رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185المقدادية اطراف1501دياىل

67عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المقدادية اطراف1501دياىل

ر1تحالف الفتح109الوجيهيـة1502دياىل ر جاسم نارص حسي  842حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الوجيهيـة1502دياىل

932همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109الوجيهيـة1502دياىل

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الوجيهيـة1502دياىل

43منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الوجيهيـة1502دياىل

ي118الوجيهيـة1502دياىل
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الوجيهيـة1502دياىل
161فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

107برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الوجيهيـة1502دياىل

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الوجيهيـة1502دياىل

5هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الوجيهيـة1502دياىل

ر حسن1ائتالف النض158الوجيهيـة1502دياىل 1خالد متعب ياسي 

196رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الوجيهيـة1502دياىل

ي162الوجيهيـة1502دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي168الوجيهيـة1502دياىل
 
1090ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الوجيهيـة1502دياىل
 
31احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق
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ي168الوجيهيـة1502دياىل
 
61مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185الوجيهيـة1502دياىل 43غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

72رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185الوجيهيـة1502دياىل

43عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الوجيهيـة1502دياىل

ي صيـدا1503دياىل ر1تحالف الفتح109ان  ر جاسم نارص حسي  149حسي 

ي صيـدا1503دياىل 210همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109ان 

ي صيـدا1503دياىل 334منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109ان 

ي صيـدا1503دياىل ي118ان 
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي صيـدا1503دياىل ي118ان 
156فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي صيـدا1503دياىل 504برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156ان 

ي صيـدا1503دياىل 22هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156ان 

ي صيـدا1503دياىل 238رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158ان 

ي صيـدا1503دياىل ي162ان 
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي صيـدا1503دياىل ي168ان 
 
51ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي صيـدا1503دياىل ي168ان 
 
2احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي صيـدا1503دياىل ي168ان 
 
1مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ي صيـدا1503دياىل ر4ائتالف الوطنية185ان  9غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ي صيـدا1503دياىل 6رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185ان 

ي صيـدا1503دياىل 11عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185ان 

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

ر1تحالف الفتح109بهرز1504دياىل ر جاسم نارص حسي  132حسي 

ي1تحالف الفتح109بهرز1504دياىل 2عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109بهرز1504دياىل 1علي يوسف عبدالنن 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

ي2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل
2احمد صالل عزيز عان 

ر2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

2عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

ي خلف2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل
3عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1نيازي محمد مهدي معمار اوغلو2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

253همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

21منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109بهرز1504دياىل

ي118بهرز1504دياىل
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 3رزاق حسي 

ي118بهرز1504دياىل
1عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118بهرز1504دياىل
26فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر
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267برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156بهرز1504دياىل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156بهرز1504دياىل

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156بهرز1504دياىل

5ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بهرز1504دياىل

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156بهرز1504دياىل

3هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156بهرز1504دياىل

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بهرز1504دياىل

136رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158بهرز1504دياىل

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158بهرز1504دياىل

ي162بهرز1504دياىل
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162بهرز1504دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 2شي 

ي168بهرز1504دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168بهرز1504دياىل
 
497ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168بهرز1504دياىل
 
48احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168بهرز1504دياىل
 
282مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185بهرز1504دياىل 128غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

253رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185بهرز1504دياىل

125عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185بهرز1504دياىل

3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

ر1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل ر جاسم نارص حسي  241حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

ر1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل 1قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل
3مهدي تف 

8هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

ي2تحالف الفتح109العظيم1505دياىل
1احمد صالل عزيز عان 

1محمد خلف حمادي فياض2تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

2نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

33همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

2سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح109العظيم1505دياىل 1فالح حسن ياسي 

2منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

22منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109العظيم1505دياىل

ي118العظيم1505دياىل
ر كاظم شنته1تيار الحكمة الوطنر 1رزاق حسي 
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ي118العظيم1505دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 6عبدالحسي 

ي118العظيم1505دياىل
16فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

201برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156العظيم1505دياىل

1جمال فاخر عويد علي1سائرون156العظيم1505دياىل

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156العظيم1505دياىل

5صادق  حميد حسن عويد1سائرون156العظيم1505دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156العظيم1505دياىل

13ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العظيم1505دياىل

4محمد  رضا داود نارص1سائرون156العظيم1505دياىل

ر عذافة1سائرون156العظيم1505دياىل 1محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156العظيم1505دياىل

ر حبيب20سائرون156العظيم1505دياىل ى  حبيب حسي  1برسر

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156العظيم1505دياىل

32هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156العظيم1505دياىل

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158العظيم1505دياىل

6حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158العظيم1505دياىل

ر حسن1ائتالف النض158العظيم1505دياىل 2خالد متعب ياسي 

1106رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158العظيم1505دياىل

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158العظيم1505دياىل

ر رضا حيدر1ائتالف النض158العظيم1505دياىل 1علي حسي 

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158العظيم1505دياىل

ي162العظيم1505دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي168العظيم1505دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168العظيم1505دياىل
 
225ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168العظيم1505دياىل
 
33احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168العظيم1505دياىل
 
6مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185العظيم1505دياىل 461غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ر عبد4ائتالف الوطنية185العظيم1505دياىل 1هبة طارق حسي 

252رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185العظيم1505دياىل

1679عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185العظيم1505دياىل

2غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185العظيم1505دياىل

ر1تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل ر جاسم نارص حسي  3236حسي 

ر1تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل 1قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل
1مهدي تف 

3هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل

ر2تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 
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ي خلف2تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

562همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل

12منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109المنصوريـة1506دياىل

ي118المنصوريـة1506دياىل
10فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

226برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المنصوريـة1506دياىل

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المنصوريـة1506دياىل

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المنصوريـة1506دياىل

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156المنصوريـة1506دياىل

12هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156المنصوريـة1506دياىل

36رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158المنصوريـة1506دياىل

ي162المنصوريـة1506دياىل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي168المنصوريـة1506دياىل
 
1350ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168المنصوريـة1506دياىل
 
585احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168المنصوريـة1506دياىل
 
403مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

1صباح  نوري جواد محمدرضا4ائتالف الوطنية185المنصوريـة1506دياىل

ر4ائتالف الوطنية185المنصوريـة1506دياىل 19غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

42رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185المنصوريـة1506دياىل

6130عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185المنصوريـة1506دياىل

1محمد عبدالكريم ارحيم مهاوش10ائتالف الوطنية185المنصوريـة1506دياىل

ر1تحالف الفتح109هبـهب1507دياىل ر جاسم نارص حسي  252حسي 

54همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109هبـهب1507دياىل

264منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109هبـهب1507دياىل

ي118هبـهب1507دياىل
18فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

3297برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156هبـهب1507دياىل

276هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156هبـهب1507دياىل

57رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158هبـهب1507دياىل

ي168هبـهب1507دياىل
 
107ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168هبـهب1507دياىل
 
5احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168هبـهب1507دياىل
 
13مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185هبـهب1507دياىل 5غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

18رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185هبـهب1507دياىل

1عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185هبـهب1507دياىل

ر1تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل ر جاسم نارص حسي  505حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

ر1تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل 5قاسم محمد جالل حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

3هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

ر2تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

ي خلف2تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل
2عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

1محمد خلف حمادي فياض2تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

665همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

2سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

4منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109مندىلي1508دياىل

ي118مندىلي1508دياىل
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

2فالح ساري عبداىسر

ي118مندىلي1508دياىل
108فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118مندىلي1508دياىل
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

138برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156مندىلي1508دياىل

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156مندىلي1508دياىل

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156مندىلي1508دياىل

6ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156مندىلي1508دياىل

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156مندىلي1508دياىل

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156مندىلي1508دياىل

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156مندىلي1508دياىل

3هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156مندىلي1508دياىل

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158مندىلي1508دياىل

ر حسن1ائتالف النض158مندىلي1508دياىل 1خالد متعب ياسي 

47رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158مندىلي1508دياىل

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158مندىلي1508دياىل

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158مندىلي1508دياىل

ي162مندىلي1508دياىل
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162مندىلي1508دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 165شي 

ي168مندىلي1508دياىل
 
321ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168مندىلي1508دياىل
 
5احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168مندىلي1508دياىل
 
19مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

1رائد ابراهيم حمد سليم4ائتالف الوطنية185مندىلي1508دياىل

ر4ائتالف الوطنية185مندىلي1508دياىل 209غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

38رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185مندىلي1508دياىل

1قاسم مطرسر حسون طاهر7ائتالف الوطنية185مندىلي1508دياىل

10عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185مندىلي1508دياىل

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل
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ر1تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل ر جاسم نارص حسي  209حسي 

ر1تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل 2قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل

223همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل

109منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109بعقوبة الجديدة1509دياىل

ي118بعقوبة الجديدة1509دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 5عبدالحسي 

ي118بعقوبة الجديدة1509دياىل
53فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118بعقوبة الجديدة1509دياىل
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

415برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156بعقوبة الجديدة1509دياىل

7ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بعقوبة الجديدة1509دياىل

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156بعقوبة الجديدة1509دياىل

47هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156بعقوبة الجديدة1509دياىل

5حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بعقوبة الجديدة1509دياىل

ر حسن1ائتالف النض158بعقوبة الجديدة1509دياىل 1خالد متعب ياسي 

294رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158بعقوبة الجديدة1509دياىل

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158بعقوبة الجديدة1509دياىل

ي162بعقوبة الجديدة1509دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 3شي 

ي162بعقوبة الجديدة1509دياىل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي168بعقوبة الجديدة1509دياىل
 
404ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168بعقوبة الجديدة1509دياىل
 
81احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168بعقوبة الجديدة1509دياىل
 
276مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185بعقوبة الجديدة1509دياىل 170غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

1497رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185بعقوبة الجديدة1509دياىل

228عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185بعقوبة الجديدة1509دياىل

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109التحـرير1510دياىل

ر1تحالف الفتح109التحـرير1510دياىل ر جاسم نارص حسي  229حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109التحـرير1510دياىل
2مهدي تف 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109التحـرير1510دياىل

157همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109التحـرير1510دياىل

76منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109التحـرير1510دياىل

ي118التحـرير1510دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي118التحـرير1510دياىل
80فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي118التحـرير1510دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 4محمد فرحان حمد امي 

14اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156التحـرير1510دياىل
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272برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156التحـرير1510دياىل

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156التحـرير1510دياىل

31هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156التحـرير1510دياىل

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158التحـرير1510دياىل

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158التحـرير1510دياىل

187رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158التحـرير1510دياىل

ي162التحـرير1510دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 5شي 

ي168التحـرير1510دياىل
 
308ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168التحـرير1510دياىل
 
24احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168التحـرير1510دياىل
 
1عبدهللا خلف صالح حلو12تحالف القرار العراق

ي168التحـرير1510دياىل
 
137مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185التحـرير1510دياىل 277غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ي4ائتالف الوطنية185التحـرير1510دياىل 1ميسون سالم فاروق الدملوج 

245رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185التحـرير1510دياىل

ر حمد10ائتالف الوطنية185التحـرير1510دياىل 1عامر علوان حسي 

96عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185التحـرير1510دياىل

ر1تحالف الفتح109بعقوبة المركـز1511دياىل ر جاسم نارص حسي  237حسي 

6هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بعقوبة المركـز1511دياىل

2نيازي محمد مهدي معمار اوغلو2تحالف الفتح109بعقوبة المركـز1511دياىل

244همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109بعقوبة المركـز1511دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح109بعقوبة المركـز1511دياىل 1فالح حسن ياسي 

114منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109بعقوبة المركـز1511دياىل

ي118بعقوبة المركـز1511دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 2عبدالحسي 

ي118بعقوبة المركـز1511دياىل
61فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

276برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156بعقوبة المركـز1511دياىل

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بعقوبة المركـز1511دياىل

ر حسن20سائرون156بعقوبة المركـز1511دياىل 2شيماء علي حسي 

1صعب حمد بدوي حمود20سائرون156بعقوبة المركـز1511دياىل

33هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156بعقوبة المركـز1511دياىل

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158بعقوبة المركـز1511دياىل

5حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بعقوبة المركـز1511دياىل

281رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158بعقوبة المركـز1511دياىل

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158بعقوبة المركـز1511دياىل

ي162بعقوبة المركـز1511دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 276شي 

ي162بعقوبة المركـز1511دياىل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي168بعقوبة المركـز1511دياىل
 
2حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق
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ي168بعقوبة المركـز1511دياىل
 
539ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168بعقوبة المركـز1511دياىل
 
104احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168بعقوبة المركـز1511دياىل
 
513مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185بعقوبة المركـز1511دياىل 116غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

459رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185بعقوبة المركـز1511دياىل

82عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185بعقوبة المركـز1511دياىل

ي سعـد1512دياىل
ر1تحالف الفتح109بنر ر جاسم نارص حسي  135حسي 

ي سعـد1512دياىل
2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
ي1تحالف الفتح109بنر 2عدنان فيحان موىس رسر

ي سعـد1512دياىل
ر1تحالف الفتح109بنر 1قاسم محمد جالل حسي 

ي سعـد1512دياىل
28هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
ي2تحالف الفتح109بنر

1احمد صالل عزيز عان 

ي سعـد1512دياىل
ي خلف2تحالف الفتح109بنر

1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

ي سعـد1512دياىل
1علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
755همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
39منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109بنر

ي سعـد1512دياىل
ي118بنر

64فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي سعـد1512دياىل
516برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
ي1سائرون156بنر 1رامي جبار  محمد  رسر

ي سعـد1512دياىل
2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
17ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
3محمد  رضا داود نارص1سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
ر عذافة1سائرون156بنر 2محمد علي حسي 

ي سعـد1512دياىل
1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
304هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156بنر

ي سعـد1512دياىل
3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بنر

ي سعـد1512دياىل
158رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158بنر

ي سعـد1512دياىل
1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158بنر

ي سعـد1512دياىل
ي162بنر

ي الكوردستانر
كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 2شي 

ي سعـد1512دياىل
ي168بنر

 
1332ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي سعـد1512دياىل
ي168بنر

 
27احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي سعـد1512دياىل
ي168بنر

 
281مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

Page 905 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي سعـد1512دياىل
ر4ائتالف الوطنية185بنر 101غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ي سعـد1512دياىل
389رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185بنر

ي سعـد1512دياىل
34عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185بنر

ر1513دياىل ر1تحالف الفتح109حـي المعلمـي  ر جاسم نارص حسي  150حسي 

ر1513دياىل 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109حـي المعلمـي 

ر1513دياىل 94همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109حـي المعلمـي 

ر1513دياىل 31منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109حـي المعلمـي 

ر1513دياىل ي118حـي المعلمـي 
46فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ر1513دياىل 493برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156حـي المعلمـي 

ر1513دياىل 2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156حـي المعلمـي 

ر1513دياىل ر حسن20سائرون156حـي المعلمـي  1شيماء علي حسي 

ر1513دياىل 28هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156حـي المعلمـي 

ر1513دياىل 1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158حـي المعلمـي 

ر1513دياىل 214رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158حـي المعلمـي 

ر1513دياىل ي162حـي المعلمـي 
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 4شي 

ر1513دياىل ي168حـي المعلمـي 
 
1152ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ر1513دياىل ي168حـي المعلمـي 
 
176احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ر1513دياىل ي168حـي المعلمـي 
 
381مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر1513دياىل ر4ائتالف الوطنية185حـي المعلمـي  219غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ر1513دياىل 671رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185حـي المعلمـي 

ر1513دياىل 243عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185حـي المعلمـي 

4حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

ر1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل ر جاسم نارص حسي  82حسي 

ي1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل 7عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل 2قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل
2مهدي تف 

12هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

ي2تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل
1احمد صالل عزيز عان 

ر2تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل 2حسن شاكر عودة حسي 

6عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

ي خلف2تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

111همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

ر عبدهللا4تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل 1ساجدة  رسوىلي حسي 
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ر يوسف4تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل 1فالح حسن ياسي 

68منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109الرحـمـة1514دياىل

ي118الرحـمـة1514دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118الرحـمـة1514دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي118الرحـمـة1514دياىل
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي118الرحـمـة1514دياىل
41فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

363برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

6حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

ي1سائرون156الرحـمـة1514دياىل 2رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

14ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الرحـمـة1514دياىل

51هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون156الرحـمـة1514دياىل

8حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الرحـمـة1514دياىل

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158الرحـمـة1514دياىل

150رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الرحـمـة1514دياىل

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الرحـمـة1514دياىل

ي162الرحـمـة1514دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 14شي 

ي168الرحـمـة1514دياىل
 
498ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الرحـمـة1514دياىل
 
110احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي168الرحـمـة1514دياىل
 
260مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية185الرحـمـة1514دياىل 150غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

393رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185الرحـمـة1514دياىل

1بسام كريم نارص جعفر10ائتالف الوطنية185الرحـمـة1514دياىل

332عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية185الرحـمـة1514دياىل

1غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر10ائتالف الوطنية185الرحـمـة1514دياىل

ر1تحالف الفتح2109العبارة2492دياىل ر جاسم نارص حسي  421حسي 

607همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109العبارة2492دياىل

156منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109العبارة2492دياىل

ي2118العبارة2492دياىل
60فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

268برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156العبارة2492دياىل

52هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156العبارة2492دياىل
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332رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158العبارة2492دياىل

ي2162العبارة2492دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 4شي 

ي2168العبارة2492دياىل
 
824ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168العبارة2492دياىل
 
42احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168العبارة2492دياىل
 
144مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185العبارة2492دياىل 228غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

170رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185العبارة2492دياىل

93عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185العبارة2492دياىل

ر1تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل ر جاسم نارص حسي  1042حسي 

ي1تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل 1عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل 1علي يوسف عبدالنن 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل
2مهدي تف 

5هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل

ر2تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل

234همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل 1فالح حسن ياسي 

232منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109الخالص2493دياىل

ي2118الخالص2493دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 4عبدالحسي 

ي2118الخالص2493دياىل
71فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156الخالص2493دياىل

1489برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156الخالص2493دياىل

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156الخالص2493دياىل

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الخالص2493دياىل

9ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156الخالص2493دياىل

3محمد  رضا داود نارص1سائرون2156الخالص2493دياىل

609هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156الخالص2493دياىل

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158الخالص2493دياىل

5حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158الخالص2493دياىل

ر حسن1ائتالف النض2158الخالص2493دياىل 1خالد متعب ياسي 

1085رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158الخالص2493دياىل

ي2162الخالص2493دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي2168الخالص2493دياىل
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي2168الخالص2493دياىل
 
169ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168الخالص2493دياىل
 
10احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168الخالص2493دياىل
 
20مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق
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ر4ائتالف الوطنية2185الخالص2493دياىل 17غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

30رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185الخالص2493دياىل

49عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185الخالص2493دياىل

ر1تحالف الفتح2109المقدادية المركز2494دياىل ر جاسم نارص حسي  560حسي 

721همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109المقدادية المركز2494دياىل

40منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109المقدادية المركز2494دياىل

ي2118المقدادية المركز2494دياىل
268فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

194برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156المقدادية المركز2494دياىل

5هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156المقدادية المركز2494دياىل

279رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158المقدادية المركز2494دياىل

ي2162المقدادية المركز2494دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 12شي 

ي2168المقدادية المركز2494دياىل
 
1514ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168المقدادية المركز2494دياىل
 
94احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168المقدادية المركز2494دياىل
 
94مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185المقدادية المركز2494دياىل 42غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

50رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185المقدادية المركز2494دياىل

81عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185المقدادية المركز2494دياىل

ر1تحالف الفتح2109بلدروز2495دياىل ر جاسم نارص حسي  225حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109بلدروز2495دياىل

1555همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109بلدروز2495دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح2109بلدروز2495دياىل 1فالح حسن ياسي 

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109بلدروز2495دياىل

51منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109بلدروز2495دياىل

ي2118بلدروز2495دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي2118بلدروز2495دياىل
453فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

91برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156بلدروز2495دياىل

10هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156بلدروز2495دياىل

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158بلدروز2495دياىل

174رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158بلدروز2495دياىل

ي2162بلدروز2495دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 17شي 

ي2168بلدروز2495دياىل
 
878ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168بلدروز2495دياىل
 
22احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168بلدروز2495دياىل
 
63مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185بلدروز2495دياىل 76غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

412رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185بلدروز2495دياىل

12عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185بلدروز2495دياىل
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ر2496دياىل ر1تحالف الفتح2109خانقي  ر جاسم نارص حسي  109حسي 

ر2496دياىل 19همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109خانقي 

ر2496دياىل 6منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109خانقي 

ر2496دياىل ي2118خانقي 
6فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ر2496دياىل 13برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156خانقي 

ر2496دياىل 53رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158خانقي 

ر2496دياىل ي2162خانقي 
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 4308شي 

ر2496دياىل ي2168خانقي 
 
139ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ر2496دياىل ي2168خانقي 
 
50احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ر2496دياىل ي2168خانقي 
 
202مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر2496دياىل ر4ائتالف الوطنية2185خانقي  9غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ر2496دياىل 48رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185خانقي 

ر2496دياىل 5عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185خانقي 

ر1تحالف الفتح2109جلوالء2497دياىل ر جاسم نارص حسي  189حسي 

854همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109جلوالء2497دياىل

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109جلوالء2497دياىل

ي2118جلوالء2497دياىل
17فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

34برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156جلوالء2497دياىل

97رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158جلوالء2497دياىل

ي2162جلوالء2497دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 335شي 

ي2168جلوالء2497دياىل
 
393ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168جلوالء2497دياىل
 
1022احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168جلوالء2497دياىل
 
815مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185جلوالء2497دياىل 12غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

160رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185جلوالء2497دياىل

69عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185جلوالء2497دياىل

ر1تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل ر جاسم نارص حسي  554حسي 

3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل

4هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل

ي2تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل
1احمد صالل عزيز عان 

ر2تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل 1حسن شاكر عودة حسي 

7فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل

4همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل

584همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل

12منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109السعدية2498دياىل

ي2118السعدية2498دياىل
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر
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ي2118السعدية2498دياىل
100فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156السعدية2498دياىل

427برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156السعدية2498دياىل

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156السعدية2498دياىل

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156السعدية2498دياىل

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156السعدية2498دياىل

62رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158السعدية2498دياىل

ي2162السعدية2498دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 53شي 

ي2168السعدية2498دياىل
 
760ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168السعدية2498دياىل
 
454احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168السعدية2498دياىل
 
293مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185السعدية2498دياىل 14غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

123رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185السعدية2498دياىل

14عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185السعدية2498دياىل

ر1تحالف الفتح2109قرة تبة2499دياىل ر جاسم نارص حسي  1حسي 

3همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109قرة تبة2499دياىل

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109قرة تبة2499دياىل

ي2118قرة تبة2499دياىل
1فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156قرة تبة2499دياىل

23رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158قرة تبة2499دياىل

ي2162قرة تبة2499دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 280شي 

ي2168قرة تبة2499دياىل
 
103ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168قرة تبة2499دياىل
 
470احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168قرة تبة2499دياىل
 
9مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185قرة تبة2499دياىل 2غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

120رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185قرة تبة2499دياىل

6عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185قرة تبة2499دياىل

4حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

ر1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل ر جاسم نارص حسي  843حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

ر1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل 2قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

13هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل
ر 1حسي 

2عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل
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ي خلف2تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل
2عبدالحمزة عبدالحسن راضر

154همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

ر عبدهللا4تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل 1ساجدة  رسوىلي حسي 

3سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

2منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109المقدادية اطراف2501دياىل

ي2118المقدادية اطراف2501دياىل
1خالد  جواد  كاظم  عبود1تيار الحكمة الوطنر

ي2118المقدادية اطراف2501دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي2118المقدادية اطراف2501دياىل
23فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

49برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل

ي1سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل 1رامي جبار  محمد  رسر

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل

6ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل

3محمد  رضا داود نارص1سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل

1منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156المقدادية اطراف2501دياىل

6حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158المقدادية اطراف2501دياىل

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158المقدادية اطراف2501دياىل

46رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158المقدادية اطراف2501دياىل

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158المقدادية اطراف2501دياىل

ي2162المقدادية اطراف2501دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 4شي 

ي2168المقدادية اطراف2501دياىل
 
1519ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168المقدادية اطراف2501دياىل
 
126احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168المقدادية اطراف2501دياىل
 
60مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185المقدادية اطراف2501دياىل 23غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

22رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185المقدادية اطراف2501دياىل

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية2185المقدادية اطراف2501دياىل

ر10ائتالف الوطنية2185المقدادية اطراف2501دياىل 1خالد ابراهيم عبدالرحمن حسي 

32عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185المقدادية اطراف2501دياىل

ي صيدا2503دياىل ر1تحالف الفتح2109ان  ر جاسم نارص حسي  15حسي 

ي صيدا2503دياىل 8همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109ان 

ي صيدا2503دياىل 7منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109ان 

ي صيدا2503دياىل ي2118ان 
3فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي صيدا2503دياىل 15برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156ان 

ي صيدا2503دياىل 1هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156ان 

ي صيدا2503دياىل 25رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158ان 

ي صيدا2503دياىل ي2168ان 
 
69ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق
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ي صيدا2503دياىل ي2168ان 
 
4احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي صيدا2503دياىل ي2168ان 
 
22مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ي صيدا2503دياىل ر4ائتالف الوطنية2185ان  8غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ي صيدا2503دياىل 277رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185ان 

ي صيدا2503دياىل 21عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185ان 

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

4حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ر1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل ر جاسم نارص حسي  1695حسي 

8رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ي1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل 11عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل 9علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل 7قاسم محمد جالل حسي 

11كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ر1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل ر حسي  2محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل
15مهدي تف 

56هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ي2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل
3احمد صالل عزيز عان 

ر2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل 5حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل
ر 1حسي 

4عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ي خلف2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل
4عبدالحمزة عبدالحسن راضر

6فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

2نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

1نيازي محمد مهدي معمار اوغلو2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

5همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

390همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ر عبدهللا4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل 1ساجدة  رسوىلي حسي 

5سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل 5فالح حسن ياسي 

3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

7منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

604منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل
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2يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح2109العظيم2505دياىل

ي2118العظيم2505دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي2118العظيم2505دياىل
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118العظيم2505دياىل
119فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

832برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156العظيم2505دياىل

ي1سائرون2156العظيم2505دياىل 1رامي جبار  محمد  رسر

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156العظيم2505دياىل

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156العظيم2505دياىل

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156العظيم2505دياىل

ر حبيب20سائرون2156العظيم2505دياىل ى  حبيب حسي  1برسر

410هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156العظيم2505دياىل

2651رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158العظيم2505دياىل

ي2168العظيم2505دياىل
 
47ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168العظيم2505دياىل
 
1احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168العظيم2505دياىل
 
62مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185العظيم2505دياىل 31غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

302رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185العظيم2505دياىل

45عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185العظيم2505دياىل

ر1تحالف الفتح2109المنصورية2506دياىل ر جاسم نارص حسي  1301حسي 

148همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109المنصورية2506دياىل

95منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109المنصورية2506دياىل

ي2118المنصورية2506دياىل
8فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

292برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156المنصورية2506دياىل

134هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156المنصورية2506دياىل

59رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158المنصورية2506دياىل

ي2168المنصورية2506دياىل
 
139ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168المنصورية2506دياىل
 
17احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168المنصورية2506دياىل
 
63مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185المنصورية2506دياىل 42غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

152رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185المنصورية2506دياىل

177عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185المنصورية2506دياىل

ر1تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل ر جاسم نارص حسي  560حسي 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل

1خلدون محمد ابراهيم محمد2تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل

ي خلف2تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل
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333همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل 1فالح حسن ياسي 

88منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109هبهب2507دياىل

ي2118هبهب2507دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 4عبدالحسي 

ي2118هبهب2507دياىل
19فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

2اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون2156هبهب2507دياىل

2364برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156هبهب2507دياىل

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156هبهب2507دياىل

ي1سائرون2156هبهب2507دياىل 1رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156هبهب2507دياىل

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156هبهب2507دياىل

ر عذافة1سائرون2156هبهب2507دياىل 1محمد علي حسي 

1نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156هبهب2507دياىل

2نىه عائد سليمان حميد20سائرون2156هبهب2507دياىل

211هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156هبهب2507دياىل

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158هبهب2507دياىل

449رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158هبهب2507دياىل

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158هبهب2507دياىل

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158هبهب2507دياىل

ي2162هبهب2507دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 2شي 

ي2162هبهب2507دياىل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي2168هبهب2507دياىل
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي2168هبهب2507دياىل
 
1165ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168هبهب2507دياىل
 
185احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168هبهب2507دياىل
 
306مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ي2168هبهب2507دياىل
 
ي رشيد صادق12تحالف القرار العراق

1همام راضر

ر4ائتالف الوطنية2185هبهب2507دياىل 107غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

615رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185هبهب2507دياىل

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية2185هبهب2507دياىل

ر حمد10ائتالف الوطنية2185هبهب2507دياىل 1عامر علوان حسي 

153عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185هبهب2507دياىل

ر1تحالف الفتح2109مندىلي2508دياىل ر جاسم نارص حسي  212حسي 

587همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109مندىلي2508دياىل

12منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109مندىلي2508دياىل

ي2118مندىلي2508دياىل
49فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

7برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156مندىلي2508دياىل
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اصوات 

المرشح

3هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156مندىلي2508دياىل

11رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158مندىلي2508دياىل

ي2162مندىلي2508دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 46شي 

ي2168مندىلي2508دياىل
 
11ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168مندىلي2508دياىل
 
6مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185مندىلي2508دياىل 6غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

5عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185مندىلي2508دياىل

ر1تحالف الفتح2109التحرير2510دياىل ر جاسم نارص حسي  200حسي 

76همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109التحرير2510دياىل

45منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109التحرير2510دياىل

ي2118التحرير2510دياىل
47فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

297برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156التحرير2510دياىل

50هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156التحرير2510دياىل

152رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158التحرير2510دياىل

ي2162التحرير2510دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 4شي 

ي2168التحرير2510دياىل
 
344ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168التحرير2510دياىل
 
32احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168التحرير2510دياىل
 
88مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ر4ائتالف الوطنية2185التحرير2510دياىل 669غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

361رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185التحرير2510دياىل

44عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185التحرير2510دياىل

3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ر1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل ر جاسم نارص حسي  210حسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ي1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل 4عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل 2قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل
1مهدي تف 

9هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ي2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل
1احمد صالل عزيز عان 

ر2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل 4حسن شاكر عودة حسي 

1خلدون محمد ابراهيم محمد2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ي خلف2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل
2عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل
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اصوات 

المرشح

1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

2نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

1همام باقر عبد المجيد حمودي2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

448همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ر يوسف4تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل 1فالح حسن ياسي 

83منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109بعقوبة المركز2511دياىل

ي2118بعقوبة المركز2511دياىل
ر1تيار الحكمة الوطنر 2حسن فدعم عسل حسي 

ي2118بعقوبة المركز2511دياىل
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 3عبدالحسي 

ي2118بعقوبة المركز2511دياىل
2عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ي2118بعقوبة المركز2511دياىل
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ي2118بعقوبة المركز2511دياىل
42فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي2118بعقوبة المركز2511دياىل
3معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

342برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

1جمال فاخر عويد علي1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

3حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

ي1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل 1رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

12ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

6محمد  رضا داود نارص1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

ر عذافة1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل 2محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

ر حبيب20سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل ى  حبيب حسي  1برسر

ر حاتم عباس20سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل 1حوراء حسي 

16هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156بعقوبة المركز2511دياىل

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل

12حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل

ر حسن1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل 1خالد متعب ياسي 

196رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل 1علي حسي 
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اصوات 

المرشح

2قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158بعقوبة المركز2511دياىل

ي2162بعقوبة المركز2511دياىل
ي الكوردستانر

2ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162بعقوبة المركز2511دياىل
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 9شي 

ي2162بعقوبة المركز2511دياىل
ي الكوردستانر

1صاحب رشيد موىس فرج1االتحاد الوطنر

ي2168بعقوبة المركز2511دياىل
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي2168بعقوبة المركز2511دياىل
 
528ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168بعقوبة المركز2511دياىل
 
45احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي2168بعقوبة المركز2511دياىل
 
176مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

1ختام سلمان عبد عيىس4ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل

1رائد ابراهيم حمد سليم4ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل

ر4ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل 75غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

687رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل

ر7ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل 1صالح زبار حسن حسي 

1بسام كريم نارص جعفر10ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل

82عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185بعقوبة المركز2511دياىل

ي سعد2512دياىل
ر1تحالف الفتح2109بنر ر جاسم نارص حسي  139حسي 

ي سعد2512دياىل
296همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح2109بنر

ي سعد2512دياىل
7منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح2109بنر

ي سعد2512دياىل
ي2118بنر

5فرات محمد عبد حسن1تيار الحكمة الوطنر

ي سعد2512دياىل
231برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156بنر

ي سعد2512دياىل
256هوازن  حسن  مهدي  عبدعلي20سائرون2156بنر

ي سعد2512دياىل
72رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158بنر

ي سعد2512دياىل
ي2168بنر

 
956ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي سعد2512دياىل
ي2168بنر

 
35احمد مظهر ابراهيم محمد3تحالف القرار العراق

ي سعد2512دياىل
ي2168بنر

 
522مضر معن صالح خلف12تحالف القرار العراق

ي سعد2512دياىل
ر4ائتالف الوطنية2185بنر 342غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

ي سعد2512دياىل
328رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185بنر

ي سعد2512دياىل
31عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف10ائتالف الوطنية2185بنر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

118رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

ي عمران1تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار 4قاسم محمد جالل حسي 

ي2تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار
1احمد صالل عزيز عان 

2فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

135نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

1خالد عبد الوهاب ايوب المال6تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار
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اصوات 

المرشح

1خزعل كاطع عيىس جي 6تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

60عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

1كريم خصاف ستار رداد6تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

136وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

11منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109المثنـى1862ذي قار

ي118المثنـى1862ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 10اسعد ياسي 

ي118المثنـى1862ذي قار
83اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار

91عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار

ي4ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار
1انتصار حسن علي منجر

47زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار

37كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152المثنـى1862ذي قار

3برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156المثنـى1862ذي قار

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156المثنـى1862ذي قار

ي1سائرون156المثنـى1862ذي قار 2رامي جبار  محمد  رسر

135صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المثنـى1862ذي قار

2نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156المثنـى1862ذي قار

3باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المثنـى1862ذي قار

34حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156المثنـى1862ذي قار

1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المثنـى1862ذي قار

ر2سائرون156المثنـى1862ذي قار 1قحطان عباس  نعمان حسي 

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156المثنـى1862ذي قار

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156المثنـى1862ذي قار

1عباس عبدالزهرة سلطان خلف7سائرون156المثنـى1862ذي قار

1علي  غاوي حسن جاسم7سائرون156المثنـى1862ذي قار

1عمر عباس  خضي  عباس7سائرون156المثنـى1862ذي قار

151قضي محسن محمد مطر7سائرون156المثنـى1862ذي قار

2حسن حاجم فزيــــع عودة21سائرون156المثنـى1862ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156المثنـى1862ذي قار 23ناج 

223غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156المثنـى1862ذي قار

619هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156المثنـى1862ذي قار

ي2ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار
1حمادي محمد راضر

481عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار
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1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار

126عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار

2منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158المثنـى1862ذي قار 284حسي 

68رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109البطـحاء1863ذي قار

4نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109البطـحاء1863ذي قار

4عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109البطـحاء1863ذي قار

18وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109البطـحاء1863ذي قار

83منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109البطـحاء1863ذي قار

ي118البطـحاء1863ذي قار
12اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

36عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152البطـحاء1863ذي قار

3زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152البطـحاء1863ذي قار

13كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152البطـحاء1863ذي قار

31صادق  حميد حسن عويد1سائرون156البطـحاء1863ذي قار

6حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156البطـحاء1863ذي قار

44قضي محسن محمد مطر7سائرون156البطـحاء1863ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156البطـحاء1863ذي قار 4ناج 

179غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156البطـحاء1863ذي قار

99هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156البطـحاء1863ذي قار

119عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158البطـحاء1863ذي قار

10عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158البطـحاء1863ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158البطـحاء1863ذي قار 1073حسي 

192رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109سـوق الشيوخ1864ذي قار

29نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109سـوق الشيوخ1864ذي قار

138عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109سـوق الشيوخ1864ذي قار

76وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109سـوق الشيوخ1864ذي قار

2منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109سـوق الشيوخ1864ذي قار

ي118سـوق الشيوخ1864ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 4اسعد ياسي 

ي118سـوق الشيوخ1864ذي قار
15اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

58عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152سـوق الشيوخ1864ذي قار

2عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون152سـوق الشيوخ1864ذي قار

29زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152سـوق الشيوخ1864ذي قار

45كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152سـوق الشيوخ1864ذي قار

133صادق  حميد حسن عويد1سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار

16حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار
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المرشح

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار

4004قضي محسن محمد مطر7سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار 8ناج 

101غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار

982هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156سـوق الشيوخ1864ذي قار

365عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158سـوق الشيوخ1864ذي قار

1671عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158سـوق الشيوخ1864ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158سـوق الشيوخ1864ذي قار 18حسي 

270رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الفضلية1865ذي قار

37نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الفضلية1865ذي قار

277عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الفضلية1865ذي قار

132وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الفضلية1865ذي قار

10منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الفضلية1865ذي قار

ي118الفضلية1865ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 2اسعد ياسي 

ي118الفضلية1865ذي قار
25اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

51عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الفضلية1865ذي قار

9زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الفضلية1865ذي قار

31كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الفضلية1865ذي قار

92صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفضلية1865ذي قار

22حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الفضلية1865ذي قار

736قضي محسن محمد مطر7سائرون156الفضلية1865ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الفضلية1865ذي قار 5ناج 

34غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الفضلية1865ذي قار

168هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الفضلية1865ذي قار

304عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الفضلية1865ذي قار

306عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفضلية1865ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الفضلية1865ذي قار 2حسي 

294رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109العكيكة1866ذي قار

123نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109العكيكة1866ذي قار

69عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109العكيكة1866ذي قار

404وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109العكيكة1866ذي قار

25منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109العكيكة1866ذي قار

ي118العكيكة1866ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 2اسعد ياسي 

ي118العكيكة1866ذي قار
2اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

24عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152العكيكة1866ذي قار

19زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152العكيكة1866ذي قار
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43كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152العكيكة1866ذي قار

72صادق  حميد حسن عويد1سائرون156العكيكة1866ذي قار

14حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156العكيكة1866ذي قار

1093قضي محسن محمد مطر7سائرون156العكيكة1866ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156العكيكة1866ذي قار 3ناج 

141غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156العكيكة1866ذي قار

179هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156العكيكة1866ذي قار

146عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158العكيكة1866ذي قار

1373عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158العكيكة1866ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158العكيكة1866ذي قار 11حسي 

ي سعيد1867ذي قار
253رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
302نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
126عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
154وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
28منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
ي118كرمة بنر

ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 2اسعد ياسي 

ي سعيد1867ذي قار
ي118كرمة بنر

36اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

ي سعيد1867ذي قار
53عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
22زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
8كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
47صادق  حميد حسن عويد1سائرون156كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
8حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
1002قضي محسن محمد مطر7سائرون156كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
ي رديس عبد شعبان21سائرون156كرمة بنر 53ناج 

ي سعيد1867ذي قار
30غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
242هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
246عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158كرمة بنر

ي سعيد1867ذي قار
499عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158كرمة بنر

92رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109اور1868ذي قار

109نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109اور1868ذي قار

96عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109اور1868ذي قار

181وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109اور1868ذي قار

14منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109اور1868ذي قار

ي118اور1868ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 16اسعد ياسي 

ي118اور1868ذي قار
60اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

60عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152اور1868ذي قار
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28زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152اور1868ذي قار

27كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152اور1868ذي قار

96صادق  حميد حسن عويد1سائرون156اور1868ذي قار

114حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156اور1868ذي قار

56قضي محسن محمد مطر7سائرون156اور1868ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156اور1868ذي قار 17ناج 

209غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156اور1868ذي قار

245هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156اور1868ذي قار

395عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158اور1868ذي قار

115عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158اور1868ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158اور1868ذي قار 46حسي 

82رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109سيـد دخيل1869ذي قار

282نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109سيـد دخيل1869ذي قار

328عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109سيـد دخيل1869ذي قار

449وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109سيـد دخيل1869ذي قار

112منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109سيـد دخيل1869ذي قار

ي118سيـد دخيل1869ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 4اسعد ياسي 

ي118سيـد دخيل1869ذي قار
33اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

67عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152سيـد دخيل1869ذي قار

90زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152سيـد دخيل1869ذي قار

25كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152سيـد دخيل1869ذي قار

73صادق  حميد حسن عويد1سائرون156سيـد دخيل1869ذي قار

5حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156سيـد دخيل1869ذي قار

47قضي محسن محمد مطر7سائرون156سيـد دخيل1869ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156سيـد دخيل1869ذي قار 26ناج 

525غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156سيـد دخيل1869ذي قار

117هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156سيـد دخيل1869ذي قار

253عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158سيـد دخيل1869ذي قار

327عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158سيـد دخيل1869ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158سيـد دخيل1869ذي قار 16حسي 

123رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109االصـالح1870ذي قار

73نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109االصـالح1870ذي قار

331عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109االصـالح1870ذي قار

70وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109االصـالح1870ذي قار

29منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109االصـالح1870ذي قار

ي118االصـالح1870ذي قار
44اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر
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25عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152االصـالح1870ذي قار

244زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152االصـالح1870ذي قار

378كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152االصـالح1870ذي قار

152صادق  حميد حسن عويد1سائرون156االصـالح1870ذي قار

74حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156االصـالح1870ذي قار

33قضي محسن محمد مطر7سائرون156االصـالح1870ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156االصـالح1870ذي قار 17ناج 

158غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156االصـالح1870ذي قار

154هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156االصـالح1870ذي قار

300عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158االصـالح1870ذي قار

183عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158االصـالح1870ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158االصـالح1870ذي قار 25حسي 

127رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الفهـود1871ذي قار

75نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الفهـود1871ذي قار

250عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الفهـود1871ذي قار

98وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الفهـود1871ذي قار

59منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الفهـود1871ذي قار

ي118الفهـود1871ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 1اسعد ياسي 

ي118الفهـود1871ذي قار
67اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

38عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الفهـود1871ذي قار

43زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الفهـود1871ذي قار

10كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الفهـود1871ذي قار

134صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفهـود1871ذي قار

13حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الفهـود1871ذي قار

32قضي محسن محمد مطر7سائرون156الفهـود1871ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الفهـود1871ذي قار 3ناج 

11غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الفهـود1871ذي قار

141هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الفهـود1871ذي قار

352عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الفهـود1871ذي قار

84عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفهـود1871ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الفهـود1871ذي قار 4حسي 

10رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109المنار1872ذي قار

94نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109المنار1872ذي قار

30عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109المنار1872ذي قار

286وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109المنار1872ذي قار

ي118المنار1872ذي قار
2اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر
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1عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152المنار1872ذي قار

3زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152المنار1872ذي قار

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المنار1872ذي قار

2قضي محسن محمد مطر7سائرون156المنار1872ذي قار

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156المنار1872ذي قار

2هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156المنار1872ذي قار

8عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158المنار1872ذي قار

10عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158المنار1872ذي قار

106رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الجبـايش1873ذي قار

107نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الجبـايش1873ذي قار

182عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الجبـايش1873ذي قار

249وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الجبـايش1873ذي قار

2منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الجبـايش1873ذي قار

ي118الجبـايش1873ذي قار
ي7تيار الحكمة الوطنر 1هادي قاسم جي  مرسر

ي118الجبـايش1873ذي قار
3اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون152الجبـايش1873ذي قار

14عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الجبـايش1873ذي قار

12زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الجبـايش1873ذي قار

3كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الجبـايش1873ذي قار

106صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الجبـايش1873ذي قار

9حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الجبـايش1873ذي قار

85قضي محسن محمد مطر7سائرون156الجبـايش1873ذي قار

6غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الجبـايش1873ذي قار

39هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الجبـايش1873ذي قار

484عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الجبـايش1873ذي قار

16عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الجبـايش1873ذي قار

189رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الشـطرة1874ذي قار

1جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح109الشـطرة1874ذي قار

793نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الشـطرة1874ذي قار

776عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الشـطرة1874ذي قار

115وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الشـطرة1874ذي قار

474منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الشـطرة1874ذي قار

ي118الشـطرة1874ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 12اسعد ياسي 

ي118الشـطرة1874ذي قار
66اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

335عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الشـطرة1874ذي قار

261زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الشـطرة1874ذي قار

Page 925 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

136كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الشـطرة1874ذي قار

63صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الشـطرة1874ذي قار

39حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الشـطرة1874ذي قار

26قضي محسن محمد مطر7سائرون156الشـطرة1874ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الشـطرة1874ذي قار 919ناج 

221غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الشـطرة1874ذي قار

352هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الشـطرة1874ذي قار

107عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الشـطرة1874ذي قار

27عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الشـطرة1874ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الشـطرة1874ذي قار 545حسي 

399رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الغـراف1875ذي قار

255نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الغـراف1875ذي قار

215عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الغـراف1875ذي قار

59وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الغـراف1875ذي قار

159منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الغـراف1875ذي قار

ي118الغـراف1875ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 4اسعد ياسي 

ي118الغـراف1875ذي قار
39اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

292عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الغـراف1875ذي قار

244زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الغـراف1875ذي قار

69كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الغـراف1875ذي قار

127صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الغـراف1875ذي قار

12حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الغـراف1875ذي قار

24قضي محسن محمد مطر7سائرون156الغـراف1875ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الغـراف1875ذي قار 1465ناج 

219غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الغـراف1875ذي قار

145هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الغـراف1875ذي قار

181عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الغـراف1875ذي قار

36عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الغـراف1875ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الغـراف1875ذي قار 85حسي 

234رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الـدواية1876ذي قار

483نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الـدواية1876ذي قار

550عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الـدواية1876ذي قار

331وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الـدواية1876ذي قار

791منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الـدواية1876ذي قار

ي118الـدواية1876ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 6اسعد ياسي 

ي118الـدواية1876ذي قار
221اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر
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326عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الـدواية1876ذي قار

556زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الـدواية1876ذي قار

97كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الـدواية1876ذي قار

52صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الـدواية1876ذي قار

12حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الـدواية1876ذي قار

5قضي محسن محمد مطر7سائرون156الـدواية1876ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الـدواية1876ذي قار 2200ناج 

55غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الـدواية1876ذي قار

68هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الـدواية1876ذي قار

56عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الـدواية1876ذي قار

58عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الـدواية1876ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الـدواية1876ذي قار 2حسي 

123رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109النصـر1877ذي قار

136نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109النصـر1877ذي قار

459عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109النصـر1877ذي قار

42وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109النصـر1877ذي قار

701منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109النصـر1877ذي قار

ي118النصـر1877ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 9اسعد ياسي 

ي118النصـر1877ذي قار
632اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

523عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152النصـر1877ذي قار

207زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152النصـر1877ذي قار

439كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152النصـر1877ذي قار

73صادق  حميد حسن عويد1سائرون156النصـر1877ذي قار

13حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156النصـر1877ذي قار

7قضي محسن محمد مطر7سائرون156النصـر1877ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156النصـر1877ذي قار 8ناج 

852غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156النصـر1877ذي قار

58هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156النصـر1877ذي قار

179عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158النصـر1877ذي قار

60عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158النصـر1877ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158النصـر1877ذي قار 50حسي 

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الرفـاعي1878ذي قار

344رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الرفـاعي1878ذي قار

188نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الرفـاعي1878ذي قار

788عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الرفـاعي1878ذي قار

220وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الرفـاعي1878ذي قار
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222منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الرفـاعي1878ذي قار

ي118الرفـاعي1878ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 28اسعد ياسي 

