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ي1146بغداد الرصافة
فائز16054ذكرائتالف دولة القانونعالء سكر رسحان جارهللا الدلف 

ي1155بغداد الرصافة ي زياد طارق عبدهللا حمد الجناب 
فائز15549ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز10720ذكرتحالف الفتحاحمد جاسم صابر محمد االسدي1126بغداد الرصافة

ي الساعدي1154بغداد الرصافة
9782ذكرالكتلة الصدريةرياض غالي مفت   راض 

فائز9703اننىالكتلة الصدريةسعده عادل غضيب شتيت الحسيناوي1139بغداد الرصافة

6564ذكرائتالف الوطنيةكاظم عطيه كاظم كعيد المنصوري1136بغداد الرصافة

5397ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد سلمان صالح محمد الجبوري1138بغداد الرصافة

ي1150بغداد الرصافة
4758ذكرغسان محمود سيد محمد الطاب 

4658ذكرحزب المهنيت   لالعمارطه هاتف محي محمد الدفاعي1145بغداد الرصافة

3246ذكرحركة حقوقكاظم حبوب امانه مهبش الحريشاوي1143بغداد الرصافة

2678ذكرقادموناحمد عبد كريدي كظكاض النجادي1131بغداد الرصافة

ي1144بغداد الرصافة
2215اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةذكرى عمار احمد مجلي الردين 

ي1127بغداد الرصافة
 علي محمد ماهود الكناب 

1953ذكرائتالف قادرونحست  

ي1148بغداد الرصافة 1490ذكرتجمع أقتدار وطنعدنان سلطان عبود فرحان العتاب 

علي جبار مونس جابر الغانمي1153بغداد الرصافة
1348ذكرتيار الفراتت  

ي الحميداوي1164بغداد الرصافة
ي صح 

 
يحيدر محمد صاف

1208ذكرتحالف النهج الوطن 

1177اننىواثقونغاده نعمه حميد عوده الجراد1149بغداد الرصافة

1020ذكرايهاب كميل مخلف محيل نفافشه1141بغداد الرصافة

ي1163بغداد الرصافة 984اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةهبه علي عباس مهدي الخفاج 

908ذكرصادق عدنان كاظم خشان البوشتيوي1151بغداد الرصافة

863ذكرياس خضي  عباس عوده الخزعلي1124بغداد الرصافة

782ذكرتجمع العدالة والوحدةعلي حست   كيطان بري    ج النعامنه1121بغداد الرصافة

يغازي حبيي  جياد فرج الحريشاوي1122بغداد الرصافة
701ذكرتحالف العقد الوطن 

683اننىقادمونطاهر علي كاظم مسلم المسعودي1152بغداد الرصافة

565ذكرعبدالوهاب ايدام زبيدي حست   الشمري1134بغداد الرصافة

408ذكرجبار محمد عيىس درويش الجبوري1133بغداد الرصافة

400ذكرجاسم محمد حمزه خلف الشهيلي1129بغداد الرصافة

379اننىائتالف سالمة وطنهديه مالح بجاي فرحان البديري1142بغداد الرصافة

309ذكرعلي حسن شحيد جي  جعب1137بغداد الرصافة

302ذكرمشتاق طالب علي شطب الخماسي1132بغداد الرصافة

ي الساعدي1120بغداد الرصافة 256اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةهبه عادل عجمي العين 

240اننىعزم/تحالف عزم العراق اسماء فالح حسن علي العزاوي1160بغداد الرصافة

165ذكرحيدر هادي رحيم خضي  الجشعمي1162بغداد الرصافة

140اننىحركة الوفاء العراقيةختام سلمان طرف حنو الشمري1165بغداد الرصافة

 علي جالب كنانه1123بغداد الرصافة
اقة كانونانعام حست   125اننىارسر
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113اننىقادمونمنال عبدالواحد عبود فرحان البومحمد1130بغداد الرصافة