ي118الرفـاعي1878ذي قار
115اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

125عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الرفـاعي1878ذي قار

1433زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الرفـاعي1878ذي قار

1420كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الرفـاعي1878ذي قار

509صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الرفـاعي1878ذي قار

97حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الرفـاعي1878ذي قار

41قضي محسن محمد مطر7سائرون156الرفـاعي1878ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الرفـاعي1878ذي قار 13ناج 

99غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الرفـاعي1878ذي قار

370هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الرفـاعي1878ذي قار

386عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الرفـاعي1878ذي قار

49عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الرفـاعي1878ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الرفـاعي1878ذي قار 45حسي 

136رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109قلعة سكر1879ذي قار

19نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109قلعة سكر1879ذي قار

539عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109قلعة سكر1879ذي قار

255وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109قلعة سكر1879ذي قار

10منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109قلعة سكر1879ذي قار

ي118قلعة سكر1879ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 184اسعد ياسي 

ي118قلعة سكر1879ذي قار
33اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

109عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152قلعة سكر1879ذي قار

429زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152قلعة سكر1879ذي قار

612كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152قلعة سكر1879ذي قار

5631صادق  حميد حسن عويد1سائرون156قلعة سكر1879ذي قار

64حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156قلعة سكر1879ذي قار

22قضي محسن محمد مطر7سائرون156قلعة سكر1879ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156قلعة سكر1879ذي قار 5ناج 

8غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156قلعة سكر1879ذي قار

242هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156قلعة سكر1879ذي قار

368عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158قلعة سكر1879ذي قار

146عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158قلعة سكر1879ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158قلعة سكر1879ذي قار 11حسي 

92رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الفـجر1880ذي قار

34نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الفـجر1880ذي قار
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412عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الفـجر1880ذي قار

145وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الفـجر1880ذي قار

6منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الفـجر1880ذي قار

ي118الفـجر1880ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 4256اسعد ياسي 

ي118الفـجر1880ذي قار
40اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

132عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الفـجر1880ذي قار

66زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الفـجر1880ذي قار

361كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الفـجر1880ذي قار

184صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفـجر1880ذي قار

5193حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الفـجر1880ذي قار

49قضي محسن محمد مطر7سائرون156الفـجر1880ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الفـجر1880ذي قار 6ناج 

20غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الفـجر1880ذي قار

131هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الفـجر1880ذي قار

565عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الفـجر1880ذي قار

108عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الفـجر1880ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الفـجر1880ذي قار 8حسي 

160رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

ي عمران1تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار 1علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار
1محمد تف 

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

ي خلف2تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

123نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

137عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

101وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

13منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109النارصيـة1891ذي قار

ي118النارصيـة1891ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 11اسعد ياسي 

ي118النارصيـة1891ذي قار
39اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

73عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152النارصيـة1891ذي قار

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون152النارصيـة1891ذي قار

10زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152النارصيـة1891ذي قار

1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون152النارصيـة1891ذي قار

31كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152النارصيـة1891ذي قار

108صادق  حميد حسن عويد1سائرون156النارصيـة1891ذي قار

ر عذافة1سائرون156النارصيـة1891ذي قار 1محمد علي حسي 
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54حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156النارصيـة1891ذي قار

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156النارصيـة1891ذي قار

1علي  كامل رسول يارس7سائرون156النارصيـة1891ذي قار

84قضي محسن محمد مطر7سائرون156النارصيـة1891ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156النارصيـة1891ذي قار 25ناج 

243غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156النارصيـة1891ذي قار

569هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156النارصيـة1891ذي قار

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158النارصيـة1891ذي قار

321عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158النارصيـة1891ذي قار

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158النارصيـة1891ذي قار

99عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158النارصيـة1891ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158النارصيـة1891ذي قار 53حسي 

124رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الطـار1892ذي قار

41نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الطـار1892ذي قار

89عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الطـار1892ذي قار

52وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الطـار1892ذي قار

1منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الطـار1892ذي قار

ي118الطـار1892ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 2اسعد ياسي 

ي118الطـار1892ذي قار
11اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

41عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الطـار1892ذي قار

10زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الطـار1892ذي قار

8كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الطـار1892ذي قار

9صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الطـار1892ذي قار

8حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الطـار1892ذي قار

122قضي محسن محمد مطر7سائرون156الطـار1892ذي قار

1غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الطـار1892ذي قار

26هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الطـار1892ذي قار

108عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الطـار1892ذي قار

514عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الطـار1892ذي قار

78رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109سومر1893ذي قار

54نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109سومر1893ذي قار

40عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109سومر1893ذي قار

56وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109سومر1893ذي قار

3منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109سومر1893ذي قار

ي118سومر1893ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 3اسعد ياسي 

ي118سومر1893ذي قار
14اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر
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96عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152سومر1893ذي قار

10زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152سومر1893ذي قار

44كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152سومر1893ذي قار

69صادق  حميد حسن عويد1سائرون156سومر1893ذي قار

34حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156سومر1893ذي قار

32قضي محسن محمد مطر7سائرون156سومر1893ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156سومر1893ذي قار 14ناج 

333غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156سومر1893ذي قار

292هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156سومر1893ذي قار

394عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158سومر1893ذي قار

40عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158سومر1893ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158سومر1893ذي قار 332حسي 

108رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الشهداء1894ذي قار

69نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109الشهداء1894ذي قار

130عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109الشهداء1894ذي قار

147وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109الشهداء1894ذي قار

13منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109الشهداء1894ذي قار

ي118الشهداء1894ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 13اسعد ياسي 

ي118الشهداء1894ذي قار
45اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

121عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152الشهداء1894ذي قار

25زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152الشهداء1894ذي قار

44كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152الشهداء1894ذي قار

156صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الشهداء1894ذي قار

62حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الشهداء1894ذي قار

83قضي محسن محمد مطر7سائرون156الشهداء1894ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156الشهداء1894ذي قار 21ناج 

369غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156الشهداء1894ذي قار

474هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156الشهداء1894ذي قار

472عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الشهداء1894ذي قار

128عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158الشهداء1894ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158الشهداء1894ذي قار 195حسي 

175رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109اكـد1895ذي قار

788نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109اكـد1895ذي قار

926عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109اكـد1895ذي قار

81وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109اكـد1895ذي قار

471منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109اكـد1895ذي قار
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ي118اكـد1895ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 7اسعد ياسي 

ي118اكـد1895ذي قار
115اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

286عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152اكـد1895ذي قار

275زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152اكـد1895ذي قار

91كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152اكـد1895ذي قار

48صادق  حميد حسن عويد1سائرون156اكـد1895ذي قار

19حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156اكـد1895ذي قار

20قضي محسن محمد مطر7سائرون156اكـد1895ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156اكـد1895ذي قار 669ناج 

168غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156اكـد1895ذي قار

168هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156اكـد1895ذي قار

200عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158اكـد1895ذي قار

44عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158اكـد1895ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158اكـد1895ذي قار 803حسي 

145رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109مدينة الصدر1896ذي قار

104نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح109مدينة الصدر1896ذي قار

71عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح109مدينة الصدر1896ذي قار

129وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح109مدينة الصدر1896ذي قار

16منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح109مدينة الصدر1896ذي قار

ي118مدينة الصدر1896ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 4اسعد ياسي 

ي118مدينة الصدر1896ذي قار
47اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

75عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون152مدينة الصدر1896ذي قار

22زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون152مدينة الصدر1896ذي قار

58كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون152مدينة الصدر1896ذي قار

80صادق  حميد حسن عويد1سائرون156مدينة الصدر1896ذي قار

52حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156مدينة الصدر1896ذي قار

23قضي محسن محمد مطر7سائرون156مدينة الصدر1896ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون156مدينة الصدر1896ذي قار 10ناج 

208غايب فيصل عنيد حامي30سائرون156مدينة الصدر1896ذي قار

222هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون156مدينة الصدر1896ذي قار

700عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158مدينة الصدر1896ذي قار

52عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158مدينة الصدر1896ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض158مدينة الصدر1896ذي قار 336حسي 

131رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109المثنر 2862ذي قار

173نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109المثنر 2862ذي قار

106عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109المثنر 2862ذي قار
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ر6تحالف الفتح2109المثنر 2862ذي قار 1عدي عواد كاظم حسي 

104وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109المثنر 2862ذي قار

25منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109المثنر 2862ذي قار

ي2118المثنر 2862ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 14اسعد ياسي 

ي2118المثنر 2862ذي قار
31اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152المثنر 2862ذي قار

101عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152المثنر 2862ذي قار

ر حمود4ائتالف دولة القانون2152المثنر 2862ذي قار 1زينب عارف عبد الحسي 

22زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152المثنر 2862ذي قار

1صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون2152المثنر 2862ذي قار

59كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152المثنر 2862ذي قار

278صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156المثنر 2862ذي قار

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156المثنر 2862ذي قار

76حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156المثنر 2862ذي قار

302قضي محسن محمد مطر7سائرون2156المثنر 2862ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156المثنر 2862ذي قار 33ناج 

186غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156المثنر 2862ذي قار

591هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156المثنر 2862ذي قار

454عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158المثنر 2862ذي قار

246عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158المثنر 2862ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158المثنر 2862ذي قار 210حسي 

183رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109سوق الشيوخ 2864ذي قار

44نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109سوق الشيوخ 2864ذي قار

172عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109سوق الشيوخ 2864ذي قار

104وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109سوق الشيوخ 2864ذي قار

4منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109سوق الشيوخ 2864ذي قار

ي2118سوق الشيوخ 2864ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 6اسعد ياسي 

ي2118سوق الشيوخ 2864ذي قار
21اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

66عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152سوق الشيوخ 2864ذي قار

53زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152سوق الشيوخ 2864ذي قار

49كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152سوق الشيوخ 2864ذي قار

168صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156سوق الشيوخ 2864ذي قار

20حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156سوق الشيوخ 2864ذي قار

4017قضي محسن محمد مطر7سائرون2156سوق الشيوخ 2864ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156سوق الشيوخ 2864ذي قار 2ناج 

171غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156سوق الشيوخ 2864ذي قار
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612هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156سوق الشيوخ 2864ذي قار

433عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158سوق الشيوخ 2864ذي قار

783عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158سوق الشيوخ 2864ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158سوق الشيوخ 2864ذي قار 18حسي 

76رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109اور 2868ذي قار

65نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109اور 2868ذي قار

65عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109اور 2868ذي قار

368وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109اور 2868ذي قار

7منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109اور 2868ذي قار

ي2118اور 2868ذي قار
20اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

56عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152اور 2868ذي قار

24زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152اور 2868ذي قار

36كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152اور 2868ذي قار

85صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156اور 2868ذي قار

25حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156اور 2868ذي قار

54قضي محسن محمد مطر7سائرون2156اور 2868ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156اور 2868ذي قار 36ناج 

170غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156اور 2868ذي قار

186هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156اور 2868ذي قار

ي2ائتالف النض2158اور 2868ذي قار  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

كو عابد محمد اسماعيل2ائتالف النض2158اور 2868ذي قار 1شي 

803عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158اور 2868ذي قار

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158اور 2868ذي قار

136عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158اور 2868ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158اور 2868ذي قار 494حسي 

85رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109الشطرة 2874ذي قار

726نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109الشطرة 2874ذي قار

570عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109الشطرة 2874ذي قار

33وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109الشطرة 2874ذي قار

184منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109الشطرة 2874ذي قار

ي2118الشطرة 2874ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 6اسعد ياسي 

ي2118الشطرة 2874ذي قار
31اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

159عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152الشطرة 2874ذي قار

180زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152الشطرة 2874ذي قار

61كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152الشطرة 2874ذي قار

40صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الشطرة 2874ذي قار
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10حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156الشطرة 2874ذي قار

10قضي محسن محمد مطر7سائرون2156الشطرة 2874ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156الشطرة 2874ذي قار 602ناج 

90غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156الشطرة 2874ذي قار

223هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156الشطرة 2874ذي قار

26عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158الشطرة 2874ذي قار

31عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158الشطرة 2874ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158الشطرة 2874ذي قار 270حسي 

668رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109الغراف 2875ذي قار

293نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109الغراف 2875ذي قار

169عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109الغراف 2875ذي قار

89وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109الغراف 2875ذي قار

110منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109الغراف 2875ذي قار

ي2118الغراف 2875ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 9اسعد ياسي 

ي2118الغراف 2875ذي قار
69اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

768عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152الغراف 2875ذي قار

259زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152الغراف 2875ذي قار

30كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152الغراف 2875ذي قار

87صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الغراف 2875ذي قار

53حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156الغراف 2875ذي قار

19قضي محسن محمد مطر7سائرون2156الغراف 2875ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156الغراف 2875ذي قار 841ناج 

223غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156الغراف 2875ذي قار

90هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156الغراف 2875ذي قار

220عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158الغراف 2875ذي قار

88عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158الغراف 2875ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158الغراف 2875ذي قار 68حسي 

116رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109النض 2877ذي قار

206نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109النض 2877ذي قار

493عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109النض 2877ذي قار

57وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109النض 2877ذي قار

457منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109النض 2877ذي قار

ي2118النض 2877ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 14اسعد ياسي 

ي2118النض 2877ذي قار
910اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

361عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152النض 2877ذي قار

303زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152النض 2877ذي قار
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185كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152النض 2877ذي قار

65صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156النض 2877ذي قار

14حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156النض 2877ذي قار

6قضي محسن محمد مطر7سائرون2156النض 2877ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156النض 2877ذي قار 48ناج 

550غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156النض 2877ذي قار

54هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156النض 2877ذي قار

387عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158النض 2877ذي قار

54عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158النض 2877ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158النض 2877ذي قار 31حسي 

89رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109الرفاعي 2878ذي قار

177نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109الرفاعي 2878ذي قار

232عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109الرفاعي 2878ذي قار

91وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109الرفاعي 2878ذي قار

121منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109الرفاعي 2878ذي قار

ي2118الرفاعي 2878ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 14اسعد ياسي 

ي2118الرفاعي 2878ذي قار
21اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

50عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152الرفاعي 2878ذي قار

1120زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152الرفاعي 2878ذي قار

311كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152الرفاعي 2878ذي قار

162صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الرفاعي 2878ذي قار

60حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156الرفاعي 2878ذي قار

13قضي محسن محمد مطر7سائرون2156الرفاعي 2878ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156الرفاعي 2878ذي قار 8ناج 

31غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156الرفاعي 2878ذي قار

13هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156الرفاعي 2878ذي قار

74عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158الرفاعي 2878ذي قار

58عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158الرفاعي 2878ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158الرفاعي 2878ذي قار 18حسي 

150رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109قلعة سكر 2879ذي قار

ر1تحالف الفتح2109قلعة سكر 2879ذي قار 1قاسم محمد جالل حسي 

16نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109قلعة سكر 2879ذي قار

715عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109قلعة سكر 2879ذي قار

266وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109قلعة سكر 2879ذي قار

5منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109قلعة سكر 2879ذي قار

ي2118قلعة سكر 2879ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 256اسعد ياسي 
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ي2118قلعة سكر 2879ذي قار
60اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

1امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون2152قلعة سكر 2879ذي قار

178عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152قلعة سكر 2879ذي قار

173زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152قلعة سكر 2879ذي قار

1046كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152قلعة سكر 2879ذي قار

4402صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156قلعة سكر 2879ذي قار

129حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156قلعة سكر 2879ذي قار

24قضي محسن محمد مطر7سائرون2156قلعة سكر 2879ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156قلعة سكر 2879ذي قار 4ناج 

7غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156قلعة سكر 2879ذي قار

244هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156قلعة سكر 2879ذي قار

188عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158قلعة سكر 2879ذي قار

126عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158قلعة سكر 2879ذي قار

199رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

ر1تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار 1قاسم محمد جالل حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

1علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

139نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

137عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

95وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

30منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109النارصية 2891ذي قار

ي2118النارصية 2891ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 14اسعد ياسي 

ي2118النارصية 2891ذي قار
ر7تيار الحكمة الوطنر 1علي غركان عامر حسي 

ي2118النارصية 2891ذي قار
36اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

1حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

1خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

144عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

1عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

1عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

1نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

39زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

1عالء  شهد علي  راهي7ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

1عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

59كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152النارصية 2891ذي قار

ي1سائرون2156النارصية 2891ذي قار 2رامي جبار  محمد  رسر

155صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156النارصية 2891ذي قار
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1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1محمد  رضا داود نارص1سائرون2156النارصية 2891ذي قار

ر عذافة1سائرون2156النارصية 2891ذي قار 1محمد علي حسي 

96حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1عدنان عبدالكريم عبدعلي عمران7سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1علي  غاوي حسن جاسم7سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1عمر عباس  خضي  عباس7سائرون2156النارصية 2891ذي قار

113قضي محسن محمد مطر7سائرون2156النارصية 2891ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156النارصية 2891ذي قار 60ناج 

247غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1055هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156النارصية 2891ذي قار

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158النارصية 2891ذي قار

399عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158النارصية 2891ذي قار

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158النارصية 2891ذي قار

152عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158النارصية 2891ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158النارصية 2891ذي قار 80حسي 

1مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض2158النارصية 2891ذي قار

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

114رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار
2محمد تف 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

1علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

72نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

89عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

94وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

10منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109سومر 2893ذي قار

ي2118سومر 2893ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 2اسعد ياسي 

ي2118سومر 2893ذي قار
26اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

53عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152سومر 2893ذي قار

3عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون2152سومر 2893ذي قار

31زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152سومر 2893ذي قار

38كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152سومر 2893ذي قار

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156سومر 2893ذي قار

ي1سائرون2156سومر 2893ذي قار 1رامي جبار  محمد  رسر

107صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156سومر 2893ذي قار
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1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156سومر 2893ذي قار

2محمد  رضا داود نارص1سائرون2156سومر 2893ذي قار

27حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156سومر 2893ذي قار

62قضي محسن محمد مطر7سائرون2156سومر 2893ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156سومر 2893ذي قار 32ناج 

143غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156سومر 2893ذي قار

409هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156سومر 2893ذي قار

378عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158سومر 2893ذي قار

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض2158سومر 2893ذي قار

85عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158سومر 2893ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158سومر 2893ذي قار 292حسي 

132رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109الشهداء 2894ذي قار

58نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109الشهداء 2894ذي قار

114عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109الشهداء 2894ذي قار

229وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109الشهداء 2894ذي قار

27منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109الشهداء 2894ذي قار

ي2118الشهداء 2894ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 8اسعد ياسي 

ي2118الشهداء 2894ذي قار
36اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

128عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152الشهداء 2894ذي قار

28زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152الشهداء 2894ذي قار

37كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152الشهداء 2894ذي قار

136صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الشهداء 2894ذي قار

250حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156الشهداء 2894ذي قار

68قضي محسن محمد مطر7سائرون2156الشهداء 2894ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156الشهداء 2894ذي قار 20ناج 

340غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156الشهداء 2894ذي قار

336هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156الشهداء 2894ذي قار

702عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158الشهداء 2894ذي قار

66عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158الشهداء 2894ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158الشهداء 2894ذي قار 127حسي 

80رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109اكد 2895ذي قار

836نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109اكد 2895ذي قار

809عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109اكد 2895ذي قار

56وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109اكد 2895ذي قار

408منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109اكد 2895ذي قار

ي2118اكد 2895ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 1اسعد ياسي 
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ي2118اكد 2895ذي قار
46اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

122عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152اكد 2895ذي قار

539زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152اكد 2895ذي قار

58كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152اكد 2895ذي قار

32صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156اكد 2895ذي قار

20حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156اكد 2895ذي قار

13قضي محسن محمد مطر7سائرون2156اكد 2895ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156اكد 2895ذي قار 948ناج 

69غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156اكد 2895ذي قار

81هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156اكد 2895ذي قار

32عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158اكد 2895ذي قار

25عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158اكد 2895ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158اكد 2895ذي قار 39حسي 

48رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109مدينة الصدر 2896ذي قار

49نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109مدينة الصدر 2896ذي قار

21عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح2109مدينة الصدر 2896ذي قار

25وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح2109مدينة الصدر 2896ذي قار

2منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح2109مدينة الصدر 2896ذي قار

ي2118مدينة الصدر 2896ذي قار
10اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

57عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون2152مدينة الصدر 2896ذي قار

11زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون2152مدينة الصدر 2896ذي قار

31كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون2152مدينة الصدر 2896ذي قار

81صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156مدينة الصدر 2896ذي قار

139حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156مدينة الصدر 2896ذي قار

26قضي محسن محمد مطر7سائرون2156مدينة الصدر 2896ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون2156مدينة الصدر 2896ذي قار 18ناج 

155غايب فيصل عنيد حامي30سائرون2156مدينة الصدر 2896ذي قار

467هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون2156مدينة الصدر 2896ذي قار

280عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158مدينة الصدر 2896ذي قار

48عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض2158مدينة الصدر 2896ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض2158مدينة الصدر 2896ذي قار 360حسي 

3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

5حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ر1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار ر جاسم نارص حسي  3حسي 

54رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار
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2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ي1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 6قاسم محمد جالل حسي 

4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ي  علي  حموش1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار
1محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار
1مهدي تف 

15هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ي2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار
1احمد صالل عزيز عان 

2جواد رحيم قاسم مختاض2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ر2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 6حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار
ر 1حسي 

6عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ي خلف2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

2علي لفته فنغش حسن2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

4فالح حسن جاسم مطلك2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

96نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1نيازي محمد مهدي معمار اوغلو2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1جاسم محمد  جعفر كاظم6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1خالد عبد الوهاب ايوب المال6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

2خضر مسلم عبد عباس6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

71عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ر6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 1عدي عواد كاظم حسي 

1علي محمد شندي مال هللا6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1كريم خصاف ستار رداد6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1ناظم زاير حطاب تعبان6تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

1حسن نجم عبد جاسم10تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ر عبداالمي  جي  نعمة10تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 1حسي 

1كاظم جبار مهاوي بداي10تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

120وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ي محمد علي12تحالف الفتح3109اور3868ذي قار 1محمد ناج 

5منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح3109اور3868ذي قار

ي3118اور3868ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 8اسعد ياسي 

ي3118اور3868ذي قار
ر عباس7تيار الحكمة الوطنر 2رعد نارص حسي 

ي3118اور3868ذي قار
2صاحب بندر عبيد عيفان7تيار الحكمة الوطنر
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ي3118اور3868ذي قار
1عبادي جبار عاكول فرحان7تيار الحكمة الوطنر

ي3118اور3868ذي قار
ر7تيار الحكمة الوطنر 1علي غركان عامر حسي 

ي3118اور3868ذي قار
ي7تيار الحكمة الوطنر 1هادي قاسم جي  مرسر

ي3118اور3868ذي قار
39اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

ي3118اور3868ذي قار
1حيدر خضي  عباس وىلي8تيار الحكمة الوطنر

7امال الدين مجيد حميد كاظم1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

5حيدر كعيم جالن دغش1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

8خلف  عبد الصمد  خلف  علي1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

1رعد فارس الماس سلمان1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

4عبداالله علي محمد طاهر1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

91عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

3عبود  وحيد عبود  عنيد1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

10عدنان  هادي  نور علي محمد االسدي1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

7علي  جي  حسون سلمان1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

1محمد سعدون حاتم صيهود1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

35نوري  كامل محمد حسن1ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

19زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

1صفاء  مسلم  بندر  سلمان4ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

1بالسم محمد منصور اسماعيل7ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

1علي  بالش جي  حميدي7ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

2عمار كاظم عبيد جاسم7ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

52كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون3152اور3868ذي قار

4برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون3156اور3868ذي قار

4جمال فاخر عويد علي1سائرون3156اور3868ذي قار

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون3156اور3868ذي قار

ي1سائرون3156اور3868ذي قار 10رامي جبار  محمد  رسر

134صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156اور3868ذي قار

4لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون3156اور3868ذي قار

27ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156اور3868ذي قار

3مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون3156اور3868ذي قار

13محمد  رضا داود نارص1سائرون3156اور3868ذي قار

ر عذافة1سائرون3156اور3868ذي قار 6محمد علي حسي 

5نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156اور3868ذي قار

18باسم خزعل خشان جازع2سائرون3156اور3868ذي قار

29حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون3156اور3868ذي قار

3رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156اور3868ذي قار
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2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون3156اور3868ذي قار

3علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون3156اور3868ذي قار

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون3156اور3868ذي قار

ر2سائرون3156اور3868ذي قار 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون3156اور3868ذي قار

2مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون3156اور3868ذي قار

2عباس رحيم جاسم  عباس7سائرون3156اور3868ذي قار

2عباس عبدالزهرة سلطان خلف7سائرون3156اور3868ذي قار

2عدنان عبدالكريم عبدعلي عمران7سائرون3156اور3868ذي قار

6علي  غاوي حسن جاسم7سائرون3156اور3868ذي قار

1عمر عباس  خضي  عباس7سائرون3156اور3868ذي قار

180قضي محسن محمد مطر7سائرون3156اور3868ذي قار

1كريم ضمد مشي  سلمان7سائرون3156اور3868ذي قار

5حسن حاجم فزيــــع عودة21سائرون3156اور3868ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون3156اور3868ذي قار 18ناج 

ي30سائرون3156اور3868ذي قار
2حسن كريم مطر شمجر

194غايب فيصل عنيد حامي30سائرون3156اور3868ذي قار

2محمد  حميد مهدي محمد30سائرون3156اور3868ذي قار

3فاضل  عباس عبد لفتة37سائرون3156اور3868ذي قار

258هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون3156اور3868ذي قار

ي2ائتالف النض3158اور3868ذي قار  اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض3158اور3868ذي قار

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158اور3868ذي قار 1عبدالحسي 

5عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض3158اور3868ذي قار

500عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158اور3868ذي قار

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض3158اور3868ذي قار

2فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض3158اور3868ذي قار

2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض3158اور3868ذي قار

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

2احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

3حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

229عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

2يرسى عبدالزهرة حميدي داخل4ائتالف النض3158اور3868ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض3158اور3868ذي قار 227حسي 
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4مهدي عبداالمي  اسماعيل حمد11ائتالف النض3158اور3868ذي قار

115رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح3109الشطرة 3874ذي قار

785نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح3109الشطرة 3874ذي قار

549عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح3109الشطرة 3874ذي قار

35وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح3109الشطرة 3874ذي قار

319منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح3109الشطرة 3874ذي قار

ي3118الشطرة 3874ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 6اسعد ياسي 

ي3118الشطرة 3874ذي قار
26اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

235عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152الشطرة 3874ذي قار

290زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون3152الشطرة 3874ذي قار

64كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون3152الشطرة 3874ذي قار

34صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156الشطرة 3874ذي قار

15حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون3156الشطرة 3874ذي قار

5قضي محسن محمد مطر7سائرون3156الشطرة 3874ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون3156الشطرة 3874ذي قار 684ناج 

96غايب فيصل عنيد حامي30سائرون3156الشطرة 3874ذي قار

115هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون3156الشطرة 3874ذي قار

51عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158الشطرة 3874ذي قار

16عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158الشطرة 3874ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض3158الشطرة 3874ذي قار 84حسي 

193رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح3109الرفاعي 3878ذي قار

26نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح3109الرفاعي 3878ذي قار

208عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح3109الرفاعي 3878ذي قار

115وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح3109الرفاعي 3878ذي قار

99منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح3109الرفاعي 3878ذي قار

ي3118الرفاعي 3878ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 45اسعد ياسي 

ي3118الرفاعي 3878ذي قار
46اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

59عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152الرفاعي 3878ذي قار

245زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون3152الرفاعي 3878ذي قار

1025كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون3152الرفاعي 3878ذي قار

177صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156الرفاعي 3878ذي قار

83حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون3156الرفاعي 3878ذي قار

19قضي محسن محمد مطر7سائرون3156الرفاعي 3878ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون3156الرفاعي 3878ذي قار 3ناج 

39غايب فيصل عنيد حامي30سائرون3156الرفاعي 3878ذي قار

60هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون3156الرفاعي 3878ذي قار
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156عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158الرفاعي 3878ذي قار

19عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158الرفاعي 3878ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض3158الرفاعي 3878ذي قار 13حسي 

73رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح3109سومر 3893ذي قار

56نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح3109سومر 3893ذي قار

79عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح3109سومر 3893ذي قار

105وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح3109سومر 3893ذي قار

9منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح3109سومر 3893ذي قار

ي3118سومر 3893ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 6اسعد ياسي 

ي3118سومر 3893ذي قار
13اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

64عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152سومر 3893ذي قار

22زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون3152سومر 3893ذي قار

30كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون3152سومر 3893ذي قار

137صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156سومر 3893ذي قار

68حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون3156سومر 3893ذي قار

99قضي محسن محمد مطر7سائرون3156سومر 3893ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون3156سومر 3893ذي قار 36ناج 

213غايب فيصل عنيد حامي30سائرون3156سومر 3893ذي قار

448هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون3156سومر 3893ذي قار

306عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158سومر 3893ذي قار

64عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158سومر 3893ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض3158سومر 3893ذي قار 74حسي 

68رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح3109الشهداء 3894ذي قار

86نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح3109الشهداء 3894ذي قار

65عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح3109الشهداء 3894ذي قار

72وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح3109الشهداء 3894ذي قار

13منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح3109الشهداء 3894ذي قار

ي3118الشهداء 3894ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 4اسعد ياسي 

ي3118الشهداء 3894ذي قار
61اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

87عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152الشهداء 3894ذي قار

13زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون3152الشهداء 3894ذي قار

47كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون3152الشهداء 3894ذي قار

90صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156الشهداء 3894ذي قار

57حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون3156الشهداء 3894ذي قار

57قضي محسن محمد مطر7سائرون3156الشهداء 3894ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون3156الشهداء 3894ذي قار 23ناج 

Page 945 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

174غايب فيصل عنيد حامي30سائرون3156الشهداء 3894ذي قار

180هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون3156الشهداء 3894ذي قار

746عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158الشهداء 3894ذي قار

61عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158الشهداء 3894ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض3158الشهداء 3894ذي قار 1605حسي 

62رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح3109مدينة الصدر 3896ذي قار

63نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح3109مدينة الصدر 3896ذي قار

64عبداالمي  حسن علي تعبان6تحالف الفتح3109مدينة الصدر 3896ذي قار

42وليد عبدالحسن عبود جفيت10تحالف الفتح3109مدينة الصدر 3896ذي قار

3منر قاسم باقر جابر12تحالف الفتح3109مدينة الصدر 3896ذي قار

ي3118مدينة الصدر 3896ذي قار
ر صباح بارح7تيار الحكمة الوطنر 1اسعد ياسي 

ي3118مدينة الصدر 3896ذي قار
58اجيال كريم سلمان مجي8تيار الحكمة الوطنر

73عبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل1ائتالف دولة القانون3152مدينة الصدر 3896ذي قار

8زينب وحيد سلمان علي4ائتالف دولة القانون3152مدينة الصدر 3896ذي قار

22كاطع نجمان جلود ضيدان7ائتالف دولة القانون3152مدينة الصدر 3896ذي قار

67صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156مدينة الصدر 3896ذي قار

30حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون3156مدينة الصدر 3896ذي قار

84قضي محسن محمد مطر7سائرون3156مدينة الصدر 3896ذي قار

ي رديس عبد شعبان21سائرون3156مدينة الصدر 3896ذي قار 6ناج 

122غايب فيصل عنيد حامي30سائرون3156مدينة الصدر 3896ذي قار

394هيفاء كاظم عباس عبدالجليل37سائرون3156مدينة الصدر 3896ذي قار

432عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158مدينة الصدر 3896ذي قار

75عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض3158مدينة الصدر 3896ذي قار

ر ماجد فايز منشد11ائتالف النض3158مدينة الصدر 3896ذي قار 190حسي 

ر1تحالف الفتح109تكريت االول1441صالح الدين ر جاسم نارص حسي  1حسي 

5كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109تكريت االول1441صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109تكريت االول1441صالح الدين
18مهدي تف 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109تكريت االول1441صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح109تكريت االول1441صالح الدين 156محمد كريم عبدالحسي 

82عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158تكريت االول1441صالح الدين

2ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض158تكريت االول1441صالح الدين

 علي4ائتالف النض158تكريت االول1441صالح الدين
ر 20كفاء فرحان حسي 

36علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163تكريت االول1441صالح الدين

ي168تكريت االول1441صالح الدين
 
43مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168تكريت االول1441صالح الدين
 
17شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية185تكريت االول1441صالح الدين 56مثنر عبد الصمد محمد حسي 
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2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185تكريت االول1441صالح الدين

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185تكريت االول1441صالح الدين 228جاسم حسي 

4عدي  كريم رحمان سعيد6ائتالف الوطنية185تكريت االول1441صالح الدين

81قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187تكريت االول1441صالح الدين

18منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187تكريت االول1441صالح الدين

263احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187تكريت االول1441صالح الدين

ي1442صالح الدين
ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109تكريت الثانر

28مهدي تف 

ي1442صالح الدين
1عيدان عثمان عني  ماجد11تحالف الفتح109تكريت الثانر

ي1442صالح الدين
ر هادي11تحالف الفتح109تكريت الثانر 83محمد كريم عبدالحسي 

ي1442صالح الدين
160عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158تكريت الثانر

ي1442صالح الدين
 علي4ائتالف النض158تكريت الثانر

ر 20كفاء فرحان حسي 

ي1442صالح الدين
42علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163تكريت الثانر

ي1442صالح الدين
ي168تكريت الثانر

 
6مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي1442صالح الدين
ي168تكريت الثانر

 
23شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ي1442صالح الدين
ر2ائتالف الوطنية185تكريت الثانر 581مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي1442صالح الدين
ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185تكريت الثانر 240جاسم حسي 

ي1442صالح الدين
827قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187تكريت الثانر

ي1442صالح الدين
25منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187تكريت الثانر

ي1442صالح الدين
610احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187تكريت الثانر

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109العلـم1443صالح الدين
21مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح109العلـم1443صالح الدين 11محمد كريم عبدالحسي 

121عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158العلـم1443صالح الدين

 علي4ائتالف النض158العلـم1443صالح الدين
ر 48كفاء فرحان حسي 

2علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163العلـم1443صالح الدين

ي168العلـم1443صالح الدين
 
129مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168العلـم1443صالح الدين
 
22شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية185العلـم1443صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية185العلـم1443صالح الدين 12مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185العلـم1443صالح الدين 3456جاسم حسي 

ر6ائتالف الوطنية185العلـم1443صالح الدين  حسي 
2سيف صبجي مصطفر

2عدي  كريم رحمان سعيد6ائتالف الوطنية185العلـم1443صالح الدين

116قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187العلـم1443صالح الدين

2منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187العلـم1443صالح الدين

1378احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187العلـم1443صالح الدين

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين
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ر1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين ر جاسم نارص حسي  1حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين

ي1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين 15عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين 1علي يوسف عبدالنن 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين
4محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين
5مهدي تف 

6هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين

1فاضل رمضان خماس حجاب11تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين

1قاسم طهماز وعد مشكور11تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين 8محمد كريم عبدالحسي 

1مهدي علي جابر دريــــع11تحالف الفتح109سامراء المركز1444صالح الدين

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين 2عبدالحسي 

1784عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين

3فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين

 علي4ائتالف النض158سامراء المركز1444صالح الدين
ر 198كفاء فرحان حسي 

16علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163سامراء المركز1444صالح الدين

ي168سامراء المركز1444صالح الدين
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168سامراء المركز1444صالح الدين
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168سامراء المركز1444صالح الدين
 
2شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185سامراء المركز1444صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية185سامراء المركز1444صالح الدين 1502مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185سامراء المركز1444صالح الدين 20جاسم حسي 

34قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187سامراء المركز1444صالح الدين

64منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187سامراء المركز1444صالح الدين

141احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187سامراء المركز1444صالح الدين

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

6حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

ر1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين ر جاسم نارص حسي  2حسي 

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

ي1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين 5عدنان فيحان موىس رسر
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اصوات 

المرشح

ي عمران1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين 24قاسم محمد جالل حسي 

8كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين
3محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين
6مهدي تف 

4هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

1احمد ثجيل ربيع نفس11تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

2عبدهللا مجهول منيع دامس11تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح109سامراء االطراف1445صالح الدين 10محمد كريم عبدالحسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين 2عبدالحسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

378عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

3فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

10يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

9حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

ي كاظم سدخان4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين 3ضج لعين 

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

 علي4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين
ر 31كفاء فرحان حسي 

1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158سامراء االطراف1445صالح الدين

2علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163سامراء االطراف1445صالح الدين

ي168سامراء االطراف1445صالح الدين
 
3رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168سامراء االطراف1445صالح الدين
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168سامراء االطراف1445صالح الدين
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

5سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185سامراء االطراف1445صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية185سامراء االطراف1445صالح الدين 1735مثنر عبد الصمد محمد حسي 

3نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185سامراء االطراف1445صالح الدين

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185سامراء االطراف1445صالح الدين 20جاسم حسي 

ر6ائتالف الوطنية185سامراء االطراف1445صالح الدين 1محمد عبد الواحد جياد حسي 

2مؤيد عبدالصاحب عزيز مذكور6ائتالف الوطنية185سامراء االطراف1445صالح الدين

7قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187سامراء االطراف1445صالح الدين
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اصوات 

المرشح

9منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187سامراء االطراف1445صالح الدين

24احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187سامراء االطراف1445صالح الدين

ي1446صالح الدين 1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109مركز بيج 

ي1446صالح الدين ي  علي  حموش1تحالف الفتح109مركز بيج 
1محمد تف 

ي1446صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109مركز بيج 
3مهدي تف 

ي1446صالح الدين 4هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109مركز بيج 

ي1446صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح109مركز بيج  46محمد كريم عبدالحسي 

ي1446صالح الدين ي2ائتالف النض158مركز بيج   اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ي1446صالح الدين 14عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مركز بيج 

ي1446صالح الدين 1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158مركز بيج 

ي1446صالح الدين  علي4ائتالف النض158مركز بيج 
ر 29كفاء فرحان حسي 

ي1446صالح الدين 1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158مركز بيج 

ي1446صالح الدين 18علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163مركز بيج 

ي1446صالح الدين ي168مركز بيج 
 
227مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي1446صالح الدين ي168مركز بيج 
 
14شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ي1446صالح الدين ر2ائتالف الوطنية185مركز بيج  11مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي1446صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185مركز بيج  66جاسم حسي 

ي1446صالح الدين 146قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بيج 

ي1446صالح الدين 2منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بيج 

ي1446صالح الدين 3218احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بيج 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109طوز المركز1447صالح الدين
279مهدي تف 

42عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158طوز المركز1447صالح الدين

1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163طوز المركز1447صالح الدين

ي168طوز المركز1447صالح الدين
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

15قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187طوز المركز1447صالح الدين

1احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187طوز المركز1447صالح الدين

ب1448صالح الدين ر1تحالف الفتح109ييى ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ب1448صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109ييى
981مهدي تف 

ب1448صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح109ييى 2258محمد كريم عبدالحسي 

ب1448صالح الدين 102عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158ييى

ب1448صالح الدين  علي4ائتالف النض158ييى
ر 5كفاء فرحان حسي 

ب1448صالح الدين ي168ييى
 
4شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ب1448صالح الدين ر2ائتالف الوطنية185ييى 55مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ب1448صالح الدين 499قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187ييى

ب1448صالح الدين 72منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187ييى

ب1448صالح الدين 899احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187ييى
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اصوات 

المرشح

2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109مركز بلد االول1449صالح الدين

ر1تحالف الفتح109مركز بلد االول1449صالح الدين 1قاسم محمد جالل حسي 

ر1تحالف الفتح109مركز بلد االول1449صالح الدين ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109مركز بلد االول1449صالح الدين
34مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح109مركز بلد االول1449صالح الدين 3215محمد كريم عبدالحسي 

86عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مركز بلد االول1449صالح الدين

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158مركز بلد االول1449صالح الدين

 علي4ائتالف النض158مركز بلد االول1449صالح الدين
ر 2كفاء فرحان حسي 

5منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158مركز بلد االول1449صالح الدين

1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163مركز بلد االول1449صالح الدين

ي168مركز بلد االول1449صالح الدين
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية185مركز بلد االول1449صالح الدين 15مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185مركز بلد االول1449صالح الدين 2جاسم حسي 

35قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد االول1449صالح الدين

644منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد االول1449صالح الدين

114احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد االول1449صالح الدين

قاط االيمن1450صالح الدين ر1تحالف الفتح109الرسر 1قاسم محمد جالل حسي 

قاط االيمن1450صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الرسر
12مهدي تف 

قاط االيمن1450صالح الدين 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح109الرسر 6محمد كريم عبدالحسي 

قاط االيمن1450صالح الدين 1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين 12عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين  علي4ائتالف النض158الرسر
ر 20كفاء فرحان حسي 

قاط االيمن1450صالح الدين 6علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين ي168الرسر
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

قاط االيمن1450صالح الدين ي168الرسر
 
5754مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

قاط االيمن1450صالح الدين ي168الرسر
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

قاط االيمن1450صالح الدين ر2ائتالف الوطنية185الرسر 4مثنر عبد الصمد محمد حسي 

قاط االيمن1450صالح الدين 2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185الرسر 56جاسم حسي 

قاط االيمن1450صالح الدين 526قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين 4منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الرسر

قاط االيمن1450صالح الدين 936احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الرسر

ر1تحالف الفتح109الدجيــل1451صالح الدين 1قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الدجيــل1451صالح الدين
231مهدي تف 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الدجيــل1451صالح الدين
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اصوات 

المرشح

ر هادي11تحالف الفتح109الدجيــل1451صالح الدين 260محمد كريم عبدالحسي 

1مهدي علي جابر دريــــع11تحالف الفتح109الدجيــل1451صالح الدين

17عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الدجيــل1451صالح الدين

 علي4ائتالف النض158الدجيــل1451صالح الدين
ر 4كفاء فرحان حسي 

6علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163الدجيــل1451صالح الدين

ي168الدجيــل1451صالح الدين
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168الدجيــل1451صالح الدين
 
2شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية185الدجيــل1451صالح الدين 2مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185الدجيــل1451صالح الدين 16جاسم حسي 

146قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الدجيــل1451صالح الدين

399منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الدجيــل1451صالح الدين

207احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الدجيــل1451صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الدور1452صالح الدين
105مهدي تف 

233عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الدور1452صالح الدين

 علي4ائتالف النض158الدور1452صالح الدين
ر 20كفاء فرحان حسي 

2علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163الدور1452صالح الدين

ي168الدور1452صالح الدين
 
4مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168الدور1452صالح الدين
 
16شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية185الدور1452صالح الدين 387مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185الدور1452صالح الدين 154جاسم حسي 

143قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الدور1452صالح الدين

5منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الدور1452صالح الدين

62احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الدور1452صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109طوز االطراف1453صالح الدين
691مهدي تف 

8عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158طوز االطراف1453صالح الدين

1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163طوز االطراف1453صالح الدين

ي168طوز االطراف1453صالح الدين
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

3احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187طوز االطراف1453صالح الدين

قاط االيرس1454صالح الدين 1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109الرسر
8مهدي تف 

قاط االيرس1454صالح الدين 1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين 1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين 1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين  علي4ائتالف النض158الرسر
ر 8كفاء فرحان حسي 

قاط االيرس1454صالح الدين ي168الرسر
 
36مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

قاط االيرس1454صالح الدين ر2ائتالف الوطنية185الرسر 3مثنر عبد الصمد محمد حسي 
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اصوات 

المرشح

قاط االيرس1454صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185الرسر 21جاسم حسي 

قاط االيرس1454صالح الدين 1عبدالخضر حميد هاشم السعدي6ائتالف الوطنية185الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين 258قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين 4منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الرسر

قاط االيرس1454صالح الدين 344احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187الرسر

ي1456صالح الدين
 
ي1تحالف الفتح109مركز االسحاق 1عدنان فيحان موىس رسر

ي1456صالح الدين
 
ر هادي11تحالف الفتح109مركز االسحاق 29محمد كريم عبدالحسي 

ي1456صالح الدين
 
376عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مركز االسحاق

ي1456صالح الدين
 
1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158مركز االسحاق

ي1456صالح الدين
 
 علي4ائتالف النض158مركز االسحاق

ر 10كفاء فرحان حسي 

ي1456صالح الدين
 
ر2ائتالف الوطنية185مركز االسحاق 26مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي1456صالح الدين
 
ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185مركز االسحاق 20جاسم حسي 

ي1456صالح الدين
 
270قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز االسحاق

ي1456صالح الدين
 
38منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز االسحاق

ي1456صالح الدين
 
36احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز االسحاق

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109مركز الضلوعية1457صالح الدين
15مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح109مركز الضلوعية1457صالح الدين 13محمد كريم عبدالحسي 

1727عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مركز الضلوعية1457صالح الدين

 علي4ائتالف النض158مركز الضلوعية1457صالح الدين
ر 20كفاء فرحان حسي 

1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163مركز الضلوعية1457صالح الدين

ي168مركز الضلوعية1457صالح الدين
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168مركز الضلوعية1457صالح الدين
 
2شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية185مركز الضلوعية1457صالح الدين 188مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185مركز الضلوعية1457صالح الدين 15جاسم حسي 

29قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز الضلوعية1457صالح الدين

50منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز الضلوعية1457صالح الدين

751احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز الضلوعية1457صالح الدين

ي1458صالح الدين
7حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
4حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ر1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر ر جاسم نارص حسي  14حسي 

ي1458صالح الدين
2رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ي1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر 12عدنان فيحان موىس رسر

ي1458صالح الدين
ي عمران1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر 9علي يوسف عبدالنن 

ي1458صالح الدين
ر1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر 7قاسم محمد جالل حسي 
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اصوات 
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ي1458صالح الدين
4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ر1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي1458صالح الدين
ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

19مهدي تف 

ي1458صالح الدين
34هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
5جواد كاظم عيدان عبد11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1عبدهللا مجهول منيع دامس11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
2علي موحان جنديل فزع11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
4عمار سمي  محمد عزاوي11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1قحطان وناس طعمه شويط11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ر هادي11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر 3422محمد كريم عبدالحسي 

ي1458صالح الدين
8مهدي علي جابر دريــــع11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
6هادي علي حسان محداد11تحالف الفتح109مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ي2ائتالف النض158مركز بلد الثانر  اللعين 

ر 2جبار علي حسي 

ي1458صالح الدين
1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158مركز بلد الثانر 1عبدالحسي 

ي1458صالح الدين
2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
37عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
3هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
11احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
2حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
7عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
2عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
3منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ي168مركز بلد الثانر

 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي1458صالح الدين
ي168مركز بلد الثانر

 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي1458صالح الدين
ي168مركز بلد الثانر

 
 علي خلف حمد24تحالف القرار العراق

ر 1حسي 

ي1458صالح الدين
ي168مركز بلد الثانر

 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ي1458صالح الدين
1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
5صفاء جارهللا عبدهللا خضي 2ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
ر2ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر 1علي  كامل نارص حسي 

Page 954 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي1458صالح الدين
ر2ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر 16مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي1458صالح الدين
ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر 3جاسم حسي 

ي1458صالح الدين
1صفاء  عدنان مجيد مجي6ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
2عدي  كريم رحمان سعيد6ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية185مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
83قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
804منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد الثانر

ي1458صالح الدين
131احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد الثانر

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109مركز بلد الثالث1459صالح الدين
4مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح109مركز بلد الثالث1459صالح الدين 18محمد كريم عبدالحسي 

1083عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مركز بلد الثالث1459صالح الدين

 علي4ائتالف النض158مركز بلد الثالث1459صالح الدين
ر 33كفاء فرحان حسي 

1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا163مركز بلد الثالث1459صالح الدين

ي168مركز بلد الثالث1459صالح الدين
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168مركز بلد الثالث1459صالح الدين
 
7شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية185مركز بلد الثالث1459صالح الدين 350مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية185مركز بلد الثالث1459صالح الدين 8جاسم حسي 

10قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد الثالث1459صالح الدين

45منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد الثالث1459صالح الدين

833احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية187مركز بلد الثالث1459صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109تكريت االول2441صالح الدين
34مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح2109تكريت االول2441صالح الدين 107محمد كريم عبدالحسي 

89عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158تكريت االول2441صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158تكريت االول2441صالح الدين
ر 15كفاء فرحان حسي 

28علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163تكريت االول2441صالح الدين

ي2168تكريت االول2441صالح الدين
 
2احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2168تكريت االول2441صالح الدين
 
56مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168تكريت االول2441صالح الدين
 
16شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185تكريت االول2441صالح الدين 66مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185تكريت االول2441صالح الدين 318جاسم حسي 

90قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187تكريت االول2441صالح الدين

9منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187تكريت االول2441صالح الدين

277احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187تكريت االول2441صالح الدين

ي2442صالح الدين
2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
4حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
5رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109تكريت الثانر
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ي2442صالح الدين
2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ي1تحالف الفتح2109تكريت الثانر 12عدنان فيحان موىس رسر

ي2442صالح الدين
ي عمران1تحالف الفتح2109تكريت الثانر 1علي يوسف عبدالنن 

ي2442صالح الدين
ر1تحالف الفتح2109تكريت الثانر 8قاسم محمد جالل حسي 

ي2442صالح الدين
5كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

1محمد تف 

ي2442صالح الدين
ر1تحالف الفتح2109تكريت الثانر ر حسي  1محمد مهدي امي 

ي2442صالح الدين
ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

77مهدي تف 

ي2442صالح الدين
40هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
11احمد ثجيل ربيع نفس11تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
3جواد كاظم عيدان عبد11تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
51عبدهللا مجهول منيع دامس11تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
3قحطان وناس طعمه شويط11تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ر هادي11تحالف الفتح2109تكريت الثانر 73محمد كريم عبدالحسي 

ي2442صالح الدين
4مهدي علي جابر دريــــع11تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
3هادي علي حسان محداد11تحالف الفتح2109تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ي2ائتالف النض2158تكريت الثانر  اللعين 

ر 1جبار علي حسي 

ي2442صالح الدين
ي حمادي2ائتالف النض2158تكريت الثانر

1حمادي محمد راضر

ي2442صالح الدين
ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158تكريت الثانر 2عبدالحسي 

ي2442صالح الدين
79عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
3فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
3احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
3احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
1زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
 علي4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ر 9كفاء فرحان حسي 

ي2442صالح الدين
1منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
15علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ي2168تكريت الثانر

 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي2442صالح الدين
ي2168تكريت الثانر

 
49مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2442صالح الدين
ي2168تكريت الثانر

 
28شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ي2442صالح الدين
 علي  سلمان صالح2ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر

ر 2حسي 

ي2442صالح الدين
1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر
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المرشح

ي2442صالح الدين
ر2ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر 44مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي2442صالح الدين
1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر 291جاسم حسي 

ي2442صالح الدين
3حسن نوري سلمان العلوي6ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
ر6ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر  حسي 

1سيف صبجي مصطفر

ي2442صالح الدين
1عبدالخضر حميد هاشم السعدي6ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
1مظفر صبجي شاكر مجيد6ائتالف الوطنية2185تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
90قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
22منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187تكريت الثانر

ي2442صالح الدين
408احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187تكريت الثانر

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109العلم2443صالح الدين
15مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح2109العلم2443صالح الدين 962محمد كريم عبدالحسي 

39عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158العلم2443صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158العلم2443صالح الدين
ر 11كفاء فرحان حسي 

ي2168العلم2443صالح الدين
 
9مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168العلم2443صالح الدين
 
411شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185العلم2443صالح الدين 4مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185العلم2443صالح الدين 461جاسم حسي 

18قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187العلم2443صالح الدين

2منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187العلم2443صالح الدين

146احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187العلم2443صالح الدين

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين

ي1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين 2عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين 8قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين
2محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين
4مهدي تف 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح2109سامراء المركز2444صالح الدين 1محمد كريم عبدالحسي 

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض2158سامراء المركز2444صالح الدين

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158سامراء المركز2444صالح الدين 1عبدالحسي 

1368عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158سامراء المركز2444صالح الدين

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158سامراء المركز2444صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158سامراء المركز2444صالح الدين
ر 231كفاء فرحان حسي 

1هيام الهام عبدال عزو4ائتالف النض2158سامراء المركز2444صالح الدين

10علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163سامراء المركز2444صالح الدين
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اصوات 

المرشح

ي2168سامراء المركز2444صالح الدين
 
3مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185سامراء المركز2444صالح الدين 1714مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185سامراء المركز2444صالح الدين 23جاسم حسي 

36قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187سامراء المركز2444صالح الدين

1منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187سامراء المركز2444صالح الدين

84احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187سامراء المركز2444صالح الدين

82عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158سامراء االطراف2445صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158سامراء االطراف2445صالح الدين
ر 31كفاء فرحان حسي 

2علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163سامراء االطراف2445صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية2185سامراء االطراف2445صالح الدين 1206مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185سامراء االطراف2445صالح الدين 1جاسم حسي 

5قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187سامراء االطراف2445صالح الدين

13احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187سامراء االطراف2445صالح الدين

ي2446صالح الدين 3حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين 2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين 8رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين ر1تحالف الفتح2109مركز بيج  1قاسم محمد جالل حسي 

ي2446صالح الدين 3كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109مركز بيج 
1محمد تف 

ي2446صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109مركز بيج 
63مهدي تف 

ي2446صالح الدين 13هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين 25احمد ثجيل ربيع نفس11تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين 11عبدهللا مجهول منيع دامس11تحالف الفتح2109مركز بيج 

ي2446صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح2109مركز بيج  219محمد كريم عبدالحسي 

ي2446صالح الدين 75عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158مركز بيج 

ي2446صالح الدين 1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158مركز بيج 

ي2446صالح الدين  علي4ائتالف النض2158مركز بيج 
ر 19كفاء فرحان حسي 

ي2446صالح الدين 182علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163مركز بيج 

ي2446صالح الدين ي2168مركز بيج 
 
167مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2446صالح الدين ي2168مركز بيج 
 
16شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ي2446صالح الدين ر2ائتالف الوطنية2185مركز بيج  37مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي2446صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185مركز بيج  159جاسم حسي 

ي2446صالح الدين 1896قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز بيج 

ي2446صالح الدين 5منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز بيج 

ي2446صالح الدين 2990احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز بيج 

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين
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2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين

ر1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين ر جاسم نارص حسي  6حسي 

ي1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين 1قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين
2محمد تف 

ر1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين ر حسي  5محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين
1163مهدي تف 

5هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين

1احمد ثجيل ربيع نفس11تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح2109طوز المركز2447صالح الدين 1محمد كريم عبدالحسي 

26عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158طوز المركز2447صالح الدين

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158طوز المركز2447صالح الدين

1ثورة جواد كاظم حمادي4ائتالف النض2158طوز المركز2447صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158طوز المركز2447صالح الدين
ر 2كفاء فرحان حسي 

7علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163طوز المركز2447صالح الدين

ي2168طوز المركز2447صالح الدين
 
3شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185طوز المركز2447صالح الدين 1علي  كامل نارص حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185طوز المركز2447صالح الدين 1جاسم حسي 

1كريم عفتان احمد غثيث6ائتالف الوطنية2185طوز المركز2447صالح الدين

79قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187طوز المركز2447صالح الدين

6منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187طوز المركز2447صالح الدين

8احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187طوز المركز2447صالح الدين

قاط االيمن2450صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109الرسر
8مهدي تف 

قاط االيمن2450صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح2109الرسر 3محمد كريم عبدالحسي 

قاط االيمن2450صالح الدين 32عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158الرسر

قاط االيمن2450صالح الدين  علي4ائتالف النض2158الرسر
ر 36كفاء فرحان حسي 

قاط االيمن2450صالح الدين ي2168الرسر
 
73مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

قاط االيمن2450صالح الدين ي2168الرسر
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

قاط االيمن2450صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185الرسر 14جاسم حسي 

قاط االيمن2450صالح الدين 264قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الرسر

قاط االيمن2450صالح الدين 159احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الرسر

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109الدجيل2451صالح الدين
232مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح2109الدجيل2451صالح الدين 556محمد كريم عبدالحسي 

16عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158الدجيل2451صالح الدين
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المرشح

 علي4ائتالف النض2158الدجيل2451صالح الدين
ر 6كفاء فرحان حسي 

12علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163الدجيل2451صالح الدين

ي2168الدجيل2451صالح الدين
 
24مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168الدجيل2451صالح الدين
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185الدجيل2451صالح الدين 2مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185الدجيل2451صالح الدين 1جاسم حسي 

187قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الدجيل2451صالح الدين

655منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الدجيل2451صالح الدين

784احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الدجيل2451صالح الدين

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

8حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

ر1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين ر جاسم نارص حسي  14حسي 

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

ي1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين 3علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين 3قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين
1محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين
288مهدي تف 

11هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

1احمد ثجيل ربيع نفس11تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

2جواد كاظم عيدان عبد11تحالف الفتح2109الدور2452صالح الدين

ي2ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين

56عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين

1احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين

1زالة يونس احمد حسن4ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين

2عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158الدور2452صالح الدين
ر 2كفاء فرحان حسي 

6علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163الدور2452صالح الدين

ي2168الدور2452صالح الدين
 
6مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168الدور2452صالح الدين
 
8شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185الدور2452صالح الدين 86مثنر عبد الصمد محمد حسي 

Page 960 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185الدور2452صالح الدين 204جاسم حسي 

15قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الدور2452صالح الدين

1منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الدور2452صالح الدين

5احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الدور2452صالح الدين

3حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

ر1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين ر جاسم نارص حسي  4حسي 

6رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

2صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

ي1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين 7عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين 2علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين 4قاسم محمد جالل حسي 

4كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين
3محمد تف 

ر1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين ر حسي  14محمد مهدي امي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين
6417مهدي تف 

20هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

1علي موحان جنديل فزع11تحالف الفتح2109طوز االطراف2453صالح الدين

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض2158طوز االطراف2453صالح الدين

8عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158طوز االطراف2453صالح الدين

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158طوز االطراف2453صالح الدين

1علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا2163طوز االطراف2453صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية2185طوز االطراف2453صالح الدين 2مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185طوز االطراف2453صالح الدين 1جاسم حسي 

27قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187طوز االطراف2453صالح الدين

1منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187طوز االطراف2453صالح الدين

2احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187طوز االطراف2453صالح الدين

قاط االيرس2454صالح الدين 2عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158الرسر

قاط االيرس2454صالح الدين  علي4ائتالف النض2158الرسر
ر 10كفاء فرحان حسي 

قاط االيرس2454صالح الدين ي2168الرسر
 
255مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

قاط االيرس2454صالح الدين ي2168الرسر
 
1شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

قاط االيرس2454صالح الدين ر2ائتالف الوطنية2185الرسر 2مثنر عبد الصمد محمد حسي 

قاط االيرس2454صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185الرسر 6جاسم حسي 

قاط االيرس2454صالح الدين 468قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الرسر

قاط االيرس2454صالح الدين 1154احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187الرسر

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين
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المرشح

ي1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين 2عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين 1قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين

ي  علي  حموش1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين
1محمد تف 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين
2مهدي تف 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين

1قحطان وناس طعمه شويط11تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح2109مركز الضلوعية2457صالح الدين 8محمد كريم عبدالحسي 

ي2ائتالف النض2158مركز الضلوعية2457صالح الدين  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

226عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158مركز الضلوعية2457صالح الدين

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض2158مركز الضلوعية2457صالح الدين

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158مركز الضلوعية2457صالح الدين

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158مركز الضلوعية2457صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158مركز الضلوعية2457صالح الدين
ر 9كفاء فرحان حسي 

ي2168مركز الضلوعية2457صالح الدين
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168مركز الضلوعية2457صالح الدين
 
5شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

1صفاء جارهللا عبدهللا خضي 2ائتالف الوطنية2185مركز الضلوعية2457صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية2185مركز الضلوعية2457صالح الدين 31مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185مركز الضلوعية2457صالح الدين 35جاسم حسي 

11قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز الضلوعية2457صالح الدين

15منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز الضلوعية2457صالح الدين

990احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز الضلوعية2457صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح2109مركز بلد الثالث2459صالح الدين
3مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح2109مركز بلد الثالث2459صالح الدين 309محمد كريم عبدالحسي 

128عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158مركز بلد الثالث2459صالح الدين

 علي4ائتالف النض2158مركز بلد الثالث2459صالح الدين
ر 1كفاء فرحان حسي 

ي2168مركز بلد الثالث2459صالح الدين
 
10مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية2185مركز بلد الثالث2459صالح الدين 5مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية2185مركز بلد الثالث2459صالح الدين 2جاسم حسي 

153قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز بلد الثالث2459صالح الدين

252منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز بلد الثالث2459صالح الدين

109احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية2187مركز بلد الثالث2459صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح3109سامراء المركز3444صالح الدين
3مهدي تف 

1557عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض3158سامراء المركز3444صالح الدين

 علي4ائتالف النض3158سامراء المركز3444صالح الدين
ر 365كفاء فرحان حسي 

10علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا3163سامراء المركز3444صالح الدين
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اصوات 

المرشح

ي3168سامراء المركز3444صالح الدين
 
3مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي3168سامراء المركز3444صالح الدين
 
2شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية3185سامراء المركز3444صالح الدين 1506مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية3185سامراء المركز3444صالح الدين 24جاسم حسي 

65قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187سامراء المركز3444صالح الدين

2منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187سامراء المركز3444صالح الدين

85احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187سامراء المركز3444صالح الدين

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح3109سامراء االطراف3445صالح الدين
6مهدي تف 

ر هادي11تحالف الفتح3109سامراء االطراف3445صالح الدين 3محمد كريم عبدالحسي 

477عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض3158سامراء االطراف3445صالح الدين

 علي4ائتالف النض3158سامراء االطراف3445صالح الدين
ر 14كفاء فرحان حسي 

3علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا3163سامراء االطراف3445صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية3185سامراء االطراف3445صالح الدين 92مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية3185سامراء االطراف3445صالح الدين 9جاسم حسي 

85احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187سامراء االطراف3445صالح الدين

ي3446صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح3109مركز بيج 
46مهدي تف 

ي3446صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح3109مركز بيج  43محمد كريم عبدالحسي 

ي3446صالح الدين 35عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض3158مركز بيج 

ي3446صالح الدين  علي4ائتالف النض3158مركز بيج 
ر 11كفاء فرحان حسي 

ي3446صالح الدين 2067علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا3163مركز بيج 

ي3446صالح الدين ي3168مركز بيج 
 
8مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي3446صالح الدين ي3168مركز بيج 
 
13شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ي3446صالح الدين ر2ائتالف الوطنية3185مركز بيج  16مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي3446صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية3185مركز بيج  41جاسم حسي 

ي3446صالح الدين 111قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187مركز بيج 

ي3446صالح الدين 18منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187مركز بيج 

ي3446صالح الدين 242احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187مركز بيج 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح3109طوز المركز3447صالح الدين
1670مهدي تف 

42عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض3158طوز المركز3447صالح الدين

 علي4ائتالف النض3158طوز المركز3447صالح الدين
ر 3كفاء فرحان حسي 

ي3168طوز المركز3447صالح الدين
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي3168طوز المركز3447صالح الدين
 
2شمائل سحاب مطر جاسم24تحالف القرار العراق

ر2ائتالف الوطنية3185طوز المركز3447صالح الدين 7مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية3185طوز المركز3447صالح الدين 6جاسم حسي 

73قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187طوز المركز3447صالح الدين

98احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية3187طوز المركز3447صالح الدين

Page 963 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 
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2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين

ي1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين 3عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين 1قاسم محمد جالل حسي 

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين
10مهدي تف 

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين

2فاضل رمضان خماس حجاب11تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين

ر هادي11تحالف الفتح4109سامراء االطراف4445صالح الدين 1محمد كريم عبدالحسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض4158سامراء االطراف4445صالح الدين 1عبدالحسي 

490عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض4158سامراء االطراف4445صالح الدين

1عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض4158سامراء االطراف4445صالح الدين

 علي4ائتالف النض4158سامراء االطراف4445صالح الدين
ر 54كفاء فرحان حسي 

3علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا4163سامراء االطراف4445صالح الدين

ر2ائتالف الوطنية4185سامراء االطراف4445صالح الدين 1056مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ر محمد حسن6ائتالف الوطنية4185سامراء االطراف4445صالح الدين 1جاسم حسي 

17قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية4187سامراء االطراف4445صالح الدين

1منار عبدالمطلب هاشم  سعد10ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية4187سامراء االطراف4445صالح الدين

66احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية4187سامراء االطراف4445صالح الدين

ي4446صالح الدين 1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح4109مركز بيج 

ي4446صالح الدين ي1تحالف الفتح4109مركز بيج  1عدنان فيحان موىس رسر

ي4446صالح الدين 1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح4109مركز بيج 

ي4446صالح الدين ي  علي  حموش1تحالف الفتح4109مركز بيج 
1محمد تف 

ي4446صالح الدين ر1تحالف الفتح4109مركز بيج  ر حسي  2محمد مهدي امي 

ي4446صالح الدين ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح4109مركز بيج 
2مهدي تف 

ي4446صالح الدين ر هادي11تحالف الفتح4109مركز بيج  23محمد كريم عبدالحسي 

ي4446صالح الدين 37عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض4158مركز بيج 

ي4446صالح الدين 1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض4158مركز بيج 

ي4446صالح الدين  علي4ائتالف النض4158مركز بيج 
ر 8كفاء فرحان حسي 

ي4446صالح الدين 1303علي  عبد هللا حمود خليفه2تحالف صالح الدين هويتنا4163مركز بيج 

ي4446صالح الدين ي4168مركز بيج 
 
16مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي4446صالح الدين ر2ائتالف الوطنية4185مركز بيج  1مثنر عبد الصمد محمد حسي 

ي4446صالح الدين 2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية4185مركز بيج 

ي4446صالح الدين ر محمد حسن6ائتالف الوطنية4185مركز بيج  13جاسم حسي 

ي4446صالح الدين 481قتيبة ابراهيم تركي جاسم1ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية4187مركز بيج 

ي4446صالح الدين 1484احمد عبدهللا  عبد خلف24ائتالف قلعة الجماهي  الوطنية4187مركز بيج 
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 علي محمد عباس2تحالف الفتح109الغدير1681كربالء
ر 81حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109الغدير1681كربالء 272حامد عباس ياسي 

80ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109الغدير1681كربالء

ي118الغدير1681كربالء
9حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152الغدير1681كربالء 222يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152الغدير1681كربالء ر احمد هادي حسي  134حسي 

1301نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الغدير1681كربالء

163رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الغدير1681كربالء

111فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156الغدير1681كربالء

38منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الغدير1681كربالء

ر9ائتالف النض158الغدير1681كربالء ي عبدالحسي  285حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109سعـد1682كربالء
ر 140حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109سعـد1682كربالء 258حامد عباس ياسي 

120ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109سعـد1682كربالء

ي118سعـد1682كربالء
19حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152سعـد1682كربالء 175يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152سعـد1682كربالء ر احمد هادي حسي  77حسي 

529نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156سعـد1682كربالء

213رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156سعـد1682كربالء

174فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156سعـد1682كربالء

68منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158سعـد1682كربالء

ر9ائتالف النض158سعـد1682كربالء ي عبدالحسي  230حازم مجيد ناج 

ر2تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء 2حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء
ر 295حسي 

3عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء 102حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء 5حني 

به3تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء 3عزيز رسر

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء

78ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح109الحسينيه1683كربالء 7ياسي 

ي118الحسينيه1683كربالء
269حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحسينيه1683كربالء
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحسينيه1683كربالء
1عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر
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ي118الحسينيه1683كربالء
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152الحسينيه1683كربالء 87يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152الحسينيه1683كربالء ر احمد هادي حسي  75حسي 

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156الحسينيه1683كربالء

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الحسينيه1683كربالء

6محمد  رضا داود نارص1سائرون156الحسينيه1683كربالء

ر عذافة1سائرون156الحسينيه1683كربالء 5محمد علي حسي 

74نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الحسينيه1683كربالء

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الحسينيه1683كربالء

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156الحسينيه1683كربالء

847رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الحسينيه1683كربالء

ر2سائرون156الحسينيه1683كربالء 3قحطان عباس  نعمان حسي 

2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156الحسينيه1683كربالء

10فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156الحسينيه1683كربالء

ي4سائرون156الحسينيه1683كربالء
1نورس كامل عطية ماضر

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158الحسينيه1683كربالء

34منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الحسينيه1683كربالء

ر9ائتالف النض158الحسينيه1683كربالء ي عبدالحسي  84حازم مجيد ناج 

ي ثكاب بجاي9ائتالف النض158الحسينيه1683كربالء
1حسن حسونر

 علي9ائتالف النض158الحسينيه1683كربالء
ر 3عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109العباسيه1684كربالء
ر 212حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109العباسيه1684كربالء 237حامد عباس ياسي 

1رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109العباسيه1684كربالء

73ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109العباسيه1684كربالء

ي118العباسيه1684كربالء
74حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118العباسيه1684كربالء
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

3سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون152العباسيه1684كربالء

ر3ائتالف دولة القانون152العباسيه1684كربالء 1عباس جي   عبادة  حسي 

ر3ائتالف دولة القانون152العباسيه1684كربالء 117يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152العباسيه1684كربالء ر احمد هادي حسي  131حسي 

2جمال فاخر عويد علي1سائرون156العباسيه1684كربالء

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156العباسيه1684كربالء

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العباسيه1684كربالء

5محمد  رضا داود نارص1سائرون156العباسيه1684كربالء

438نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156العباسيه1684كربالء

243رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156العباسيه1684كربالء
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108فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156العباسيه1684كربالء

ي4سائرون156العباسيه1684كربالء
1ميسون جاسم داود  عان 

ي4سائرون156العباسيه1684كربالء
2نورس كامل عطية ماضر

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158العباسيه1684كربالء

217منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158العباسيه1684كربالء

2احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158العباسيه1684كربالء

ر9ائتالف النض158العباسيه1684كربالء ي عبدالحسي  128حازم مجيد ناج 

1اليوجد مرشح9ائتالف النض158العباسيه1684كربالء

ر التمـر1685كربالء ر2تحالف الفتح109عي  4حسن شاكر عودة حسي 

ر التمـر1685كربالء  علي محمد عباس2تحالف الفتح109عي 
ر 178حسي 

ر التمـر1685كربالء 7عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء ي خلف2تحالف الفتح109عي 
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

ر التمـر1685كربالء 1همام علي مهدي احمد2تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء 10اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء ر هاشم3تحالف الفتح109عي  104حامد عباس ياسي 

ر التمـر1685كربالء ر هاشم حسن3تحالف الفتح109عي  1سعد حسي 

ر التمـر1685كربالء يف خضي  رزام3تحالف الفتح109عي  3عزيز رسر

ر التمـر1685كربالء 2حسن هادي فاهم رسحان20تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء 3رواء كريم علي فليح20تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء 1سعدية عبد رشيد دحام20تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء 691ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109عي 

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
2اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
19حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
6سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
1سالم سعيد منشد عكاب2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
3فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
1قابل زغي  جويــــج عبيد2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء ي118عي 
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ر التمـر1685كربالء   علي حسن سجر3ائتالف دولة القانون152عي 
ر 2تحسي 

ر التمـر1685كربالء 3جمال فريد رايح عطية3ائتالف دولة القانون152عي 

ر التمـر1685كربالء 1سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون152عي 

ر التمـر1685كربالء ر3ائتالف دولة القانون152عي  1عباس جي   عبادة  حسي 

ر التمـر1685كربالء 1قضي عبد الوهاب عبود علي3ائتالف دولة القانون152عي 

ر التمـر1685كربالء ر3ائتالف دولة القانون152عي  256يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر التمـر1685كربالء 1حسن علوي سبع شظيف5ائتالف دولة القانون152عي 
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ر التمـر1685كربالء ر5ائتالف دولة القانون152عي  ر احمد هادي حسي  76حسي 

ر التمـر1685كربالء 2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152عي 

ر التمـر1685كربالء 1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152عي 

ر التمـر1685كربالء 1جمال فاخر عويد علي1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 8حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 1صادق  حميد حسن عويد1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 5ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 4مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 19محمد  رضا داود نارص1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء ر عذافة1سائرون156عي  5محمد علي حسي 

ر التمـر1685كربالء 1218نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 3باسم خزعل خشان جازع2سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 2حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 1450رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 2محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء 2محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء ي عبدالحسن  يونس4سائرون156عي 
ر
3سهيلة عوق

ر التمـر1685كربالء 322فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156عي 

ر التمـر1685كربالء ي4سائرون156عي 
4ميسون جاسم داود  عان 

ر التمـر1685كربالء   سلومي4سائرون156عي 
ر 1والء رحيم حسي 

ر التمـر1685كربالء 4احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 2احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 1حيدر ناطق جاسم منذور4ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 1رياض صالح مهدي حسن4ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 53منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 7احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء ر9ائتالف النض158عي  ي عبدالحسي  214حازم مجيد ناج 

ر التمـر1685كربالء ي رشيد مسعود9ائتالف النض158عي  1زكي صي 

ر التمـر1685كربالء  علي9ائتالف النض158عي 
ر 3عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

ر التمـر1685كربالء ي9ائتالف النض158عي 
3علي  حاتم حسن  شمجر

ر التمـر1685كربالء 1غزوان علي  محمد منشد9ائتالف النض158عي 

ر التمـر1685كربالء 2اليوجد مرشح9ائتالف النض158عي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109الهنديه1686كربالء
ر 46حسي 
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ر هاشم3تحالف الفتح109الهنديه1686كربالء 127حامد عباس ياسي 

17ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109الهنديه1686كربالء

ي118الهنديه1686كربالء
76حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152الهنديه1686كربالء 315يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152الهنديه1686كربالء ر احمد هادي حسي  593حسي 

202نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الهنديه1686كربالء

87رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الهنديه1686كربالء

45فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156الهنديه1686كربالء

2268منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الهنديه1686كربالء

ر9ائتالف النض158الهنديه1686كربالء ي عبدالحسي  366حازم مجيد ناج 

ي1687كربالء  علي محمد عباس2تحالف الفتح109الجـدول الغرن 
ر 40حسي 

ي1687كربالء ر هاشم3تحالف الفتح109الجـدول الغرن  206حامد عباس ياسي 

ي1687كربالء ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الجـدول الغرن  1حني 

ي1687كربالء 46ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109الجـدول الغرن 

ي1687كربالء ي118الجـدول الغرن 
40حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي1687كربالء ر3ائتالف دولة القانون152الجـدول الغرن  226يارس عبد صخيل محمد حسي 

ي1687كربالء ر5ائتالف دولة القانون152الجـدول الغرن  ر احمد هادي حسي  430حسي 

ي1687كربالء 133نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الجـدول الغرن 

ي1687كربالء 67رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الجـدول الغرن 

ي1687كربالء 8فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156الجـدول الغرن 

ي1687كربالء 493منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الجـدول الغرن 

ي1687كربالء ر9ائتالف النض158الجـدول الغرن  ي عبدالحسي  298حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109الحـر1688كربالء
ر 1109حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109الحـر1688كربالء 503حامد عباس ياسي 

51ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109الحـر1688كربالء

ي118الحـر1688كربالء
50حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152الحـر1688كربالء 144يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152الحـر1688كربالء ر احمد هادي حسي  74حسي 

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الحـر1688كربالء

532نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156الحـر1688كربالء

304رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156الحـر1688كربالء

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الحـر1688كربالء

595فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156الحـر1688كربالء

25منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158الحـر1688كربالء

ر9ائتالف النض158الحـر1688كربالء ي عبدالحسي  102حازم مجيد ناج 

ر2تحالف الفتح109العامـل1689كربالء 2حسن شاكر عودة حسي 
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 علي محمد عباس2تحالف الفتح109العامـل1689كربالء
ر 142حسي 

ي خلف2تحالف الفتح109العامـل1689كربالء
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

2عبدالرحمن  حسن  خالد عبدهللا2تحالف الفتح109العامـل1689كربالء

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء 204حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء 15حني 

به3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء ي شني 
وان كامل سبن  5رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء
ر 1عامر حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109العامـل1689كربالء 1عزيز رسر

1ايمان رشيد حميد عيىس20تحالف الفتح109العامـل1689كربالء

90ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109العامـل1689كربالء

ي118العامـل1689كربالء
29حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118العامـل1689كربالء
2سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118العامـل1689كربالء
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

1جمال فريد رايح عطية3ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء

2سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء

1صباح  عبدهللا عبدالكريم سادود3ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء

ر3ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء 123يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء ر احمد هادي حسي  82حسي 

2صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون152العامـل1689كربالء

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون156العامـل1689كربالء

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156العامـل1689كربالء

4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156العامـل1689كربالء

6محمد  رضا داود نارص1سائرون156العامـل1689كربالء

ر عذافة1سائرون156العامـل1689كربالء 2محمد علي حسي 

387نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156العامـل1689كربالء

135رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156العامـل1689كربالء

ر2سائرون156العامـل1689كربالء 1قحطان عباس  نعمان حسي 

2اليوجد مرشح2سائرون156العامـل1689كربالء

1ذك ابراهيم محمد عبد القادر4سائرون156العامـل1689كربالء

92فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156العامـل1689كربالء

1نور صالح كبسون يعقوب4سائرون156العامـل1689كربالء

ي4سائرون156العامـل1689كربالء
1نورس كامل عطية ماضر

  سلومي4سائرون156العامـل1689كربالء
ر 1والء رحيم حسي 
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4احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض158العامـل1689كربالء

1عال  عودة اليذ شناوة4ائتالف النض158العامـل1689كربالء

39منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158العامـل1689كربالء

1احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158العامـل1689كربالء

ر9ائتالف النض158العامـل1689كربالء ي عبدالحسي  101حازم مجيد ناج 

 علي9ائتالف النض158العامـل1689كربالء
ر 1عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109االرسه1690كربالء
ر 46حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109االرسه1690كربالء 76حامد عباس ياسي 

105ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109االرسه1690كربالء

ي118االرسه1690كربالء
17حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152االرسه1690كربالء 113يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152االرسه1690كربالء ر احمد هادي حسي  65حسي 

310نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156االرسه1690كربالء

93رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156االرسه1690كربالء

94فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156االرسه1690كربالء

47منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158االرسه1690كربالء

ر9ائتالف النض158االرسه1690كربالء ي عبدالحسي  98حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109رمضـان1691كربالء
ر 90حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109رمضـان1691كربالء 148حامد عباس ياسي 

95ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109رمضـان1691كربالء

ي118رمضـان1691كربالء
22حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون152رمضـان1691كربالء 91يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152رمضـان1691كربالء ر احمد هادي حسي  91حسي 

354نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156رمضـان1691كربالء

98رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156رمضـان1691كربالء

81فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156رمضـان1691كربالء

20منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158رمضـان1691كربالء

ر9ائتالف النض158رمضـان1691كربالء ي عبدالحسي  65حازم مجيد ناج 

ر2تحالف الفتح109باب بغـداد1692كربالء 1حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح109باب بغـداد1692كربالء
ر 543حسي 

ي خلف2تحالف الفتح109باب بغـداد1692كربالء
2عبدالحمزة عبدالحسن راضر

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109باب بغـداد1692كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح109باب بغـداد1692كربالء 172حامد عباس ياسي 

52ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح109باب بغـداد1692كربالء

ي118باب بغـداد1692كربالء
113حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118باب بغـداد1692كربالء
4سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر
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ي118باب بغـداد1692كربالء
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

1سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون152باب بغـداد1692كربالء

ر3ائتالف دولة القانون152باب بغـداد1692كربالء 1عباس جي   عبادة  حسي 

ر3ائتالف دولة القانون152باب بغـداد1692كربالء 131يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون152باب بغـداد1692كربالء ر احمد هادي حسي  70حسي 

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون156باب بغـداد1692كربالء

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156باب بغـداد1692كربالء

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156باب بغـداد1692كربالء

194نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون156باب بغـداد1692كربالء

213رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156باب بغـداد1692كربالء

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156باب بغـداد1692كربالء

63فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون156باب بغـداد1692كربالء

81منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض158باب بغـداد1692كربالء

1احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض158باب بغـداد1692كربالء

ر9ائتالف النض158باب بغـداد1692كربالء ي عبدالحسي  85حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109الغدير2681كربالء
ر 78حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109الغدير2681كربالء 224حامد عباس ياسي 

90ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109الغدير2681كربالء

ي2118الغدير2681كربالء
21حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152الغدير2681كربالء 203يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152الغدير2681كربالء ر احمد هادي حسي  89حسي 

899نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الغدير2681كربالء

165رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156الغدير2681كربالء

111فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156الغدير2681كربالء

20منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158الغدير2681كربالء

ر9ائتالف النض2158الغدير2681كربالء ي عبدالحسي  313حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109سعد2682كربالء
ر 161حسي 

ي خلف2تحالف الفتح2109سعد2682كربالء
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109سعد2682كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح2109سعد2682كربالء 414حامد عباس ياسي 

141ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109سعد2682كربالء

ي2118سعد2682كربالء
62حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118سعد2682كربالء
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118سعد2682كربالء
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

1سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون2152سعد2682كربالء

ر3ائتالف دولة القانون2152سعد2682كربالء 142يارس عبد صخيل محمد حسي 
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ر5ائتالف دولة القانون2152سعد2682كربالء ر احمد هادي حسي  147حسي 

2حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156سعد2682كربالء

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156سعد2682كربالء

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156سعد2682كربالء

3محمد  رضا داود نارص1سائرون2156سعد2682كربالء

437نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156سعد2682كربالء

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156سعد2682كربالء

196رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156سعد2682كربالء

1محمد  اسماعيل ابراهيم عبد2سائرون2156سعد2682كربالء

97فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156سعد2682كربالء

1احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158سعد2682كربالء

118منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158سعد2682كربالء

3احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض2158سعد2682كربالء

ر9ائتالف النض2158سعد2682كربالء ي عبدالحسي  170حازم مجيد ناج 

ي9ائتالف النض2158سعد2682كربالء
1علي  حاتم حسن  شمجر

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109الحسينيه2683كربالء
ر 379حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109الحسينيه2683كربالء 25حامد عباس ياسي 

47ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109الحسينيه2683كربالء

ي2118الحسينيه2683كربالء
1088حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152الحسينيه2683كربالء 185يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152الحسينيه2683كربالء ر احمد هادي حسي  68حسي 

165نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الحسينيه2683كربالء

1491رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156الحسينيه2683كربالء

16فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156الحسينيه2683كربالء

127منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158الحسينيه2683كربالء

ر9ائتالف النض2158الحسينيه2683كربالء ي عبدالحسي  41حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109العباسيه2684كربالء
ر 193حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109العباسيه2684كربالء 562حامد عباس ياسي 

239ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109العباسيه2684كربالء

ي2118العباسيه2684كربالء
57حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152العباسيه2684كربالء 131يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152العباسيه2684كربالء ر احمد هادي حسي  102حسي 

769نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156العباسيه2684كربالء

250رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156العباسيه2684كربالء

84فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156العباسيه2684كربالء

45منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158العباسيه2684كربالء
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ر9ائتالف النض2158العباسيه2684كربالء ي عبدالحسي  170حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109الهنديه2686كربالء
ر 188حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109الهنديه2686كربالء 154حامد عباس ياسي 

20ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109الهنديه2686كربالء

ي2118الهنديه2686كربالء
116حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152الهنديه2686كربالء 669يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152الهنديه2686كربالء ر احمد هادي حسي  948حسي 

122نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الهنديه2686كربالء

52رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156الهنديه2686كربالء

29فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156الهنديه2686كربالء

1930منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158الهنديه2686كربالء

ر9ائتالف النض2158الهنديه2686كربالء ي عبدالحسي  302حازم مجيد ناج 

ي2687كربالء  علي محمد عباس2تحالف الفتح2109الجدول الغرن 
ر 144حسي 

ي2687كربالء ر هاشم3تحالف الفتح2109الجدول الغرن  406حامد عباس ياسي 

ي2687كربالء 111ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109الجدول الغرن 

ي2687كربالء ي2118الجدول الغرن 
348حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2687كربالء ر3ائتالف دولة القانون2152الجدول الغرن  387يارس عبد صخيل محمد حسي 

ي2687كربالء ر5ائتالف دولة القانون2152الجدول الغرن  ر احمد هادي حسي  461حسي 

ي2687كربالء 322نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الجدول الغرن 

ي2687كربالء 153رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156الجدول الغرن 

ي2687كربالء 36فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156الجدول الغرن 

ي2687كربالء 619منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158الجدول الغرن 

ي2687كربالء ر9ائتالف النض2158الجدول الغرن  ي عبدالحسي  301حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109الحر2688كربالء
ر 155حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109الحر2688كربالء 314حامد عباس ياسي 

83ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109الحر2688كربالء

ي2118الحر2688كربالء
41حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152الحر2688كربالء 344يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152الحر2688كربالء ر احمد هادي حسي  99حسي 

1454نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156الحر2688كربالء

417رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156الحر2688كربالء

533فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156الحر2688كربالء

24منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158الحر2688كربالء

ر9ائتالف النض2158الحر2688كربالء ي عبدالحسي  467حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109العامل2689كربالء
ر 112حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109العامل2689كربالء 212حامد عباس ياسي 
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112ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109العامل2689كربالء

ي2118العامل2689كربالء
45حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152العامل2689كربالء 131يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152العامل2689كربالء ر احمد هادي حسي  160حسي 

356نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156العامل2689كربالء

196رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156العامل2689كربالء

143فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156العامل2689كربالء

16منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158العامل2689كربالء

ر9ائتالف النض2158العامل2689كربالء ي عبدالحسي  133حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109االرسه2690كربالء
ر 108حسي 

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109االرسه2690كربالء

1نارص تركي يارس لفتة2تحالف الفتح2109االرسه2690كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح2109االرسه2690كربالء 153حامد عباس ياسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح2109االرسه2690كربالء
ر 1عامر حسي 

107ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109االرسه2690كربالء

ي2118االرسه2690كربالء
1جاسم موحان عبدال خماط2تيار الحكمة الوطنر

ي2118االرسه2690كربالء
28حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118االرسه2690كربالء
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118االرسه2690كربالء
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118االرسه2690كربالء
1محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

1جمال فريد رايح عطية3ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء

1رفيق  هاشم  شناوة  سالم3ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء

1سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء

ي نارص ظاهر جي 3ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء
1وصفر

ر3ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء 127يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء ر احمد هادي حسي  63حسي 

1صامد عبدالكاظم مجيد مزهر5ائتالف دولة القانون2152االرسه2690كربالء

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156االرسه2690كربالء

4حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156االرسه2690كربالء

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156االرسه2690كربالء

8ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156االرسه2690كربالء

3محمد  رضا داود نارص1سائرون2156االرسه2690كربالء

ر عذافة1سائرون2156االرسه2690كربالء 3محمد علي حسي 

397نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156االرسه2690كربالء

2باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156االرسه2690كربالء

147رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156االرسه2690كربالء
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1علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156االرسه2690كربالء

429فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156االرسه2690كربالء

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض2158االرسه2690كربالء

2عزيز عبدالعزيز صادق جعفر4ائتالف النض2158االرسه2690كربالء

32منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158االرسه2690كربالء

1احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض2158االرسه2690كربالء

ر9ائتالف النض2158االرسه2690كربالء ي عبدالحسي  169حازم مجيد ناج 

 علي9ائتالف النض2158االرسه2690كربالء
ر 2عبدالجليل عبد االمي  عبد الحسي 

ي9ائتالف النض2158االرسه2690كربالء
1علي  حاتم حسن  شمجر

1اليوجد مرشح9ائتالف النض2158االرسه2690كربالء

1محمد هادي كاظم عباس9ائتالف النض2158االرسه2690كربالء

ر2تحالف الفتح2109رمضان2691كربالء 1حسن شاكر عودة حسي 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109رمضان2691كربالء
ر 153حسي 

1عباس شعيل عوده ثجيل2تحالف الفتح2109رمضان2691كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح2109رمضان2691كربالء 237حامد عباس ياسي 

74ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109رمضان2691كربالء

ي2118رمضان2691كربالء
80حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118رمضان2691كربالء
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152رمضان2691كربالء 91يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152رمضان2691كربالء ر احمد هادي حسي  109حسي 

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156رمضان2691كربالء

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156رمضان2691كربالء

249نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156رمضان2691كربالء

91رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156رمضان2691كربالء

63فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156رمضان2691كربالء

ي4سائرون2156رمضان2691كربالء
2نورس كامل عطية ماضر

81منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158رمضان2691كربالء

ر9ائتالف النض2158رمضان2691كربالء ي عبدالحسي  85حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح2109باب بغداد2692كربالء
ر 193حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح2109باب بغداد2692كربالء 211حامد عباس ياسي 

50ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح2109باب بغداد2692كربالء

ي2118باب بغداد2692كربالء
67حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون2152باب بغداد2692كربالء 85يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون2152باب بغداد2692كربالء ر احمد هادي حسي  61حسي 

204نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون2156باب بغداد2692كربالء

97رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156باب بغداد2692كربالء
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42فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون2156باب بغداد2692كربالء

14منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض2158باب بغداد2692كربالء

ر9ائتالف النض2158باب بغداد2692كربالء ي عبدالحسي  102حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109الغدير3681كربالء
ر 158حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح3109الغدير3681كربالء 212حامد عباس ياسي 

163ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109الغدير3681كربالء

ي3118الغدير3681كربالء
11حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون3152الغدير3681كربالء 222يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152الغدير3681كربالء ر احمد هادي حسي  111حسي 

992نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156الغدير3681كربالء

321رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156الغدير3681كربالء

154فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156الغدير3681كربالء

25منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158الغدير3681كربالء

ر9ائتالف النض3158الغدير3681كربالء ي عبدالحسي  265حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109سعد3682كربالء
ر 83حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح3109سعد3682كربالء 177حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109سعد3682كربالء 2حني 

52ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109سعد3682كربالء

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح3109سعد3682كربالء 4ياسي 

ي3118سعد3682كربالء
36حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي3118سعد3682كربالء
16عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون3152سعد3682كربالء 52يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152سعد3682كربالء ر احمد هادي حسي  62حسي 

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156سعد3682كربالء

169نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156سعد3682كربالء

114رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156سعد3682كربالء

39فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156سعد3682كربالء

28منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158سعد3682كربالء

ر9ائتالف النض3158سعد3682كربالء ي عبدالحسي  173حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109الحسينيه3683كربالء
ر 774حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح3109الحسينيه3683كربالء 138حامد عباس ياسي 

142ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109الحسينيه3683كربالء

ي3118الحسينيه3683كربالء
342حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون3152الحسينيه3683كربالء 84يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152الحسينيه3683كربالء ر احمد هادي حسي  45حسي 

146نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156الحسينيه3683كربالء
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1055رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156الحسينيه3683كربالء

48فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156الحسينيه3683كربالء

9منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158الحسينيه3683كربالء

ر9ائتالف النض3158الحسينيه3683كربالء ي عبدالحسي  91حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء
ر 130حسي 

ي خلف2تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء
1عبدالحمزة عبدالحسن راضر

1نيازي محمد مهدي معمار اوغلو2تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء

ر هاشم3تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء 195حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء 9حني 

60ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء

ر عباس  حبش  عبد هللا20تحالف الفتح3109العباسيه3684كربالء 43ياسي 

ي3118العباسيه3684كربالء
26حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي3118العباسيه3684كربالء
8عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

1سعد دواي بربيد مشعل3ائتالف دولة القانون3152العباسيه3684كربالء

ر3ائتالف دولة القانون3152العباسيه3684كربالء 64يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152العباسيه3684كربالء ر احمد هادي حسي  56حسي 

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون3156العباسيه3684كربالء

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون3156العباسيه3684كربالء

4سيف غانم غدير دبح1سائرون3156العباسيه3684كربالء

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون3156العباسيه3684كربالء

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون3156العباسيه3684كربالء

200نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156العباسيه3684كربالء

119رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156العباسيه3684كربالء

1اليوجد مرشح2سائرون3156العباسيه3684كربالء

1ذك ابراهيم محمد عبد القادر4سائرون3156العباسيه3684كربالء

39فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156العباسيه3684كربالء

ي4سائرون3156العباسيه3684كربالء
1نورس كامل عطية ماضر

ر فليح حسن4سائرون3156العباسيه3684كربالء 1وسن عبد الحسي 

1اراس حبيب محمد كريم4ائتالف النض3158العباسيه3684كربالء

74منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158العباسيه3684كربالء

ر9ائتالف النض3158العباسيه3684كربالء ي عبدالحسي  94حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109الهنديه3686كربالء
ر 96حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح3109الهنديه3686كربالء 171حامد عباس ياسي 

به3تحالف الفتح3109الهنديه3686كربالء 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

20ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109الهنديه3686كربالء

ي3118الهنديه3686كربالء
78حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر
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ي3118الهنديه3686كربالء
3سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون3152الهنديه3686كربالء 395يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152الهنديه3686كربالء ر احمد هادي حسي  774حسي 

1صادق مدلول حمد جاسم5ائتالف دولة القانون3152الهنديه3686كربالء

1محمد  رضا داود نارص1سائرون3156الهنديه3686كربالء

190نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156الهنديه3686كربالء

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون3156الهنديه3686كربالء

110رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156الهنديه3686كربالء

33فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156الهنديه3686كربالء

2احسان ثعبان عبد علي كاظم4ائتالف النض3158الهنديه3686كربالء

2احالم  راشد حمزه عبيد4ائتالف النض3158الهنديه3686كربالء

1794منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158الهنديه3686كربالء

2احمد حبيب خبط  علي9ائتالف النض3158الهنديه3686كربالء

ر9ائتالف النض3158الهنديه3686كربالء ي عبدالحسي  230حازم مجيد ناج 

ي3687كربالء  علي محمد عباس2تحالف الفتح3109الجدول الغرن 
ر 83حسي 

ي3687كربالء ر هاشم3تحالف الفتح3109الجدول الغرن  164حامد عباس ياسي 

ي3687كربالء 16ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109الجدول الغرن 

ي3687كربالء ي3118الجدول الغرن 
69حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي3687كربالء ر3ائتالف دولة القانون3152الجدول الغرن  208يارس عبد صخيل محمد حسي 

ي3687كربالء ر5ائتالف دولة القانون3152الجدول الغرن  ر احمد هادي حسي  149حسي 

ي3687كربالء 308نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156الجدول الغرن 

ي3687كربالء 80رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156الجدول الغرن 

ي3687كربالء 13فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156الجدول الغرن 

ي3687كربالء 259منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158الجدول الغرن 

ي3687كربالء ر9ائتالف النض3158الجدول الغرن  ي عبدالحسي  554حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109الحر3688كربالء
ر 174حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح3109الحر3688كربالء 284حامد عباس ياسي 

73ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109الحر3688كربالء

ي3118الحر3688كربالء
24حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون3152الحر3688كربالء 138يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152الحر3688كربالء ر احمد هادي حسي  121حسي 

628نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156الحر3688كربالء

276رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156الحر3688كربالء

446فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156الحر3688كربالء

19منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158الحر3688كربالء

ر9ائتالف النض3158الحر3688كربالء ي عبدالحسي  215حازم مجيد ناج 
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 علي محمد عباس2تحالف الفتح3109العامل3689كربالء
ر 181حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح3109العامل3689كربالء 249حامد عباس ياسي 

159ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح3109العامل3689كربالء

ي3118العامل3689كربالء
15حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون3152العامل3689كربالء 92يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون3152العامل3689كربالء ر احمد هادي حسي  153حسي 

563نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون3156العامل3689كربالء

266رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون3156العامل3689كربالء

165فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون3156العامل3689كربالء

20منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض3158العامل3689كربالء

ر9ائتالف النض3158العامل3689كربالء ي عبدالحسي  115حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح4109الحسينيه4683كربالء
ر 583حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح4109الحسينيه4683كربالء 132حامد عباس ياسي 

22ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح4109الحسينيه4683كربالء

ي4118الحسينيه4683كربالء
745حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون4152الحسينيه4683كربالء 72يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون4152الحسينيه4683كربالء ر احمد هادي حسي  135حسي 

44نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون4156الحسينيه4683كربالء

1034رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون4156الحسينيه4683كربالء

14فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون4156الحسينيه4683كربالء

21منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض4158الحسينيه4683كربالء

ر9ائتالف النض4158الحسينيه4683كربالء ي عبدالحسي  38حازم مجيد ناج 

ي4687كربالء  علي محمد عباس2تحالف الفتح4109الجدول الغرن 
ر 55حسي 

ي4687كربالء ر هاشم3تحالف الفتح4109الجدول الغرن  235حامد عباس ياسي 

ي4687كربالء 100ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح4109الجدول الغرن 

ي4687كربالء ي4118الجدول الغرن 
63حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي4687كربالء ر3ائتالف دولة القانون4152الجدول الغرن  364يارس عبد صخيل محمد حسي 

ي4687كربالء ر5ائتالف دولة القانون4152الجدول الغرن  ر احمد هادي حسي  216حسي 

ي4687كربالء 387نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون4156الجدول الغرن 

ي4687كربالء 31رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون4156الجدول الغرن 

ي4687كربالء 30فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون4156الجدول الغرن 

ي4687كربالء 252منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض4158الجدول الغرن 

ي4687كربالء ر9ائتالف النض4158الجدول الغرن  ي عبدالحسي  361حازم مجيد ناج 

 علي محمد عباس2تحالف الفتح4109الحر4688كربالء
ر 2209حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح4109الحر4688كربالء 392حامد عباس ياسي 

45ليل فليح حسن علوان20تحالف الفتح4109الحر4688كربالء

Page 980 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي4118الحر4688كربالء
31حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ر3ائتالف دولة القانون4152الحر4688كربالء 73يارس عبد صخيل محمد حسي 

ر5ائتالف دولة القانون4152الحر4688كربالء ر احمد هادي حسي  53حسي 

900نبيل حمزه محسون اسماعيل1سائرون4156الحر4688كربالء

445رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون4156الحر4688كربالء

1181فاطمة عباس  كاظم حسن4سائرون4156الحر4688كربالء

15منال  حميد هاشم  عباس4ائتالف النض4158الحر4688كربالء

ر9ائتالف النض4158الحر4688كربالء ي عبدالحسي  191حازم مجيد ناج 

ر1381كركوك ي االشوري113تسعي 
ي الرسيانر

ي الكلدانر 17ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

ر1381كركوك 3218ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123تسعي 

ر1381كركوك 274احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123تسعي 

ر1381كركوك 154خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123تسعي 

ر1381كركوك ي كركوك128تسعي 
ر
ي ق 194محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ر1381كركوك ي كركوك128تسعي 
ر
ي ق 69راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ر1381كركوك ي كركوك128تسعي 
ر
ي ق 77خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ر1381كركوك ي162تسعي 
ي الكوردستانر

221ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ر1381كركوك ي162تسعي 
ي الكوردستانر

21جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ر1381كركوك ي162تسعي 
ي الكوردستانر

21الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ر1381كركوك ي162تسعي 
ي الكوردستانر

24بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ر1381كركوك ي162تسعي 
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 13ديالن غفور صالح سمي 

ر1381كركوك ي162تسعي 
ي الكوردستانر

2مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113القادسية1382كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 60ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

124ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123القادسية1382كركوك

18احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123القادسية1382كركوك

4خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123القادسية1382كركوك

ي كركوك128القادسية1382كركوك
ر
ي ق 272محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128القادسية1382كركوك
ر
ي ق 46راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128القادسية1382كركوك
ر
ي ق 102خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

4239ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

786جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

931الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

1294بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 866ديالن غفور صالح سمي 

ي162القادسية1382كركوك
ي الكوردستانر

813مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر
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ي االشوري113الـحويجة1383كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 1ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

36ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الـحويجة1383كركوك

5احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الـحويجة1383كركوك

11خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الـحويجة1383كركوك

ي كركوك128الـحويجة1383كركوك
ر
ي ق 2283محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الـحويجة1383كركوك
ر
ي ق 4054راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الـحويجة1383كركوك
ر
ي ق 973خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الـحويجة1383كركوك
ي الكوردستانر

97ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الـحويجة1383كركوك
ي الكوردستانر

26جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الـحويجة1383كركوك
ي الكوردستانر

26الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الـحويجة1383كركوك
ي الكوردستانر

37بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الـحويجة1383كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 33ديالن غفور صالح سمي 

ي162الـحويجة1383كركوك
ي الكوردستانر

26مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113داقــوق1384كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 388ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

137ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123داقــوق1384كركوك

317احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123داقــوق1384كركوك

16خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123داقــوق1384كركوك

ي كركوك128داقــوق1384كركوك
ر
ي ق 183محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128داقــوق1384كركوك
ر
ي ق 141راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128داقــوق1384كركوك
ر
ي ق 545خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162داقــوق1384كركوك
ي الكوردستانر

635ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162داقــوق1384كركوك
ي الكوردستانر

240جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162داقــوق1384كركوك
ي الكوردستانر

240الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162داقــوق1384كركوك
ي الكوردستانر

364بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162داقــوق1384كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 1253ديالن غفور صالح سمي 

ي162داقــوق1384كركوك
ي الكوردستانر

224مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الدبــــس1385كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 14ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

50ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الدبــــس1385كركوك

ي كركوك128الدبــــس1385كركوك
ر
ي ق 87محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الدبــــس1385كركوك
ر
ي ق 38راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الدبــــس1385كركوك
ر
ي ق 31خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

1589ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

2هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

530جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

619الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

546بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر
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ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

2سبهان سليمان صلن  احمد7االتحاد الوطنر

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

  علي رضا16االتحاد الوطنر
ر 6بوكان حسي 

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 539ديالن غفور صالح سمي 

ي162الدبــــس1385كركوك
ي الكوردستانر

514مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113طريق بغـداد1386كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 58ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

3800ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123طريق بغـداد1386كركوك

245احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123طريق بغـداد1386كركوك

64خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123طريق بغـداد1386كركوك

ي كركوك128طريق بغـداد1386كركوك
ر
ي ق 522محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128طريق بغـداد1386كركوك
ر
ي ق 120راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128طريق بغـداد1386كركوك
ر
ي ق 208خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162طريق بغـداد1386كركوك
ي الكوردستانر

599ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162طريق بغـداد1386كركوك
ي الكوردستانر

23جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162طريق بغـداد1386كركوك
ي الكوردستانر

82الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162طريق بغـداد1386كركوك
ي الكوردستانر

89بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162طريق بغـداد1386كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 28ديالن غفور صالح سمي 

ي162طريق بغـداد1386كركوك
ي الكوردستانر

13مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113رحيم آوه1387كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 22ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

40ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123رحيم آوه1387كركوك

1احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123رحيم آوه1387كركوك

ي كركوك128رحيم آوه1387كركوك
ر
ي ق 2محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128رحيم آوه1387كركوك
ر
ي ق 2راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128رحيم آوه1387كركوك
ر
ي ق 3خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162رحيم آوه1387كركوك
ي الكوردستانر

2816ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162رحيم آوه1387كركوك
ي الكوردستانر

443جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162رحيم آوه1387كركوك
ي الكوردستانر

604الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162رحيم آوه1387كركوك
ي الكوردستانر

423بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162رحيم آوه1387كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 349ديالن غفور صالح سمي 

ي162رحيم آوه1387كركوك
ي الكوردستانر

314مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113عرفة1388كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 43ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

941ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123عرفة1388كركوك

76احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123عرفة1388كركوك

12خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123عرفة1388كركوك

ي كركوك128عرفة1388كركوك
ر
ي ق 205محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128عرفة1388كركوك
ر
ي ق 77راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128عرفة1388كركوك
ر
ي ق 169خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 
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ي162عرفة1388كركوك
ي الكوردستانر

3033ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162عرفة1388كركوك
ي الكوردستانر

977جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162عرفة1388كركوك
ي الكوردستانر

1213الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162عرفة1388كركوك
ي الكوردستانر

1044بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162عرفة1388كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 1021ديالن غفور صالح سمي 

ي162عرفة1388كركوك
ي الكوردستانر

983مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الواسطي1389كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 32ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

2203ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الواسطي1389كركوك

543احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الواسطي1389كركوك

40خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الواسطي1389كركوك

ي كركوك128الواسطي1389كركوك
ر
ي ق 550محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الواسطي1389كركوك
ر
ي ق 237راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الواسطي1389كركوك
ر
ي ق 776خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

449ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

108جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

1كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

141الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

131بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 131ديالن غفور صالح سمي 

ي162الواسطي1389كركوك
ي الكوردستانر

102مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113قورية1390كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 70ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

1895ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123قورية1390كركوك

171احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123قورية1390كركوك

25خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123قورية1390كركوك

ي كركوك128قورية1390كركوك
ر
ي ق 74محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128قورية1390كركوك
ر
ي ق 40راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128قورية1390كركوك
ر
ي ق 39خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

892ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

1هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

41جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1مي 

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

119الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

97بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 59ديالن غفور صالح سمي 
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ي162قورية1390كركوك
ي الكوردستانر

16مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113تازة1391كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 3ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

330ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123تازة1391كركوك

5781احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123تازة1391كركوك

1200خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123تازة1391كركوك

ي كركوك128تازة1391كركوك
ر
ي ق 88محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128تازة1391كركوك
ر
ي ق 86راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128تازة1391كركوك
ر
ي ق 357خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162تازة1391كركوك
ي الكوردستانر

38ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162تازة1391كركوك
ي الكوردستانر

9جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162تازة1391كركوك
ي الكوردستانر

37الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162تازة1391كركوك
ي الكوردستانر

10بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162تازة1391كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 12ديالن غفور صالح سمي 

ي162تازة1391كركوك
ي الكوردستانر

9مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113المصـلـى1392كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 16ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

3896ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123المصـلـى1392كركوك

255احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123المصـلـى1392كركوك

63خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123المصـلـى1392كركوك

ي كركوك128المصـلـى1392كركوك
ر
ي ق 162محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128المصـلـى1392كركوك
ر
ي ق 40راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128المصـلـى1392كركوك
ر
ي ق 76خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162المصـلـى1392كركوك
ي الكوردستانر

588ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162المصـلـى1392كركوك
ي الكوردستانر

14جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162المصـلـى1392كركوك
ي الكوردستانر

41الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162المصـلـى1392كركوك
ي الكوردستانر

41بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162المصـلـى1392كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 44ديالن غفور صالح سمي 

ي162المصـلـى1392كركوك
ي الكوردستانر

3مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113االسـكان1393كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 30ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

73ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123االسـكان1393كركوك

2احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123االسـكان1393كركوك

5خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123االسـكان1393كركوك

ي كركوك128االسـكان1393كركوك
ر
ي ق 2محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128االسـكان1393كركوك
ر
ي ق 1خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162االسـكان1393كركوك
ي الكوردستانر

3553ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162االسـكان1393كركوك
ي الكوردستانر

431جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162االسـكان1393كركوك
ي الكوردستانر

993الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر
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ي162االسـكان1393كركوك
ي الكوردستانر

491بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162االسـكان1393كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 425ديالن غفور صالح سمي 

ي162االسـكان1393كركوك
ي الكوردستانر

402مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113جي العسكري1394كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 190ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

1843ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123جي العسكري1394كركوك

119احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123جي العسكري1394كركوك

34خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123جي العسكري1394كركوك

ي كركوك128جي العسكري1394كركوك
ر
ي ق 573محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128جي العسكري1394كركوك
ر
ي ق 235راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128جي العسكري1394كركوك
ر
ي ق 402خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162جي العسكري1394كركوك
ي الكوردستانر

889ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162جي العسكري1394كركوك
ي الكوردستانر

49جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162جي العسكري1394كركوك
ي الكوردستانر

108الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162جي العسكري1394كركوك
ي الكوردستانر

122بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162جي العسكري1394كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 80ديالن غفور صالح سمي 

ي162جي العسكري1394كركوك
ي الكوردستانر

16مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الشورجـة1395كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 84ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

147ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الشورجـة1395كركوك

43احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الشورجـة1395كركوك

7خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الشورجـة1395كركوك

ي كركوك128الشورجـة1395كركوك
ر
ي ق 54محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الشورجـة1395كركوك
ر
ي ق 18راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الشورجـة1395كركوك
ر
ي ق 13خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

4147ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

1هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

392جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

1كريم علي محمد علي2االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

580الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

1فاضل كريم احمد محمود4االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

865بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 541ديالن غفور صالح سمي 

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر  امي 
2غريب احمد مصطفر

ي162الشورجـة1395كركوك
ي الكوردستانر

373مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الحريـة1396كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 57ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

130ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الحريـة1396كركوك

12احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الحريـة1396كركوك
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3خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الحريـة1396كركوك

ي كركوك128الحريـة1396كركوك
ر
ي ق 94محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الحريـة1396كركوك
ر
ي ق 14راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الحريـة1396كركوك
ر
ي ق 41خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الحريـة1396كركوك
ي الكوردستانر

4350ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الحريـة1396كركوك
ي الكوردستانر

664جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الحريـة1396كركوك
ي الكوردستانر

826الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الحريـة1396كركوك
ي الكوردستانر

1105بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الحريـة1396كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 920ديالن غفور صالح سمي 

ي162الحريـة1396كركوك
ي الكوردستانر

625مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الخاصة1397كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 59ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

3743ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الخاصة1397كركوك

182احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الخاصة1397كركوك

48خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الخاصة1397كركوك

ي كركوك128الخاصة1397كركوك
ر
ي ق 288محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الخاصة1397كركوك
ر
ي ق 133راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الخاصة1397كركوك
ر
ي ق 138خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

1جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

1156ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

169جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

1يونس رشيد محمد عبدي2االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

230الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

1امال يد هللا عبد الرضا همت4االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

176بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

  علي رضا16االتحاد الوطنر
ر 1بوكان حسي 

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 165ديالن غفور صالح سمي 

ي162الخاصة1397كركوك
ي الكوردستانر

106مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

1ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123العباىسي1398كركوك

ي كركوك128العباىسي1398كركوك
ر
ي ق 341محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128العباىسي1398كركوك
ر
ي ق 558راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128العباىسي1398كركوك
ر
ي ق 195خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162العباىسي1398كركوك
ي الكوردستانر

7ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162العباىسي1398كركوك
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي االشوري113الرياض1399كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 2ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

273ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الرياض1399كركوك
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المرشح

67احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الرياض1399كركوك

44خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الرياض1399كركوك

ي كركوك128الرياض1399كركوك
ر
ي ق 1165محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الرياض1399كركوك
ر
ي ق 397راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الرياض1399كركوك
ر
ي ق 620خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الرياض1399كركوك
ي الكوردستانر

157ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الرياض1399كركوك
ي الكوردستانر

17الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الرياض1399كركوك
ي الكوردستانر

25بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الرياض1399كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 16ديالن غفور صالح سمي 

ي162الرياض1399كركوك
ي الكوردستانر

1مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الـــزاب1400كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 1ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

2ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الـــزاب1400كركوك

ي كركوك128الـــزاب1400كركوك
ر
ي ق 174محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الـــزاب1400كركوك
ر
ي ق 889راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الـــزاب1400كركوك
ر
ي ق 5خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162الـــزاب1400كركوك
ي الكوردستانر

7ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الـــزاب1400كركوك
ي الكوردستانر

2الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الـــزاب1400كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 1ديالن غفور صالح سمي 

ي االشوري113التون كوبري1401كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 13ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

86ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123التون كوبري1401كركوك

1احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123التون كوبري1401كركوك

1خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123التون كوبري1401كركوك

ي كركوك128التون كوبري1401كركوك
ر
ي ق 3راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

2013ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

512جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

744الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

552بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 721ديالن غفور صالح سمي 

ي162التون كوبري1401كركوك
ي الكوردستانر

538مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113ليالن1402كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 18ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

316ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123ليالن1402كركوك

97احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123ليالن1402كركوك

11خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123ليالن1402كركوك

ي كركوك128ليالن1402كركوك
ر
ي ق 76محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128ليالن1402كركوك
ر
ي ق 20راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 
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اصوات 

المرشح

ي كركوك128ليالن1402كركوك
ر
ي ق 58خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162ليالن1402كركوك
ي الكوردستانر

1024ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162ليالن1402كركوك
ي الكوردستانر

324جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162ليالن1402كركوك
ي الكوردستانر

368الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162ليالن1402كركوك
ي الكوردستانر

463بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162ليالن1402كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 401ديالن غفور صالح سمي 

ي162ليالن1402كركوك
ي الكوردستانر

316مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113جي النور1403كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 20ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

804ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123جي النور1403كركوك

57احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123جي النور1403كركوك

7خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123جي النور1403كركوك

ي كركوك128جي النور1403كركوك
ر
ي ق 1730محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128جي النور1403كركوك
ر
ي ق 507راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128جي النور1403كركوك
ر
ي ق 1599خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162جي النور1403كركوك
ي الكوردستانر

680ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162جي النور1403كركوك
ي الكوردستانر

8جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162جي النور1403كركوك
ي الكوردستانر

49الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162جي النور1403كركوك
ي الكوردستانر

91بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162جي النور1403كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 67ديالن غفور صالح سمي 

ي162جي النور1403كركوك
ي الكوردستانر

7مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ر 2381كركوك ي االشوري2113- تسعي 
ي الرسيانر

ي الكلدانر 20ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

ر 2381كركوك 2684ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- تسعي 

ر 2381كركوك 315احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- تسعي 

ر 2381كركوك 110خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- تسعي 

ر 2381كركوك ي كركوك2128- تسعي 
ر
ي ق 442محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ر 2381كركوك ي كركوك2128- تسعي 
ر
ي ق 113راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ر 2381كركوك ي كركوك2128- تسعي 
ر
ي ق 237خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ر 2381كركوك ي2162- تسعي 
ي الكوردستانر

275ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ر 2381كركوك ي2162- تسعي 
ي الكوردستانر

8جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ر 2381كركوك ي2162- تسعي 
ي الكوردستانر

24الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ر 2381كركوك ي2162- تسعي 
ي الكوردستانر

35بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ر 2381كركوك ي2162- تسعي 
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 27ديالن غفور صالح سمي 

ر 2381كركوك ي2162- تسعي 
ي الكوردستانر

7مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- القادسية 2382كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 66ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

840ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- القادسية 2382كركوك

105احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- القادسية 2382كركوك
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12خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- القادسية 2382كركوك

ي كركوك2128- القادسية 2382كركوك
ر
ي ق 1228محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- القادسية 2382كركوك
ر
ي ق 230راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- القادسية 2382كركوك
ر
ي ق 786خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- القادسية 2382كركوك
ي الكوردستانر

1173ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- القادسية 2382كركوك
ي الكوردستانر

33جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- القادسية 2382كركوك
ي الكوردستانر

67الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- القادسية 2382كركوك
ي الكوردستانر

162بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- القادسية 2382كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 104ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- القادسية 2382كركوك
ي الكوردستانر

33مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

2ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- الحويجة 2383كركوك

ي كركوك2128- الحويجة 2383كركوك
ر
ي ق 6450محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- الحويجة 2383كركوك
ر
ي ق 910راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- الحويجة 2383كركوك
ر
ي ق 179خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- الحويجة 2383كركوك
ي الكوردستانر

3بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- داقوق 2384كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 1ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

36ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- داقوق 2384كركوك

14احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- داقوق 2384كركوك

3خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- داقوق 2384كركوك

ي كركوك2128- داقوق 2384كركوك
ر
ي ق 547محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- داقوق 2384كركوك
ر
ي ق 191راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- داقوق 2384كركوك
ر
ي ق 1546خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- داقوق 2384كركوك
ي الكوردستانر

25ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- داقوق 2384كركوك
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- داقوق 2384كركوك
ي الكوردستانر

3الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- داقوق 2384كركوك
ي الكوردستانر

10بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- داقوق 2384كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 12ديالن غفور صالح سمي 

ي االشوري2113- الدبس 2385كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 3ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

3ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- الدبس 2385كركوك

1احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- الدبس 2385كركوك

ي كركوك2128- الدبس 2385كركوك
ر
ي ق 130محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- الدبس 2385كركوك
ر
ي ق 41راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- الدبس 2385كركوك
ر
ي ق 27خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- الدبس 2385كركوك
ي الكوردستانر

605ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- الدبس 2385كركوك
ي الكوردستانر

15جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- الدبس 2385كركوك
ي الكوردستانر

78الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر
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ي2162- الدبس 2385كركوك
ي الكوردستانر

21بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- الدبس 2385كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 24ديالن غفور صالح سمي 

ي االشوري2113- طريق بغداد 2386كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 53ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

3431ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- طريق بغداد 2386كركوك

228احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- طريق بغداد 2386كركوك

53خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- طريق بغداد 2386كركوك

ي كركوك2128- طريق بغداد 2386كركوك
ر
ي ق 322محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- طريق بغداد 2386كركوك
ر
ي ق 61راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- طريق بغداد 2386كركوك
ر
ي ق 141خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- طريق بغداد 2386كركوك
ي الكوردستانر

553ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- طريق بغداد 2386كركوك
ي الكوردستانر

17جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- طريق بغداد 2386كركوك
ي الكوردستانر

66الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- طريق بغداد 2386كركوك
ي الكوردستانر

70بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- طريق بغداد 2386كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 32ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- طريق بغداد 2386كركوك
ي الكوردستانر

8مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- رحيم آوه 2387كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 65ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

40ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- رحيم آوه 2387كركوك

5احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- رحيم آوه 2387كركوك

ي كركوك2128- رحيم آوه 2387كركوك
ر
ي ق 2محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- رحيم آوه 2387كركوك
ر
ي ق 1راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- رحيم آوه 2387كركوك
ر
ي ق 1خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- رحيم آوه 2387كركوك
ي الكوردستانر

5958ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- رحيم آوه 2387كركوك
ي الكوردستانر

678جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- رحيم آوه 2387كركوك
ي الكوردستانر

1181الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- رحيم آوه 2387كركوك
ي الكوردستانر

749بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- رحيم آوه 2387كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 551ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- رحيم آوه 2387كركوك
ي الكوردستانر

482مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي االشوري113عمل الشعن 
ي الرسيانر

ي الكلدانر 23ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

ي2388كركوك 127ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123عمل الشعن 

ي2388كركوك 7احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123عمل الشعن 

ي2388كركوك 5خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123عمل الشعن 

ي2388كركوك ي كركوك128عمل الشعن 
ر
ي ق 773محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي2388كركوك ي كركوك128عمل الشعن 
ر
ي ق 223راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي2388كركوك ي كركوك128عمل الشعن 
ر
ي ق 470خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

9جوان احسان فوزي رشيد1االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 
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ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

306ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

3هاشم محمد سعيد رشيد  مال عمر1االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

6هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

26جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1مي 

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

31الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

1رابحة حمد عبدهللا خضر4االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

2فاضل كريم احمد محمود4االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

داود4االتحاد الوطنر ر بي  2كالويز علي امي 

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

ئ7االتحاد الوطنر 1ابراهيم عمر يوسف مصطفر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

28بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

3سبهان سليمان صلن  احمد7االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 27ديالن غفور صالح سمي 

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

1شيماء طه يوسف موىس16االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

1بهزاد عبد الرزاق محمد نجم17االتحاد الوطنر

ي2388كركوك ي162عمل الشعن 
ي الكوردستانر

4مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- الواسطي 2389كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 37ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

1473ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- الواسطي 2389كركوك

221احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- الواسطي 2389كركوك

39خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- الواسطي 2389كركوك

ي كركوك2128- الواسطي 2389كركوك
ر
ي ق 252محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- الواسطي 2389كركوك
ر
ي ق 67راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- الواسطي 2389كركوك
ر
ي ق 221خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- الواسطي 2389كركوك
ي الكوردستانر

1404ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- الواسطي 2389كركوك
ي الكوردستانر

804جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- الواسطي 2389كركوك
ي الكوردستانر

898الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- الواسطي 2389كركوك
ي الكوردستانر

841بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- الواسطي 2389كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 810ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- الواسطي 2389كركوك
ي الكوردستانر

795مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113الماس2390كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 51ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

186ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123الماس2390كركوك

6احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123الماس2390كركوك

3خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123الماس2390كركوك

ي كركوك128الماس2390كركوك
ر
ي ق 11محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128الماس2390كركوك
ر
ي ق 4راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128الماس2390كركوك
ر
ي ق 4خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 
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ي162الماس2390كركوك
ي الكوردستانر

1359ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162الماس2390كركوك
ي الكوردستانر

220جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162الماس2390كركوك
ي الكوردستانر

330الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162الماس2390كركوك
ي الكوردستانر

241بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162الماس2390كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 206ديالن غفور صالح سمي 

ي162الماس2390كركوك
ي الكوردستانر

178مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري113رشاد2391كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 1ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

75ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك123رشاد2391كركوك

14احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك123رشاد2391كركوك

1خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك123رشاد2391كركوك

ي كركوك128رشاد2391كركوك
ر
ي ق 746محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك128رشاد2391كركوك
ر
ي ق 192راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك128رشاد2391كركوك
ر
ي ق 1104خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي162رشاد2391كركوك
ي الكوردستانر

15ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162رشاد2391كركوك
ي الكوردستانر

1جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي162رشاد2391كركوك
ي الكوردستانر

4الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي162رشاد2391كركوك
ي الكوردستانر

7بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي162رشاد2391كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 3ديالن غفور صالح سمي 

ي االشوري2113- المصل 2392كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 38ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

2079ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- المصل 2392كركوك

46احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- المصل 2392كركوك

10خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- المصل 2392كركوك

ي كركوك2128- المصل 2392كركوك
ر
ي ق 19محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- المصل 2392كركوك
ر
ي ق 6راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- المصل 2392كركوك
ر
ي ق 17خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- المصل 2392كركوك
ي الكوردستانر

1706ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- المصل 2392كركوك
ي الكوردستانر

49جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- المصل 2392كركوك
ي الكوردستانر

146الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- المصل 2392كركوك
ي الكوردستانر

180بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- المصل 2392كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 97ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- المصل 2392كركوك
ي الكوردستانر

41مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- االسكان 2393كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 38ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

25ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- االسكان 2393كركوك

3احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- االسكان 2393كركوك

1خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- االسكان 2393كركوك

ي كركوك2128- االسكان 2393كركوك
ر
ي ق 6محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 
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ي كركوك2128- االسكان 2393كركوك
ر
ي ق 2راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي2162- االسكان 2393كركوك
ي الكوردستانر

3458ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- االسكان 2393كركوك
ي الكوردستانر

431جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- االسكان 2393كركوك
ي الكوردستانر

777الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- االسكان 2393كركوك
ي الكوردستانر

515بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- االسكان 2393كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 420ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- االسكان 2393كركوك
ي الكوردستانر

418مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- جي العسكري 2394كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 144ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

2421ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- جي العسكري 2394كركوك

182احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- جي العسكري 2394كركوك

32خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- جي العسكري 2394كركوك

ي كركوك2128- جي العسكري 2394كركوك
ر
ي ق 504محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- جي العسكري 2394كركوك
ر
ي ق 125راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- جي العسكري 2394كركوك
ر
ي ق 261خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- جي العسكري 2394كركوك
ي الكوردستانر

1424ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- جي العسكري 2394كركوك
ي الكوردستانر

53جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- جي العسكري 2394كركوك
ي الكوردستانر

121الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- جي العسكري 2394كركوك
ي الكوردستانر

134بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- جي العسكري 2394كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 101ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- جي العسكري 2394كركوك
ي الكوردستانر

15مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- الشورجة 2395كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 26ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

21ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- الشورجة 2395كركوك

2احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- الشورجة 2395كركوك

ي كركوك2128- الشورجة 2395كركوك
ر
ي ق 5محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- الشورجة 2395كركوك
ر
ي ق 4راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- الشورجة 2395كركوك
ر
ي ق 1خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- الشورجة 2395كركوك
ي الكوردستانر

3631ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- الشورجة 2395كركوك
ي الكوردستانر

386جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي2162- الشورجة 2395كركوك
ي الكوردستانر

480الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي2162- الشورجة 2395كركوك
ي الكوردستانر

863بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي2162- الشورجة 2395كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 501ديالن غفور صالح سمي 

ي2162- الشورجة 2395كركوك
ي الكوردستانر

335مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري2113- الرياض 2399كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 1ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

13ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- الرياض 2399كركوك

3احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك2123- الرياض 2399كركوك

1خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك2123- الرياض 2399كركوك
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ي كركوك2128- الرياض 2399كركوك
ر
ي ق 165محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- الرياض 2399كركوك
ر
ي ق 88راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- الرياض 2399كركوك
ر
ي ق 51خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي2162- الرياض 2399كركوك
ي الكوردستانر

4ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162- الرياض 2399كركوك
ي الكوردستانر

4الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

1ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك2123- الزاب 2400كركوك

ي كركوك2128- الزاب 2400كركوك
ر
ي ق 701محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك2128- الزاب 2400كركوك
ر
ي ق 550راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك2128- الزاب 2400كركوك
ر
ي ق 20خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي االشوري3113- رحيم آوه 3387كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 3ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

ي3162- رحيم آوه 3387كركوك
ي الكوردستانر

755ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي3162- رحيم آوه 3387كركوك
ي الكوردستانر

120جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي3162- رحيم آوه 3387كركوك
ي الكوردستانر

340الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي3162- رحيم آوه 3387كركوك
ي الكوردستانر

143بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي3162- رحيم آوه 3387كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 107ديالن غفور صالح سمي 

ي3162- رحيم آوه 3387كركوك
ي الكوردستانر

283مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري3113- الشورجة 3395كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 9ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

2ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك3123- الشورجة 3395كركوك

ي كركوك3128- الشورجة 3395كركوك
ر
ي ق 3محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي3162- الشورجة 3395كركوك
ي الكوردستانر

2234ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي3162- الشورجة 3395كركوك
ي الكوردستانر

571جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي3162- الشورجة 3395كركوك
ي الكوردستانر

620الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر

ي3162- الشورجة 3395كركوك
ي الكوردستانر

636بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي3162- الشورجة 3395كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 557ديالن غفور صالح سمي 

ي3162- الشورجة 3395كركوك
ي الكوردستانر

508مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

ي االشوري3113- الرياض 3399كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر 23ريحان حنا ايوب شكرو9المجلس الشعن 

330ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق1جبهة تركمان كركوك3123- الرياض 3399كركوك

83احمد حيدر قاسم عبدهللا6جبهة تركمان كركوك3123- الرياض 3399كركوك

13خديجة علي عباس جاسم8جبهة تركمان كركوك3123- الرياض 3399كركوك

ي كركوك3128- الرياض 3399كركوك
ر
ي ق 64محمد   علي محمد تميم1التحالف العرن 

ي كركوك3128- الرياض 3399كركوك
ر
ي ق 26راكان سعيد  علي رضوان3التحالف العرن 

ي كركوك3128- الرياض 3399كركوك
ر
ي ق 58خالد حمد عالوي شهاب4التحالف العرن 

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

389ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

32جمال محمدشكور سعيد عبدل2االتحاد الوطنر

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

ان محمد عباس حسن2االتحاد الوطنر 1مي 

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

78الماس فاضل كمال محمدطه4االتحاد الوطنر
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ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

7بيستون عادل ويس احمد7االتحاد الوطنر

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

ر16االتحاد الوطنر 16ديالن غفور صالح سمي 

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

1بهزاد عبد الرزاق محمد نجم17االتحاد الوطنر

ي3162- الرياض 3399كركوك
ي الكوردستانر

5مريوان نادر نضالدين توفيق17االتحاد الوطنر

127كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الكـرامة1821ميسان

100دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الكـرامة1821ميسان

ي118الكـرامة1821ميسان
24عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152الكـرامة1821ميسان 211بهاء الدين نور محمد حسي 

252جمال فاخر عويد علي1سائرون156الكـرامة1821ميسان

244علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الكـرامة1821ميسان

3800محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الكـرامة1821ميسان

122مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الكـرامة1821ميسان

255منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الكـرامة1821ميسان

124سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الكـرامة1821ميسان

203كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الجديدة1823ميسان

36دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الجديدة1823ميسان

ي118الجديدة1823ميسان
52عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الجديدة1823ميسان
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152الجديدة1823ميسان 111بهاء الدين نور محمد حسي 

575جمال فاخر عويد علي1سائرون156الجديدة1823ميسان

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الجديدة1823ميسان

1محمد  رضا داود نارص1سائرون156الجديدة1823ميسان

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الجديدة1823ميسان

1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156الجديدة1823ميسان

377علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الجديدة1823ميسان

1قاسم ديوان كزار لفته2سائرون156الجديدة1823ميسان

283محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الجديدة1823ميسان

ر11سائرون156الجديدة1823ميسان 1مرتضر هاشم  تبينه حسي 

440مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الجديدة1823ميسان

160منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الجديدة1823ميسان

140سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الجديدة1823ميسان

150كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109االنتصـار1824ميسان

63دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109االنتصـار1824ميسان

ي118االنتصـار1824ميسان
47عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152االنتصـار1824ميسان 77بهاء الدين نور محمد حسي 

495جمال فاخر عويد علي1سائرون156االنتصـار1824ميسان
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273علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156االنتصـار1824ميسان

292محمود اديب زوير  محمد11سائرون156االنتصـار1824ميسان

ي احمد11سائرون156االنتصـار1824ميسان 1وضاح عبد الرحمن صي 

175مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156االنتصـار1824ميسان

117منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156االنتصـار1824ميسان

1اسو صالح رشاد محمود15ائتالف النض158االنتصـار1824ميسان

101سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158االنتصـار1824ميسان

1يوسف عبدالسالم عبدي عبدهللا15ائتالف النض158االنتصـار1824ميسان

ي1825ميسان 458كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المقاتل العرن 

ي1825ميسان 186دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109المقاتل العرن 

ي1825ميسان ي118المقاتل العرن 
171عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي1825ميسان ر2ائتالف دولة القانون152المقاتل العرن  87بهاء الدين نور محمد حسي 

ي1825ميسان 432جمال فاخر عويد علي1سائرون156المقاتل العرن 

ي1825ميسان 218علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المقاتل العرن 

ي1825ميسان 1076محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المقاتل العرن 

ي1825ميسان 190مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156المقاتل العرن 

ي1825ميسان 126منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156المقاتل العرن 

ي1825ميسان 186سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158المقاتل العرن 

6حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح30109قطاع 1826ميسان

430كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح30109قطاع 1826ميسان

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح30109قطاع 1826ميسان

47دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح30109قطاع 1826ميسان

ي30118قطاع 1826ميسان
114عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي30118قطاع 1826ميسان
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ي30118قطاع 1826ميسان
1عزيز كاظم علوان الزغي 1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون30152قطاع 1826ميسان 238بهاء الدين نور محمد حسي 

1محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون30152قطاع 1826ميسان

875جمال فاخر عويد علي1سائرون30156قطاع 1826ميسان

ي1سائرون30156قطاع 1826ميسان 1رامي جبار  محمد  رسر

5ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون30156قطاع 1826ميسان

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون30156قطاع 1826ميسان

1صباح  جلوب فالح حامي2سائرون30156قطاع 1826ميسان

353علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون30156قطاع 1826ميسان

285محمود اديب زوير  محمد11سائرون30156قطاع 1826ميسان

1عادل  جاسم  محمد  علي17سائرون30156قطاع 1826ميسان

373مضر خزعل سلمان منشد17سائرون30156قطاع 1826ميسان
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146منتىه جي  صالح  عبد20سائرون30156قطاع 1826ميسان

140سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض30158قطاع 1826ميسان

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109المثنـى1827ميسان

ر1تحالف الفتح109المثنـى1827ميسان 1قاسم محمد جالل حسي 

108كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المثنـى1827ميسان

21دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109المثنـى1827ميسان

ي118المثنـى1827ميسان
24عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152المثنـى1827ميسان 75بهاء الدين نور محمد حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون152المثنـى1827ميسان 1كاظم  فنجان  حسي 

465جمال فاخر عويد علي1سائرون156المثنـى1827ميسان

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المثنـى1827ميسان

190علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المثنـى1827ميسان

73محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المثنـى1827ميسان

177مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156المثنـى1827ميسان

44منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156المثنـى1827ميسان

2دينا فاضل جهاد عباس15ائتالف النض158المثنـى1827ميسان

124سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158المثنـى1827ميسان

3حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109الفارس العربـى1828ميسان

ر1تحالف الفتح109الفارس العربـى1828ميسان 1قاسم محمد جالل حسي 

327كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الفارس العربـى1828ميسان

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الفارس العربـى1828ميسان

158دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الفارس العربـى1828ميسان

ر عبدهللا4تحالف الفتح109الفارس العربـى1828ميسان 1ساجدة  رسوىلي حسي 

ي118الفارس العربـى1828ميسان
112عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الفارس العربـى1828ميسان
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 2عبدالحسي 

ر2ائتالف دولة القانون152الفارس العربـى1828ميسان 366بهاء الدين نور محمد حسي 

2خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152الفارس العربـى1828ميسان

1اديب نزار شنيار عبدهللا1سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

908جمال فاخر عويد علي1سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

ي1سائرون156الفارس العربـى1828ميسان 2رامي جبار  محمد  رسر

2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

2محمد  رضا داود نارص1سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

4باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

255علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الفارس العربـى1828ميسان
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

ر11سائرون156الفارس العربـى1828ميسان  دالمي امي 
ر 2عامر امي 

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

646محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

596مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

ي كريم سادة20سائرون156الفارس العربـى1828ميسان 2ابتهال ناج 

97منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الفارس العربـى1828ميسان

1االء اسماعيل حميد حاجم15ائتالف النض158الفارس العربـى1828ميسان

204سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الفارس العربـى1828ميسان

91كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الثـورة1829ميسان

36دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الثـورة1829ميسان

ي118الثـورة1829ميسان
23عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152الثـورة1829ميسان 102بهاء الدين نور محمد حسي 

1087جمال فاخر عويد علي1سائرون156الثـورة1829ميسان

123علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الثـورة1829ميسان

225محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الثـورة1829ميسان

158مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الثـورة1829ميسان

93منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الثـورة1829ميسان

163سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الثـورة1829ميسان

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109الهدى1830ميسان

301كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الهدى1830ميسان

55دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الهدى1830ميسان

ي118الهدى1830ميسان
1جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي118الهدى1830ميسان
55عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118الهدى1830ميسان
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ر2ائتالف دولة القانون152الهدى1830ميسان 221بهاء الدين نور محمد حسي 

916جمال فاخر عويد علي1سائرون156الهدى1830ميسان

1ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156الهدى1830ميسان

501علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الهدى1830ميسان

765محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الهدى1830ميسان

ر11سائرون156الهدى1830ميسان 1مرتضر هاشم  تبينه حسي 

195مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الهدى1830ميسان

221منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الهدى1830ميسان

1نجاة كريم طاهر حسون20سائرون156الهدى1830ميسان

269سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الهدى1830ميسان
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي1831ميسان
 
ق 58كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 8دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق ي118علـي الرسر

131عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي1831ميسان
 
ق ر2ائتالف دولة القانون152علـي الرسر 319بهاء الدين نور محمد حسي 

ي1831ميسان
 
ق 66جمال فاخر عويد علي1سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 4ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 1محمد  رضا داود نارص1سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 1عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 891علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 547محمود اديب زوير  محمد11سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق ر11سائرون156علـي الرسر 1مرتضر هاشم  تبينه حسي 

ي1831ميسان
 
ق 64مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 91منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156علـي الرسر

ي1831ميسان
 
ق 54سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158علـي الرسر

88كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109كمـيت1832ميسان

11دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109كمـيت1832ميسان

ي118كمـيت1832ميسان
46عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152كمـيت1832ميسان 190بهاء الدين نور محمد حسي 

130جمال فاخر عويد علي1سائرون156كمـيت1832ميسان

554علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156كمـيت1832ميسان

767محمود اديب زوير  محمد11سائرون156كمـيت1832ميسان

244مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156كمـيت1832ميسان

134منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156كمـيت1832ميسان

194سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158كمـيت1832ميسان

209كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الكحـالء1834ميسان

36دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الكحـالء1834ميسان

ي118الكحـالء1834ميسان
45عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152الكحـالء1834ميسان 134بهاء الدين نور محمد حسي 

26جمال فاخر عويد علي1سائرون156الكحـالء1834ميسان

30علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الكحـالء1834ميسان

159محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الكحـالء1834ميسان

30مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الكحـالء1834ميسان

37منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الكحـالء1834ميسان

57سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الكحـالء1834ميسان

462كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109قلعـة صالح1835ميسان

10دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109قلعـة صالح1835ميسان
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي118قلعـة صالح1835ميسان
293عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152قلعـة صالح1835ميسان 193بهاء الدين نور محمد حسي 

165جمال فاخر عويد علي1سائرون156قلعـة صالح1835ميسان

25علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156قلعـة صالح1835ميسان

340محمود اديب زوير  محمد11سائرون156قلعـة صالح1835ميسان

66مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156قلعـة صالح1835ميسان

64منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156قلعـة صالح1835ميسان

178سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158قلعـة صالح1835ميسان

1919كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109العزير1836ميسان

11دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109العزير1836ميسان

ي118العزير1836ميسان
135عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152العزير1836ميسان 33بهاء الدين نور محمد حسي 

28جمال فاخر عويد علي1سائرون156العزير1836ميسان

37علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156العزير1836ميسان

23محمود اديب زوير  محمد11سائرون156العزير1836ميسان

5مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156العزير1836ميسان

54منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156العزير1836ميسان

24سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158العزير1836ميسان

2حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان

2حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان

ي1تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان 1عدنان فيحان موىس رسر

605كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان

3اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان

32دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان

1مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح109المجـر الكبي 1837ميسان

ي118المجـر الكبي 1837ميسان
ر1تيار الحكمة الوطنر 1حسن فدعم عسل حسي 

ي118المجـر الكبي 1837ميسان
800عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي118المجـر الكبي 1837ميسان
ي عكاب1تيار الحكمة الوطنر

1فالح ساري عبداىسر

ر2ائتالف دولة القانون152المجـر الكبي 1837ميسان 213بهاء الدين نور محمد حسي 

1خالد عبيد جازع علي2ائتالف دولة القانون152المجـر الكبي 1837ميسان

 علي2ائتالف دولة القانون152المجـر الكبي 1837ميسان
ر 2خضي  عبيس حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152المجـر الكبي 1837ميسان
ر 1كاظم حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152المجـر الكبي 1837ميسان 2منصور حسي 

653جمال فاخر عويد علي1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

ي1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان 3رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان
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اصوات 

المرشح

1لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

3ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

2مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

3محمد  رضا داود نارص1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

ر عذافة1سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان 3محمد علي حسي 

5باسم خزعل خشان جازع2سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

2صباح  جلوب فالح حامي2سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

201علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

ر11سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

1قحطان عدنان عباس كريم11سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

228محمود اديب زوير  محمد11سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

160مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

40منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156المجـر الكبي 1837ميسان

91سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158المجـر الكبي 1837ميسان

موك1838ميسان 452كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الي 

موك1838ميسان 269دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الي 

موك1838ميسان ي118الي 
494عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

موك1838ميسان ر2ائتالف دولة القانون152الي  149بهاء الدين نور محمد حسي 

موك1838ميسان 365جمال فاخر عويد علي1سائرون156الي 

موك1838ميسان 61علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الي 

موك1838ميسان 98محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الي 

موك1838ميسان 189مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الي 

موك1838ميسان 15منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الي 

موك1838ميسان 73سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الي 

326كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الـعدل1839ميسان

13دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الـعدل1839ميسان

ي118الـعدل1839ميسان
561عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152الـعدل1839ميسان 15بهاء الدين نور محمد حسي 

74جمال فاخر عويد علي1سائرون156الـعدل1839ميسان

5علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الـعدل1839ميسان

33محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الـعدل1839ميسان

113مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الـعدل1839ميسان

2سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الـعدل1839ميسان

322كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الميمونه1840ميسان

67دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الميمونه1840ميسان
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اصوات 

المرشح

ي118الميمونه1840ميسان
27عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152الميمونه1840ميسان 567بهاء الدين نور محمد حسي 

72جمال فاخر عويد علي1سائرون156الميمونه1840ميسان

71علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الميمونه1840ميسان

190محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الميمونه1840ميسان

1278مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الميمونه1840ميسان

2منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الميمونه1840ميسان

271سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الميمونه1840ميسان

304كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109السـالم1841ميسان

131دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109السـالم1841ميسان

ي118السـالم1841ميسان
55عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون152السـالم1841ميسان 353بهاء الدين نور محمد حسي 

144جمال فاخر عويد علي1سائرون156السـالم1841ميسان

32علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156السـالم1841ميسان

3محمود اديب زوير  محمد11سائرون156السـالم1841ميسان

1488مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156السـالم1841ميسان

7منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156السـالم1841ميسان

110سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158السـالم1841ميسان

ح1859ميسان 321كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109الـمرسر

ح1859ميسان 3هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109الـمرسر

ح1859ميسان 127دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109الـمرسر

ح1859ميسان ي118الـمرسر
51عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ح1859ميسان ي118الـمرسر
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 1عبدالحسي 

ح1859ميسان ر2ائتالف دولة القانون152الـمرسر 178بهاء الدين نور محمد حسي 

ح1859ميسان 127جمال فاخر عويد علي1سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 2صادق  حميد حسن عويد1سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 1باسم خزعل خشان جازع2سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 317علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 875محمود اديب زوير  محمد11سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 151مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 145منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156الـمرسر

ح1859ميسان 54سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158الـمرسر

207كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109العروبة1860ميسان

120دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109العروبة1860ميسان

ي118العروبة1860ميسان
32عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر
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ر2ائتالف دولة القانون152العروبة1860ميسان 250بهاء الدين نور محمد حسي 

559جمال فاخر عويد علي1سائرون156العروبة1860ميسان

910علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156العروبة1860ميسان

634محمود اديب زوير  محمد11سائرون156العروبة1860ميسان

115مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156العروبة1860ميسان

1797منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156العروبة1860ميسان

428سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158العروبة1860ميسان

ي1861ميسان 172كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109علي الغرن 

ي1861ميسان 1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح109علي الغرن 

ي1861ميسان ي118علي الغرن 
135عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي1861ميسان ر2ائتالف دولة القانون152علي الغرن  380بهاء الدين نور محمد حسي 

ي1861ميسان 14جمال فاخر عويد علي1سائرون156علي الغرن 

ي1861ميسان 875علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون156علي الغرن 

ي1861ميسان 602محمود اديب زوير  محمد11سائرون156علي الغرن 

ي1861ميسان 19مضر خزعل سلمان منشد17سائرون156علي الغرن 

ي1861ميسان 3منتىه جي  صالح  عبد20سائرون156علي الغرن 

ي1861ميسان 26سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض158علي الغرن 

159كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الكرامة 2821ميسان

47دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الكرامة 2821ميسان

ي2118الكرامة 2821ميسان
22عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152الكرامة 2821ميسان 196بهاء الدين نور محمد حسي 

433جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الكرامة 2821ميسان

577علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الكرامة 2821ميسان

2581محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الكرامة 2821ميسان

169مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الكرامة 2821ميسان

168منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الكرامة 2821ميسان

125سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الكرامة 2821ميسان

77كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الجديدة 2823ميسان

8دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الجديدة 2823ميسان

ي2118الجديدة 2823ميسان
10عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152الجديدة 2823ميسان 35بهاء الدين نور محمد حسي 

290جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الجديدة 2823ميسان

248علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الجديدة 2823ميسان

75محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الجديدة 2823ميسان

228مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الجديدة 2823ميسان

151منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الجديدة 2823ميسان
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98سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الجديدة 2823ميسان

108كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109االنتصار 2824ميسان

63دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109االنتصار 2824ميسان

ي2118االنتصار 2824ميسان
27عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152االنتصار 2824ميسان 76بهاء الدين نور محمد حسي 

402جمال فاخر عويد علي1سائرون2156االنتصار 2824ميسان

248علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156االنتصار 2824ميسان

554محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156االنتصار 2824ميسان

254مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156االنتصار 2824ميسان

129منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156االنتصار 2824ميسان

94سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158االنتصار 2824ميسان

ي 2825ميسان 191كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109المقاتل العرن 

ي 2825ميسان 92دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109المقاتل العرن 

ي 2825ميسان ي2118المقاتل العرن 
100عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي 2825ميسان ر2ائتالف دولة القانون2152المقاتل العرن  90بهاء الدين نور محمد حسي 

ي 2825ميسان 389جمال فاخر عويد علي1سائرون2156المقاتل العرن 

ي 2825ميسان 220علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156المقاتل العرن 

ي 2825ميسان 954محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156المقاتل العرن 

ي 2825ميسان 99مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156المقاتل العرن 