ياالء كاظم نجم طوفان الخالدي1158بغداد الرصافة
110اننىالحزب المدب 

109اننىحركة الشباب للتغي رغد زيدان داود زيدان الصميدعي1125بغداد الرصافة

يشامل خلف عبدهللا احمد الجبوري1135بغداد الرصافة
 
ي العراف

101ذكرحزب االتفاق الوطن 

ي1147بغداد الرصافة 97ذكرمحمد فرحان ساجت ولي الفرج 

يسىه علي حسون جاسم الحيالي1159بغداد الرصافة
ين الوطن  95اننىتجمع تشر

ي1140بغداد الرصافة
88اننىتجمع البناء واالصالحارساء طالب توفيق حست   العاب 

67ذكرقادمونمثن  محمد كريم حمود الجبوري1161بغداد الرصافة

39اننىحركة حقوقانعام عبدالواحد علوان عنيىسي االزيرجاوي1157بغداد الرصافة

28اننىالمنقذونسهي  حست   كاظم محمد البطحاوي1128بغداد الرصافة

فائز23269ذكرالكتلة الصدريةحاكم عباس موس عباس الزاملي1245بغداد الرصافة

ي1249بغداد الرصافة ي الكعن 
فائز21591ذكرالكتلة الصدريةحسن كريم مطر شمح 

فائز10798ذكرائتالف دولة القانونموحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي1248بغداد الرصافة

فائز8650اننىالكتلة الصدريةمىه عادل مهدي محمد الدوري1238بغداد الرصافة

7567ذكرتحالف الفتححسن سالم عباس جي  الزيرجاوي1239بغداد الرصافة

4468ذكرحركة حقوقسعود سعدون علي صالح الساعدي1227بغداد الرصافة

3614ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةاحمد سالم عزيز حمد1234بغداد الرصافة

ي دوس القرهلوسي1235بغداد الرصافة
يازاد حميد شف 

3096ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي1233بغداد الرصافة  الكعن 
ي حست  

يثائر جاسم راض 
2193ذكرتحالف النهج الوطن 

ي1231بغداد الرصافة
2190اننىحركة إمتدادكفاح عبدالمحسن كاظم طاهر السوداب 

اقة كانونمحمد مراد دهش سالم الشمري1244بغداد الرصافة 2075ذكرارسر

ي1246بغداد الرصافة
ي معن  الكناب  1583ذكرحزب المهنيت   لالعمارصباح حسن رسر

1000ذكرجاسم محمد جدران منجل المالكي1240بغداد الرصافة

899ذكرتجمع أقتدار وطنحازم عوده عبدهللا هيس العزاوي1242بغداد الرصافة

ي علي درويش القرلوسي1247بغداد الرصافة يشيماء صي 
677اننىالحزب المدب 

يابراهيم ونيس اشويرف مجيفر البهادلي1220بغداد الرصافة
654ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي1236بغداد الرصافة
635ذكرصالح جاسب ورسن موس السوداب 

569ذكرائتالف سالمة وطنشاكر وادي نعيد وكف الفرطوسي1232بغداد الرصافة

ي1224بغداد الرصافة 547ذكرتيار الكلمةهادي جاسب مرعب دهي  الشاج 

484ذكرائتالف قادرونصالح فرج غافل موكر المحمداوي1228بغداد الرصافة

ي1237بغداد الرصافة 413اننىحركة حقوقلمياء عبدهللا حسن هبول العتن 

ي1229بغداد الرصافة
ي عاجب الطاب 

403ذكركتلة التضحية الوطنيةعمار زهراو صح 

ي الديمقراطيوجيه جبار داغر زبون1241بغداد الرصافة
278ذكرالتحالف المدب 

 سفيح البهادلي1243بغداد الرصافة
206ذكرحركة الوفاء العراقيةامت   نارص حست  

200اننىائتالف الوطنيةجنان نسيم جابر رسن12185بغداد الرصافة
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168اننىالمنقذوناحالم غالم ميخان عزم الفيلي1226بغداد الرصافة

156اننىائتالف الوطنيةرافده جاسم سليمان علي الجبوري1230بغداد الرصافة

134اننىقادموننغم عبدهللا كاظم جواد التميمي1221بغداد الرصافة

 عواد جي  زغي  الشويلي1223بغداد الرصافة
129ذكرحركة إنجازامت  

ي المياح1225بغداد الرصافة
 
129اننىحراك الجيل الجديددانيال مجيد كاطع صاف

ي1222بغداد الرصافة ينجاه حست   موس طاهر الزغن 
 
ي العراف

99اننىحزب االتفاق الوطن 

فائز18138ذكرالكتلة الصدريةعلي فضاله حسن حمود الفريداوي1334بغداد الرصافة

فائز17527ذكرالكتلة الصدريةجبار رمضان لفته علي البصيوري1355بغداد الرصافة

فائز15366ذكرالكتلة الصدريةفراس حست   كاظم طاهر الفرطوسي1341بغداد الرصافة

فائز11277ذكرائتالف دولة القانونحيدر محمد جثي  مطلك السلمان1352بغداد الرصافة

فائز6493اننىالكتلة الصدريةازهار عزاوي خضي  عباس الفتالوي1327بغداد الرصافة

4850ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي جاسم محمد خليفه الحميداوي1329بغداد الرصافة