ي 2825ميسان 182منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156المقاتل العرن 

ي 2825ميسان 139سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158المقاتل العرن 

133كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109 -30قطاع 2826ميسان

57دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109 -30قطاع 2826ميسان

ي2118 -30قطاع 2826ميسان
35عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152 -30قطاع 2826ميسان 131بهاء الدين نور محمد حسي 

526جمال فاخر عويد علي1سائرون2156 -30قطاع 2826ميسان

177علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156 -30قطاع 2826ميسان

71محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156 -30قطاع 2826ميسان

217مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156 -30قطاع 2826ميسان

42منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156 -30قطاع 2826ميسان

89سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158 -30قطاع 2826ميسان

115كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109المثنر 2827ميسان

13دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109المثنر 2827ميسان

ي2118المثنر 2827ميسان
52عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152المثنر 2827ميسان 93بهاء الدين نور محمد حسي 

699جمال فاخر عويد علي1سائرون2156المثنر 2827ميسان
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1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156المثنر 2827ميسان

ي1سائرون2156المثنر 2827ميسان 2رامي جبار  محمد  رسر

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156المثنر 2827ميسان

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156المثنر 2827ميسان

109علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156المثنر 2827ميسان

142محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156المثنر 2827ميسان

76مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156المثنر 2827ميسان

58منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156المثنر 2827ميسان

1دينا فاضل جهاد عباس15ائتالف النض2158المثنر 2827ميسان

84سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158المثنر 2827ميسان

ي 2828ميسان 92كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الفارس العرن 

ي 2828ميسان 41دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الفارس العرن 

ي 2828ميسان ي2118الفارس العرن 
32عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي 2828ميسان ر2ائتالف دولة القانون2152الفارس العرن  109بهاء الدين نور محمد حسي 

ي 2828ميسان 955جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الفارس العرن 

ي 2828ميسان 397علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الفارس العرن 

ي 2828ميسان 191محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الفارس العرن 

ي 2828ميسان 152مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الفارس العرن 

ي 2828ميسان 70منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الفارس العرن 

ي 2828ميسان 126سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الفارس العرن 

96كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الثورة 2829ميسان

15دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الثورة 2829ميسان

ي2118الثورة 2829ميسان
20عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152الثورة 2829ميسان 78بهاء الدين نور محمد حسي 

769جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الثورة 2829ميسان

143علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الثورة 2829ميسان

228محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الثورة 2829ميسان

219مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الثورة 2829ميسان

39منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الثورة 2829ميسان

204سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الثورة 2829ميسان

187كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الهدى 2830ميسان

36دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الهدى 2830ميسان

ي2118الهدى 2830ميسان
59عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152الهدى 2830ميسان 186بهاء الدين نور محمد حسي 

494جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الهدى 2830ميسان

570علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الهدى 2830ميسان
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1859محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الهدى 2830ميسان

178مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الهدى 2830ميسان

368منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الهدى 2830ميسان

153سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الهدى 2830ميسان

8حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان

ي1تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان 1عدنان فيحان موىس رسر

329كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان

63دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان

2ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح2109الكحالء 2834ميسان

ي2118الكحالء 2834ميسان
68عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118الكحالء 2834ميسان
ر  عبد الرضا باقر محمد1تيار الحكمة الوطنر 2عبدالحسي 

ر2ائتالف دولة القانون2152الكحالء 2834ميسان 126بهاء الدين نور محمد حسي 

ر  ضيدان2ائتالف دولة القانون2152الكحالء 2834ميسان 2كاظم  فنجان  حسي 

61جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الكحالء 2834ميسان

ي1سائرون2156الكحالء 2834ميسان 1رامي جبار  محمد  رسر

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الكحالء 2834ميسان

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156الكحالء 2834ميسان

1محمد  رضا داود نارص1سائرون2156الكحالء 2834ميسان

ر عذافة1سائرون2156الكحالء 2834ميسان 1محمد علي حسي 

1رياض محمدعلي عودة دهش2سائرون2156الكحالء 2834ميسان

2عباس  محمد مهدي حسن غلوم2سائرون2156الكحالء 2834ميسان

33علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الكحالء 2834ميسان

1محمد عبدالحسن نصيف شاطي2سائرون2156الكحالء 2834ميسان

ر11سائرون2156الكحالء 2834ميسان  دالمي امي 
ر 1عامر امي 

1عباس عليوي كاظم  اربيج11سائرون2156الكحالء 2834ميسان

189محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الكحالء 2834ميسان

1علي  بالسم طراد الجهف17سائرون2156الكحالء 2834ميسان

1فالح اسماعيل حاجم اسيود17سائرون2156الكحالء 2834ميسان

65مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الكحالء 2834ميسان

65منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الكحالء 2834ميسان

1دينا فاضل جهاد عباس15ائتالف النض2158الكحالء 2834ميسان

106سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الكحالء 2834ميسان

1عالء شطنان عايز داود15ائتالف النض2158الكحالء 2834ميسان

5حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان
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ي عمران1تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان 1قاسم محمد جالل حسي 

652كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان

2هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان

9دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109قلعة صالح 2835ميسان

ي2118قلعة صالح 2835ميسان
2جواد كاظم  حسن  مسافر1تيار الحكمة الوطنر

ي2118قلعة صالح 2835ميسان
222عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ي2118قلعة صالح 2835ميسان
1معد جاسم مزهر سمرمد1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152قلعة صالح 2835ميسان 167بهاء الدين نور محمد حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152قلعة صالح 2835ميسان
ر 1كاظم حسي 

1برهان كاظم عبدهللا حسون1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

205جمال فاخر عويد علي1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1حسن عبدهللا عبادي موىس1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

ي1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان 1رامي جبار  محمد  رسر

3صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

2لفتة عبدهللا غياض سايح1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

2ماجدة  عبداللطيف محمد علي1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1مالك طغوان اضعيف كاظم1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

2محمد  رضا داود نارص1سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1باسم خزعل خشان جازع2سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1حمد هللا مزهر جول حمدان2سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

49علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1مهنا عبدالرحيم كاظم محمد2سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1ضياء ضالل محيسن منشد11سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

445محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

45مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

1فاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي20سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

80منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156قلعة صالح 2835ميسان

247سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158قلعة صالح 2835ميسان

451كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109المجر الكبي  2837ميسان

31دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109المجر الكبي  2837ميسان

ي2118المجر الكبي  2837ميسان
907عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152المجر الكبي  2837ميسان 85بهاء الدين نور محمد حسي 

286جمال فاخر عويد علي1سائرون2156المجر الكبي  2837ميسان

133علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156المجر الكبي  2837ميسان
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80محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156المجر الكبي  2837ميسان

243مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156المجر الكبي  2837ميسان

3منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156المجر الكبي  2837ميسان

72سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158المجر الكبي  2837ميسان

موك 2838ميسان 315كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الي 

موك 2838ميسان 45دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الي 

موك 2838ميسان ي2118الي 
594عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

موك 2838ميسان ر2ائتالف دولة القانون2152الي  86بهاء الدين نور محمد حسي 

موك 2838ميسان 263جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الي 

موك 2838ميسان 31علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الي 

موك 2838ميسان 36محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الي 

موك 2838ميسان 180مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الي 

موك 2838ميسان 30منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الي 

موك 2838ميسان 47سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الي 

309كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109العدل 2839ميسان

3دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109العدل 2839ميسان

ي2118العدل 2839ميسان
213عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152العدل 2839ميسان 9بهاء الدين نور محمد حسي 

21جمال فاخر عويد علي1سائرون2156العدل 2839ميسان

1محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156العدل 2839ميسان

82مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156العدل 2839ميسان

9سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158العدل 2839ميسان

447كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109الميمونه 2840ميسان

38دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109الميمونه 2840ميسان

ي2118الميمونه 2840ميسان
78عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون2152الميمونه 2840ميسان 593بهاء الدين نور محمد حسي 

188جمال فاخر عويد علي1سائرون2156الميمونه 2840ميسان

1صادق  حميد حسن عويد1سائرون2156الميمونه 2840ميسان

30علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156الميمونه 2840ميسان

85محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156الميمونه 2840ميسان

1فالح اسماعيل حاجم اسيود17سائرون2156الميمونه 2840ميسان

1174مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156الميمونه 2840ميسان

7منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156الميمونه 2840ميسان

312سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158الميمونه 2840ميسان

ي 2861ميسان 45كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح2109علي الغرن 

ي 2861ميسان ي2118علي الغرن 
115عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر
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ي 2861ميسان ر2ائتالف دولة القانون2152علي الغرن  283بهاء الدين نور محمد حسي 

ي 2861ميسان 27جمال فاخر عويد علي1سائرون2156علي الغرن 

ي 2861ميسان 1034علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون2156علي الغرن 

ي 2861ميسان 403محمود اديب زوير  محمد11سائرون2156علي الغرن 

ي 2861ميسان 11مضر خزعل سلمان منشد17سائرون2156علي الغرن 

ي 2861ميسان 3منتىه جي  صالح  عبد20سائرون2156علي الغرن 

ي 2861ميسان 81سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض2158علي الغرن 

475كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح3109 -30قطاع 3826ميسان

56دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح3109 -30قطاع 3826ميسان

ي3118 -30قطاع 3826ميسان
28عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون3152 -30قطاع 3826ميسان 287بهاء الدين نور محمد حسي 

682جمال فاخر عويد علي1سائرون3156 -30قطاع 3826ميسان

213علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون3156 -30قطاع 3826ميسان

237محمود اديب زوير  محمد11سائرون3156 -30قطاع 3826ميسان

190مضر خزعل سلمان منشد17سائرون3156 -30قطاع 3826ميسان

69منتىه جي  صالح  عبد20سائرون3156 -30قطاع 3826ميسان

154سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض3158 -30قطاع 3826ميسان

519كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح3109الكحالء 3834ميسان

25دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح3109الكحالء 3834ميسان

ي3118الكحالء 3834ميسان
45عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون3152الكحالء 3834ميسان 92بهاء الدين نور محمد حسي 

4جمال فاخر عويد علي1سائرون3156الكحالء 3834ميسان

6محمود اديب زوير  محمد11سائرون3156الكحالء 3834ميسان

7مضر خزعل سلمان منشد17سائرون3156الكحالء 3834ميسان

3سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض3158الكحالء 3834ميسان

209كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح3109الميمونه 3840ميسان

1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح3109الميمونه 3840ميسان

ي3118الميمونه 3840ميسان
47عباس رصوط محسن مسلم1تيار الحكمة الوطنر

ر2ائتالف دولة القانون3152الميمونه 3840ميسان 142بهاء الدين نور محمد حسي 

152جمال فاخر عويد علي1سائرون3156الميمونه 3840ميسان

5علي  سعدون غالم علي عبدالكريم2سائرون3156الميمونه 3840ميسان

15محمود اديب زوير  محمد11سائرون3156الميمونه 3840ميسان

56مضر خزعل سلمان منشد17سائرون3156الميمونه 3840ميسان

78سهام شنون عبدهللا عذافة15ائتالف النض3158الميمونه 3840ميسان

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح1109/ تلعفر 1301نينوى 1حني 

383مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح1109/ تلعفر 1301نينوى
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132لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح1109/ تلعفر 1301نينوى

1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا1135/ تلعفر 1301نينوى

87ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا1135/ تلعفر 1301نينوى

2محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا1135/ تلعفر 1301نينوى

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض1158/ تلعفر 1301نينوى

ر حسن1ائتالف النض1158/ تلعفر 1301نينوى 29خالد متعب ياسي 

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض1158/ تلعفر 1301نينوى

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض1158/ تلعفر 1301نينوى

ي12ائتالف النض1158/ تلعفر 1301نينوى 2بسمة محمد بسيم صي 

194خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض1158/ تلعفر 1301نينوى

ي1168/ تلعفر 1301نينوى
 
9اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي1168/ تلعفر 1301نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي1184/ تلعفر 1301نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي1184/ تلعفر 1301نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية1185/ تلعفر 1301نينوى 3اياد هاشم حسي 

4فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية1185/ تلعفر 1301نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية1185/ تلعفر 1301نينوى

2لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية1185/ تلعفر 1301نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109/ تلعفر 1302نينوى 10حني 

2631مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109/ تلعفر 1302نينوى

840لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109/ تلعفر 1302نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114/ تلعفر 1302نينوى

23محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135/ تلعفر 1302نينوى

750ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135/ تلعفر 1302نينوى

10محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135/ تلعفر 1302نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136/ تلعفر 1302نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى 100خالد متعب ياسي 

8عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى

20نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى

21منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى 3منر حسي 

ي12ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى 16بسمة محمد بسيم صي 

737خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158/ تلعفر 1302نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160/ تلعفر 1302نينوى ر 11مي 

ي2168/ تلعفر 1302نينوى
 
74اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

182حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172/ تلعفر 1302نينوى
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1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172/ تلعفر 1302نينوى

ي2184/ تلعفر 1302نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184/ تلعفر 1302نينوى
22بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184/ تلعفر 1302نينوى
9صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

12فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185/ تلعفر 1302نينوى

4نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185/ تلعفر 1302نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185/ تلعفر 1302نينوى

49انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185/ تلعفر 1302نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109/ تلعفر 1303نينوى 1حني 

274مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109/ تلعفر 1303نينوى

234لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109/ تلعفر 1303نينوى

72ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135/ تلعفر 1303نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135/ تلعفر 1303نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158/ تلعفر 1303نينوى 8خالد متعب ياسي 

107خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158/ تلعفر 1303نينوى

ي3168/ تلعفر 1303نينوى
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185/ تلعفر 1303نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103زمار1304نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109زمار1304نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109زمار1304نينوى 2حني 

ر3تحالف الفتح109زمار1304نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

1عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109زمار1304نينوى

2اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

ر عبدهللا4تحالف الفتح109زمار1304نينوى 2ساجدة  رسوىلي حسي 

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

32مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

3منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109زمار1304نينوى

19لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109زمار1304نينوى

1محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109زمار1304نينوى

28محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135زمار1304نينوى
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40ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135زمار1304نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135زمار1304نينوى

62احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136زمار1304نينوى

1فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136زمار1304نينوى

4بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر عديل1ائتالف النض158زمار1304نينوى 1جرجيس محمد حسي 

30حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر1ائتالف النض158زمار1304نينوى 5حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر حسن1ائتالف النض158زمار1304نينوى 210خالد متعب ياسي 

8رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158زمار1304نينوى

3طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158زمار1304نينوى

2عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158زمار1304نينوى 8علي حسي 

2فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158زمار1304نينوى

15قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158زمار1304نينوى

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158زمار1304نينوى

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158زمار1304نينوى

ي2ائتالف النض158زمار1304نينوى  اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158زمار1304نينوى 3عبدالحسي 

2244عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158زمار1304نينوى

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158زمار1304نينوى

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158زمار1304نينوى

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158زمار1304نينوى

1اسماعيل احمد رجب طرفاوي3ائتالف النض158زمار1304نينوى

1جاسم محمد حسن عطية3ائتالف النض158زمار1304نينوى

144نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158زمار1304نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158زمار1304نينوى

1علي موىس جاسم مهدي7ائتالف النض158زمار1304نينوى

 علي7ائتالف النض158زمار1304نينوى
ر 2فزع محمد حسي 

7منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158زمار1304نينوى

1عامر محمد جري مظهر8ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158زمار1304نينوى 26منر حسي 

ان يوسف جي  محسن8ائتالف النض158زمار1304نينوى 1ني 

ي12ائتالف النض158زمار1304نينوى 14بسمة محمد بسيم صي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

2سحر كريم جاسم  حمادي12ائتالف النض158زمار1304نينوى

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158زمار1304نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160زمار1304نينوى ر 1مي 

ي162زمار1304نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

11اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166زمار1304نينوى

ي168زمار1304نينوى
 
199اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168زمار1304نينوى
 
4ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168زمار1304نينوى
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168زمار1304نينوى
 
16هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168زمار1304نينوى
 
73احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي168زمار1304نينوى
 
1سيف الدين عبدالقادر عباس  تايه62تحالف القرار العراق

23حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172زمار1304نينوى

ي184زمار1304نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي184زمار1304نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زمار1304نينوى
19فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زمار1304نينوى
1وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زمار1304نينوى
28بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184زمار1304نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 8شي 

ي184زمار1304نينوى
303صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى 4اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

343فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

ر2ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى 1علي  كامل نارص حسي 

1فوزية كويم عبدالرضا رخيص2ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

ر2ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى 1مثنر عبد الصمد محمد حسي 

415نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

2رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

8لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

1نديم غالب عباس جاسم7ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

25انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185زمار1304نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103ربيعـة1305نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى 3حني 

ر3تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى 1عزيز رسر

72مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى

5يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى

27لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى

1محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109ربيعـة1305نينوى

22صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114ربيعـة1305نينوى

106محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135ربيعـة1305نينوى

6ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135ربيعـة1305نينوى

4محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135ربيعـة1305نينوى

102احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136ربيعـة1305نينوى

1فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136ربيعـة1305نينوى

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

20حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

ر1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى 2حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى 187خالد متعب ياسي 

9رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

15قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

3مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

6هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى 4عبدالحسي 

428عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1ابراهيم سلمان جبار هويدي3ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1توفيق حمود شنجار صكر3ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

2جاسم محمد حسن عطية3ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

907نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

ي بطي7ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى
ر
1عبدالكريم هلوب الق

 علي7ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى
ر 4فزع محمد حسي 
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

28منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى 4منر حسي 

16خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158ربيعـة1305نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160ربيعـة1305نينوى ر 12مي 

ي162ربيعـة1305نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

ي162ربيعـة1305نينوى
ي الكوردستانر

3ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

2اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166ربيعـة1305نينوى

ي168ربيعـة1305نينوى
 
295اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168ربيعـة1305نينوى
 
5ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168ربيعـة1305نينوى
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168ربيعـة1305نينوى
 
4هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168ربيعـة1305نينوى
 
1630احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

18حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172ربيعـة1305نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172ربيعـة1305نينوى

ي184ربيعـة1305نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي184ربيعـة1305نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ربيعـة1305نينوى
4فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ربيعـة1305نينوى
3بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184ربيعـة1305نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

ي184ربيعـة1305نينوى
8صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى 5اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى 4عبدالرسول دن 

2عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

108فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

2الماز علي جبار حبيب2ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

1505نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

1جارهللا حمد عبدهللا صالح7ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

2رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

8لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

4انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى
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اصوات 

المرشح

1رؤى  نبيل  صبجي  جواد8ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى

ي مزعل8ائتالف الوطنية185ربيعـة1305نينوى 1صفا طالب حرن 

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103داخل/ حمام العليل 1307نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109داخل/ حمام العليل 1307نينوى
ر 1عامر حسي 

3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109داخل/ حمام العليل 1307نينوى

1مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح109داخل/ حمام العليل 1307نينوى

3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109داخل/ حمام العليل 1307نينوى

13محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135داخل/ حمام العليل 1307نينوى

6ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135داخل/ حمام العليل 1307نينوى

7محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135داخل/ حمام العليل 1307نينوى

45احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136داخل/ حمام العليل 1307نينوى

3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ر حسن1ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى 115خالد متعب ياسي 

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى 2علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

49عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

89نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

1صخر سلمان  احمد دخيل7ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

43منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى 34منر حسي 

1اشواق طالب حميد كاطع12ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ي12ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى 5بسمة محمد بسيم صي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160داخل/ حمام العليل 1307نينوى ر 68مي 

5اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ي168داخل/ حمام العليل 1307نينوى
 
15اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168داخل/ حمام العليل 1307نينوى
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168داخل/ حمام العليل 1307نينوى
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168داخل/ حمام العليل 1307نينوى
 
6هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168داخل/ حمام العليل 1307نينوى
 
30احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

26حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ي184داخل/ حمام العليل 1307نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184داخل/ حمام العليل 1307نينوى
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

Page 1017 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184داخل/ حمام العليل 1307نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

ر عالوي1ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى 1اياد هاشم حسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى 1عبدالرسول دن 

36فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ر1ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى ي عليوي  حسي 
2مهدي بانر

ر2ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى 1علي  كامل نارص حسي 

5نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى

4لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى

17انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى

1صباح عبدالرسول عبدالرضا رشيد8ائتالف الوطنية185داخل/ حمام العليل 1307نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103خارج/ حمام العليل 1308نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109خارج/ حمام العليل 1308نينوى 3حني 

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109خارج/ حمام العليل 1308نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109خارج/ حمام العليل 1308نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114خارج/ حمام العليل 1308نينوى

27محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135خارج/ حمام العليل 1308نينوى

2ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135خارج/ حمام العليل 1308نينوى

32محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135خارج/ حمام العليل 1308نينوى

76احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136خارج/ حمام العليل 1308نينوى

ر حسن1ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى 157خالد متعب ياسي 

30عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى

156نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى

51منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى 53منر حسي 

ي12ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى 5بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158خارج/ حمام العليل 1308نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160خارج/ حمام العليل 1308نينوى ر 102مي 

7اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166خارج/ حمام العليل 1308نينوى

ي168خارج/ حمام العليل 1308نينوى
 
23اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168خارج/ حمام العليل 1308نينوى
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168خارج/ حمام العليل 1308نينوى
 
5احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

14حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172خارج/ حمام العليل 1308نينوى

ي184خارج/ حمام العليل 1308نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خارج/ حمام العليل 1308نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

53فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185خارج/ حمام العليل 1308نينوى

9نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185خارج/ حمام العليل 1308نينوى

Page 1018 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
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اصوات 

المرشح

4لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185خارج/ حمام العليل 1308نينوى

34انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185خارج/ حمام العليل 1308نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الشورة1309نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

3اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الشورة1309نينوى

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109الشورة1309نينوى

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الشورة1309نينوى

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109الشورة1309نينوى

18محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الشورة1309نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الشورة1309نينوى

24محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الشورة1309نينوى

380احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الشورة1309نينوى

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136الشورة1309نينوى

8حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الشورة1309نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الشورة1309نينوى 34خالد متعب ياسي 

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الشورة1309نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الشورة1309نينوى 1عبدالحسي 

10عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الشورة1309نينوى

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158الشورة1309نينوى

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض158الشورة1309نينوى

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الشورة1309نينوى

1ازهار  عمران  محمد سعيد3ائتالف النض158الشورة1309نينوى

1توفيق حمود شنجار صكر3ائتالف النض158الشورة1309نينوى

ر مطرسر3ائتالف النض158الشورة1309نينوى 1زيد علي حسي 

ر خليل ابراهيم3ائتالف النض158الشورة1309نينوى 1مهدي حسي 

44نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الشورة1309نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158الشورة1309نينوى

ي بطي7ائتالف النض158الشورة1309نينوى
ر
1عبدالكريم هلوب الق

1فرهود طالب رسن فهد7ائتالف النض158الشورة1309نينوى

249منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الشورة1309نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الشورة1309نينوى 8منر حسي 

ي12ائتالف النض158الشورة1309نينوى 2بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الشورة1309نينوى

ي25ائتالف النض158الشورة1309نينوى
1مهدي عاكول حسن  ثوينر

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الشورة1309نينوى ر 114مي 

7اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الشورة1309نينوى

ي168الشورة1309نينوى
 
12اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق
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اصوات 

المرشح

ي168الشورة1309نينوى
 
1ظافر ناظم سلمان محمود1تحالف القرار العراق

ي168الشورة1309نينوى
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الشورة1309نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

7حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الشورة1309نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى 1اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى

213فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى

ر2ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى 3علي  كامل نارص حسي 

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى

104لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى

3انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الشورة1309نينوى

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى 1اياد حسي 

ر هاشم3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى 37حني 

ر3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

7مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109داخل/ القيارة 1310نينوى

4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114داخل/ القيارة 1310نينوى

15محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135داخل/ القيارة 1310نينوى

7ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135داخل/ القيارة 1310نينوى

4محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135داخل/ القيارة 1310نينوى

227احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136داخل/ القيارة 1310نينوى

1علي جدعان علي سكران1تمدن136داخل/ القيارة 1310نينوى

12حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

ر حسن1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى 57خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

8رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى 1علي حسي 
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اصوات 

المرشح

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

40عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1ابراهيم سلمان جبار هويدي3ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1اسماعيل احمد رجب طرفاوي3ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

ر خليل ابراهيم3ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى 2مهدي حسي 

55نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

2939منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1واثق افرام بولص هندو7ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

1عامر محمد جري مظهر8ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

2محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى 3منر حسي 

ي12ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

9خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158داخل/ القيارة 1310نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160داخل/ القيارة 1310نينوى ر 49مي 

ي162داخل/ القيارة 1310نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 9حسي 

87اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166داخل/ القيارة 1310نينوى

ي168داخل/ القيارة 1310نينوى
 
8اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168داخل/ القيارة 1310نينوى
 
5ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168داخل/ القيارة 1310نينوى
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168داخل/ القيارة 1310نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168داخل/ القيارة 1310نينوى
 
39احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

13حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172داخل/ القيارة 1310نينوى

32سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172داخل/ القيارة 1310نينوى

ي184داخل/ القيارة 1310نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي184داخل/ القيارة 1310نينوى
7طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184داخل/ القيارة 1310نينوى
10فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184داخل/ القيارة 1310نينوى
22بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184داخل/ القيارة 1310نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 172شي 

ي184داخل/ القيارة 1310نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى 5اياد هاشم حسي 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

356فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى
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المرشح

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

77نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

2رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

25لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

2انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

1صباح عبدالرسول عبدالرضا رشيد8ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

1هيام نايف مطر احمد8ائتالف الوطنية185داخل/ القيارة 1310نينوى

89عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الحضر1311نينوى

ي168الحضر1311نينوى
 
3احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الحضر1311نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103خارج/ القيارة 1312نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى 1اياد حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى 1سعد حسي 

10عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

19مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

2منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

2منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

2محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109خارج/ القيارة 1312نينوى

9محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135خارج/ القيارة 1312نينوى

5ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135خارج/ القيارة 1312نينوى

4محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135خارج/ القيارة 1312نينوى

77احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136خارج/ القيارة 1312نينوى

3بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

6حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

ر حسن1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى 42خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

8رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى 2علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى 2عبدالحسي 

22عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى
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اصوات 

المرشح

46نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

ر7ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى 1علي  خصاف  عطية حسي 

781منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى 15منر حسي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158خارج/ القيارة 1312نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160خارج/ القيارة 1312نينوى ر 75مي 

48اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166خارج/ القيارة 1312نينوى

ي168خارج/ القيارة 1312نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168خارج/ القيارة 1312نينوى
 
9ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168خارج/ القيارة 1312نينوى
 
2رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168خارج/ القيارة 1312نينوى
 
13احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

7حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172خارج/ القيارة 1312نينوى

38سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172خارج/ القيارة 1312نينوى

ي184خارج/ القيارة 1312نينوى
62طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خارج/ القيارة 1312نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184خارج/ القيارة 1312نينوى
2بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى 2اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

1سنان سالم قيض هرمز1ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

1333فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

 علي  سلمان صالح2ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى
ر 1حسي 

3صفاء جارهللا عبدهللا خضي 2ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

33نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

3رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

8لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

1نديم غالب عباس جاسم7ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

4انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185خارج/ القيارة 1312نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103تلكيف1313نينوى 21قضي عباس محمد حسي 

2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى 110حني 

ر3تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى

ر عبدهللا4تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى 2ساجدة  رسوىلي حسي 
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

15مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى

10لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109تلكيف1313نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114تلكيف1313نينوى

42محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135تلكيف1313نينوى

15ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135تلكيف1313نينوى

7محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135تلكيف1313نينوى

23احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136تلكيف1313نينوى

1فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136تلكيف1313نينوى

11حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

2حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

ر حسن1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى 683خالد متعب ياسي 

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

4قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

ي2ائتالف النض158تلكيف1313نينوى  اللعين 
ر 2جبار علي حسي 

87عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1حيدر خشن جابر جعفر3ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1علي عبدالفتاح مجي فرهود3ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

11نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

ي بطي7ائتالف النض158تلكيف1313نينوى
ر
1عبدالكريم هلوب الق

ر7ائتالف النض158تلكيف1313نينوى 1علي  خصاف  عطية حسي 

27منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

1ايمان خلف عكلة  حمدان8ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158تلكيف1313نينوى 14منر حسي 

ي12ائتالف النض158تلكيف1313نينوى 15بسمة محمد بسيم صي 

14خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158تلكيف1313نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160تلكيف1313نينوى ر 65مي 

ي162تلكيف1313نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 32حسي 

2830اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166تلكيف1313نينوى
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي168تلكيف1313نينوى
 
166اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168تلكيف1313نينوى
 
1اليوجد مرشح1تحالف القرار العراق

ي168تلكيف1313نينوى
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168تلكيف1313نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168تلكيف1313نينوى
 
19احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172تلكيف1313نينوى

11سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172تلكيف1313نينوى

ي184تلكيف1313نينوى
17طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تلكيف1313نينوى
35فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تلكيف1313نينوى
66بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184تلكيف1313نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 34شي 

ي184تلكيف1313نينوى
4صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى 9اياد هاشم حسي 

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى 1عبدالرسول دن 

124فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

1الماز علي جبار حبيب2ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

1جميل نصار عبد نارص2ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

2صفاء جارهللا عبدهللا خضي 2ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

24نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

1ادهم عبدالعزيز جالب محمد7ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

1خالد عذاب خضي  عتيىمي7ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

745لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

12انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185تلكيف1313نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103القوش1314نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109القوش1314نينوى

41صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114القوش1314نينوى

4محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135القوش1314نينوى

4ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135القوش1314نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135القوش1314نينوى

3احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136القوش1314نينوى

ر حسن1ائتالف النض158القوش1314نينوى 68خالد متعب ياسي 

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158القوش1314نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158القوش1314نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160القوش1314نينوى ر 1مي 

ي162القوش1314نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 331حسي 
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اصوات 

المرشح

28اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166القوش1314نينوى

ي168القوش1314نينوى
 
5اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168القوش1314نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي184القوش1314نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي184القوش1314نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184القوش1314نينوى
738فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184القوش1314نينوى
459بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184القوش1314نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 144شي 

ي184القوش1314نينوى
60صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

11فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185القوش1314نينوى

92لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185القوش1314نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185القوش1314نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109وانة1315نينوى 2حني 

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114وانة1315نينوى

7محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135وانة1315نينوى

11ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135وانة1315نينوى

26محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135وانة1315نينوى

ر حسن1ائتالف النض158وانة1315نينوى 263خالد متعب ياسي 

ي2ائتالف النض158وانة1315نينوى  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

653عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158وانة1315نينوى

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158وانة1315نينوى

5نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158وانة1315نينوى

238منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158وانة1315نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158وانة1315نينوى 22منر حسي 

ي12ائتالف النض158وانة1315نينوى 29بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160وانة1315نينوى ر 67مي 

69اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166وانة1315نينوى

ي168وانة1315نينوى
 
53اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

9حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172وانة1315نينوى

ي184وانة1315نينوى
28فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184وانة1315نينوى
92بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184وانة1315نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 22شي 

ي184وانة1315نينوى
445صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

44فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185وانة1315نينوى

47نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185وانة1315نينوى

214لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185وانة1315نينوى

Page 1026 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل
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7انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185وانة1315نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الرشيدية1316نينوى 4حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الرشيدية1316نينوى 1سعد حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الرشيدية1316نينوى

60مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الرشيدية1316نينوى

12لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الرشيدية1316نينوى

83محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الرشيدية1316نينوى

463ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الرشيدية1316نينوى

46محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الرشيدية1316نينوى

44احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الرشيدية1316نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى 1122خالد متعب ياسي 

92عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى

51نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى

49منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى 5منر حسي 

ي12ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى 37بسمة محمد بسيم صي 

63خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى

ر الساعدي25ائتالف النض158الرشيدية1316نينوى 2طالب عبدالوهاب حسي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الرشيدية1316نينوى ر 39مي 

ي162الرشيدية1316نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 4حسي 

216اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الرشيدية1316نينوى

ي168الرشيدية1316نينوى
 
124اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الرشيدية1316نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الرشيدية1316نينوى
 
25احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

58حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الرشيدية1316نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الرشيدية1316نينوى

ي184الرشيدية1316نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الرشيدية1316نينوى
37فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الرشيدية1316نينوى
138بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الرشيدية1316نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 41شي 

ي184الرشيدية1316نينوى
50صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

126فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الرشيدية1316نينوى

11نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الرشيدية1316نينوى

248لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الرشيدية1316نينوى

28انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الرشيدية1316نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103النمرود1317نينوى 29قضي عباس محمد حسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109النمرود1317نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109النمرود1317نينوى 169حني 

2عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109النمرود1317نينوى

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109النمرود1317نينوى 1عزيز رسر

19مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109النمرود1317نينوى

19محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135النمرود1317نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135النمرود1317نينوى

5محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135النمرود1317نينوى

36احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136النمرود1317نينوى

10بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

5حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

ر1ائتالف النض158النمرود1317نينوى 4حيدر ستار  فرحان حسي 

5حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

ر حسن1ائتالف النض158النمرود1317نينوى 125خالد متعب ياسي 

7رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

5عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158النمرود1317نينوى 4علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

3قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

8هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158النمرود1317نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158النمرود1317نينوى 1عبدالحسي 

60عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158النمرود1317نينوى

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1ابراهيم سلمان جبار هويدي3ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1توفيق حمود شنجار صكر3ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1ريث سعد عبود  عباس3ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1علي عبدالفتاح مجي فرهود3ائتالف النض158النمرود1317نينوى

2نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1ارساء تلفان عناد احمد7ائتالف النض158النمرود1317نينوى

292منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158النمرود1317نينوى

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض158النمرود1317نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158النمرود1317نينوى 10منر حسي 

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158النمرود1317نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160النمرود1317نينوى ر 27مي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي162النمرود1317نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 8حسي 

22اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166النمرود1317نينوى

ي168النمرود1317نينوى
 
139اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168النمرود1317نينوى
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168النمرود1317نينوى
 
24احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

2حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172النمرود1317نينوى

3سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172النمرود1317نينوى

ي184النمرود1317نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 98اخالص صباح خضر  حسي 

ي184النمرود1317نينوى
29طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184النمرود1317نينوى
3فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184النمرود1317نينوى
11بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184النمرود1317نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 98شي 

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

1سعد صفوك سعود هتيىمي1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى 1عبدالرسول دن 

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

23فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

 علي  سلمان صالح2ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى
ر 1حسي 

1ساجد جبار ضاجي صالل2ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

10نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

2نديم غالب عباس جاسم7ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

23انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185النمرود1317نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103برطلة1318نينوى 436قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109برطلة1318نينوى 1402حني 

5مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109برطلة1318نينوى

3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109برطلة1318نينوى

6محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135برطلة1318نينوى

5محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135برطلة1318نينوى

7احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136برطلة1318نينوى

ر حسن1ائتالف النض158برطلة1318نينوى 121خالد متعب ياسي 

32عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158برطلة1318نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158برطلة1318نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158برطلة1318نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158برطلة1318نينوى 1منر حسي 

ي12ائتالف النض158برطلة1318نينوى 4بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158برطلة1318نينوى

ي162برطلة1318نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 4حسي 

21اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166برطلة1318نينوى

ي168برطلة1318نينوى
 
8اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي184برطلة1318نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184برطلة1318نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184برطلة1318نينوى
23بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184برطلة1318نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 43شي 

ي184برطلة1318نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

5فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185برطلة1318نينوى

4نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185برطلة1318نينوى

4لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185برطلة1318نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185برطلة1318نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الحمدانية1319نينوى 30قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الحمدانية1319نينوى 329حني 

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الحمدانية1319نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الحمدانية1319نينوى

5محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الحمدانية1319نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الحمدانية1319نينوى

5احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الحمدانية1319نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

7حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

ر1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى 2حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى 168خالد متعب ياسي 

5صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى 1علي حسي 

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى 1عبدالحسي 

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

1فرهود طالب رسن فهد7ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
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اصوات 

المرشح

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض158الحمدانية1319نينوى

ي162الحمدانية1319نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

167اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الحمدانية1319نينوى

ي168الحمدانية1319نينوى
 
6اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الحمدانية1319نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الحمدانية1319نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

1حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الحمدانية1319نينوى

ي184الحمدانية1319نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الحمدانية1319نينوى
5بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الحمدانية1319نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 17شي 

10فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الحمدانية1319نينوى

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الحمدانية1319نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الحمدانية1319نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103سنجار1320نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109سنجار1320نينوى 4حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109سنجار1320نينوى 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109سنجار1320نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

2عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109سنجار1320نينوى 4عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

2اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

46مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

2منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

11لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109سنجار1320نينوى

165صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114سنجار1320نينوى

10محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135سنجار1320نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135سنجار1320نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136سنجار1320نينوى

6بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

14حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

ر حسن1ائتالف النض158سنجار1320نينوى 92خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

8رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158سنجار1320نينوى
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اصوات 

المرشح

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158سنجار1320نينوى 7علي حسي 

15قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

6هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158سنجار1320نينوى

ي2ائتالف النض158سنجار1320نينوى  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ي حمادي2ائتالف النض158سنجار1320نينوى
1حمادي محمد راضر

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158سنجار1320نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158سنجار1320نينوى 2عبدالحسي 

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158سنجار1320نينوى

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158سنجار1320نينوى

1اسماعيل احمد رجب طرفاوي3ائتالف النض158سنجار1320نينوى

2جاسم محمد حسن عطية3ائتالف النض158سنجار1320نينوى

1محمود  نوري جاسم علي3ائتالف النض158سنجار1320نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158سنجار1320نينوى

 علي7ائتالف النض158سنجار1320نينوى
ر 2فزع محمد حسي 

5منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158سنجار1320نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158سنجار1320نينوى 5منر حسي 

ي12ائتالف النض158سنجار1320نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

1فضيلة حسن خلف عبد12ائتالف النض158سنجار1320نينوى

9خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158سنجار1320نينوى

ي25ائتالف النض158سنجار1320نينوى
1مهدي عاكول حسن  ثوينر

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160سنجار1320نينوى ر 1مي 

ي162سنجار1320نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 21حسي 

ي162سنجار1320نينوى
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

4اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166سنجار1320نينوى

ي168سنجار1320نينوى
 
42اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168سنجار1320نينوى
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168سنجار1320نينوى
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168سنجار1320نينوى
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168سنجار1320نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168سنجار1320نينوى
 
3احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي184سنجار1320نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سنجار1320نينوى
928فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سنجار1320نينوى
464بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184سنجار1320نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 51شي 
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ي184سنجار1320نينوى
126صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى 2اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى 2عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

1عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

20فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

ر2ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى 1مثنر عبد الصمد محمد حسي 

9نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

2جارهللا حمد عبدهللا صالح7ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

1رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

23لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185سنجار1320نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الشمال1321نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الشمال1321نينوى 1حني 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الشمال1321نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الشمال1321نينوى

258صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الشمال1321نينوى

2ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الشمال1321نينوى

7محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الشمال1321نينوى

16احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الشمال1321نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الشمال1321نينوى 34خالد متعب ياسي 

2عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الشمال1321نينوى

11منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الشمال1321نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الشمال1321نينوى 3منر حسي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الشمال1321نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الشمال1321نينوى ر 7مي 

ي162الشمال1321نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 28حسي 

8اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الشمال1321نينوى

ي168الشمال1321نينوى
 
6اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الشمال1321نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

20سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الشمال1321نينوى

ي184الشمال1321نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الشمال1321نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الشمال1321نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي184الشمال1321نينوى
9بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الشمال1321نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

ي184الشمال1321نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

98فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الشمال1321نينوى

2لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الشمال1321نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103البعاج1322نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

ر هاشم3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى 2حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى 1سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

 جاسم علي3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى
ر 1عامر حسي 

3محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

8سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

44مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

4مكاسب حميد محمد عباس4تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

8منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

4ميثاق ابراهيم فيصل مشتت4تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

1محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح109البعاج1322نينوى

2صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114البعاج1322نينوى

160محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135البعاج1322نينوى

18ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135البعاج1322نينوى

63محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135البعاج1322نينوى

19احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136البعاج1322نينوى

1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن136البعاج1322نينوى

ر1ائتالف النض158البعاج1322نينوى 5حيدر ستار  فرحان حسي 

17حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض158البعاج1322نينوى

ر حسن1ائتالف النض158البعاج1322نينوى 1135خالد متعب ياسي 

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158البعاج1322نينوى

3فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158البعاج1322نينوى

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158البعاج1322نينوى

ي2ائتالف النض158البعاج1322نينوى  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1149عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158البعاج1322نينوى

6عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158البعاج1322نينوى

146نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158البعاج1322نينوى
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1رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158البعاج1322نينوى

2علي موىس جاسم مهدي7ائتالف النض158البعاج1322نينوى

20منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158البعاج1322نينوى

1امل عايز عبد هللا نجاح8ائتالف النض158البعاج1322نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158البعاج1322نينوى 2منر حسي 

ي12ائتالف النض158البعاج1322نينوى 10بسمة محمد بسيم صي 

ر جبار12ائتالف النض158البعاج1322نينوى 1رشا عبد حسي 

7خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158البعاج1322نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160البعاج1322نينوى ر 11مي 

ي162البعاج1322نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

33اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166البعاج1322نينوى

ي168البعاج1322نينوى
 
96اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168البعاج1322نينوى
 
8هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168البعاج1322نينوى
 
1008احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

144حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172البعاج1322نينوى

4سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172البعاج1322نينوى

ي184البعاج1322نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184البعاج1322نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184البعاج1322نينوى
4فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184البعاج1322نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184البعاج1322نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 15شي 

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى 1عبدالرسول دن 

50فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى

89نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى

ر7ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى 1صالح زبار حسن حسي 

62لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى

36انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185البعاج1322نينوى

وان1324نينوى به3تحالف الفتح109القي  12زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

وان1324نينوى يف خضي  رزام3تحالف الفتح109القي  10عزيز رسر

وان1324نينوى 1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158القي 

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103مخمور1325نينوى 3قضي عباس محمد حسي 

2احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

ر حبيب عبد3تحالف الفتح109مخمور1325نينوى 1اياد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109مخمور1325نينوى 4حني 
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ر3تحالف الفتح109مخمور1325نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

ر عبدهللا4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى 1ساجدة  رسوىلي حسي 

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

ر يوسف4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى 2فالح حسن ياسي 

28مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

13منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

1منر صالح مهدي صالح4تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

9لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

3نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109مخمور1325نينوى

6محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135مخمور1325نينوى

7ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135مخمور1325نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135مخمور1325نينوى

13احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136مخمور1325نينوى

2فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136مخمور1325نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

12حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ر حسن1ائتالف النض158مخمور1325نينوى 37خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158مخمور1325نينوى 1علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ي حمادي2ائتالف النض158مخمور1325نينوى
1حمادي محمد راضر

4عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158مخمور1325نينوى

4عواد سعيد فليح عصمان2ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158مخمور1325نينوى

2جاسم محمد حسن عطية3ائتالف النض158مخمور1325نينوى

2حيدر خشن جابر جعفر3ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ر سلمان3ائتالف النض158مخمور1325نينوى 1صباح  مهدي حسي 
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي3ائتالف النض158مخمور1325نينوى
1عباس حسن موىس البيان 

ر خليل ابراهيم3ائتالف النض158مخمور1325نينوى 1مهدي حسي 

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158مخمور1325نينوى

2صخر سلمان  احمد دخيل7ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ر7ائتالف النض158مخمور1325نينوى 1علي  خصاف  عطية حسي 

 علي7ائتالف النض158مخمور1325نينوى
ر 1فزع محمد حسي 

3منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1واثق افرام بولص هندو7ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1ايمان خلف عكلة  حمدان8ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1حمدية  عباس محمد عبيد8ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1ريا قيض علي عبيد8ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158مخمور1325نينوى

1عامر محمد جري مظهر8ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158مخمور1325نينوى 1منر حسي 

31خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158مخمور1325نينوى

ي25ائتالف النض158مخمور1325نينوى
1مهدي عاكول حسن  ثوينر

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160مخمور1325نينوى ر 3مي 

ي162مخمور1325نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 19حسي 

ي162مخمور1325نينوى
ي الكوردستانر

2ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي162مخمور1325نينوى
ي الكوردستانر

1هه ريم كمال خورشيد عثمان1االتحاد الوطنر

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166مخمور1325نينوى

ي168مخمور1325نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168مخمور1325نينوى
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168مخمور1325نينوى
 
1احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا8تحالف القرار العراق

ي168مخمور1325نينوى
 
10مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي168مخمور1325نينوى
 
6احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172مخمور1325نينوى

ي184مخمور1325نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 28اخالص صباح خضر  حسي 

ي184مخمور1325نينوى
1هناء  جالل عبدهللا سعيد8الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مخمور1325نينوى
13طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مخمور1325نينوى
5فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مخمور1325نينوى
33بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184مخمور1325نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

1اسماعيل غازي عودة زوير1ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى 6اياد هاشم حسي 
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى 2عبدالرسول دن 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

90فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

ر2ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى 1علي  كامل نارص حسي 

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

4رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

1صباح عبدالرسول عبدالرضا رشيد8ائتالف الوطنية185مخمور1325نينوى

4محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الكوير1326نينوى

5محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الكوير1326نينوى

6احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الكوير1326نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الكوير1326نينوى 88خالد متعب ياسي 

11عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الكوير1326نينوى

1منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الكوير1326نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الكوير1326نينوى ر 1مي 

ي162الكوير1326نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 9حسي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الكوير1326نينوى

ي168الكوير1326نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي184الكوير1326نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1072اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الكوير1326نينوى
3365طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكوير1326نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكوير1326نينوى
18بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكوير1326نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 146شي 

19فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الكوير1326نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الكوير1326نينوى

2انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الكوير1326نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الكلك1328نينوى 14قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الكلك1328نينوى 159حني 

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الكلك1328نينوى

6محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الكلك1328نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الكلك1328نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الكلك1328نينوى 66خالد متعب ياسي 

4نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الكلك1328نينوى

8منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الكلك1328نينوى
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منها
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اصوات 

المرشح

17اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الكلك1328نينوى

ي168الكلك1328نينوى
 
11اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي184الكلك1328نينوى
2فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكلك1328نينوى
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكلك1328نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 46شي 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الكلك1328نينوى

17صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114فايدة1329نينوى

4محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135فايدة1329نينوى

3ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135فايدة1329نينوى

6محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135فايدة1329نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136فايدة1329نينوى

ر حسن1ائتالف النض158فايدة1329نينوى 72خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158فايدة1329نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158فايدة1329نينوى

1منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158فايدة1329نينوى

ي12ائتالف النض158فايدة1329نينوى 2بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158فايدة1329نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160فايدة1329نينوى ر 2مي 

ي162فايدة1329نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

ي168فايدة1329نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168فايدة1329نينوى
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي184فايدة1329نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي184فايدة1329نينوى
7طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184فايدة1329نينوى
1851فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184فايدة1329نينوى
299بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184فايدة1329نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 135شي 

ي184فايدة1329نينوى
150صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

10فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185فايدة1329نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185فايدة1329نينوى

8لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185فايدة1329نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الشيخان1331نينوى 3قضي عباس محمد حسي 

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الشيخان1331نينوى

49صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الشيخان1331نينوى

4محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الشيخان1331نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الشيخان1331نينوى 49خالد متعب ياسي 

4عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الشيخان1331نينوى
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المرشح

29منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الشيخان1331نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الشيخان1331نينوى 1منر حسي 

ي162الشيخان1331نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 80حسي 

2اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الشيخان1331نينوى

ي168الشيخان1331نينوى
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الشيخان1331نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

1حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الشيخان1331نينوى

ي184الشيخان1331نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الشيخان1331نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الشيخان1331نينوى
1226فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الشيخان1331نينوى
76بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الشيخان1331نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 82شي 

ي184الشيخان1331نينوى
88صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الشيخان1331نينوى

24لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الشيخان1331نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الشيخان1331نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103بعشيقة1332نينوى 40قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى 377حني 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى 2عزيز رسر

1عالء عبدالهادي حسن علي3تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى

ر عبدهللا4تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى 1ساجدة  رسوىلي حسي 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109بعشيقة1332نينوى

1354صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114بعشيقة1332نينوى

23محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135بعشيقة1332نينوى

8محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135بعشيقة1332نينوى

3احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136بعشيقة1332نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

5حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

ر حسن1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى 252خالد متعب ياسي 

2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

2قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

2مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى
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المرشح

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

ي2ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى 2عبدالحسي 

14عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1اسماعيل احمد رجب طرفاوي3ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1محمود  نوري جاسم علي3ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

3منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى 6منر حسي 

ي12ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

1سحر كريم جاسم  حمادي12ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158بعشيقة1332نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160بعشيقة1332نينوى ر 1مي 

ي162بعشيقة1332نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 11حسي 

ي162بعشيقة1332نينوى
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

20اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166بعشيقة1332نينوى

ي168بعشيقة1332نينوى
 
32اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168بعشيقة1332نينوى
 
3ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168بعشيقة1332نينوى
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي168بعشيقة1332نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172بعشيقة1332نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172بعشيقة1332نينوى

ي184بعشيقة1332نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بعشيقة1332نينوى
93فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بعشيقة1332نينوى
232بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184بعشيقة1332نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 949شي 

ي184بعشيقة1332نينوى
5صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

13فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185بعشيقة1332نينوى

1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية185بعشيقة1332نينوى

1صفاء جارهللا عبدهللا خضي 2ائتالف الوطنية185بعشيقة1332نينوى

ر2ائتالف الوطنية185بعشيقة1332نينوى 2مثنر عبد الصمد محمد حسي 

10نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185بعشيقة1332نينوى

24لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185بعشيقة1332نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103االندلس1333نينوى 3قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109االندلس1333نينوى 1حني 

3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109االندلس1333نينوى

110محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135االندلس1333نينوى

17ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135االندلس1333نينوى

54محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135االندلس1333نينوى

6احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136االندلس1333نينوى

ر حسن1ائتالف النض158االندلس1333نينوى 809خالد متعب ياسي 

18عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158االندلس1333نينوى

3نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158االندلس1333نينوى

16منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158االندلس1333نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158االندلس1333نينوى 77منر حسي 

ي12ائتالف النض158االندلس1333نينوى 28بسمة محمد بسيم صي 

5خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158االندلس1333نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160االندلس1333نينوى ر 8مي 

ي162االندلس1333نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

4اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166االندلس1333نينوى

ي168االندلس1333نينوى
 
93اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168االندلس1333نينوى
 
40هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168االندلس1333نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

17حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172االندلس1333نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172االندلس1333نينوى

ي184االندلس1333نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي184االندلس1333نينوى
5طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184االندلس1333نينوى
10فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184االندلس1333نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184االندلس1333نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 13شي 

41فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185االندلس1333نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185االندلس1333نينوى

9لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185االندلس1333نينوى

7انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185االندلس1333نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الزهور1334نينوى 12قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الزهور1334نينوى 22حني 

43مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الزهور1334نينوى

41لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الزهور1334نينوى

220محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الزهور1334نينوى

Page 1042 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

311ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الزهور1334نينوى

92محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الزهور1334نينوى

61احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الزهور1334نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الزهور1334نينوى 2895خالد متعب ياسي 

54عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الزهور1334نينوى

24نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الزهور1334نينوى

66منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الزهور1334نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الزهور1334نينوى 17منر حسي 

ي12ائتالف النض158الزهور1334نينوى 159بسمة محمد بسيم صي 

27خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الزهور1334نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الزهور1334نينوى ر 33مي 

ي162الزهور1334نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 4حسي 

84اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الزهور1334نينوى

ي168الزهور1334نينوى
 
456اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الزهور1334نينوى
 
65هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الزهور1334نينوى
 
22احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

25حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الزهور1334نينوى

7سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الزهور1334نينوى

ي184الزهور1334نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الزهور1334نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الزهور1334نينوى
69فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الزهور1334نينوى
11بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الزهور1334نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 36شي 

ي184الزهور1334نينوى
3صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

139فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الزهور1334نينوى

40نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الزهور1334نينوى

519لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الزهور1334نينوى

21انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الزهور1334نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103المثنر1335نينوى 8قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109المثنر1335نينوى 5حني 

24مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109المثنر1335نينوى

6لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109المثنر1335نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114المثنر1335نينوى

307محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135المثنر1335نينوى

90ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135المثنر1335نينوى

167محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135المثنر1335نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

30احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136المثنر1335نينوى

ر حسن1ائتالف النض158المثنر1335نينوى 3323خالد متعب ياسي 

86عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158المثنر1335نينوى

14نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158المثنر1335نينوى

42منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158المثنر1335نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158المثنر1335نينوى 43منر حسي 

ي12ائتالف النض158المثنر1335نينوى 128بسمة محمد بسيم صي 

13خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158المثنر1335نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160المثنر1335نينوى ر 22مي 

ي162المثنر1335نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

147اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166المثنر1335نينوى

ي168المثنر1335نينوى
 
451اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168المثنر1335نينوى
 
41هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168المثنر1335نينوى
 
19احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

41حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172المثنر1335نينوى

12سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172المثنر1335نينوى

ي184المثنر1335نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5اخالص صباح خضر  حسي 

ي184المثنر1335نينوى
13طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المثنر1335نينوى
52فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المثنر1335نينوى
19بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المثنر1335نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 20شي 

ي184المثنر1335نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

100فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المثنر1335نينوى

17نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185المثنر1335نينوى

92لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185المثنر1335نينوى

16انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185المثنر1335نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الزهراء1336نينوى 11قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الزهراء1336نينوى 20حني 

16مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الزهراء1336نينوى

22لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الزهراء1336نينوى

235محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الزهراء1336نينوى

61ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الزهراء1336نينوى

63محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الزهراء1336نينوى

29احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الزهراء1336نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الزهراء1336نينوى 2141خالد متعب ياسي 

79عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الزهراء1336نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

107نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الزهراء1336نينوى

93منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الزهراء1336نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الزهراء1336نينوى 25منر حسي 

ي12ائتالف النض158الزهراء1336نينوى 97بسمة محمد بسيم صي 

29خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الزهراء1336نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الزهراء1336نينوى ر 308مي 

ي162الزهراء1336نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

43اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الزهراء1336نينوى

ي168الزهراء1336نينوى
 
349اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الزهراء1336نينوى
 
21هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الزهراء1336نينوى
 
30احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

60حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الزهراء1336نينوى

11سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الزهراء1336نينوى

ي184الزهراء1336نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الزهراء1336نينوى
7طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الزهراء1336نينوى
40فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الزهراء1336نينوى
26بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الزهراء1336نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 60شي 

ي184الزهراء1336نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

187فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الزهراء1336نينوى

19نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الزهراء1336نينوى

712لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الزهراء1336نينوى

29انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الزهراء1336نينوى

ي1338نينوى 3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109العرين 

ي1338نينوى 1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109العرين 

ي1338نينوى 37محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135العرين 

ي1338نينوى 8ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135العرين 

ي1338نينوى 21محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135العرين 

ي1338نينوى 6احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136العرين 

ي1338نينوى ر حسن1ائتالف النض158العرين  377خالد متعب ياسي 

ي1338نينوى 18عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158العرين 

ي1338نينوى 93نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158العرين 

ي1338نينوى 6منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158العرين 

ي1338نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض158العرين  1منر حسي 

ي1338نينوى ي12ائتالف النض158العرين  14بسمة محمد بسيم صي 

ي1338نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160العرين  ر 11مي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي1338نينوى ي162العرين 
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

ي1338نينوى 13اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166العرين 

ي1338نينوى ي168العرين 
 
16اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي1338نينوى ي168العرين 
 
6هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي1338نينوى ي168العرين 
 
11احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي1338نينوى 276حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172العرين 

ي1338نينوى ي184العرين 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 10اخالص صباح خضر  حسي 

ي1338نينوى ي184العرين 
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي1338نينوى ي184العرين 
12فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي1338نينوى ي184العرين 
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي1338نينوى 25فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185العرين 

ي1338نينوى 5نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185العرين 

ي1338نينوى 124لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185العرين 

ي1338نينوى 40انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185العرين 

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الرفاعي1340نينوى 4قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الرفاعي1340نينوى 1حني 

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الرفاعي1340نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الرفاعي1340نينوى

126محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الرفاعي1340نينوى

12ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الرفاعي1340نينوى

153محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الرفاعي1340نينوى

13احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الرفاعي1340نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى 1251خالد متعب ياسي 

25عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى

29نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى

11منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى 5منر حسي 

ي12ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى 64بسمة محمد بسيم صي 

17خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الرفاعي1340نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الرفاعي1340نينوى ر 25مي 

19اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الرفاعي1340نينوى

ي168الرفاعي1340نينوى
 
169اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الرفاعي1340نينوى
 
27هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الرفاعي1340نينوى
 
15احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

65حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الرفاعي1340نينوى

5سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الرفاعي1340نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184الرفاعي1340نينوى
12طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الرفاعي1340نينوى
6فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الرفاعي1340نينوى
7بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الرفاعي1340نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 12شي 

101فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الرفاعي1340نينوى

5نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الرفاعي1340نينوى

25لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الرفاعي1340نينوى

21انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الرفاعي1340نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103موصل الجديدة1341نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

12مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109موصل الجديدة1341نينوى

11لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109موصل الجديدة1341نينوى

193محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135موصل الجديدة1341نينوى

50ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135موصل الجديدة1341نينوى

71محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135موصل الجديدة1341نينوى

27احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136موصل الجديدة1341نينوى

ر حسن1ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى 1532خالد متعب ياسي 

20عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى

122نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى

38منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى 21منر حسي 

ي12ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى 40بسمة محمد بسيم صي 

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158موصل الجديدة1341نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160موصل الجديدة1341نينوى ر 29مي 

23اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166موصل الجديدة1341نينوى

ي168موصل الجديدة1341نينوى
 
144اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168موصل الجديدة1341نينوى
 
21هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168موصل الجديدة1341نينوى
 
38احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

17حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172موصل الجديدة1341نينوى

ي184موصل الجديدة1341نينوى
4طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184موصل الجديدة1341نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184موصل الجديدة1341نينوى
2بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184موصل الجديدة1341نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 28شي 

87فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185موصل الجديدة1341نينوى

12نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185موصل الجديدة1341نينوى

100لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185موصل الجديدة1341نينوى

67انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185موصل الجديدة1341نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الجزائر1342نينوى 31قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الجزائر1342نينوى 83حني 

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الجزائر1342نينوى

61محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الجزائر1342نينوى

35محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الجزائر1342نينوى

18احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الجزائر1342نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الجزائر1342نينوى 1109خالد متعب ياسي 

14عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الجزائر1342نينوى

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الجزائر1342نينوى

11منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الجزائر1342نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الجزائر1342نينوى 22منر حسي 

ي12ائتالف النض158الجزائر1342نينوى 20بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الجزائر1342نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الجزائر1342نينوى ر 9مي 

ي162الجزائر1342نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

17اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الجزائر1342نينوى

ي168الجزائر1342نينوى
 
87اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الجزائر1342نينوى
 
9هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الجزائر1342نينوى
 
11احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

18حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الجزائر1342نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الجزائر1342نينوى

ي184الجزائر1342نينوى
7طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الجزائر1342نينوى
40فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الجزائر1342نينوى
55بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الجزائر1342نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 35شي 

ي184الجزائر1342نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

47فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الجزائر1342نينوى

14نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الجزائر1342نينوى

38لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الجزائر1342نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الجزائر1342نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103عدن/ التاميم 1343نينوى 32قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109عدن/ التاميم 1343نينوى 124حني 

9مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109عدن/ التاميم 1343نينوى

9لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109عدن/ التاميم 1343نينوى

63محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135عدن/ التاميم 1343نينوى

121ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135عدن/ التاميم 1343نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

28محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135عدن/ التاميم 1343نينوى

22احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136عدن/ التاميم 1343نينوى

ر حسن1ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى 1070خالد متعب ياسي 

38عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى

14نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى

41منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى 3منر حسي 

ي12ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى 52بسمة محمد بسيم صي 

23خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158عدن/ التاميم 1343نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160عدن/ التاميم 1343نينوى ر 16مي 

ي162عدن/ التاميم 1343نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

22اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166عدن/ التاميم 1343نينوى

ي168عدن/ التاميم 1343نينوى
 
164اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168عدن/ التاميم 1343نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

20حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172عدن/ التاميم 1343نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172عدن/ التاميم 1343نينوى

ي184عدن/ التاميم 1343نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184عدن/ التاميم 1343نينوى
8طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عدن/ التاميم 1343نينوى
14فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عدن/ التاميم 1343نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184عدن/ التاميم 1343نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 42شي 

ي184عدن/ التاميم 1343نينوى
4صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

40فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185عدن/ التاميم 1343نينوى

15نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185عدن/ التاميم 1343نينوى

60لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185عدن/ التاميم 1343نينوى

10انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185عدن/ التاميم 1343نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الكرامة1344نينوى 24قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الكرامة1344نينوى 16حني 

26مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الكرامة1344نينوى

3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الكرامة1344نينوى

57محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الكرامة1344نينوى

160ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الكرامة1344نينوى

17محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الكرامة1344نينوى

22احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الكرامة1344نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الكرامة1344نينوى 899خالد متعب ياسي 

36عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الكرامة1344نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

15نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الكرامة1344نينوى

36منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الكرامة1344نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الكرامة1344نينوى 17منر حسي 

ي12ائتالف النض158الكرامة1344نينوى 45بسمة محمد بسيم صي 

22خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الكرامة1344نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الكرامة1344نينوى ر 24مي 

ي162الكرامة1344نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

27اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الكرامة1344نينوى

ي168الكرامة1344نينوى
 
141اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الكرامة1344نينوى
 
5هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الكرامة1344نينوى
 
11احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

8حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الكرامة1344نينوى

12سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الكرامة1344نينوى

ي184الكرامة1344نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الكرامة1344نينوى
5طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكرامة1344نينوى
13فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكرامة1344نينوى
9بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الكرامة1344نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 61شي 

ي184الكرامة1344نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

88فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الكرامة1344نينوى

10نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الكرامة1344نينوى

133لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الكرامة1344نينوى

11انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الكرامة1344نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الوحدة1345نينوى 13قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الوحدة1345نينوى 10حني 

8مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الوحدة1345نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الوحدة1345نينوى

4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الوحدة1345نينوى

201محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الوحدة1345نينوى

36ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الوحدة1345نينوى

132محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الوحدة1345نينوى

37احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الوحدة1345نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الوحدة1345نينوى 2109خالد متعب ياسي 

46عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الوحدة1345نينوى

18نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الوحدة1345نينوى

44منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الوحدة1345نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الوحدة1345نينوى 77منر حسي 

ي12ائتالف النض158الوحدة1345نينوى 76بسمة محمد بسيم صي 

15خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الوحدة1345نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الوحدة1345نينوى ر 46مي 

ي162الوحدة1345نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

48اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الوحدة1345نينوى

ي168الوحدة1345نينوى
 
283اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الوحدة1345نينوى
 
21هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168الوحدة1345نينوى
 
29احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

46حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الوحدة1345نينوى

8سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الوحدة1345نينوى

ي184الوحدة1345نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 59اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الوحدة1345نينوى
17طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الوحدة1345نينوى
30فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الوحدة1345نينوى
9بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الوحدة1345نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 34شي 

ي184الوحدة1345نينوى
3صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

81فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الوحدة1345نينوى

33نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الوحدة1345نينوى

84لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الوحدة1345نينوى

93انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الوحدة1345نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103صالح الدين1346نينوى 4قضي عباس محمد حسي 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109صالح الدين1346نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109صالح الدين1346نينوى

6صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114صالح الدين1346نينوى

98محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135صالح الدين1346نينوى

8ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135صالح الدين1346نينوى

65محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135صالح الدين1346نينوى

14احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136صالح الدين1346نينوى

ر حسن1ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى 953خالد متعب ياسي 

27عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى

26نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى

31منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى 19منر حسي 

ي12ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى 35بسمة محمد بسيم صي 

9خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158صالح الدين1346نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160صالح الدين1346نينوى ر 13مي 

41اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166صالح الدين1346نينوى

ي168صالح الدين1346نينوى
 
165اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168صالح الدين1346نينوى
 
10هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168صالح الدين1346نينوى
 
9احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

16حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172صالح الدين1346نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172صالح الدين1346نينوى

ي184صالح الدين1346نينوى
8طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184صالح الدين1346نينوى
9فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184صالح الدين1346نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184صالح الدين1346نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 11شي 

ي184صالح الدين1346نينوى
4صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

36فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185صالح الدين1346نينوى

42نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185صالح الدين1346نينوى

26لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185صالح الدين1346نينوى

17انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185صالح الدين1346نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103النض1347نينوى 7قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109النض1347نينوى 5حني 

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109النض1347نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114النض1347نينوى

77محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135النض1347نينوى

4ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135النض1347نينوى

35محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135النض1347نينوى

8احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136النض1347نينوى

ر حسن1ائتالف النض158النض1347نينوى 857خالد متعب ياسي 

15عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158النض1347نينوى

4نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158النض1347نينوى

7منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158النض1347نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158النض1347نينوى 11منر حسي 

ي12ائتالف النض158النض1347نينوى 26بسمة محمد بسيم صي 

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158النض1347نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160النض1347نينوى ر 5مي 

ي162النض1347نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

25اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166النض1347نينوى

ي168النض1347نينوى
 
110اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168النض1347نينوى
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي168النض1347نينوى
 
11احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

4حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172النض1347نينوى

ي184النض1347نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي184النض1347نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184النض1347نينوى
17فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184النض1347نينوى
8بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184النض1347نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 35شي 

29فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185النض1347نينوى

10نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185النض1347نينوى

65لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185النض1347نينوى

3انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185النض1347نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103المنصور1348نينوى 5قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109المنصور1348نينوى 6حني 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109المنصور1348نينوى

6لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109المنصور1348نينوى

2صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114المنصور1348نينوى

63محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135المنصور1348نينوى

15ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135المنصور1348نينوى

56محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135المنصور1348نينوى

36احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136المنصور1348نينوى

ر حسن1ائتالف النض158المنصور1348نينوى 1107خالد متعب ياسي 

22عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158المنصور1348نينوى

9نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158المنصور1348نينوى

10منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158المنصور1348نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158المنصور1348نينوى 13منر حسي 

ي12ائتالف النض158المنصور1348نينوى 25بسمة محمد بسيم صي 

12خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158المنصور1348نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160المنصور1348نينوى ر 62مي 

ي162المنصور1348نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

35اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166المنصور1348نينوى

ي168المنصور1348نينوى
 
101اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168المنصور1348نينوى
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168المنصور1348نينوى
 
3احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

16حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172المنصور1348نينوى

5سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172المنصور1348نينوى

ي184المنصور1348نينوى
29طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

Page 1053 of 1135



المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي184المنصور1348نينوى
3فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المنصور1348نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المنصور1348نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 14شي 

84فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المنصور1348نينوى

22نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185المنصور1348نينوى

19لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185المنصور1348نينوى

28انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185المنصور1348نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103وادي حجر1350نينوى 6قضي عباس محمد حسي 

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

4اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

ر3تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

4عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

10مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح109وادي حجر1350نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114وادي حجر1350نينوى

67محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135وادي حجر1350نينوى

19ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135وادي حجر1350نينوى

41محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135وادي حجر1350نينوى

12احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136وادي حجر1350نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

15حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

ر حسن1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى 806خالد متعب ياسي 

3رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى 3علي حسي 

1اليوجد مرشح1ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

ي2ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى 1عبدالحسي 

28عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

1ريث سعد عبود  عباس3ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى
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اصوات 

المرشح

ر خليل ابراهيم3ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى 1مهدي حسي 

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

11منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى 7منر حسي 

1اشواق طالب حميد كاطع12ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

ي12ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى 15بسمة محمد بسيم صي 

21خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى

ي25ائتالف النض158وادي حجر1350نينوى
3مهدي عاكول حسن  ثوينر

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160وادي حجر1350نينوى ر 123مي 

16اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166وادي حجر1350نينوى

ي168وادي حجر1350نينوى
 
126اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168وادي حجر1350نينوى
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168وادي حجر1350نينوى
 
5هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168وادي حجر1350نينوى
 
4احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي168وادي حجر1350نينوى
 
1سيف الدين عبدالقادر عباس  تايه62تحالف القرار العراق

27حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172وادي حجر1350نينوى

10سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172وادي حجر1350نينوى

ي184وادي حجر1350نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184وادي حجر1350نينوى
15فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184وادي حجر1350نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184وادي حجر1350نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 9شي 

ي184وادي حجر1350نينوى
3صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى 5اياد هاشم حسي 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى

59فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى

 علي  سلمان صالح2ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى
ر 1حسي 

 شحاته علي2ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى
ر 1عزالدين حسي 

27نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى

37لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى

8انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185وادي حجر1350نينوى

ي تمام1351نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103ان  1قضي عباس محمد حسي 

ي تمام1351نينوى 1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109ان 

ي تمام1351نينوى 1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح109ان 

ي تمام1351نينوى 1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109ان 

ي تمام1351نينوى 1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114ان 
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ي تمام1351نينوى 1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135ان 

ي تمام1351نينوى 2ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135ان 

ي تمام1351نينوى 1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158ان 

ي تمام1351نينوى 2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158ان 

ي تمام1351نينوى ر حسن1ائتالف النض158ان  11خالد متعب ياسي 

ي تمام1351نينوى 2عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158ان 

ي تمام1351نينوى 3منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158ان 

ي تمام1351نينوى 2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158ان 

ي تمام1351نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160ان  ر 1مي 

ي تمام1351نينوى ي168ان 
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي تمام1351نينوى 3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172ان 

ي تمام1351نينوى ي184ان 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي تمام1351نينوى ي184ان 
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي تمام1351نينوى ي184ان 
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي تمام1351نينوى ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185ان  1عبدالرسول دن 

ي تمام1351نينوى 2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185ان 

ي تمام1351نينوى 11نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185ان 

ي تمام1351نينوى 1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185ان 

10مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109المامون1352نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109المامون1352نينوى

44محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135المامون1352نينوى

7ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135المامون1352نينوى

23محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135المامون1352نينوى

61احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136المامون1352نينوى

ر حسن1ائتالف النض158المامون1352نينوى 253خالد متعب ياسي 

9عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158المامون1352نينوى

59نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158المامون1352نينوى

41منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158المامون1352نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158المامون1352نينوى 27منر حسي 

ي12ائتالف النض158المامون1352نينوى 13بسمة محمد بسيم صي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158المامون1352نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160المامون1352نينوى ر 457مي 

ي162المامون1352نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

5اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166المامون1352نينوى

ي168المامون1352نينوى
 
49اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168المامون1352نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق
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ي168المامون1352نينوى
 
6احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

59حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172المامون1352نينوى

98سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172المامون1352نينوى

ي184المامون1352نينوى
6طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المامون1352نينوى
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184المامون1352نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 31شي 

ي184المامون1352نينوى
5صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

63فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المامون1352نينوى

4نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185المامون1352نينوى

17لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185المامون1352نينوى

3انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185المامون1352نينوى

موك1353نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الي  1قضي عباس محمد حسي 

موك1353نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الي  1حني 

موك1353نينوى 8مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الي 

موك1353نينوى 66لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الي 

موك1353نينوى 97محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الي 

موك1353نينوى 66ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الي 

موك1353نينوى 41محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الي 

موك1353نينوى 31احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الي 

موك1353نينوى ر حسن1ائتالف النض158الي  1079خالد متعب ياسي 

موك1353نينوى 34عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الي 

موك1353نينوى 148نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الي 

موك1353نينوى 63منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الي 

موك1353نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الي  20منر حسي 

موك1353نينوى ي12ائتالف النض158الي  45بسمة محمد بسيم صي 

موك1353نينوى 13خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الي 

موك1353نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الي  ر 28مي 

موك1353نينوى 57اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الي 

موك1353نينوى ي168الي 
 
93اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

موك1353نينوى ي168الي 
 
15هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

موك1353نينوى ي168الي 
 
30احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

موك1353نينوى 51حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الي 

موك1353نينوى 2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية172الي 

موك1353نينوى ي184الي 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

موك1353نينوى ي184الي 
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك1353نينوى ي184الي 
4فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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موك1353نينوى ي184الي 
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك1353نينوى ي184الي 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 17شي 

موك1353نينوى ي184الي 
13صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك1353نينوى 64فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الي 

موك1353نينوى 20نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الي 

موك1353نينوى 133لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الي 

موك1353نينوى 50انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109المحلبية1354نينوى 1حني 

48مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109المحلبية1354نينوى

12لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109المحلبية1354نينوى

5محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135المحلبية1354نينوى

270ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135المحلبية1354نينوى

9محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135المحلبية1354نينوى

4احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136المحلبية1354نينوى

ر حسن1ائتالف النض158المحلبية1354نينوى 46خالد متعب ياسي 

9عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158المحلبية1354نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158المحلبية1354نينوى

10منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158المحلبية1354نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158المحلبية1354نينوى 8منر حسي 

ي12ائتالف النض158المحلبية1354نينوى 106بسمة محمد بسيم صي 

14خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158المحلبية1354نينوى

ي168المحلبية1354نينوى
 
29اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168المحلبية1354نينوى
 
7هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي168المحلبية1354نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

5حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172المحلبية1354نينوى

ي184المحلبية1354نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي184المحلبية1354نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185المحلبية1354نينوى

106لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185المحلبية1354نينوى

13انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185المحلبية1354نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 103الحميدات1355نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى

ر هاشم3تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى 1حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى 2سعد حسي 

ر3تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر
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يف خضي  رزام3تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى 2عزيز رسر

5اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى

6يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى

5لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح109الحميدات1355نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الحميدات1355نينوى

26محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا135الحميدات1355نينوى

13ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا135الحميدات1355نينوى

6محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا135الحميدات1355نينوى

21احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن136الحميدات1355نينوى

ر عبدالحسن حمادي عالته1تمدن136الحميدات1355نينوى 1حسي 

2فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن136الحميدات1355نينوى

14بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ر عديل1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 1جرجيس محمد حسي 

33حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ر1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 227خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

14رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

3صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 7علي حسي 

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

4مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

3هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 3عبدالحسي 

15عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

6عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

2فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1توفيق حمود شنجار صكر3ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

2ريث سعد عبود  عباس3ائتالف النض158الحميدات1355نينوى
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ر خليل ابراهيم3ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 1مهدي حسي 

178نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ي بطي7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى
ر
2عبدالكريم هلوب الق

ر7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 1علي  خصاف  عطية حسي 

2علي موىس جاسم مهدي7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

 علي7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى
ر 7فزع محمد حسي 

32منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1هادي نعمة علي هاشم7ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1امل عايز عبد هللا نجاح8ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

1سعاد جبار محمد علي8ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ي دخل درويش8ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 2ليل ناج 

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 4منر حسي 

ي12ائتالف النض158الحميدات1355نينوى 4بسمة محمد بسيم صي 

1سحر كريم جاسم  حمادي12ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

10خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض158الحميدات1355نينوى

ي25ائتالف النض158الحميدات1355نينوى
1مهدي عاكول حسن  ثوينر

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي160الحميدات1355نينوى ر 27مي 

ي162الحميدات1355نينوى
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

22اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الحميدات1355نينوى

ي168الحميدات1355نينوى
 
42اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي168الحميدات1355نينوى
 
1حازم حميد حمد ضاجي1تحالف القرار العراق

ي168الحميدات1355نينوى
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي168الحميدات1355نينوى
 
12هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

108حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية172الحميدات1355نينوى

ي184الحميدات1355نينوى
3بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الحميدات1355نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 23شي 

ر عالوي1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى 3اياد هاشم حسي 

1عارف كامل عبداالمي  خضر1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى 1عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

84فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى
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ر2ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى 3مثنر عبد الصمد محمد حسي 

89نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

99لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

26انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الحميدات1355نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي114الفاروق1356نينوى

ر حسن1ائتالف النض158الفاروق1356نينوى 13خالد متعب ياسي 

4عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض158الفاروق1356نينوى

ي162الفاروق1356نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 21حسي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون166الفاروق1356نينوى

ي168الفاروق1356نينوى
 
15اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي184الفاروق1356نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي184الفاروق1356نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الفاروق1356نينوى
150فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الفاروق1356نينوى
96بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي184الفاروق1356نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 38شي 

ي184الفاروق1356نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية185الفاروق1356نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية185الفاروق1356نينوى

102لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية185الفاروق1356نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية185الفاروق1356نينوى

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

ر هاشم3تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى 4حني 

2عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

يف خضي  رزام3تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى 2عزيز رسر

2اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

26سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

542مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

153لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

2محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109-1/ تلعفر 2301نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114-1/ تلعفر 2301نينوى

36ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135-1/ تلعفر 2301نينوى

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى
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ر حسن1ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى 49خالد متعب ياسي 

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى 1علي حسي 

4قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى

1صخر سلمان  احمد دخيل7ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى

 علي7ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى
ر 1فزع محمد حسي 

ي12ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى 2بسمة محمد بسيم صي 

1048خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158-1/ تلعفر 2301نينوى

ي2162-1/ تلعفر 2301نينوى
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166-1/ تلعفر 2301نينوى

ي2168-1/ تلعفر 2301نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168-1/ تلعفر 2301نينوى
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2184-1/ تلعفر 2301نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

2عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185-1/ تلعفر 2301نينوى

2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185-1/ تلعفر 2301نينوى

1لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185-1/ تلعفر 2301نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109-2/ تلعفر 2302نينوى 3حني 

666مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109-2/ تلعفر 2302نينوى

17لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109-2/ تلعفر 2302نينوى

10محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135-2/ تلعفر 2302نينوى

38ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135-2/ تلعفر 2302نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135-2/ تلعفر 2302نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158-2/ تلعفر 2302نينوى 50خالد متعب ياسي 

14عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158-2/ تلعفر 2302نينوى

69نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158-2/ تلعفر 2302نينوى

7منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158-2/ تلعفر 2302نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158-2/ تلعفر 2302نينوى 1منر حسي 

33خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158-2/ تلعفر 2302نينوى

3اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166-2/ تلعفر 2302نينوى

ي2168-2/ تلعفر 2302نينوى
 
25اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168-2/ تلعفر 2302نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168-2/ تلعفر 2302نينوى
 
4احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

15حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172-2/ تلعفر 2302نينوى

ي2184-2/ تلعفر 2302نينوى
23بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184-2/ تلعفر 2302نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 
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ي2184-2/ تلعفر 2302نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

46فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185-2/ تلعفر 2302نينوى

42نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185-2/ تلعفر 2302نينوى

7لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185-2/ تلعفر 2302نينوى

16انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185-2/ تلعفر 2302نينوى

468مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109-3/ تلعفر 2303نينوى

153لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109-3/ تلعفر 2303نينوى

3محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135-3/ تلعفر 2303نينوى

179ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135-3/ تلعفر 2303نينوى

3محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135-3/ تلعفر 2303نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158-3/ تلعفر 2303نينوى 42خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158-3/ تلعفر 2303نينوى

1منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158-3/ تلعفر 2303نينوى

263خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158-3/ تلعفر 2303نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160-3/ تلعفر 2303نينوى ر 1مي 

5اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166-3/ تلعفر 2303نينوى

ي2168-3/ تلعفر 2303نينوى
 
10اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185-3/ تلعفر 2303نينوى

5لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109زمار2304نينوى

3محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135زمار2304نينوى

8احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136زمار2304نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158زمار2304نينوى 5خالد متعب ياسي 

121عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158زمار2304نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158زمار2304نينوى

ي2162زمار2304نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 6حسي 

5اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166زمار2304نينوى

ي2168زمار2304نينوى
 
21اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168زمار2304نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172زمار2304نينوى

ي2184زمار2304نينوى
4طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زمار2304نينوى
9فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زمار2304نينوى
2بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184زمار2304نينوى
119صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185زمار2304نينوى

4نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185زمار2304نينوى

1لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185زمار2304نينوى
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1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى

ر حبيب عبد3تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى 2اياد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى 1حني 

به3تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى 18زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى 2سعد حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى 61عزيز رسر

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى

20مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109ربيعة2305نينوى

3محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135ربيعة2305نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135ربيعة2305نينوى

4محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135ربيعة2305نينوى

9احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136ربيعة2305نينوى

4حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158ربيعة2305نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158ربيعة2305نينوى 25خالد متعب ياسي 

188عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158ربيعة2305نينوى

186نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158ربيعة2305نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158ربيعة2305نينوى

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158ربيعة2305نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160ربيعة2305نينوى ر 5مي 

ي2168ربيعة2305نينوى
 
303اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168ربيعة2305نينوى
 
173احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

10حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172ربيعة2305نينوى

ي2184ربيعة2305نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

53فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185ربيعة2305نينوى

2551نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185ربيعة2305نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185ربيعة2305نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109العياضية2306نينوى 7حني 

125مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109العياضية2306نينوى

10محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135العياضية2306نينوى

5ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135العياضية2306نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135العياضية2306نينوى

3احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136العياضية2306نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158العياضية2306نينوى 149خالد متعب ياسي 

30عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158العياضية2306نينوى
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144نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158العياضية2306نينوى

15منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158العياضية2306نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158العياضية2306نينوى 73منر حسي 

ي12ائتالف النض2158العياضية2306نينوى 3بسمة محمد بسيم صي 

12خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158العياضية2306نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160العياضية2306نينوى ر 12مي 

ي2162العياضية2306نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

ي2168العياضية2306نينوى
 
32اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168العياضية2306نينوى
 
3احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

15حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172العياضية2306نينوى

2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172العياضية2306نينوى

ي2184العياضية2306نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184العياضية2306نينوى
59فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184العياضية2306نينوى
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184العياضية2306نينوى
501صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

5فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185العياضية2306نينوى

161نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185العياضية2306نينوى

2لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185العياضية2306نينوى

17انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185العياضية2306نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109داخل/ حمام العليل 2307نينوى 1حني 

4لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109داخل/ حمام العليل 2307نينوى

6محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135داخل/ حمام العليل 2307نينوى

10محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135داخل/ حمام العليل 2307نينوى

48احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136داخل/ حمام العليل 2307نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى 58خالد متعب ياسي 

31عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى

135نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى

44منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى 19منر حسي 

ي12ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158داخل/ حمام العليل 2307نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160داخل/ حمام العليل 2307نينوى ر 4مي 

ي2168داخل/ حمام العليل 2307نينوى
 
6اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168داخل/ حمام العليل 2307نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

41حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172داخل/ حمام العليل 2307نينوى

ي2184داخل/ حمام العليل 2307نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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ي2184داخل/ حمام العليل 2307نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

13فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185داخل/ حمام العليل 2307نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185داخل/ حمام العليل 2307نينوى

1لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185داخل/ حمام العليل 2307نينوى

19انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185داخل/ حمام العليل 2307نينوى

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر هاشم3تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى 3حامد عباس ياسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى 1سعد حسي 

1عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

2عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1سناء محمد حميد جواد4تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1فراس تركي عبدالعزيز طالب4تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

58مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

2منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109خارج/ حمام العليل 2308نينوى

15محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135خارج/ حمام العليل 2308نينوى

10احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136خارج/ حمام العليل 2308نينوى

3ايهاب جواد  محمد حسن1تمدن2136خارج/ حمام العليل 2308نينوى

2عدنان  عيىس  احمد عيىس1تمدن2136خارج/ حمام العليل 2308نينوى

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

22حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى 82خالد متعب ياسي 

5رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

4صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1طالب شاكر  عزوز مهدي1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى 6علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

3قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

4هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ي حمادي2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى
1حمادي محمد راضر

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى 2عبدالحسي 
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5عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1فواز حكمت عبداالمي  داود2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

31نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

3رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر7ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى 3علي  خصاف  عطية حسي 

18منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

2امل عايز عبد هللا نجاح8ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى 99منر حسي 

1سحر كريم جاسم  حمادي12ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1فضيلة حسن خلف عبد12ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ي25ائتالف النض2158خارج/ حمام العليل 2308نينوى
1مهدي عاكول حسن  ثوينر

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160خارج/ حمام العليل 2308نينوى ر 165مي 

ي2162خارج/ حمام العليل 2308نينوى
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

ي2162خارج/ حمام العليل 2308نينوى
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

3اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ي2168خارج/ حمام العليل 2308نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168خارج/ حمام العليل 2308نينوى
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168خارج/ حمام العليل 2308نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168خارج/ حمام العليل 2308نينوى
 
2سيف الدين عبدالقادر عباس  تايه62تحالف القرار العراق

6حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172خارج/ حمام العليل 2308نينوى

3سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ي2184خارج/ حمام العليل 2308نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184خارج/ حمام العليل 2308نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184خارج/ حمام العليل 2308نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

ي2184خارج/ حمام العليل 2308نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى 7اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

يف1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى 4عبدالرسول دن 

1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى
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21فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

7نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

1رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

9انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185خارج/ حمام العليل 2308نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الشورة2309نينوى 1حني 

97مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الشورة2309نينوى

45محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الشورة2309نينوى

13ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الشورة2309نينوى

15محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الشورة2309نينوى

853احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الشورة2309نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الشورة2309نينوى 14خالد متعب ياسي 

26عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الشورة2309نينوى

63نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الشورة2309نينوى

501منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الشورة2309نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الشورة2309نينوى 3منر حسي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الشورة2309نينوى ر 226مي 

ي2162الشورة2309نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الشورة2309نينوى

ي2168الشورة2309نينوى
 
5اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

5حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الشورة2309نينوى

21سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الشورة2309نينوى

ي2184الشورة2309نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3شي 

237فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الشورة2309نينوى

7نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الشورة2309نينوى

8لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الشورة2309نينوى

5انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الشورة2309نينوى

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

1اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

1اليوجد مرشح26تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

1محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109داخل/ القيارة 2310نينوى

14محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135داخل/ القيارة 2310نينوى
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اصوات 

المرشح

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135داخل/ القيارة 2310نينوى

7محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135داخل/ القيارة 2310نينوى

880احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136داخل/ القيارة 2310نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى 12خالد متعب ياسي 

5رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى 4عبدالحسي 

2عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

1يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

1ريث سعد عبود  عباس3ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

7نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

1صخر سلمان  احمد دخيل7ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

688منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى 3منر حسي 

ي12ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى 10بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158داخل/ القيارة 2310نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160داخل/ القيارة 2310نينوى ر 3مي 

ي2168داخل/ القيارة 2310نينوى
 
5اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168داخل/ القيارة 2310نينوى
 
2ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168داخل/ القيارة 2310نينوى
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

ي2168داخل/ القيارة 2310نينوى
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168داخل/ القيارة 2310نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172داخل/ القيارة 2310نينوى

2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172داخل/ القيارة 2310نينوى

ي2184داخل/ القيارة 2310نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

5عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185داخل/ القيارة 2310نينوى

138فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185داخل/ القيارة 2310نينوى

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185داخل/ القيارة 2310نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185داخل/ القيارة 2310نينوى

11لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185داخل/ القيارة 2310نينوى

4انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185داخل/ القيارة 2310نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الحضر2311نينوى 4حني 

28مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الحضر2311نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الحضر2311نينوى
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

2محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الحضر2311نينوى

3احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الحضر2311نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الحضر2311نينوى 13خالد متعب ياسي 

20عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الحضر2311نينوى

36نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الحضر2311نينوى

6منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الحضر2311نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الحضر2311نينوى 1منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الحضر2311نينوى 3بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الحضر2311نينوى ر 1مي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الحضر2311نينوى

ي2168الحضر2311نينوى
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الحضر2311نينوى
 
14احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

51حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الحضر2311نينوى

ي2184الحضر2311نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الحضر2311نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الحضر2311نينوى

13نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الحضر2311نينوى

127لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الحضر2311نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الحضر2311نينوى

54مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109خارج/ القيارة 2312نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109خارج/ القيارة 2312نينوى

3صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114خارج/ القيارة 2312نينوى

9محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135خارج/ القيارة 2312نينوى

23ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135خارج/ القيارة 2312نينوى

26محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135خارج/ القيارة 2312نينوى

72احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136خارج/ القيارة 2312نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى 27خالد متعب ياسي 

42عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى

12نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى

459منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى 2منر حسي 

ي12ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158خارج/ القيارة 2312نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160خارج/ القيارة 2312نينوى ر 35مي 

ي2162خارج/ القيارة 2312نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

8اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166خارج/ القيارة 2312نينوى
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي2168خارج/ القيارة 2312نينوى
 
15اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168خارج/ القيارة 2312نينوى
 
36احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

31حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172خارج/ القيارة 2312نينوى

ي2184خارج/ القيارة 2312نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184خارج/ القيارة 2312نينوى
24طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184خارج/ القيارة 2312نينوى
13فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184خارج/ القيارة 2312نينوى
34بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184خارج/ القيارة 2312نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 234شي 

ي2184خارج/ القيارة 2312نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3774فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185خارج/ القيارة 2312نينوى

17نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185خارج/ القيارة 2312نينوى

84لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185خارج/ القيارة 2312نينوى

16انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185خارج/ القيارة 2312نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114تلكيف2313نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135تلكيف2313نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136تلكيف2313نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158تلكيف2313نينوى 12خالد متعب ياسي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160تلكيف2313نينوى ر 9مي 

ي2162تلكيف2313نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 12حسي 

105اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166تلكيف2313نينوى

ي2168تلكيف2313نينوى
 
13اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2184تلكيف2313نينوى
10فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184تلكيف2313نينوى
461بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184تلكيف2313نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4شي 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185تلكيف2313نينوى

5لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185تلكيف2313نينوى

28صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114القوش2314نينوى

1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135القوش2314نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136القوش2314نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158القوش2314نينوى 18خالد متعب ياسي 

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158القوش2314نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158القوش2314نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160القوش2314نينوى ر 1مي 

ي2162القوش2314نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 337حسي 

ي2184القوش2314نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184القوش2314نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر
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اصوات 

المرشح

ي2184القوش2314نينوى
229فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184القوش2314نينوى
118بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184القوش2314نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 8شي 

ي2184القوش2314نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

4فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185القوش2314نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185القوش2314نينوى

56لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185القوش2314نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185القوش2314نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103وانة2315نينوى 3قضي عباس محمد حسي 

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109وانة2315نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109وانة2315نينوى 4حني 

1عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح2109وانة2315نينوى

ر عبدهللا4تحالف الفتح2109وانة2315نينوى 1ساجدة  رسوىلي حسي 

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109وانة2315نينوى

1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح2109وانة2315نينوى

2صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114وانة2315نينوى

29محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135وانة2315نينوى

7ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135وانة2315نينوى

3محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135وانة2315نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136وانة2315نينوى

ر عديل1ائتالف النض2158وانة2315نينوى 1جرجيس محمد حسي 

9حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

ر1ائتالف النض2158وانة2315نينوى 1حيدر ستار  فرحان حسي 

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158وانة2315نينوى 337خالد متعب ياسي 

2رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

4رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158وانة2315نينوى 1علي حسي 

3قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

2نارص توفيق  رشيد1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158وانة2315نينوى

125عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158وانة2315نينوى

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158وانة2315نينوى

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158وانة2315نينوى
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اصوات 

المرشح

ر مطرسر3ائتالف النض2158وانة2315نينوى 2زيد علي حسي 

16نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158وانة2315نينوى

1رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158وانة2315نينوى

31منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158وانة2315نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158وانة2315نينوى 4منر حسي 

ي12ائتالف النض2158وانة2315نينوى 18بسمة محمد بسيم صي 

4خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158وانة2315نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160وانة2315نينوى ر 3مي 

ي2162وانة2315نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 60حسي 

ي2162وانة2315نينوى
ي الكوردستانر

كو محمدصالح احمد كريم1االتحاد الوطنر 1شي 

137اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166وانة2315نينوى

ي2168وانة2315نينوى
 
29اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168وانة2315نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168وانة2315نينوى
 
5احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

24حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172وانة2315نينوى

ي2184وانة2315نينوى
60فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184وانة2315نينوى
2وصفية محمد شيخو مراد22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184وانة2315نينوى
1231بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184وانة2315نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5شي 

ي2184وانة2315نينوى
26صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى 4اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

17فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

3محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

1باسم عباس هادي  حميد2ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

 علي  سلمان صالح2ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى
ر 1حسي 

10نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

759لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

25انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185وانة2315نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الرشيدية2316نينوى 4حني 

55مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الرشيدية2316نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الرشيدية2316نينوى

30محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الرشيدية2316نينوى

8ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الرشيدية2316نينوى

5محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الرشيدية2316نينوى
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4احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الرشيدية2316نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الرشيدية2316نينوى 245خالد متعب ياسي 

17عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الرشيدية2316نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الرشيدية2316نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الرشيدية2316نينوى 1منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الرشيدية2316نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

25خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الرشيدية2316نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الرشيدية2316نينوى ر 2مي 

ي2162الرشيدية2316نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

23اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الرشيدية2316نينوى

ي2168الرشيدية2316نينوى
 
33اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الرشيدية2316نينوى
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الرشيدية2316نينوى
 
5احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

5حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الرشيدية2316نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الرشيدية2316نينوى

ي2184الرشيدية2316نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الرشيدية2316نينوى
6فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الرشيدية2316نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الرشيدية2316نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

ي2184الرشيدية2316نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

12فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الرشيدية2316نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الرشيدية2316نينوى

40لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الرشيدية2316نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103النمرود2317نينوى 8قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109النمرود2317نينوى 71حني 

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109النمرود2317نينوى

38محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135النمرود2317نينوى

33ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135النمرود2317نينوى

8محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135النمرود2317نينوى

101احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136النمرود2317نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158النمرود2317نينوى 107خالد متعب ياسي 

32عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158النمرود2317نينوى

42نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158النمرود2317نينوى

97منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158النمرود2317نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158النمرود2317نينوى 18منر حسي 

ي12ائتالف النض2158النمرود2317نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 
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ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160النمرود2317نينوى ر 56مي 

104اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166النمرود2317نينوى

ي2168النمرود2317نينوى
 
34اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168النمرود2317نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

90حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172النمرود2317نينوى

ي2184النمرود2317نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 12اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184النمرود2317نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184النمرود2317نينوى
11بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184النمرود2317نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3شي 

61فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185النمرود2317نينوى

3نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185النمرود2317نينوى

6لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185النمرود2317نينوى

14انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185النمرود2317نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103برطلة2318نينوى 32قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109برطلة2318نينوى 1352حني 

13مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109برطلة2318نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109برطلة2318نينوى

1محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح2109برطلة2318نينوى

1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135برطلة2318نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135برطلة2318نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136برطلة2318نينوى

1حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158برطلة2318نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158برطلة2318نينوى 57خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158برطلة2318نينوى

15نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158برطلة2318نينوى

9خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158برطلة2318نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160برطلة2318نينوى ر 9مي 

ي2168برطلة2318نينوى
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2184برطلة2318نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184برطلة2318نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184برطلة2318نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184برطلة2318نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185برطلة2318نينوى

5نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185برطلة2318نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الحمدانية2319نينوى 3قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الحمدانية2319نينوى 163حني 
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1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الحمدانية2319نينوى

27محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الحمدانية2319نينوى

8محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الحمدانية2319نينوى

18احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الحمدانية2319نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الحمدانية2319نينوى 232خالد متعب ياسي 

16عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الحمدانية2319نينوى

15نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الحمدانية2319نينوى

5منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الحمدانية2319نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الحمدانية2319نينوى 11منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الحمدانية2319نينوى 3بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الحمدانية2319نينوى ر 7مي 

ي2162الحمدانية2319نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

50اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الحمدانية2319نينوى

ي2168الحمدانية2319نينوى
 
15اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الحمدانية2319نينوى
 
10احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

2حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الحمدانية2319نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الحمدانية2319نينوى

ي2184الحمدانية2319نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الحمدانية2319نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الحمدانية2319نينوى
4فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الحمدانية2319نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

21فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الحمدانية2319نينوى

19نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الحمدانية2319نينوى

77لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الحمدانية2319نينوى

7انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الحمدانية2319نينوى

وان2324نينوى 67مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109القي 

وان2324نينوى 1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136القي 

وان2324نينوى 1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158القي 

1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135مخمور2325نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136مخمور2325نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158مخمور2325نينوى 14خالد متعب ياسي 

8منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158مخمور2325نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158مخمور2325نينوى 1منر حسي 

ي2162مخمور2325نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 8حسي 

ي2168مخمور2325نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي2184مخمور2325نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 
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ي2184مخمور2325نينوى
6طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184مخمور2325نينوى
21بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184مخمور2325نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4شي 

33فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185مخمور2325نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الكوير2326نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

3محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الكوير2326نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الكوير2326نينوى

1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الكوير2326نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الكوير2326نينوى 114خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الكوير2326نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الكوير2326نينوى

ي2162الكوير2326نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 13حسي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الكوير2326نينوى

ي2168الكوير2326نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2184الكوير2326نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 719اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الكوير2326نينوى
1755طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكوير2326نينوى
9فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكوير2326نينوى
9بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكوير2326نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 120شي 

ي2184الكوير2326نينوى
3صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

53فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الكوير2326نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الكوير2326نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الكوير2326نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الكلك2328نينوى 4قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الكلك2328نينوى 4حني 

5مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الكلك2328نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الكلك2328نينوى

125محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الكلك2328نينوى

26ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الكلك2328نينوى

42محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الكلك2328نينوى

19احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الكلك2328نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الكلك2328نينوى 976خالد متعب ياسي 

23عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الكلك2328نينوى

31نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الكلك2328نينوى

15منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الكلك2328نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الكلك2328نينوى 27منر حسي 
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ي12ائتالف النض2158الكلك2328نينوى 19بسمة محمد بسيم صي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الكلك2328نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الكلك2328نينوى ر 21مي 

32اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الكلك2328نينوى

ي2168الكلك2328نينوى
 
106اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الكلك2328نينوى
 
21هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الكلك2328نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

25حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الكلك2328نينوى

ي2184الكلك2328نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 6اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الكلك2328نينوى
4طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكلك2328نينوى
9فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكلك2328نينوى
80بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكلك2328نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 301شي 

ي2184الكلك2328نينوى
5صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

35فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الكلك2328نينوى

4نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الكلك2328نينوى

10لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الكلك2328نينوى

14انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الكلك2328نينوى

6صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114فايدة2329نينوى

6محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135فايدة2329نينوى

3ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135فايدة2329نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136فايدة2329نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158فايدة2329نينوى 26خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158فايدة2329نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160فايدة2329نينوى ر 1مي 

ي2162فايدة2329نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 36حسي 

ي2168فايدة2329نينوى
 
7اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168فايدة2329نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

1حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172فايدة2329نينوى

ي2184فايدة2329نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184فايدة2329نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184فايدة2329نينوى
1037فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184فايدة2329نينوى
156بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184فايدة2329نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 65شي 

ي2184فايدة2329نينوى
37صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

7فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185فايدة2329نينوى
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15لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185فايدة2329نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الشيخان2331نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الشيخان2331نينوى 1حني 

56صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الشيخان2331نينوى

3محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الشيخان2331نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الشيخان2331نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الشيخان2331نينوى 42خالد متعب ياسي 

2عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الشيخان2331نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الشيخان2331نينوى ر 1مي 

ي2162الشيخان2331نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 58حسي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الشيخان2331نينوى

ي2168الشيخان2331نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2184الشيخان2331نينوى
5طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الشيخان2331نينوى
914فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الشيخان2331نينوى
77بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الشيخان2331نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 79شي 

ي2184الشيخان2331نينوى
65صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

4فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الشيخان2331نينوى

4لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الشيخان2331نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103بعشيقة2332نينوى 40قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109بعشيقة2332نينوى 949حني 

3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109بعشيقة2332نينوى

24لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109بعشيقة2332نينوى

241صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114بعشيقة2332نينوى

26محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135بعشيقة2332نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135بعشيقة2332نينوى

2محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135بعشيقة2332نينوى

5احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136بعشيقة2332نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158بعشيقة2332نينوى 208خالد متعب ياسي 

2عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158بعشيقة2332نينوى

7نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158بعشيقة2332نينوى

24منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158بعشيقة2332نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158بعشيقة2332نينوى 2منر حسي 

ي12ائتالف النض2158بعشيقة2332نينوى 3بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160بعشيقة2332نينوى ر 11مي 

ي2162بعشيقة2332نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 9حسي 
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26اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166بعشيقة2332نينوى

ي2168بعشيقة2332نينوى
 
219اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

2حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172بعشيقة2332نينوى

ي2184بعشيقة2332نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184بعشيقة2332نينوى
39فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بعشيقة2332نينوى
19بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184بعشيقة2332نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 165شي 

ي2184بعشيقة2332نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

8فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185بعشيقة2332نينوى

7نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185بعشيقة2332نينوى

118لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185بعشيقة2332نينوى

47انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185بعشيقة2332نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103االندلس2333نينوى 10قضي عباس محمد حسي 

2اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى 21حني 

ر3تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى ي شني 
وان كامل سبن  1رسر

5عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

1دالل حسن محمد عيىس4تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

10مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

1يزن مشعان ركاض ضامن4تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح2109االندلس2333نينوى

4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114االندلس2333نينوى

314محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135االندلس2333نينوى

99ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135االندلس2333نينوى

100محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135االندلس2333نينوى

42احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136االندلس2333نينوى

3فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن2136االندلس2333نينوى

2محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن2136االندلس2333نينوى

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

23حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى 1706خالد متعب ياسي 

8رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى 2علي حسي 
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6قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

2نارص توفيق  رشيد1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

2هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ي2ائتالف النض2158االندلس2333نينوى  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

3صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض2158االندلس2333نينوى 1عبدالحسي 

105عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1اسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه3ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

2اسماعيل احمد رجب طرفاوي3ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1ريث سعد عبود  عباس3ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ر سلمان3ائتالف النض2158االندلس2333نينوى 2صباح  مهدي حسي 

16نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ي بطي7ائتالف النض2158االندلس2333نينوى
ر
1عبدالكريم هلوب الق

 علي7ائتالف النض2158االندلس2333نينوى
ر 3فزع محمد حسي 

37منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1ايمان خلف عكلة  حمدان8ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

1عامر محمد جري مظهر8ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

2محمد مهدي كريم هادي8ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158االندلس2333نينوى 30منر حسي 

1اشواق طالب حميد كاطع12ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ي12ائتالف النض2158االندلس2333نينوى 54بسمة محمد بسيم صي 

1رياض جابر ذهب زغي 12ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

19خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158االندلس2333نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160االندلس2333نينوى ر 28مي 

ي2162االندلس2333نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 4حسي 

ي2162االندلس2333نينوى
ي الكوردستانر

2ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

137اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166االندلس2333نينوى

ي2168االندلس2333نينوى
 
301اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168االندلس2333نينوى
 
4ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي2168االندلس2333نينوى
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168االندلس2333نينوى
 
60هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168االندلس2333نينوى
 
85احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي2168االندلس2333نينوى
 
1سيف الدين عبدالقادر عباس  تايه62تحالف القرار العراق
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31حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172االندلس2333نينوى

4سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172االندلس2333نينوى

ي2184االندلس2333نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184االندلس2333نينوى
26طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184االندلس2333نينوى
34فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184االندلس2333نينوى
30بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184االندلس2333نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 26شي 

ي2184االندلس2333نينوى
18صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

ر عالوي1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى 6اياد هاشم حسي 

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

3عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

3عمر خلف جواد خلف1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

107فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

1محمد حميد يعكوب عطية1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

1يارس نعمة ادريس حمود1ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

1عامر خليل احمد سليمان2ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

ر2ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى 1علي  كامل نارص حسي 

ر2ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى 1مثنر عبد الصمد محمد حسي 

70نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

1جارهللا حمد عبدهللا صالح7ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

2رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

1عدنان محسن حسن مسلم7ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

493لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

25انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

1هيام نايف مطر احمد8ائتالف الوطنية2185االندلس2333نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الزهور2334نينوى 37قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الزهور2334نينوى 41حني 

11مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الزهور2334نينوى

13لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الزهور2334نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الزهور2334نينوى

144محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الزهور2334نينوى

40ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الزهور2334نينوى

87محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الزهور2334نينوى

28احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الزهور2334نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الزهور2334نينوى 2242خالد متعب ياسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

46عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الزهور2334نينوى

19نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الزهور2334نينوى

47منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الزهور2334نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الزهور2334نينوى 16منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الزهور2334نينوى 93بسمة محمد بسيم صي 

12خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الزهور2334نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الزهور2334نينوى ر 26مي 

ي2162الزهور2334نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 7حسي 

49اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الزهور2334نينوى

ي2168الزهور2334نينوى
 
315اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الزهور2334نينوى
 
20هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الزهور2334نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

24حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الزهور2334نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الزهور2334نينوى

ي2184الزهور2334نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الزهور2334نينوى
12طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الزهور2334نينوى
71فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الزهور2334نينوى
20بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الزهور2334نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 35شي 

105فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الزهور2334نينوى

6نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الزهور2334نينوى

189لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الزهور2334نينوى

20انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الزهور2334نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109المثنر2335نينوى 4حني 

13مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109المثنر2335نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109المثنر2335نينوى

195محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135المثنر2335نينوى

42ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135المثنر2335نينوى

146محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135المثنر2335نينوى

32احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136المثنر2335نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158المثنر2335نينوى 2801خالد متعب ياسي 

31عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158المثنر2335نينوى

8نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158المثنر2335نينوى

44منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158المثنر2335نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158المثنر2335نينوى 41منر حسي 

ي12ائتالف النض2158المثنر2335نينوى 121بسمة محمد بسيم صي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

8خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158المثنر2335نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160المثنر2335نينوى ر 25مي 

ي2162المثنر2335نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

31اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166المثنر2335نينوى

ي2168المثنر2335نينوى
 
375اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168المثنر2335نينوى
 
60هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168المثنر2335نينوى
 
14احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

38حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172المثنر2335نينوى

14سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172المثنر2335نينوى

ي2184المثنر2335نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184المثنر2335نينوى
21طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المثنر2335نينوى
38فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المثنر2335نينوى
17بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المثنر2335نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 15شي 

55فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185المثنر2335نينوى

7نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185المثنر2335نينوى

23لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185المثنر2335نينوى

11انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185المثنر2335نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الزهراء2336نينوى 4قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الزهراء2336نينوى 7حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109الزهراء2336نينوى 1سعد حسي 

28مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الزهراء2336نينوى

6لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الزهراء2336نينوى

1نسيم عبدهللا عليوي مطرسر26تحالف الفتح2109الزهراء2336نينوى

109محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الزهراء2336نينوى

6ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الزهراء2336نينوى

78محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الزهراء2336نينوى

21احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الزهراء2336نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى 1223خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

1صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

19عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

5نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

48منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

1رجاء عزيز جبار خضي 8ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى 14منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى 58بسمة محمد بسيم صي 

7خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الزهراء2336نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الزهراء2336نينوى ر 10مي 

ي2162الزهراء2336نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 5حسي 

28اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الزهراء2336نينوى

ي2168الزهراء2336نينوى
 
237اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الزهراء2336نينوى
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168الزهراء2336نينوى
 
36هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الزهراء2336نينوى
 
8احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الزهراء2336نينوى

ي2184الزهراء2336نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الزهراء2336نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الزهراء2336نينوى
37فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الزهراء2336نينوى
9بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الزهراء2336نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 19شي 

ي2184الزهراء2336نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1حامد عبيد مطلك عمر1ائتالف الوطنية2185الزهراء2336نينوى

45فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الزهراء2336نينوى

9نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الزهراء2336نينوى

171لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الزهراء2336نينوى

9انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الزهراء2336نينوى

1هيام نايف مطر احمد8ائتالف الوطنية2185الزهراء2336نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الشفاء2337نينوى 6قضي عباس محمد حسي 

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح2109الشفاء2337نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الشفاء2337نينوى 4حني 

8مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الشفاء2337نينوى

5لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الشفاء2337نينوى

6صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الشفاء2337نينوى

165محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الشفاء2337نينوى

24ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الشفاء2337نينوى

53محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الشفاء2337نينوى

35احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الشفاء2337نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1حيدر كريم موىس عبيد1ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى 1122خالد متعب ياسي 

ر رضا حيدر1ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى 1علي حسي 

22عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

1فالح عبدالحسن  سكر سلطان2ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

27منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى 7منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى 30بسمة محمد بسيم صي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الشفاء2337نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الشفاء2337نينوى ر 24مي 

ي2162الشفاء2337نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 5حسي 

35اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الشفاء2337نينوى

ي2168الشفاء2337نينوى
 
115اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الشفاء2337نينوى
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168الشفاء2337نينوى
 
10هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الشفاء2337نينوى
 
14احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

105حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الشفاء2337نينوى

8سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الشفاء2337نينوى

ي2184الشفاء2337نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الشفاء2337نينوى
5طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الشفاء2337نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الشفاء2337نينوى
14بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الشفاء2337نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 24شي 

ي2184الشفاء2337نينوى
6صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

79فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الشفاء2337نينوى

20نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الشفاء2337نينوى

70لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الشفاء2337نينوى

22انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الشفاء2337نينوى

ي2338نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103العرين  1قضي عباس محمد حسي 

ي2338نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109العرين  1حني 

ي2338نينوى 5مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109العرين 

ي2338نينوى 1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109العرين 

ي2338نينوى 53محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135العرين 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي2338نينوى 48ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135العرين 

ي2338نينوى 33محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135العرين 

ي2338نينوى 19احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136العرين 

ي2338نينوى ر حسن1ائتالف النض2158العرين  333خالد متعب ياسي 

ي2338نينوى 42عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158العرين 

ي2338نينوى 190نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158العرين 

ي2338نينوى 10منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158العرين 

ي2338نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158العرين  15منر حسي 

ي2338نينوى ي12ائتالف النض2158العرين  8بسمة محمد بسيم صي 

ي2338نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160العرين  ر 24مي 

ي2338نينوى 28اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166العرين 

ي2338نينوى ي2168العرين 
 
20اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2338نينوى ي2168العرين 
 
14هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2338نينوى ي2168العرين 
 
8احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي2338نينوى 223حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172العرين 

ي2338نينوى ي2184العرين 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي2338نينوى ي2184العرين 
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2338نينوى ي2184العرين 
6فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2338نينوى ي2184العرين 
3بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2338نينوى ي2184العرين 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4شي 

ي2338نينوى ي2184العرين 
5صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2338نينوى 64فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185العرين 

ي2338نينوى 14نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185العرين 

ي2338نينوى 5لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185العرين 

ي2338نينوى 24انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185العرين 

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الحدباء2339نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الحدباء2339نينوى 3حني 

9مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الحدباء2339نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الحدباء2339نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الحدباء2339نينوى

180محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الحدباء2339نينوى

11ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الحدباء2339نينوى

30محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الحدباء2339نينوى

10احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الحدباء2339نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى 958خالد متعب ياسي 

10عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

23نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى

10منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى 7منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى 17بسمة محمد بسيم صي 

7خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الحدباء2339نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الحدباء2339نينوى ر 15مي 

18اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الحدباء2339نينوى

ي2168الحدباء2339نينوى
 
156اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الحدباء2339نينوى
 
25هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الحدباء2339نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

18حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الحدباء2339نينوى

ي2184الحدباء2339نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الحدباء2339نينوى
3فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الحدباء2339نينوى
3بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الحدباء2339نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 20شي 

ي2184الحدباء2339نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

33فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الحدباء2339نينوى

6لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الحدباء2339نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الحدباء2339نينوى

24مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الرفاعي2340نينوى

13لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الرفاعي2340نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الرفاعي2340نينوى

155محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الرفاعي2340نينوى

134ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الرفاعي2340نينوى

76محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الرفاعي2340نينوى

28احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الرفاعي2340نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى 1319خالد متعب ياسي 

79عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى

88نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى

25منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى 30منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى 31بسمة محمد بسيم صي 

22خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الرفاعي2340نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الرفاعي2340نينوى ر 49مي 

ي2162الرفاعي2340نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

39اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الرفاعي2340نينوى
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي2168الرفاعي2340نينوى
 
168اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الرفاعي2340نينوى
 
36هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الرفاعي2340نينوى
 
31احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

40حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الرفاعي2340نينوى

17سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الرفاعي2340نينوى

ي2184الرفاعي2340نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الرفاعي2340نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الرفاعي2340نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 8شي 

ي2184الرفاعي2340نينوى
10صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

80فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الرفاعي2340نينوى

26نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الرفاعي2340نينوى

15لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الرفاعي2340نينوى

32انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الرفاعي2340نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103موصل الجديدة2341نينوى 7قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109موصل الجديدة2341نينوى 2حني 

8مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109موصل الجديدة2341نينوى

4لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109موصل الجديدة2341نينوى

106محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135موصل الجديدة2341نينوى

21ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135موصل الجديدة2341نينوى

22محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135موصل الجديدة2341نينوى

19احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136موصل الجديدة2341نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى 1224خالد متعب ياسي 

34عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى

77نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى

19منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى 22منر حسي 

ي12ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى 64بسمة محمد بسيم صي 

5خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158موصل الجديدة2341نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160موصل الجديدة2341نينوى ر 25مي 

ي2162موصل الجديدة2341نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

27اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166موصل الجديدة2341نينوى

ي2168موصل الجديدة2341نينوى
 
53اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168موصل الجديدة2341نينوى
 
15هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168موصل الجديدة2341نينوى
 
41احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

83حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172موصل الجديدة2341نينوى

ي2184موصل الجديدة2341نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي2184موصل الجديدة2341نينوى
5طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184موصل الجديدة2341نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184موصل الجديدة2341نينوى
7بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184موصل الجديدة2341نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 38شي 

ي2184موصل الجديدة2341نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

66فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185موصل الجديدة2341نينوى

14نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185موصل الجديدة2341نينوى

51لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185موصل الجديدة2341نينوى

50انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185موصل الجديدة2341نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الجزائر2342نينوى 23قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الجزائر2342نينوى 70حني 

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الجزائر2342نينوى

74محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الجزائر2342نينوى

15ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الجزائر2342نينوى

30محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الجزائر2342نينوى

6احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الجزائر2342نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى 822خالد متعب ياسي 

13عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى

4نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى

7منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى 5منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى 17بسمة محمد بسيم صي 

5خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الجزائر2342نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الجزائر2342نينوى ر 8مي 

21اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الجزائر2342نينوى

ي2168الجزائر2342نينوى
 
92اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الجزائر2342نينوى
 
8هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الجزائر2342نينوى
 
5احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الجزائر2342نينوى

ي2184الجزائر2342نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الجزائر2342نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الجزائر2342نينوى
41فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الجزائر2342نينوى
28بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الجزائر2342نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 32شي 

ي2184الجزائر2342نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

29فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الجزائر2342نينوى
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اصوات 

المرشح

6نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الجزائر2342نينوى

22لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الجزائر2342نينوى

3انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الجزائر2342نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103عدن/ التاميم 2343نينوى 7قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109عدن/ التاميم 2343نينوى 10حني 

3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109عدن/ التاميم 2343نينوى

3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109عدن/ التاميم 2343نينوى

75محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135عدن/ التاميم 2343نينوى

47ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135عدن/ التاميم 2343نينوى

36محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135عدن/ التاميم 2343نينوى

8احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136عدن/ التاميم 2343نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى 1108خالد متعب ياسي 

32عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى

5نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى

10منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى 8منر حسي 

ي12ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى 29بسمة محمد بسيم صي 

8خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158عدن/ التاميم 2343نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160عدن/ التاميم 2343نينوى ر 25مي 

ي2162عدن/ التاميم 2343نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

22اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166عدن/ التاميم 2343نينوى

ي2168عدن/ التاميم 2343نينوى
 
137اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168عدن/ التاميم 2343نينوى
 
11هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168عدن/ التاميم 2343نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

14حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172عدن/ التاميم 2343نينوى

ي2184عدن/ التاميم 2343نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184عدن/ التاميم 2343نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عدن/ التاميم 2343نينوى
12فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عدن/ التاميم 2343نينوى
9بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184عدن/ التاميم 2343نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 27شي 

62فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185عدن/ التاميم 2343نينوى

4نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185عدن/ التاميم 2343نينوى

17لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185عدن/ التاميم 2343نينوى

9انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185عدن/ التاميم 2343نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الكرامة2344نينوى 48قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الكرامة2344نينوى 39حني 
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

25مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الكرامة2344نينوى

6لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الكرامة2344نينوى

66محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الكرامة2344نينوى

240ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الكرامة2344نينوى

124محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الكرامة2344نينوى

45احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الكرامة2344نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى 1172خالد متعب ياسي 

89عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى

30نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى

52منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى 43منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى 74بسمة محمد بسيم صي 

16خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الكرامة2344نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الكرامة2344نينوى ر 23مي 

46اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الكرامة2344نينوى

ي2168الكرامة2344نينوى
 
144اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الكرامة2344نينوى
 
6هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الكرامة2344نينوى
 
11احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

17حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الكرامة2344نينوى

2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الكرامة2344نينوى

ي2184الكرامة2344نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 5اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الكرامة2344نينوى
18طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكرامة2344نينوى
13فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكرامة2344نينوى
14بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الكرامة2344نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 55شي 

ي2184الكرامة2344نينوى
5صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

83فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الكرامة2344نينوى

33نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الكرامة2344نينوى

259لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الكرامة2344نينوى

8انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الكرامة2344نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الوحدة2345نينوى 15قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الوحدة2345نينوى 16حني 

23مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الوحدة2345نينوى

12لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الوحدة2345نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الوحدة2345نينوى

186محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الوحدة2345نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

24ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الوحدة2345نينوى

83محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الوحدة2345نينوى

65احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الوحدة2345نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى 2292خالد متعب ياسي 

49عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى

78نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى

69منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى 68منر حسي 

ي12ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى 87بسمة محمد بسيم صي 

19خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الوحدة2345نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الوحدة2345نينوى ر 89مي 

ي2162الوحدة2345نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 4حسي 

70اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الوحدة2345نينوى

ي2168الوحدة2345نينوى
 
288اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الوحدة2345نينوى
 
22هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168الوحدة2345نينوى
 
19احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

33حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الوحدة2345نينوى

6سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الوحدة2345نينوى

ي2184الوحدة2345نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الوحدة2345نينوى
29طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الوحدة2345نينوى
24فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الوحدة2345نينوى
6بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الوحدة2345نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 50شي 

ي2184الوحدة2345نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

151فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الوحدة2345نينوى

54نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الوحدة2345نينوى

103لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الوحدة2345نينوى

69انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الوحدة2345نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103صالح الدين2346نينوى 4قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109صالح الدين2346نينوى 17حني 

12مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109صالح الدين2346نينوى

7لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109صالح الدين2346نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114صالح الدين2346نينوى

172محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135صالح الدين2346نينوى

20ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135صالح الدين2346نينوى

52محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135صالح الدين2346نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

63احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136صالح الدين2346نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

3حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى 1360خالد متعب ياسي 

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

61عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

1ناظم كاطع رسن رساج2ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

87نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

 علي7ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى
ر 2فزع محمد حسي 

115منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

1ايمان خلف عكلة  حمدان8ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى 207منر حسي 

ي12ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى 52بسمة محمد بسيم صي 

19خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158صالح الدين2346نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160صالح الدين2346نينوى ر 36مي 

30اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166صالح الدين2346نينوى

ي2168صالح الدين2346نينوى
 
242اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168صالح الدين2346نينوى
 
2مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168صالح الدين2346نينوى
 
19هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168صالح الدين2346نينوى
 
45احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

53حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172صالح الدين2346نينوى

30سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172صالح الدين2346نينوى

ي2184صالح الدين2346نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184صالح الدين2346نينوى
4طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184صالح الدين2346نينوى
19فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184صالح الدين2346نينوى
8بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184صالح الدين2346نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 44شي 

ي2184صالح الدين2346نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

121فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185صالح الدين2346نينوى

94نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185صالح الدين2346نينوى

2رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية2185صالح الدين2346نينوى

133لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185صالح الدين2346نينوى

33انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185صالح الدين2346نينوى

1هيام نايف مطر احمد8ائتالف الوطنية2185صالح الدين2346نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103النض2347نينوى 4قضي عباس محمد حسي 
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر هاشم3تحالف الفتح2109النض2347نينوى 1حامد عباس ياسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109النض2347نينوى 10حني 

26مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109النض2347نينوى

18لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109النض2347نينوى

114محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135النض2347نينوى

83ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135النض2347نينوى

40محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135النض2347نينوى

18احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136النض2347نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض2158النض2347نينوى

ر1ائتالف النض2158النض2347نينوى 1حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض2158النض2347نينوى 1227خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض2158النض2347نينوى

1قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض2158النض2347نينوى

229عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158النض2347نينوى

1عمار يوسف حمود لطوف2ائتالف النض2158النض2347نينوى

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158النض2347نينوى

20منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158النض2347نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158النض2347نينوى 7منر حسي 

ي12ائتالف النض2158النض2347نينوى 38بسمة محمد بسيم صي 

43خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158النض2347نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160النض2347نينوى ر 38مي 

ي2162النض2347نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

48اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166النض2347نينوى

ي2168النض2347نينوى
 
138اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168النض2347نينوى
 
3مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي2168النض2347نينوى
 
9هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168النض2347نينوى
 
23احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

34حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172النض2347نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172النض2347نينوى

ي2184النض2347نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184النض2347نينوى
14طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184النض2347نينوى
47فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184النض2347نينوى
18بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184النض2347نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 45شي 

ي2184النض2347نينوى
111صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1اسماعيل خضي   هلوب محمود1ائتالف الوطنية2185النض2347نينوى
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اصوات 

المرشح

97فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185النض2347نينوى

ر2ائتالف الوطنية2185النض2347نينوى 2مثنر عبد الصمد محمد حسي 

156نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185النض2347نينوى

36لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185النض2347نينوى

12انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185النض2347نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103المنصور2348نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109المنصور2348نينوى

7لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109المنصور2348نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114المنصور2348نينوى

12محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135المنصور2348نينوى

7ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135المنصور2348نينوى

6محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135المنصور2348نينوى

7احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136المنصور2348نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158المنصور2348نينوى 207خالد متعب ياسي 

4عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158المنصور2348نينوى

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158المنصور2348نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158المنصور2348نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158المنصور2348نينوى 8منر حسي 

ي12ائتالف النض2158المنصور2348نينوى 11بسمة محمد بسيم صي 

4خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158المنصور2348نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160المنصور2348نينوى ر 43مي 

4اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166المنصور2348نينوى

ي2168المنصور2348نينوى
 
10اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

24حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172المنصور2348نينوى

ي2184المنصور2348نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

16فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185المنصور2348نينوى

5نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185المنصور2348نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185المنصور2348نينوى

9انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185المنصور2348نينوى

17محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135باب الجديد2349نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135باب الجديد2349نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136باب الجديد2349نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158باب الجديد2349نينوى 78خالد متعب ياسي 

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158باب الجديد2349نينوى

10نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158باب الجديد2349نينوى

1منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158باب الجديد2349نينوى
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ي12ائتالف النض2158باب الجديد2349نينوى 2بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160باب الجديد2349نينوى ر 1مي 

6اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166باب الجديد2349نينوى

ي2168باب الجديد2349نينوى
 
6اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

3حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172باب الجديد2349نينوى

ي2184باب الجديد2349نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185باب الجديد2349نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185باب الجديد2349نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103وادي حجر2350نينوى 5قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109وادي حجر2350نينوى 12حني 

8مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109وادي حجر2350نينوى

3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109وادي حجر2350نينوى

4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114وادي حجر2350نينوى

74محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135وادي حجر2350نينوى

53ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135وادي حجر2350نينوى

42محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135وادي حجر2350نينوى

43احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136وادي حجر2350نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى 1135خالد متعب ياسي 

52عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى

12نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى

38منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى 12منر حسي 

ي12ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى 25بسمة محمد بسيم صي 

15خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158وادي حجر2350نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160وادي حجر2350نينوى ر 177مي 

ي2162وادي حجر2350نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

69اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166وادي حجر2350نينوى

ي2168وادي حجر2350نينوى
 
125اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168وادي حجر2350نينوى
 
10هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168وادي حجر2350نينوى
 
8احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

31حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172وادي حجر2350نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172وادي حجر2350نينوى

ي2184وادي حجر2350نينوى
9طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184وادي حجر2350نينوى
3فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184وادي حجر2350نينوى
2بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184وادي حجر2350نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 15شي 
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143فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185وادي حجر2350نينوى

63نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185وادي حجر2350نينوى

52لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185وادي حجر2350نينوى

5انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185وادي حجر2350نينوى

ي تمام2351نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109ان  1حني 

ي تمام2351نينوى 3مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109ان 

ي تمام2351نينوى 2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109ان 

ي تمام2351نينوى 4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114ان 

ي تمام2351نينوى 63محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135ان 

ي تمام2351نينوى 11ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135ان 

ي تمام2351نينوى 22محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135ان 

ي تمام2351نينوى 4احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136ان 

ي تمام2351نينوى ر حسن1ائتالف النض2158ان  634خالد متعب ياسي 

ي تمام2351نينوى 17عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158ان 

ي تمام2351نينوى 22نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158ان 

ي تمام2351نينوى 4منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158ان 

ي تمام2351نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158ان  3منر حسي 

ي تمام2351نينوى ي12ائتالف النض2158ان  15بسمة محمد بسيم صي 

ي تمام2351نينوى 13خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158ان 

ي تمام2351نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160ان  ر 54مي 

ي تمام2351نينوى ي2162ان 
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

ي تمام2351نينوى 16اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166ان 

ي تمام2351نينوى ي2168ان 
 
93اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي تمام2351نينوى ي2168ان 
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي تمام2351نينوى ي2168ان 
 
13احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي تمام2351نينوى 43حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172ان 

ي تمام2351نينوى ي2184ان 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي تمام2351نينوى ي2184ان 
16طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي تمام2351نينوى ي2184ان 
2فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي تمام2351نينوى ي2184ان 
2بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي تمام2351نينوى ي2184ان 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4شي 

ي تمام2351نينوى 20فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185ان 

ي تمام2351نينوى 9نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185ان 

ي تمام2351نينوى 2لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185ان 

ي تمام2351نينوى 31انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185ان 

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103المامون2352نينوى 7قضي عباس محمد حسي 
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ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109المامون2352نينوى 1حني 

5مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109المامون2352نينوى

10لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109المامون2352نينوى

72محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135المامون2352نينوى

90ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135المامون2352نينوى

80محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135المامون2352نينوى

22احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136المامون2352نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158المامون2352نينوى 1264خالد متعب ياسي 

33عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158المامون2352نينوى

287نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158المامون2352نينوى

32منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158المامون2352نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158المامون2352نينوى 37منر حسي 

ي12ائتالف النض2158المامون2352نينوى 38بسمة محمد بسيم صي 

8خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158المامون2352نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160المامون2352نينوى ر 68مي 

ي2162المامون2352نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

28اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166المامون2352نينوى

ي2168المامون2352نينوى
 
122اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168المامون2352نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168المامون2352نينوى
 
60احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

120حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172المامون2352نينوى

2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172المامون2352نينوى

ي2184المامون2352نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184المامون2352نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المامون2352نينوى
7فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المامون2352نينوى
14بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المامون2352نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 6شي 

ي2184المامون2352نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

125فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185المامون2352نينوى

26نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185المامون2352نينوى

79لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185المامون2352نينوى

42انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185المامون2352نينوى

موك2353نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 2103الي  3قضي عباس محمد حسي 

موك2353نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الي  1حني 

موك2353نينوى 12مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الي 

موك2353نينوى 14لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الي 
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موك2353نينوى 97محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الي 

موك2353نينوى 127ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الي 

موك2353نينوى 67محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135الي 

موك2353نينوى 18احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الي 

موك2353نينوى ر حسن1ائتالف النض2158الي  1094خالد متعب ياسي 

موك2353نينوى 58عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الي 

موك2353نينوى 241نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الي 

موك2353نينوى 39منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الي 

موك2353نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الي  31منر حسي 

موك2353نينوى ي12ائتالف النض2158الي  25بسمة محمد بسيم صي 

موك2353نينوى 7خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض2158الي 

موك2353نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الي  ر 38مي 

موك2353نينوى 71اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الي 

موك2353نينوى ي2168الي 
 
87اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

موك2353نينوى ي2168الي 
 
23هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

موك2353نينوى ي2168الي 
 
51احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

موك2353نينوى 55حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الي 

موك2353نينوى 4سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية2172الي 

موك2353نينوى ي2184الي 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

موك2353نينوى ي2184الي 
4طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك2353نينوى ي2184الي 
2فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك2353نينوى ي2184الي 
3بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك2353نينوى ي2184الي 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7شي 

موك2353نينوى ي2184الي 
4صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك2353نينوى 54فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الي 

موك2353نينوى 25نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الي 

موك2353نينوى 333لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الي 

موك2353نينوى 108انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الي 

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109المحلبية2354نينوى

4محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135المحلبية2354نينوى

133ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135المحلبية2354نينوى

4محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا2135المحلبية2354نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158المحلبية2354نينوى 14خالد متعب ياسي 

4عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158المحلبية2354نينوى

68منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158المحلبية2354نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158المحلبية2354نينوى 19منر حسي 
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منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي12ائتالف النض2158المحلبية2354نينوى 3بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160المحلبية2354نينوى ر 178مي 

16اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166المحلبية2354نينوى

ي2168المحلبية2354نينوى
 
17اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168المحلبية2354نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي2168المحلبية2354نينوى
 
24احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

4حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172المحلبية2354نينوى

ي2184المحلبية2354نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184المحلبية2354نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184المحلبية2354نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2شي 

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185المحلبية2354نينوى

106لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185المحلبية2354نينوى

120انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185المحلبية2354نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109الحميدات2355نينوى 1حني 

4لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح2109الحميدات2355نينوى

11محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا2135الحميدات2355نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا2135الحميدات2355نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن2136الحميدات2355نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الحميدات2355نينوى 4خالد متعب ياسي 

2عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض2158الحميدات2355نينوى

12نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض2158الحميدات2355نينوى

17منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض2158الحميدات2355نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض2158الحميدات2355نينوى 19منر حسي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي2160الحميدات2355نينوى ر 6مي 

2اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون2166الحميدات2355نينوى

ي2168الحميدات2355نينوى
 
4اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2168الحميدات2355نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

9حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية2172الحميدات2355نينوى

ي2184الحميدات2355نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الحميدات2355نينوى
4طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الحميدات2355نينوى
1فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الحميدات2355نينوى

3نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية2185الحميدات2355نينوى

2لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الحميدات2355نينوى

1114انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية2185الحميدات2355نينوى

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح2109الفاروق2356نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

68صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي2114الفاروق2356نينوى

ر حسن1ائتالف النض2158الفاروق2356نينوى 6خالد متعب ياسي 

ي2162الفاروق2356نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 141حسي 

ي2168الفاروق2356نينوى
 
3اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي2184الفاروق2356نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي2184الفاروق2356نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الفاروق2356نينوى
86فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الفاروق2356نينوى
10بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي2184الفاروق2356نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 62شي 

ي2184الفاروق2356نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية2185الفاروق2356نينوى

6لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية2185الفاروق2356نينوى

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

7اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

3عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

1سهام موىس حمود جي 4تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

2محمد كامل حنون ابوالهيل26تحالف الفتح3109-2/ تلعفر 3302نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114-2/ تلعفر 3302نينوى

1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135-2/ تلعفر 3302نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136-2/ تلعفر 3302نينوى

2بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

19حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

ر1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى 4حيدر ستار  فرحان حسي 

ر حسن1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى 8خالد متعب ياسي 

1رافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

5رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

2صادق حميدي ابراهيم عبد هللا1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

ر رضا حيدر1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى 1علي حسي 

1فالح  حسن قاسم محمد1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

8قادر احمد عبد احمد1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

1مهدي فرحان بنية علي1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى 1عبدالحسي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

1ازهار  عمران  محمد سعيد3ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

ر مطرسر3ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى 2زيد علي حسي 

2صخر سلمان  احمد دخيل7ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

1حمدية  عباس محمد عبيد8ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

ر جبار12ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى 1رشا عبد حسي 

4خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158-2/ تلعفر 3302نينوى

ي3162-2/ تلعفر 3302نينوى
ي الكوردستانر

1ريبوار طه مصطفر احمد1االتحاد الوطنر

1حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172-2/ تلعفر 3302نينوى

ي3184-2/ تلعفر 3302نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184-2/ تلعفر 3302نينوى
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184-2/ تلعفر 3302نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى 6اياد هاشم حسي 

يف1ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى ر رسر 1عادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى 1عبدالرسول دن 

1فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى

ر1ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى ي عليوي  حسي 
1مهدي بانر

1سليم عبدهللا احمد نارص2ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى

3نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى

1جارهللا حمد عبدهللا صالح7ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى

1فاتن خضي  عبيد  صالح8ائتالف الوطنية3185-2/ تلعفر 3302نينوى

45مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109زمار3304نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109زمار3304نينوى

29محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135زمار3304نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135زمار3304نينوى

15محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135زمار3304نينوى

7احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136زمار3304نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158زمار3304نينوى 51خالد متعب ياسي 

35عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158زمار3304نينوى

19نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158زمار3304نينوى

3منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158زمار3304نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158زمار3304نينوى 2منر حسي 

ي12ائتالف النض3158زمار3304نينوى 5بسمة محمد بسيم صي 

13خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158زمار3304نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160زمار3304نينوى ر 1مي 
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اصوات 

المرشح

ي3162زمار3304نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

10اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166زمار3304نينوى

ي3168زمار3304نينوى
 
143اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168زمار3304نينوى
 
10احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

446حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172زمار3304نينوى

ي3184زمار3304نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184زمار3304نينوى
32فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زمار3304نينوى
28بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184زمار3304نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4شي 

ي3184زمار3304نينوى
2039صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

59فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185زمار3304نينوى

59نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185زمار3304نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185زمار3304نينوى

267انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185زمار3304نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103ربيعة3305نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109ربيعة3305نينوى 2حني 

1مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109ربيعة3305نينوى

7لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109ربيعة3305نينوى

27محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135ربيعة3305نينوى

1ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135ربيعة3305نينوى

6محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135ربيعة3305نينوى

2احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136ربيعة3305نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158ربيعة3305نينوى 27خالد متعب ياسي 

199عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158ربيعة3305نينوى

656نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158ربيعة3305نينوى

1منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158ربيعة3305نينوى

5خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158ربيعة3305نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160ربيعة3305نينوى ر 31مي 

ي3168ربيعة3305نينوى
 
262اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168ربيعة3305نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168ربيعة3305نينوى
 
460احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

7حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172ربيعة3305نينوى

ي3184ربيعة3305نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

51فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185ربيعة3305نينوى

1099نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185ربيعة3305نينوى

38لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185ربيعة3305نينوى
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اصوات 

المرشح

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185ربيعة3305نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109العياضية3306نينوى 2حني 

64مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109العياضية3306نينوى

20محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135العياضية3306نينوى

11ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135العياضية3306نينوى

5محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135العياضية3306نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158العياضية3306نينوى 34خالد متعب ياسي 

19عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158العياضية3306نينوى

9نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158العياضية3306نينوى

30منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158العياضية3306نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158العياضية3306نينوى 1منر حسي 

ي12ائتالف النض3158العياضية3306نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

21خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158العياضية3306نينوى

2اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166العياضية3306نينوى

ي3168العياضية3306نينوى
 
185اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168العياضية3306نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168العياضية3306نينوى
 
16احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

13حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172العياضية3306نينوى

ي3184العياضية3306نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4شي 

ي3184العياضية3306نينوى
5صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185العياضية3306نينوى

120نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185العياضية3306نينوى

15لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185العياضية3306نينوى

6محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135خارج/ القيارة 3312نينوى

4محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135خارج/ القيارة 3312نينوى

114احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136خارج/ القيارة 3312نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158خارج/ القيارة 3312نينوى 57خالد متعب ياسي 

4عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158خارج/ القيارة 3312نينوى

11نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158خارج/ القيارة 3312نينوى

240منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158خارج/ القيارة 3312نينوى

ي12ائتالف النض3158خارج/ القيارة 3312نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158خارج/ القيارة 3312نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160خارج/ القيارة 3312نينوى ر 42مي 

ي3162خارج/ القيارة 3312نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

157اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166خارج/ القيارة 3312نينوى

ي3168خارج/ القيارة 3312نينوى
 
5اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي3168خارج/ القيارة 3312نينوى
 
2احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

2حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172خارج/ القيارة 3312نينوى

1696سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172خارج/ القيارة 3312نينوى

363فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185خارج/ القيارة 3312نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185خارج/ القيارة 3312نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185خارج/ القيارة 3312نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185خارج/ القيارة 3312نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109تلكيف3313نينوى 1حني 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109تلكيف3313نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109تلكيف3313نينوى

9محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135تلكيف3313نينوى

3ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135تلكيف3313نينوى

2محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135تلكيف3313نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158تلكيف3313نينوى 225خالد متعب ياسي 

52عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158تلكيف3313نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158تلكيف3313نينوى

20منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158تلكيف3313نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158تلكيف3313نينوى 3منر حسي 

ي12ائتالف النض3158تلكيف3313نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160تلكيف3313نينوى ر 3مي 

ي3162تلكيف3313نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 18حسي 

1244اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166تلكيف3313نينوى

ي3168تلكيف3313نينوى
 
47اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168تلكيف3313نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

1حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172تلكيف3313نينوى

ي3184تلكيف3313نينوى
14فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184تلكيف3313نينوى
79بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

33فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185تلكيف3313نينوى

2نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185تلكيف3313نينوى

234لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185تلكيف3313نينوى

2انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185تلكيف3313نينوى

27صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114القوش3314نينوى

3محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135القوش3314نينوى

2ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135القوش3314نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136القوش3314نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158القوش3314نينوى 27خالد متعب ياسي 
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اصوات 

المرشح

1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158القوش3314نينوى

ي3162القوش3314نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 836حسي 

2اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166القوش3314نينوى

ي3184القوش3314نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184القوش3314نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184القوش3314نينوى
44فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184القوش3314نينوى
5بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184القوش3314نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 6شي 

ي3184القوش3314نينوى
3صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

2فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185القوش3314نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185القوش3314نينوى

11لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185القوش3314نينوى

وان3324نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103القي  1قضي عباس محمد حسي 

وان3324نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109القي  91حني 

وان3324نينوى 5مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109القي 

وان3324نينوى 1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109القي 

وان3324نينوى 7صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114القي 

وان3324نينوى 1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135القي 

وان3324نينوى 1محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135القي 

وان3324نينوى ر حسن1ائتالف النض3158القي  14خالد متعب ياسي 

وان3324نينوى 1عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158القي 

وان3324نينوى 2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158القي 

وان3324نينوى 2اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166القي 

وان3324نينوى ي3168القي 
 
1اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

وان3324نينوى ي3184القي 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 11شي 

1محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135مخمور3325نينوى

2محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135مخمور3325نينوى

17احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136مخمور3325نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158مخمور3325نينوى 8خالد متعب ياسي 

6عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158مخمور3325نينوى

25منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158مخمور3325نينوى

ي3168مخمور3325نينوى
 
12اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168مخمور3325نينوى
 
40احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي3184مخمور3325نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 11اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184مخمور3325نينوى
18طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

335فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185مخمور3325نينوى
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اصوات 

المرشح

7نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185مخمور3325نينوى

1انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185مخمور3325نينوى

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الشيخان3331نينوى 1حني 

2صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114الشيخان3331نينوى

7محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الشيخان3331نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136الشيخان3331نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158الشيخان3331نينوى 13خالد متعب ياسي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الشيخان3331نينوى ر 1مي 

ي3162الشيخان3331نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 16حسي 

ي3168الشيخان3331نينوى
 
2اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168الشيخان3331نينوى
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3184الشيخان3331نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184الشيخان3331نينوى
466فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الشيخان3331نينوى
15بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الشيخان3331نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 64شي 

ي3184الشيخان3331نينوى
75صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

3فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الشيخان3331نينوى

181لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الشيخان3331نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103بعشيقة3332نينوى 47قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109بعشيقة3332نينوى 201حني 

2مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109بعشيقة3332نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109بعشيقة3332نينوى

42محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135بعشيقة3332نينوى

2ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135بعشيقة3332نينوى

5محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135بعشيقة3332نينوى

1احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136بعشيقة3332نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى 312خالد متعب ياسي 

7عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى

18نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى

2منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى 5منر حسي 

ي12ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى 12بسمة محمد بسيم صي 

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158بعشيقة3332نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160بعشيقة3332نينوى ر 23مي 

ي3162بعشيقة3332نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 3حسي 

5اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166بعشيقة3332نينوى
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ي3168بعشيقة3332نينوى
 
27اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

2حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172بعشيقة3332نينوى

ي3184بعشيقة3332نينوى
22فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184بعشيقة3332نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 22شي 

26فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185بعشيقة3332نينوى

7نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185بعشيقة3332نينوى

34لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185بعشيقة3332نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103االندلس3333نينوى 1قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109االندلس3333نينوى 5حني 

7مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109االندلس3333نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109االندلس3333نينوى

3صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114االندلس3333نينوى

66محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135االندلس3333نينوى

19ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135االندلس3333نينوى

50محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135االندلس3333نينوى

20احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136االندلس3333نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158االندلس3333نينوى 1043خالد متعب ياسي 

36عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158االندلس3333نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158االندلس3333نينوى

20منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158االندلس3333نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158االندلس3333نينوى 15منر حسي 

ي12ائتالف النض3158االندلس3333نينوى 48بسمة محمد بسيم صي 

6خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158االندلس3333نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160االندلس3333نينوى ر 21مي 

12اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166االندلس3333نينوى

ي3168االندلس3333نينوى
 
243اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168االندلس3333نينوى
 
26هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168االندلس3333نينوى
 
3احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

9حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172االندلس3333نينوى

ي3184االندلس3333نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184االندلس3333نينوى
2طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184االندلس3333نينوى
29فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184االندلس3333نينوى
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184االندلس3333نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 14شي 