ي1326بغداد الرصافة
4302ذكرحركة حقوقجبار فري    ح عباس جاسم الكناب 

3733ذكرتحالف الفتحقحطان عدنان كامل محمد وادي1346بغداد الرصافة

2994ذكرمؤيد جي  حميدي محيبس الربيعاوي1322بغداد الرصافة

ي الالمي1350بغداد الرصافة
يمهديه عبد حسن شاب 

2097اننىتحالف العقد الوطن 

ي1351بغداد الرصافة 2090ذكرالمنقذونحيدر كامل حنون كاظم الدراج 

1809ذكرنارص هاشم ثعلب شبيب الساعدي1320بغداد الرصافة

1697اننىحركة إمتدادسميه حسن عبود صالح الساعدي1359بغداد الرصافة

 علي بدر صوي    ح السويعدي1325بغداد الرصافة
يحست  

1655ذكرتحالف النهج الوطن 

ي عش الالمي1339بغداد الرصافة
1590ذكرتجمع أقتدار وطنحيدر علي راض 

1509ذكركاظم زغي  نغيمش خنجر الفرطوسي1328بغداد الرصافة

ي1348بغداد الرصافة اقة كانونقاسم محمد بنجه عيىس الزهي  1317ذكرارسر

1175ذكرتجمع برلمان الشعبطيف ذياب كزار سالم الغزاوي1332بغداد الرصافة

1163ذكرسعد محسن مجهول جامل المكصوضي1345بغداد الرصافة

1107ذكررضا عبدالزهره ابراهيم علي الصبيحاوي1354بغداد الرصافة

 شذر حنظل احيلي1331بغداد الرصافة
1084ذكرمحمد حست  

767اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةهناء بدر كريم منان الوحيلي1321بغداد الرصافة

751اننىحركة وعي الوطنيةشهد عبداالمي  عباس جي  الوحيلي1353بغداد الرصافة

641ذكرقادمونمؤيد عبدالحست   ارحيمه سبهان الفرطوسي1323بغداد الرصافة

يكامل نارص سعدون صاجي الزيدي1347بغداد الرصافة
629ذكرتحالف العقد الوطن 

606اننىائتالف قادرونطلبه جبار معن وادي الزيرجاوي1343بغداد الرصافة

542اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةسلم فرحان هاشم نارص الشويلي1344بغداد الرصافة

467اننىقادمونامل جاسم محيسن حطيط الالمي1358بغداد الرصافة

ه كاظم خلف نارص العبودي1335بغداد الرصافة 461اننىحركة حقوقسمي 
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ي1324بغداد الرصافة يمسلم خنجر مفت   شذر الدراج 
341ذكرائتالف العمق الوطن 

326ذكرحركة الوفاء العراقيةسمي  شاطي عزيز جبار التميمي1336بغداد الرصافة

ي1349بغداد الرصافة ي العراقسعدي انعيم ثجيل عباس الكعن 
 
ي العشائري ف

307ذكرالتيار الوطن 

284ذكركتلة درع العراقهيثم سعد حسن منىسي المحمداوي1342بغداد الرصافة

276ذكرائتالف سالمة وطنخضي  كريم عبدالرضا مهدي الفريداوي1330بغداد الرصافة

ي1338بغداد الرصافة 245ذكرتجمع البناء واالصالحجميل كاطع احمد غريب الدراج 

238ذكرحركة العراق الوطنيةصارم عبدالحسن يوسف حبيب الالمي1357بغداد الرصافة

ي1333بغداد الرصافة
190ذكرقادمونعبدالستار جي  كاطع خليفه المصلوج 

ي الشمري1340بغداد الرصافة
 
178اننىتيار التحديسعاد محسن عبود عوف

ي1337بغداد الرصافة يارساء جاسم محمد شاكر الخفاج 
 
133اننىالوعد العراف

فائز18026ذكرالكتلة الصدريةقيس غميس حست   دوهان الفرطوسي1421بغداد الرصافة

فائز14182ذكرائتالف دولة القانونباقر كاظم نارص جي  السعدي1441بغداد الرصافة

ي1448بغداد الرصافة
 علي حست   كماش الكناب 

فائز13548ذكرالكتلة الصدريةحست  

فائز6342اننىالكتلة الصدريةجنان جاسم حراك محمد الموسوي1451بغداد الرصافة

4924ذكرحركة حقوقحست   مونس فرج عبدالرضا المحمداوي1428بغداد الرصافة

4916اننىتحالف الفتحزينب جمعه فاخر نعمه الموسوي1434بغداد الرصافة

2907ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعالوي نعمه موله طارش البنداوي1422بغداد الرصافة

ي1440بغداد الرصافة 1924اننىحركة إمتدادمروى عبدالهادي حمودي هاشم الطالن 

1668ذكرتجمع أقتدار وطنرشيد عجيل رحيم فزي    ع الالمي1452بغداد الرصافة

1394ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةوسام ناهض عبود علي الساعدي1420بغداد الرصافة

ي1423بغداد الرصافة
1386ذكركمر عوده زامل سمي  الموزاب 

ي1427بغداد الرصافة يعلي كاظم جاسم حست   الهليح 
1196ذكرحزب اليقت   الوطن 

954ذكرعبدالحست   زبون مجمان نمنم المحمداوي1431بغداد الرصافة

يمؤيد خليل ابراهيم دبعون المكصوضي1446بغداد الرصافة
854ذكرتحالف العقد الوطن 

يشاكر شنور كاطع فنجان الالمي1447بغداد الرصافة
776ذكرتحالف النهج الوطن 

ي1444بغداد الرصافة
628ذكرتيار الفراتت  ابراهيم موس حسن عيىس السوداب 

618اننىهناء محمد احمد امت   قفطان1425بغداد الرصافة

ي1432بغداد الرصافة  كعيد رشك الجناب 
610اننىقادمونمريم حست  

ي1443بغداد الرصافة 540ذكرتجمع أقتدار وطنحيدر سعيد سالم محمد الكعن 

ي1438بغداد الرصافة
يحميد خشن جعفر لفته الحسين 

504ذكرائتالف العمق الوطن 

483ذكرتجمع برلمان الشعبموس سلطان حاجم جي  المياجي1439بغداد الرصافة

ي العراقسليم لطيف محمد حميد الفرطوسي1424بغداد الرصافة
 
ي العشائري ف

469ذكرالتيار الوطن 

ي1430بغداد الرصافة 455اننىتجمع الفاو زاخوسهيله جاسم محمد همج الكعن 

420ذكرحركة كف عامر حسن طاهر شعبان الحميداوي1433بغداد الرصافة

ي1426بغداد الرصافة
395ذكرالمنقذونعدنان هامل زبون جعفر البيضاب 
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341اننىكتلة درع العراقنور سمي  فوزي ياست   البدري1445بغداد الرصافة

309اننىحزب المهنيت   لالعمارسحر عباس عبدالحست   عكله البدير1442بغداد الرصافة

نوارس جعفر كاطع سلطان الالمي1450بغداد الرصافة
259اننىحركة كف 

247اننىحركة الوفاء العراقيةاسماء حسن كاظم عبود منهالوي1436بغداد الرصافة

ي1429بغداد الرصافة يمحمد عبدالعباس سعيد مفت   الدراج 
224ذكرالحزب المدب 

ي1449بغداد الرصافة
188اننىكتلة التضحية الوطنيةمائده كاظم عبدهللا محمود العاب 

146ذكرتجمع البناء واالصالحجبار حسن جاسم عبود العذراي1437بغداد الرصافة

ي1435بغداد الرصافة يه مهدي صالح دخيل الفراج  يخي 
 
ي العراف

60اننىحزب الوفاء الوطن 

ي1572بغداد الرصافة فائز9029ذكرائتالف دولة القانونمهند جبار عذاب سالم الخزرج 

فائز8390ذكرالكتلة الصدريةسعيد عبيد كاظم خليفه الموسوي1564بغداد الرصافة

 الالمي1547بغداد الرصافة
فائز7441اننىالكتلة الصدريةلبن  عبدالعزيز محمد حست  

فائز5385ذكرمحسن علي اكي  نامدار نظر المندالوي1570بغداد الرصافة

ي الحجام1540بغداد الرصافة
 
4053ذكرحركة إمتدادصائب خلف صاحب عوف

ي1552بغداد الرصافة
3645ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجاسم موحان عبد  ال خماط البخاب 