ي3184االندلس3333نينوى
29صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

23فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185االندلس3333نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

9نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185االندلس3333نينوى

29لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185االندلس3333نينوى

6انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185االندلس3333نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103الزهور3334نينوى 21قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الزهور3334نينوى 37حني 

32مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الزهور3334نينوى

4لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109الزهور3334نينوى

18صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114الزهور3334نينوى

195محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الزهور3334نينوى

49ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135الزهور3334نينوى

94محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135الزهور3334نينوى

36احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136الزهور3334نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158الزهور3334نينوى 1886خالد متعب ياسي 

62عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الزهور3334نينوى

8نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158الزهور3334نينوى

34منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158الزهور3334نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158الزهور3334نينوى 25منر حسي 

ي12ائتالف النض3158الزهور3334نينوى 97بسمة محمد بسيم صي 

26خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158الزهور3334نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الزهور3334نينوى ر 13مي 

ي3162الزهور3334نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 5حسي 

36اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166الزهور3334نينوى

ي3168الزهور3334نينوى
 
265اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168الزهور3334نينوى
 
22هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168الزهور3334نينوى
 
9احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

12حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172الزهور3334نينوى

3سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172الزهور3334نينوى

ي3184الزهور3334نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184الزهور3334نينوى
11طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الزهور3334نينوى
36فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الزهور3334نينوى
13بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الزهور3334نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 27شي 

66فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الزهور3334نينوى

19نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185الزهور3334نينوى

49لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الزهور3334نينوى

14انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185الزهور3334نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103المثنر3335نينوى 18قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109المثنر3335نينوى 8حني 

31مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109المثنر3335نينوى

6لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109المثنر3335نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114المثنر3335نينوى

263محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135المثنر3335نينوى

66ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135المثنر3335نينوى

150محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135المثنر3335نينوى

73احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136المثنر3335نينوى

2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158المثنر3335نينوى 1692خالد متعب ياسي 

1رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

41عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

31منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

1عامر محمد جري مظهر8ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

ي دخل درويش8ائتالف النض3158المثنر3335نينوى 1ليل ناج 

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158المثنر3335نينوى 32منر حسي 

ي12ائتالف النض3158المثنر3335نينوى 107بسمة محمد بسيم صي 

41خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158المثنر3335نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160المثنر3335نينوى ر 20مي 

ي3162المثنر3335نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

56اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166المثنر3335نينوى

ي3168المثنر3335نينوى
 
303اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168المثنر3335نينوى
 
1مقدام محمد عبيد علي8تحالف القرار العراق

ي3168المثنر3335نينوى
 
32هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168المثنر3335نينوى
 
31احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

17حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172المثنر3335نينوى

2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172المثنر3335نينوى

ي3184المثنر3335نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184المثنر3335نينوى
7طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184المثنر3335نينوى
27فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184المثنر3335نينوى
10بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184المثنر3335نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 26شي 

ي3184المثنر3335نينوى
2صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

52فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185المثنر3335نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر2ائتالف الوطنية3185المثنر3335نينوى 1مثنر عبد الصمد محمد حسي 

29نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185المثنر3335نينوى

55لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185المثنر3335نينوى

15انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185المثنر3335نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103الزهراء3336نينوى 20قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الزهراء3336نينوى 39حني 

15مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الزهراء3336نينوى

8لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109الزهراء3336نينوى

174محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الزهراء3336نينوى

9ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135الزهراء3336نينوى

72محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135الزهراء3336نينوى

30احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136الزهراء3336نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى 1629خالد متعب ياسي 

25عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى

6نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى

132منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى 16منر حسي 

ي12ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى 67بسمة محمد بسيم صي 

10خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158الزهراء3336نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الزهراء3336نينوى ر 25مي 

43اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166الزهراء3336نينوى

ي3168الزهراء3336نينوى
 
357اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168الزهراء3336نينوى
 
40هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168الزهراء3336نينوى
 
6احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

8حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172الزهراء3336نينوى

7سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172الزهراء3336نينوى

ي3184الزهراء3336نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184الزهراء3336نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الزهراء3336نينوى
58فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الزهراء3336نينوى
6بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الزهراء3336نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 26شي 

ي3184الزهراء3336نينوى
4صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

80فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الزهراء3336نينوى

12نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185الزهراء3336نينوى

577لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الزهراء3336نينوى

24انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185الزهراء3336نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي3338نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103العرين  5قضي عباس محمد حسي 

ي3338نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109العرين  102حني 

ي3338نينوى 12مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109العرين 

ي3338نينوى 3لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109العرين 

ي3338نينوى 49محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135العرين 

ي3338نينوى 72ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135العرين 

ي3338نينوى 17محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135العرين 

ي3338نينوى 9احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136العرين 

ي3338نينوى ر حسن1ائتالف النض3158العرين  335خالد متعب ياسي 

ي3338نينوى 66عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158العرين 

ي3338نينوى 189نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158العرين 

ي3338نينوى 37منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158العرين 

ي3338نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158العرين  10منر حسي 

ي3338نينوى ي12ائتالف النض3158العرين  13بسمة محمد بسيم صي 

ي3338نينوى 12خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158العرين 

ي3338نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160العرين  ر 14مي 

ي3338نينوى 32اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166العرين 

ي3338نينوى ي3168العرين 
 
27اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3338نينوى ي3168العرين 
 
5هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3338نينوى ي3168العرين 
 
32احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

ي3338نينوى 326حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172العرين 

ي3338نينوى ي3184العرين 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 4اخالص صباح خضر  حسي 

ي3338نينوى ي3184العرين 
5طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3338نينوى ي3184العرين 
9فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3338نينوى ي3184العرين 
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3338نينوى ي3184العرين 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3شي 

ي3338نينوى 44فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185العرين 

ي3338نينوى 35نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185العرين 

ي3338نينوى 11لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185العرين 

ي3338نينوى 58انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185العرين 

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103عدن/ التاميم 3343نينوى 7قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109عدن/ التاميم 3343نينوى 26حني 

16مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109عدن/ التاميم 3343نينوى

8لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109عدن/ التاميم 3343نينوى

174محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135عدن/ التاميم 3343نينوى

85ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135عدن/ التاميم 3343نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

58محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135عدن/ التاميم 3343نينوى

34احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136عدن/ التاميم 3343نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى 1909خالد متعب ياسي 

31عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى

14نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى

22منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى 17منر حسي 

ي12ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى 116بسمة محمد بسيم صي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158عدن/ التاميم 3343نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160عدن/ التاميم 3343نينوى ر 21مي 

ي3162عدن/ التاميم 3343نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

44اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166عدن/ التاميم 3343نينوى

ي3168عدن/ التاميم 3343نينوى
 
262اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168عدن/ التاميم 3343نينوى
 
48هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168عدن/ التاميم 3343نينوى
 
24احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

51حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172عدن/ التاميم 3343نينوى

ي3184عدن/ التاميم 3343نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184عدن/ التاميم 3343نينوى
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184عدن/ التاميم 3343نينوى
20فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184عدن/ التاميم 3343نينوى
7بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184عدن/ التاميم 3343نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 41شي 

ي3184عدن/ التاميم 3343نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

94فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185عدن/ التاميم 3343نينوى

9نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185عدن/ التاميم 3343نينوى

38لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185عدن/ التاميم 3343نينوى

6انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185عدن/ التاميم 3343نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103الكرامة3344نينوى 16قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الكرامة3344نينوى 26حني 

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الكرامة3344نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109الكرامة3344نينوى

64محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الكرامة3344نينوى

37ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135الكرامة3344نينوى

57محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135الكرامة3344نينوى

22احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136الكرامة3344نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى 861خالد متعب ياسي 

24عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

8نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى

51منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى 18منر حسي 

ي12ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى 100بسمة محمد بسيم صي 

3خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158الكرامة3344نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الكرامة3344نينوى ر 6مي 

ي3162الكرامة3344نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 2حسي 

24اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166الكرامة3344نينوى

ي3168الكرامة3344نينوى
 
139اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168الكرامة3344نينوى
 
3هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168الكرامة3344نينوى
 
8احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

9حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172الكرامة3344نينوى

1سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172الكرامة3344نينوى

ي3184الكرامة3344نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 7اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184الكرامة3344نينوى
19طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الكرامة3344نينوى
27فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الكرامة3344نينوى
8بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الكرامة3344نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 58شي 

64فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الكرامة3344نينوى

20نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185الكرامة3344نينوى

77لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الكرامة3344نينوى

3انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185الكرامة3344نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103الوحدة3345نينوى 45قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الوحدة3345نينوى 243حني 

4مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الوحدة3345نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109الوحدة3345نينوى

66محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الوحدة3345نينوى

49ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135الوحدة3345نينوى

27محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135الوحدة3345نينوى

23احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136الوحدة3345نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى 1038خالد متعب ياسي 

20عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى

35نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى

22منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى 13منر حسي 

ي12ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى 23بسمة محمد بسيم صي 
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

1خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158الوحدة3345نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الوحدة3345نينوى ر 18مي 

17اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166الوحدة3345نينوى

ي3168الوحدة3345نينوى
 
89اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168الوحدة3345نينوى
 
4هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168الوحدة3345نينوى
 
1احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

6حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172الوحدة3345نينوى

2سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172الوحدة3345نينوى

ي3184الوحدة3345نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 22اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184الوحدة3345نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الوحدة3345نينوى
34فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الوحدة3345نينوى
17بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184الوحدة3345نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 64شي 

46فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الوحدة3345نينوى

21نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185الوحدة3345نينوى

15لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الوحدة3345نينوى

2انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185الوحدة3345نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103صالح الدين3346نينوى 6قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109صالح الدين3346نينوى 9حني 

16مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109صالح الدين3346نينوى

5لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109صالح الدين3346نينوى

6صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114صالح الدين3346نينوى

118محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135صالح الدين3346نينوى

32ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135صالح الدين3346نينوى

79محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135صالح الدين3346نينوى

103احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136صالح الدين3346نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى 1971خالد متعب ياسي 

91عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى

332نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى

73منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى 63منر حسي 

ي12ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى 82بسمة محمد بسيم صي 

40خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158صالح الدين3346نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160صالح الدين3346نينوى ر 58مي 

ي3162صالح الدين3346نينوى
ي الكوردستانر

ر حسن نرمو درويش1االتحاد الوطنر 1حسي 

21اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166صالح الدين3346نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي3168صالح الدين3346نينوى
 
220اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168صالح الدين3346نينوى
 
23هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168صالح الدين3346نينوى
 
54احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

53حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172صالح الدين3346نينوى

16سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172صالح الدين3346نينوى

ي3184صالح الدين3346نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 16اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184صالح الدين3346نينوى
12طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184صالح الدين3346نينوى
9فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184صالح الدين3346نينوى
4بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184صالح الدين3346نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 41شي 

ي3184صالح الدين3346نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

124فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185صالح الدين3346نينوى

34نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185صالح الدين3346نينوى

119لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185صالح الدين3346نينوى

17انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185صالح الدين3346نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103المنصور3348نينوى 2قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109المنصور3348نينوى 1حني 

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109المنصور3348نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109المنصور3348نينوى

4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114المنصور3348نينوى

21محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135المنصور3348نينوى

4ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135المنصور3348نينوى

10محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135المنصور3348نينوى

6احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136المنصور3348نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158المنصور3348نينوى 173خالد متعب ياسي 

8عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158المنصور3348نينوى

1نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158المنصور3348نينوى

7منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158المنصور3348نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158المنصور3348نينوى 10منر حسي 

ي12ائتالف النض3158المنصور3348نينوى 5بسمة محمد بسيم صي 

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160المنصور3348نينوى ر 32مي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166المنصور3348نينوى

ي3168المنصور3348نينوى
 
9اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168المنصور3348نينوى
 
5هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168المنصور3348نينوى
 
8احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

6حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172المنصور3348نينوى
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ي3184المنصور3348نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184المنصور3348نينوى
11طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

10فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185المنصور3348نينوى

10نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185المنصور3348نينوى

12لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185المنصور3348نينوى

10انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185المنصور3348نينوى

ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103المامون3352نينوى 3قضي عباس محمد حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109المامون3352نينوى 3حني 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح3109المامون3352نينوى

1محمد حنتوش اسد سكندر3تحالف الفتح3109المامون3352نينوى

6مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109المامون3352نينوى

1لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109المامون3352نينوى

1صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114المامون3352نينوى

81محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135المامون3352نينوى

29ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135المامون3352نينوى

39محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135المامون3352نينوى

30احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136المامون3352نينوى

1محمد حامد فاضل سعدهللا1تمدن3136المامون3352نينوى

1بدر محمود فحل خليل1ائتالف النض3158المامون3352نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158المامون3352نينوى 864خالد متعب ياسي 

1عامر حسان حاشوش علي1ائتالف النض3158المامون3352نينوى

72عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158المامون3352نينوى

448نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158المامون3352نينوى

25منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158المامون3352نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158المامون3352نينوى 15منر حسي 

ي12ائتالف النض3158المامون3352نينوى 20بسمة محمد بسيم صي 

12خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158المامون3352نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160المامون3352نينوى ر 124مي 

33اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166المامون3352نينوى

ي3168المامون3352نينوى
 
62اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168المامون3352نينوى
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

ي3168المامون3352نينوى
 
6هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

ي3168المامون3352نينوى
 
48احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

42حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172المامون3352نينوى

109سهام عباس علي حمادة20حزب الجماهي  الوطنية3172المامون3352نينوى

ي3184المامون3352نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 
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ي3184المامون3352نينوى
1طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184المامون3352نينوى
2فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184المامون3352نينوى
5بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ي3184المامون3352نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 25شي 

ي3184المامون3352نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

ر عالوي1ائتالف الوطنية3185المامون3352نينوى 1اياد هاشم حسي 

210فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185المامون3352نينوى

27نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185المامون3352نينوى

31لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185المامون3352نينوى

51انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185المامون3352نينوى

1صباح عبدالرسول عبدالرضا رشيد8ائتالف الوطنية3185المامون3352نينوى

موك3353نينوى ر1(مستقل- شبكي )قضي عباس 3103الي  3قضي عباس محمد حسي 

موك3353نينوى 5اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح3109الي 

موك3353نينوى ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الي  3حني 

موك3353نينوى ر3تحالف الفتح3109الي  ي شني 
وان كامل سبن  5رسر

موك3353نينوى يف خضي  رزام3تحالف الفتح3109الي  1عزيز رسر

موك3353نينوى 3اشواق كريم محسن عتوج4تحالف الفتح3109الي 

موك3353نينوى ر عبدهللا4تحالف الفتح3109الي  1ساجدة  رسوىلي حسي 

موك3353نينوى 15مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الي 

موك3353نينوى 1منال وهاب محمد فاضل علي4تحالف الفتح3109الي 

موك3353نينوى 4لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109الي 

موك3353نينوى 4صائب خدر نايف فارس2حزب التقدم االيزيدي3114الي 

موك3353نينوى 46محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الي 

موك3353نينوى 74ثابت محمد سعيد رضا4نينوى هويتنا3135الي 

موك3353نينوى 21محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135الي 

موك3353نينوى 17احمد عبدهللا محمد موىس1تمدن3136الي 

موك3353نينوى 1خالد محسن عالوي شوكان1تمدن3136الي 

موك3353نينوى 1فائق دعبول عبدهللا الشيخ علي1تمدن3136الي 

موك3353نينوى 2حيدر جواد كاظم العبادي1ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى ر1ائتالف النض3158الي  3حيدر ستار  فرحان حسي 

موك3353نينوى ر حسن1ائتالف النض3158الي  459خالد متعب ياسي 

موك3353نينوى 2رياض عباس عبدهللا خلف1ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى ر رضا حيدر1ائتالف النض3158الي  2علي حسي 

موك3353نينوى 1هدى سجاد محمود شاكر1ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض3158الي  1عبدالحسي 

موك3353نينوى 41عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الي 
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موك3353نينوى 1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى 1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى 2يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى 138نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى 2رشيد عداي  كرو حمزه7ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى 47منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158الي  7منر حسي 

موك3353نينوى ي12ائتالف النض3158الي  15بسمة محمد بسيم صي 

موك3353نينوى 25خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158الي 

موك3353نينوى ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الي  ر 29مي 

موك3353نينوى 70اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166الي 

موك3353نينوى ي3168الي 
 
41اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

موك3353نينوى ي3168الي 
 
1ناهدة زيد منهل مانع1تحالف القرار العراق

موك3353نينوى ي3168الي 
 
1رعد جاسم اسماعيل جاسم8تحالف القرار العراق

موك3353نينوى ي3168الي 
 
2هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

موك3353نينوى ي3168الي 
 
23احمد مدلول محمد مطلك62تحالف القرار العراق

موك3353نينوى 75حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172الي 

موك3353نينوى ي3184الي 
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 2اخالص صباح خضر  حسي 

موك3353نينوى ي3184الي 
3طعمه عبدهللا حمادي  حنظل9الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك3353نينوى ي3184الي 
3فارس  صديق  نوري  عبدالجبار22الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك3353نينوى ي3184الي 
1بشار  حميد محمود عبدالغفور31الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك3353نينوى ي3184الي 
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 24شي 

موك3353نينوى ي3184الي 
15صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

موك3353نينوى ر عالوي1ائتالف الوطنية3185الي  2اياد هاشم حسي 

موك3353نينوى ي عبد المهدي فرحان1ائتالف الوطنية3185الي  1عبدالرسول دن 

موك3353نينوى 1عبدهللا حسن رشيد دخيل1ائتالف الوطنية3185الي 

موك3353نينوى 68فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الي 

موك3353نينوى 1باسم عباس هادي  حميد2ائتالف الوطنية3185الي 

موك3353نينوى 34نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185الي 

موك3353نينوى 1رعد حميد كاظم عواد7ائتالف الوطنية3185الي 

موك3353نينوى 76لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الي 

موك3353نينوى 44انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185الي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح3109الحميدات3355نينوى 1حني 

15مختار  محمود   يوسف سلمان4تحالف الفتح3109الحميدات3355نينوى

2لليال  محمد علي  يونس26تحالف الفتح3109الحميدات3355نينوى

19محمداقبال عمر محمود عبدهللا1نينوى هويتنا3135الحميدات3355نينوى
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46محاسن حمدون حامد حسن7نينوى هويتنا3135الحميدات3355نينوى

ر حسن1ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى 38خالد متعب ياسي 

3عبدالرحيم جاسم محمد مطلك2ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى

117نواف سعود زيد فرحان3ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى

83منصور مرعيد عطية حمد7ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى

ر سلطان يوسف8ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى 2منر حسي 

ي12ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى 1بسمة محمد بسيم صي 

2خليل محمدسعيد احمد عباس25ائتالف النض3158الحميدات3355نينوى

ر حمادي سلطان يوسف1النهج الديمقراطي3160الحميدات3355نينوى ر 167مي 

1اسوان سالم صادق ساوا1حركة بابليون3166الحميدات3355نينوى

ي3168الحميدات3355نينوى
 
72اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز1تحالف القرار العراق

ي3168الحميدات3355نينوى
 
1هدى جارهللا داؤد حسن8تحالف القرار العراق

859حسن خلف علو حميد1حزب الجماهي  الوطنية3172الحميدات3355نينوى

ي3184الحميدات3355نينوى
ر8الحزب الديمقراطي الكوردستانر 3اخالص صباح خضر  حسي 

ي3184الحميدات3355نينوى
وان جمال  خضر  خالد45الحزب الديمقراطي الكوردستانر 1شي 

ي3184الحميدات3355نينوى
1صفوان بشي  يونس محمد61الحزب الديمقراطي الكوردستانر

9فالح حسن زيدان خلف1ائتالف الوطنية3185الحميدات3355نينوى

1نايف مكيف شنان دباس2ائتالف الوطنية3185الحميدات3355نينوى

3لطيف مصطفر احمد حسن7ائتالف الوطنية3185الحميدات3355نينوى

125انتصار علي خضر محمود8ائتالف الوطنية3185الحميدات3355نينوى

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109الغـراف1781واسط

ي1تحالف الفتح109الغـراف1781واسط 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109الغـراف1781واسط 274قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الغـراف1781واسط 382سعد حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109الغـراف1781واسط

ي118الغـراف1781واسط
ي2تيار الحكمة الوطنر 1محمد سعد محمد عرين 

ي118الغـراف1781واسط
88محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الغـراف1781واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
4سعدية عبدهللا عوق

31مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الغـراف1781واسط

1647عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الغـراف1781واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الغـراف1781واسط
ر 425كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الغـراف1781واسط 133ايناس ناج 

354سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الغـراف1781واسط

356حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الغـراف1781واسط

28يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الغـراف1781واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الغـراف1781واسط 145اقبال عبدالحسي 
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ر1تحالف الفتح109العـزة1782واسط ر جاسم نارص حسي  5حسي 

1صالح مهدي مطلب عزوز1تحالف الفتح109العـزة1782واسط

ي1تحالف الفتح109العـزة1782واسط 3عدنان فيحان موىس رسر

ي عمران1تحالف الفتح109العـزة1782واسط 1علي يوسف عبدالنن 

ر1تحالف الفتح109العـزة1782واسط 396قاسم محمد جالل حسي 

1كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109العـزة1782واسط

ي اسماعيل جبار1تحالف الفتح109العـزة1782واسط
2مهدي تف 

15هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109العـزة1782واسط

9اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109العـزة1782واسط

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109العـزة1782واسط 816سعد حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109العـزة1782واسط

ي118العـزة1782واسط
1اسعد عبد االمي  قاسم جعفر2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
1حسن محمد كاظم علوان2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
2علي شداد  فارس  شهيل2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
174محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
1انسجام  عبدالزهرة جواد علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزة1782واسط
ي4تيار الحكمة الوطنر ر عبدالنن 

ر 1خديجة وادي مي 

ي118العـزة1782واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
9سعدية عبدهللا عوق

ي118العـزة1782واسط
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

34مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133العـزة1782واسط

640عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134العـزة1782واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152العـزة1782واسط
ر 316كاظم حسي 

وز يعقوب2ائتالف دولة القانون152العـزة1782واسط 1محمد  كاظم في 

2محمد شياع صبار حاتم2ائتالف دولة القانون152العـزة1782واسط

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152العـزة1782واسط 2منصور حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156العـزة1782واسط 264ايناس ناج 

1زينب  عبد الزهرة  عبيد مهدي8سائرون156العـزة1782واسط

ي عرط عذاب8سائرون156العـزة1782واسط
ر
1عروبة  شاق

2هالة ثائر مهدي محمد8سائرون156العـزة1782واسط

ر15سائرون156العـزة1782واسط 2امي  علوان  شبيب  حسي 

4سالم هادي كاظم عبود15سائرون156العـزة1782واسط

805سلمان حسن بدير زاير15سائرون156العـزة1782واسط

692حسن جالل محمد طاهر19سائرون156العـزة1782واسط
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1عبدالواحد عبادي عبدان درويش19سائرون156العـزة1782واسط

ر  كاظم هليل19سائرون156العـزة1782واسط 1علي عبدالحسي 

ي2ائتالف النض158العـزة1782واسط  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1صالح جاسم نبو حسن2ائتالف النض158العـزة1782واسط

1عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158العـزة1782واسط

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158العـزة1782واسط

2هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض158العـزة1782واسط

69يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158العـزة1782واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158العـزة1782واسط 140اقبال عبدالحسي 

1عباس جابر مطيوي شنان5ائتالف النض158العـزة1782واسط

1فاضل عبدالحسن فاضل عباس5ائتالف النض158العـزة1782واسط

ر1تحالف الفتح109النعمـان1783واسط ر جاسم نارص حسي  1حسي 

ر1تحالف الفتح109النعمـان1783واسط 648قاسم محمد جالل حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109النعمـان1783واسط

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109النعمـان1783واسط 494سعد حسي 

ي118النعمـان1783واسط
74محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمـان1783واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
18سعدية عبدهللا عوق

22مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133النعمـان1783واسط

186عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134النعمـان1783واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152النعمـان1783واسط
ر 174كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156النعمـان1783واسط 99ايناس ناج 

124سلمان حسن بدير زاير15سائرون156النعمـان1783واسط

136حسن جالل محمد طاهر19سائرون156النعمـان1783واسط

13يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158النعمـان1783واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158النعمـان1783واسط 54اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109قتيبـة1784واسط 476قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109قتيبـة1784واسط 1159سعد حسي 

ي118قتيبـة1784واسط
138محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118قتيبـة1784واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
33سعدية عبدهللا عوق

43مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133قتيبـة1784واسط

423عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134قتيبـة1784واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152قتيبـة1784واسط
ر 478كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156قتيبـة1784واسط 369ايناس ناج 

864سلمان حسن بدير زاير15سائرون156قتيبـة1784واسط

274حسن جالل محمد طاهر19سائرون156قتيبـة1784واسط

62يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158قتيبـة1784واسط
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ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158قتيبـة1784واسط 193اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109داموك1785واسط 471قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109داموك1785واسط 637سعد حسي 

ي118داموك1785واسط
114محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118داموك1785واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
25سعدية عبدهللا عوق

11مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133داموك1785واسط

261عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134داموك1785واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152داموك1785واسط
ر 212كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156داموك1785واسط 87ايناس ناج 

149سلمان حسن بدير زاير15سائرون156داموك1785واسط

102حسن جالل محمد طاهر19سائرون156داموك1785واسط

16يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158داموك1785واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158داموك1785واسط 62اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109الزهـراء1786واسط 538قاسم محمد جالل حسي 

1اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109الزهـراء1786واسط

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الزهـراء1786واسط 859سعد حسي 

ي118الزهـراء1786واسط
147محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الزهـراء1786واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
19سعدية عبدهللا عوق

19مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الزهـراء1786واسط

481عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الزهـراء1786واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الزهـراء1786واسط
ر 249كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الزهـراء1786واسط 92ايناس ناج 

2سالم هادي كاظم عبود15سائرون156الزهـراء1786واسط

146سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الزهـراء1786واسط

201حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الزهـراء1786واسط

38يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الزهـراء1786واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الزهـراء1786واسط 78اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109المثنـى1787واسط 727قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109المثنـى1787واسط
2محمد تف 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح109المثنـى1787واسط 4حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109المثنـى1787واسط 448سعد حسي 

2عبدهللا عبدالمجيد حسن علي3تحالف الفتح109المثنـى1787واسط

ي118المثنـى1787واسط
281محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118المثنـى1787واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
14سعدية عبدهللا عوق

35مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133المثنـى1787واسط

275عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134المثنـى1787واسط
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 علي جابر2ائتالف دولة القانون152المثنـى1787واسط
ر 210كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156المثنـى1787واسط 127ايناس ناج 

1هالة ثائر مهدي محمد8سائرون156المثنـى1787واسط

149سلمان حسن بدير زاير15سائرون156المثنـى1787واسط

182حسن جالل محمد طاهر19سائرون156المثنـى1787واسط

1مصطفر صباح مصطفر محمد19سائرون156المثنـى1787واسط

31يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158المثنـى1787واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158المثنـى1787واسط 61اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109شيخ سعد1788واسط 169قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109شيخ سعد1788واسط 389سعد حسي 

ي118شيخ سعد1788واسط
121محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118شيخ سعد1788واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
3سعدية عبدهللا عوق

12مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133شيخ سعد1788واسط

10عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134شيخ سعد1788واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152شيخ سعد1788واسط
ر 409كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156شيخ سعد1788واسط 141ايناس ناج 

37سلمان حسن بدير زاير15سائرون156شيخ سعد1788واسط

394حسن جالل محمد طاهر19سائرون156شيخ سعد1788واسط

9يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158شيخ سعد1788واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158شيخ سعد1788واسط 49اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109العروبة1789واسط 1741قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109العروبة1789واسط 158سعد حسي 

ي118العروبة1789واسط
20محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118العروبة1789واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
63سعدية عبدهللا عوق

5مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133العروبة1789واسط

93عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134العروبة1789واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152العروبة1789واسط
ر 279كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156العروبة1789واسط 21ايناس ناج 

317سلمان حسن بدير زاير15سائرون156العروبة1789واسط

128حسن جالل محمد طاهر19سائرون156العروبة1789واسط

10يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158العروبة1789واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158العروبة1789واسط 106اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109اسـامة بن زيد1790واسط 345قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109اسـامة بن زيد1790واسط 38سعد حسي 

ي118اسـامة بن زيد1790واسط
247محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118اسـامة بن زيد1790واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
8سعدية عبدهللا عوق
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3عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134اسـامة بن زيد1790واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152اسـامة بن زيد1790واسط
ر 381كاظم حسي 

2سلمان حسن بدير زاير15سائرون156اسـامة بن زيد1790واسط

15حسن جالل محمد طاهر19سائرون156اسـامة بن زيد1790واسط

67يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158اسـامة بن زيد1790واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158اسـامة بن زيد1790واسط 52اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109موسـى بن نصي 1791واسط 497قاسم محمد جالل حسي 

ي  علي  حموش1تحالف الفتح109موسـى بن نصي 1791واسط
1محمد تف 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109موسـى بن نصي 1791واسط 35سعد حسي 

ي118موسـى بن نصي 1791واسط
2عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي118موسـى بن نصي 1791واسط
144محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118موسـى بن نصي 1791واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
8سعدية عبدهللا عوق

4مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133موسـى بن نصي 1791واسط

7عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134موسـى بن نصي 1791واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152موسـى بن نصي 1791واسط
ر 619كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156موسـى بن نصي 1791واسط 14ايناس ناج 

10سلمان حسن بدير زاير15سائرون156موسـى بن نصي 1791واسط

23حسن جالل محمد طاهر19سائرون156موسـى بن نصي 1791واسط

189يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158موسـى بن نصي 1791واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158موسـى بن نصي 1791واسط 43اقبال عبدالحسي 

ر صالح الدين محمد خضر5ائتالف النض158موسـى بن نصي 1791واسط 1دني 

ر1تحالف الفتح109الحـفرية1792واسط 89قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الحـفرية1792واسط 332سعد حسي 

ي118الحـفرية1792واسط
1عدنان جعفر سليمان خليل2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحـفرية1792واسط
182محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحـفرية1792واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
3سعدية عبدهللا عوق

16مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الحـفرية1792واسط

4عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الحـفرية1792واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الحـفرية1792واسط
ر 71كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الحـفرية1792واسط 16ايناس ناج 

64سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الحـفرية1792واسط

197حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الحـفرية1792واسط

20يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الحـفرية1792واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الحـفرية1792واسط 79اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109العـزيزية1793واسط 334قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109العـزيزية1793واسط 625سعد حسي 
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ي118العـزيزية1793واسط
2278محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118العـزيزية1793واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
18سعدية عبدهللا عوق

5مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133العـزيزية1793واسط

15عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134العـزيزية1793واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152العـزيزية1793واسط
ر 161كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156العـزيزية1793واسط 194ايناس ناج 

129سلمان حسن بدير زاير15سائرون156العـزيزية1793واسط

462حسن جالل محمد طاهر19سائرون156العـزيزية1793واسط

148يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158العـزيزية1793واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158العـزيزية1793واسط 109اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109الزبيدية1795واسط 143قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الزبيدية1795واسط 308سعد حسي 

ي118الزبيدية1795واسط
885محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الزبيدية1795واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
2سعدية عبدهللا عوق

8مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الزبيدية1795واسط

12عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الزبيدية1795واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الزبيدية1795واسط
ر 172كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الزبيدية1795واسط 37ايناس ناج 

36سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الزبيدية1795واسط

1313حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الزبيدية1795واسط

180يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الزبيدية1795واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الزبيدية1795واسط 59اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109الشـحيمية1796واسط 102قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الشـحيمية1796واسط 43سعد حسي 

ي118الشـحيمية1796واسط
287محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الشـحيمية1796واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
3سعدية عبدهللا عوق

6مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الشـحيمية1796واسط

14عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الشـحيمية1796واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الشـحيمية1796واسط
ر 167كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الشـحيمية1796واسط 3ايناس ناج 

7سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الشـحيمية1796واسط

153حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الشـحيمية1796واسط

1816يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الشـحيمية1796واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الشـحيمية1796واسط 31اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109الحـي1797واسط 356قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الحـي1797واسط 304سعد حسي 
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ي118الحـي1797واسط
86محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الحـي1797واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
263سعدية عبدهللا عوق

13مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الحـي1797واسط

28عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الحـي1797واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الحـي1797واسط
ر 120كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الحـي1797واسط 57ايناس ناج 

2373سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الحـي1797واسط

70حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الحـي1797واسط

14يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الحـي1797واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الحـي1797واسط 127اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109البشـائر1798واسط 121قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109البشـائر1798واسط 277سعد حسي 

ي118البشـائر1798واسط
60محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118البشـائر1798واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
508سعدية عبدهللا عوق

14مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133البشـائر1798واسط

16عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134البشـائر1798واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152البشـائر1798واسط
ر 264كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156البشـائر1798واسط 9ايناس ناج 

2260سلمان حسن بدير زاير15سائرون156البشـائر1798واسط

10حسن جالل محمد طاهر19سائرون156البشـائر1798واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158البشـائر1798واسط 235اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح109الموفقيـة1799واسط 448قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109الموفقيـة1799واسط 185سعد حسي 

ي118الموفقيـة1799واسط
114محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118الموفقيـة1799واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
176سعدية عبدهللا عوق

1مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133الموفقيـة1799واسط

76عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134الموفقيـة1799واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152الموفقيـة1799واسط
ر 629كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156الموفقيـة1799واسط 42ايناس ناج 

1045سلمان حسن بدير زاير15سائرون156الموفقيـة1799واسط

85حسن جالل محمد طاهر19سائرون156الموفقيـة1799واسط

13يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158الموفقيـة1799واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158الموفقيـة1799واسط 236اقبال عبدالحسي 

2حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط

1حسن كاظم حسن علي1تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط

3رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط
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ي1تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط 6عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط 483قاسم محمد جالل حسي 

10هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط

15اسكندر  جواد حسن سالم3تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط

به3تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط 1زهي  محمدرضا عبدالهادي رسر

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط 181سعد حسي 

يف خضي  رزام3تحالف الفتح109النعمانيـة1800واسط 3عزيز رسر

ي118النعمانيـة1800واسط
4سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمانيـة1800واسط
2علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمانيـة1800واسط
274محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمانيـة1800واسط
1انتصار هادي جعفر علي4تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمانيـة1800واسط
1بان  عبدالرضا سعد عباس4تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمانيـة1800واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
18سعدية عبدهللا عوق

ي118النعمانيـة1800واسط
1عبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل4تيار الحكمة الوطنر

ي118النعمانيـة1800واسط
1علي طه كاظم علي4تيار الحكمة الوطنر

5مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133النعمانيـة1800واسط

1بشي  غافل كطران صنات2ائتالف كفاءات للتغيي 134النعمانيـة1800واسط

1رعد حمزة علوان عبود2ائتالف كفاءات للتغيي 134النعمانيـة1800واسط

1صالل عبد االمي  عودة صباح2ائتالف كفاءات للتغيي 134النعمانيـة1800واسط

41عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134النعمانيـة1800واسط

 علي2ائتالف دولة القانون152النعمانيـة1800واسط
ر 1خضي  عبيس حسي 

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152النعمانيـة1800واسط
ر 339كاظم حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون152النعمانيـة1800واسط 1منصور حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156النعمانيـة1800واسط 65ايناس ناج 

1هالة ثائر مهدي محمد8سائرون156النعمانيـة1800واسط

6سالم هادي كاظم عبود15سائرون156النعمانيـة1800واسط

23سلمان حسن بدير زاير15سائرون156النعمانيـة1800واسط

1نصي  كاظم اتعيب فرج15سائرون156النعمانيـة1800واسط

1هدى محمد خلف حويش15سائرون156النعمانيـة1800واسط

ر جعفر19سائرون156النعمانيـة1800واسط 4احمد حسي 

2431حسن جالل محمد طاهر19سائرون156النعمانيـة1800واسط

3حسن رزاق داود علي19سائرون156النعمانيـة1800واسط

1حيدر عبداالمي  حسن شطب حبيب19سائرون156النعمانيـة1800واسط

1عبدالواحد عبادي عبدان درويش19سائرون156النعمانيـة1800واسط

ر  كاظم هليل19سائرون156النعمانيـة1800واسط 1علي عبدالحسي 
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1مصطفر صباح مصطفر محمد19سائرون156النعمانيـة1800واسط

1رياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي2ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط

ر عزيز احمد جليل2ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط 5عبدالحسي 

2عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط

2عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط

1431يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط 238اقبال عبدالحسي 

1صادق رسول حسون نعمه5ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط

6عباس جابر مطيوي شنان5ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط

ر عبدهللا محمد5ائتالف النض158النعمانيـة1800واسط 1علي حسي 

ر1تحالف الفتح109االحـرار1802واسط 469قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109االحـرار1802واسط 414سعد حسي 

ي118االحـرار1802واسط
470محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118االحـرار1802واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
21سعدية عبدهللا عوق

3مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133االحـرار1802واسط

379عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134االحـرار1802واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152االحـرار1802واسط
ر 256كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156االحـرار1802واسط 105ايناس ناج 

163سلمان حسن بدير زاير15سائرون156االحـرار1802واسط

890حسن جالل محمد طاهر19سائرون156االحـرار1802واسط

123يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158االحـرار1802واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158االحـرار1802واسط 325اقبال عبدالحسي 

1رزاق محيبس عجيىمي  تويلي1تحالف الفتح109بدرة1803واسط

ي1تحالف الفتح109بدرة1803واسط 1عدنان فيحان موىس رسر

ر1تحالف الفتح109بدرة1803واسط 312قاسم محمد جالل حسي 

2كريم عليوي جاهوش صوينخ1تحالف الفتح109بدرة1803واسط

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح109بدرة1803واسط

1احمد جاسم صابر محمد3تحالف الفتح109بدرة1803واسط

ر هاشم حسن3تحالف الفتح109بدرة1803واسط 23سعد حسي 

 جاسم علي3تحالف الفتح109بدرة1803واسط
ر 1عامر حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح109بدرة1803واسط

ي118بدرة1803واسط
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي118بدرة1803واسط
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي118بدرة1803واسط
64محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي118بدرة1803واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
3سعدية عبدهللا عوق

1مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133بدرة1803واسط
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1رعد حمزة علوان عبود2ائتالف كفاءات للتغيي 134بدرة1803واسط

51عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 134بدرة1803واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون152بدرة1803واسط
ر 83كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون156بدرة1803واسط 16ايناس ناج 

26سلمان حسن بدير زاير15سائرون156بدرة1803واسط

1عامر ترف باشااغا كاظم15سائرون156بدرة1803واسط

1فائق قاسم علي  رميض15سائرون156بدرة1803واسط

71حسن جالل محمد طاهر19سائرون156بدرة1803واسط

ي2ائتالف النض158بدرة1803واسط  اللعين 
ر 1جبار علي حسي 

1عمار طعمة عبد العباس شناوة2ائتالف النض158بدرة1803واسط

20يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض158بدرة1803واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض158بدرة1803واسط 315اقبال عبدالحسي 

1فاضل عبدالحسن فاضل عباس5ائتالف النض158بدرة1803واسط

ر عذيب حمد5ائتالف النض158بدرة1803واسط 1هالل حسي 

ر1تحالف الفتح2109/ الغراف 2781واسط 171قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ الغراف 2781واسط 419سعد حسي 

ي2118/ الغراف 2781واسط
53محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الغراف 2781واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
7سعدية عبدهللا عوق

18مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ الغراف 2781واسط

2461عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ الغراف 2781واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ الغراف 2781واسط
ر 438كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ الغراف 2781واسط 94ايناس ناج 

502سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ الغراف 2781واسط

185حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ الغراف 2781واسط

8يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ الغراف 2781واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ الغراف 2781واسط 77اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح2109/ داموك 2785واسط 505قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ داموك 2785واسط 717سعد حسي 

ي2118/ داموك 2785واسط
136محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ داموك 2785واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
11سعدية عبدهللا عوق

36مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ داموك 2785واسط

251عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ داموك 2785واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ داموك 2785واسط
ر 278كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ داموك 2785واسط 174ايناس ناج 

129سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ داموك 2785واسط

129حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ داموك 2785واسط
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37يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ داموك 2785واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ داموك 2785واسط 88اقبال عبدالحسي 

1حاكم مسلم هاشم جواد1تحالف الفتح2109/ المثنر 2787واسط

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ المثنر 2787واسط

ر1تحالف الفتح2109/ المثنر 2787واسط 200قاسم محمد جالل حسي 

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109/ المثنر 2787واسط 1حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ المثنر 2787واسط 341سعد حسي 

1عدي عدنان ابراهيم اسماعيل3تحالف الفتح2109/ المثنر 2787واسط

ي2118/ المثنر 2787واسط
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المثنر 2787واسط
77محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ المثنر 2787واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
5سعدية عبدهللا عوق

3مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ المثنر 2787واسط

1سعد عبود اسماعيل طه2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ المثنر 2787واسط

78عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ المثنر 2787واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ المثنر 2787واسط
ر 109كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ المثنر 2787واسط 16ايناس ناج 

104سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ المثنر 2787واسط

69حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ المثنر 2787واسط

1حسن رزاق داود علي19سائرون2156/ المثنر 2787واسط

ر19سائرون2156/ المثنر 2787واسط 1عبداللطيف  اسد  محمد حسي 

1عبدالواحد عبادي عبدان درويش19سائرون2156/ المثنر 2787واسط

ر  كاظم هليل19سائرون2156/ المثنر 2787واسط 1علي عبدالحسي 

25يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ المثنر 2787واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ المثنر 2787واسط 19اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح2109/ اسامة بن زيد 2790واسط 652قاسم محمد جالل حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ اسامة بن زيد 2790واسط

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ اسامة بن زيد 2790واسط 83سعد حسي 

ي2118/ اسامة بن زيد 2790واسط
389محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ اسامة بن زيد 2790واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
11سعدية عبدهللا عوق

5مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ اسامة بن زيد 2790واسط

10عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ اسامة بن زيد 2790واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ اسامة بن زيد 2790واسط
ر 303كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ اسامة بن زيد 2790واسط 4ايناس ناج 

37سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ اسامة بن زيد 2790واسط

11حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ اسامة بن زيد 2790واسط

83يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ اسامة بن زيد 2790واسط
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اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ اسامة بن زيد 2790واسط 56اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح2109/ الحفرية 2792واسط 164قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ الحفرية 2792واسط 198سعد حسي 

ي2118/ الحفرية 2792واسط
120محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الحفرية 2792واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
3سعدية عبدهللا عوق

12مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ الحفرية 2792واسط

13عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ الحفرية 2792واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ الحفرية 2792واسط
ر 221كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ الحفرية 2792واسط 4ايناس ناج 

12سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ الحفرية 2792واسط

15حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ الحفرية 2792واسط

270يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ الحفرية 2792واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ الحفرية 2792واسط 106اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح2109/العـزيزية2793واسط 278قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/العـزيزية2793واسط 946سعد حسي 

ي2118/العـزيزية2793واسط
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/العـزيزية2793واسط
2295محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/العـزيزية2793واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
18سعدية عبدهللا عوق

10مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/العـزيزية2793واسط

7عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/العـزيزية2793واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/العـزيزية2793واسط
ر 62كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/العـزيزية2793واسط 68ايناس ناج 

44سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/العـزيزية2793واسط

276حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/العـزيزية2793واسط

1هناء  تركي عبد حسن2ائتالف النض2158/العـزيزية2793واسط

97يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/العـزيزية2793واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/العـزيزية2793واسط 64اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح2109/ النهروان 2794واسط 87قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ النهروان 2794واسط 58سعد حسي 

ي2118/ النهروان 2794واسط
534محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النهروان 2794واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
2سعدية عبدهللا عوق

5مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ النهروان 2794واسط

2عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ النهروان 2794واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ النهروان 2794واسط
ر 18كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ النهروان 2794واسط 1ايناس ناج 

51سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ النهروان 2794واسط
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

87حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ النهروان 2794واسط

36يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ النهروان 2794واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ النهروان 2794واسط 75اقبال عبدالحسي 

ر1تحالف الفتح2109/ الجي 2797واسط 265قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ الجي 2797واسط 205سعد حسي 

ي2118/ الجي 2797واسط
54محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ الجي 2797واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
229سعدية عبدهللا عوق

32مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ الجي 2797واسط

17عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ الجي 2797واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ الجي 2797واسط
ر 165كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ الجي 2797واسط 41ايناس ناج 

3326سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ الجي 2797واسط

61حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ الجي 2797واسط

5يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ الجي 2797واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ الجي 2797واسط 70اقبال عبدالحسي 

1حامد موىس احمد موىس1تحالف الفتح2109/ النعمانية 2800واسط

ر1تحالف الفتح2109/ النعمانية 2800واسط 399قاسم محمد جالل حسي 

1هادي فرحان عبد هللا حمد1تحالف الفتح2109/ النعمانية 2800واسط

ر  محمود   احمد  القدو3تحالف الفتح2109/ النعمانية 2800واسط 1حني 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ النعمانية 2800واسط 133سعد حسي 

ي2118/ النعمانية 2800واسط
1سالم  طحمي  علي فرهود2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النعمانية 2800واسط
1علي مانع عطيه سلمان2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النعمانية 2800واسط
1فارس شاكر  محسن  جواد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النعمانية 2800واسط
200محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ النعمانية 2800واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
8سعدية عبدهللا عوق

7مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ النعمانية 2800واسط

45عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ النعمانية 2800واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ النعمانية 2800واسط
ر 302كاظم حسي 

ر  مدور عباس2ائتالف دولة القانون2152/ النعمانية 2800واسط 1منصور حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ النعمانية 2800واسط 10ايناس ناج 

1سالم هادي كاظم عبود15سائرون2156/ النعمانية 2800واسط

41سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ النعمانية 2800واسط

ر محمد خضي 15سائرون2156/ النعمانية 2800واسط 1محمد حسي 

2493حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ النعمانية 2800واسط

3عدنان  عبد خضي  عباس2ائتالف النض2158/ النعمانية 2800واسط

1383يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ النعمانية 2800واسط
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المحافظةالمصوت 

منها
اسم المرشحرقم المرشحاسم القائمةرقم القائمةاسم مركز التسجيلرقم مركز التسجيل

اصوات 

المرشح

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ النعمانية 2800واسط 211اقبال عبدالحسي 

1صادق رسول حسون نعمه5ائتالف النض2158/ النعمانية 2800واسط

1عباس جابر مطيوي شنان5ائتالف النض2158/ النعمانية 2800واسط

ر عذيب حمد5ائتالف النض2158/ النعمانية 2800واسط 2هالل حسي 

ر1تحالف الفتح2109/ بدرة 2803واسط 508قاسم محمد جالل حسي 

ر هاشم حسن3تحالف الفتح2109/ بدرة 2803واسط 21سعد حسي 

ي2118/ بدرة 2803واسط
170محمود عبدالرضا طالل محمد2تيار الحكمة الوطنر

ي2118/ بدرة 2803واسط
ر4تيار الحكمة الوطنر ي حسي 

ر
7سعدية عبدهللا عوق

4مازن عبدالمنعم جمعه رجب1(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 2133/ بدرة 2803واسط

34عباس يابر عويد سايح2ائتالف كفاءات للتغيي 2134/ بدرة 2803واسط

 علي جابر2ائتالف دولة القانون2152/ بدرة 2803واسط
ر 93كاظم حسي 

ي كاظم ابراهيم8سائرون2156/ بدرة 2803واسط 3ايناس ناج 

1سلمان حسن بدير زاير15سائرون2156/ بدرة 2803واسط

39حسن جالل محمد طاهر19سائرون2156/ بدرة 2803واسط

16يوسف بعي  علوان عبدعلي2ائتالف النض2158/ بدرة 2803واسط

ر ابوجري ماذي5ائتالف النض2158/ بدرة 2803واسط 296اقبال عبدالحسي 
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