3513ذكرتحالف الفتحفوزي عبدالواحد حميد منهل الصبيحاوي1566بغداد الرصافة

ي1545بغداد الرصافة 3473ذكرحزب المهنيت   لالعمارمحمد صاحب خلف غالي الدراج 

ي1524بغداد الرصافة يرياض محسن سلمان حسن العقاب 
2919ذكرتحالف النهج الوطن 

2786ذكرتجمع أقتدار وطنعبدالحست   عبدالرضا باقر محمد عبطان1544بغداد الرصافة

2512ذكرحركة حقوقسعيد كاظم مغامس نظيف الشاي1523بغداد الرصافة

ي شذى ياست   عبدالكريم احمد العزاوي1568بغداد الرصافة
2034اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1533اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةايات مظفر نوري فتحي البارودي1536بغداد الرصافة

1238اننىائتالف دولة القانونشيماء محمد مجيد محمد التميمي1541بغداد الرصافة

ي1535بغداد الرصافة
1223ذكرايمن حسن محمد جواد القريىسر

ي الديمقراطيحمزه موس عباس باقر الجواهري1530بغداد الرصافة
1062ذكرالتحالف المدب 

ي1565بغداد الرصافة شيماء احمد شكر علي الجناب 
994اننى

712ذكراحمد كاظم عليوي حسن الجبوري1525بغداد الرصافة

ناديه عبدالرسول علي غالب الزيدي1529بغداد الرصافة
643اننى

ي1526بغداد الرصافة 624اننىتجمع العراق الجديدنضال عباس عبدهللا علي العقاب 

608ذكرتجمع الفاو زاخواسعد جبار جاسم جابر الشمري1542بغداد الرصافة

557ذكرغدير سلطان مزعل حاجم الساعدي1520بغداد الرصافة

520ذكركتلة مستقلونثائر مني  فرحان حبيب الزبيدي1559بغداد الرصافة

يباسمه لؤي حسون معت   الساعدي1521بغداد الرصافة
494اننىحزب اليقت   الوطن 

464ذكرحركة إنجازمعن مجيد سلمان شده المسعودي1560بغداد الرصافة

456ذكرحركة العراق الوطنيةقاسم صاحب كريم حمادي االسدي1563بغداد الرصافة

452ذكرتحالف تصميمعالء احسان فرج ماهي الالمي1558بغداد الرصافة
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451ذكرعصام سلمان ضاجي سحاب النداوي1532بغداد الرصافة

ي1539بغداد الرصافة
425ذكركتلة التضحية الوطنيةرائد عدنان عباس حماده الطاب 

ي1546بغداد الرصافة
392اننىعليه حافظ خنجر حست   السوداب 

388ذكرقادمونمحمود طالل احمد مدحت الزيدي1522بغداد الرصافة

ي الديمقراطيةمحمد ابراهيم عيىس روؤف الجاف1557بغداد الرصافة
343ذكرحركة نازل أخذ حف 

324ذكرحراك الجيل الجديدعقيل سعيد هدرس عليج الزيدي1555بغداد الرصافة

ي1527بغداد الرصافة
312اننىحركة الوفاء العراقيةاخالص وادي خلف عاضي السوداب 

ي1533بغداد الرصافة يسعد عبدالجبار يوسف مطيلب المطلن 
ين الوطن  259ذكرتجمع تشر

255ذكرتجمع العراق الجديدبراء ماجد عبدالحميد سعيد الموسوي1571بغداد الرصافة

253اننىتجمع البناء واالصالحماجده محمود عطيه حسون الحميداوي1528بغداد الرصافة

ي1531بغداد الرصافة 251اننىتيار التحديناديه كريم عباس صالح الجناب 

ي محمد علي الزبيدي1550بغداد الرصافة 236اننىقادمونخنساء صي 

185ذكرتجمع العراق الجديدنضال كمر عبدالواحد فنجان العبادي1562بغداد الرصافة

153اننىائتالف سالمة وطنجميلة رضا جاسم محمد الغانمي1538بغداد الرصافة

ي جرجيس الفرنكول1548بغداد الرصافة
123ذكركتلة التضحية الوطنيةزيد غانم من 

ي1534بغداد الرصافة
122اننىحزب الداعيزينب علي نارص حست   الكناب 

يجاسم كاظم جاسم عويد العامري1543بغداد الرصافة
111ذكرالمنتج الوطن 

104اننىتيار التحديسندس عبدهللا جدوع ذرب العنبكي1569بغداد الرصافة

 عبدالرزاق مهدي حست   الحكيم1553بغداد الرصافة
99ذكرائتالف الوطنيةمصطف 

ي1554بغداد الرصافة 80اننىتحالف تصميمبان هاشم ذنون علي االطرقح 

ي1537بغداد الرصافة 74ذكرقادمونماجد مساعد ذبيح مظلوم الكعن 

ي1561بغداد الرصافة 74ذكرحزب المهنيت   لالعمارعبدهللا امان صاحب خلف الدراج 

ي1549بغداد الرصافة 63ذكرطاهر صفر عبدالرحمن رحيم الدراج 

46ذكرتجمع أقتدار وطنباسم عبدهللا سلطان حاوي السعدي1567بغداد الرصافة

فائز7074اننىعزم/تحالف عزم العراق عائشه غزال مهدي مضعن المساري1641بغداد الرصافة

فائز6118ذكرالكتلة الصدريةعلي حست   علوان كاظم الساعدي1624بغداد الرصافة

ي سعود القدري1642بغداد الرصافة
فائز5032ذكرائتالف دولة القانونمحمد حسن راض 

فائز4538ذكرعزم/تحالف عزم العراق خالد متعب ياست   حسن العبيدي1671بغداد الرصافة

يعباس حست   صالح جعفر الجبوري1635بغداد الرصافة
4535ذكرتحالف العقد الوطن 

ي1653بغداد الرصافة
ي ظافر ناظم سلمان محمود العاب 

3347ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3037اننىتحالف الفتحاكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي1667بغداد الرصافة

2661ذكرعزم/تحالف عزم العراق بشار عدنان نجم عبدهللا الكبيىسي1626بغداد الرصافة

2452ذكرحركة إمتدادمنار مهند جميل محمود العبيدي1676بغداد الرصافة

2048ذكرحزب العروبيونحكمت ماجد منصور حست   االنزاري1677بغداد الرصافة

ي1651بغداد الرصافة
1947ذكرتجمع الفاو زاخوطالب حميد بدن جربوع الدلف 
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يجاسم محمد عبدالكريم عبد ولي المندالوي1655بغداد الرصافة
1777ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

1774ذكرحركة العراق الوطنيةخالد احمد صالح سعيد الجبوري1652بغداد الرصافة

1561ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمحمد هاشم جواد علو الجبوري1625بغداد الرصافة

1439ذكرالجماهي  الوطنيةعلي عبدهللا بدر محمد الندواي1627بغداد الرصافة

ي ندى محمد ابراهيم داود الجبوري1659بغداد الرصافة
1394اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي كريم ذياب احمد مطر العزاوي1673بغداد الرصافة
1330ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1288ذكرللعراق متحدونرياض نارص عبدالرزاق محمد العضاض1622بغداد الرصافة

ي االعظمي العبيدي1631بغداد الرصافة
888ذكرحزب المهنيت   لالعمارصائل سهيل إسماعيل حف 

ي1629بغداد الرصافة
ماب  634ذكرقادمونسمي  عبدالزهره فرمان عبد البي 

يبان سمي  شهاب احمد العزاوي1660بغداد الرصافة
 
550اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

503ذكرحسن هادي احمد مهدي الجبوري1674بغداد الرصافة

492ذكرالمنقذوننوري جابر علي حسن النوري1623بغداد الرصافة

يعدي صادق جعفر محمد العلوي1668بغداد الرصافة
 
421ذكراقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

يرسمد فاضل جبار محمود العزاوي1658بغداد الرصافة
369ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي الربيعي1661بغداد الرصافة
342ذكرتجمع أقتدار وطنحست   موس حبيب سبن 

 عبدعلي اسماعيل الكربولي1670بغداد الرصافة
ياياد حست  

262ذكرحزب اليقت   الوطن 

 علي الغريري1621بغداد الرصافة
ي العراقهاشم قاسم حست  

 
ي العشائري ف

258ذكرالتيار الوطن 

230ذكرتحالف القوى المدنيةعبدالحكيم عاضي غضبان حسن المرسومي1632بغداد الرصافة

ييارس عبدالعزيز رشيد سعيد الصفار1640بغداد الرصافة
ين الوطن  208ذكرتجمع تشر

ي خالده نارص جاسم محمد النعيمي1662بغداد الرصافة
189اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي1634بغداد الرصافة
يانتصار عبدالحست   عبدهللا مزبان السوداب 

181اننىتحالف العقد الوطن 

176اننىفيحاء عبود مهدي حسن النداوي1645بغداد الرصافة

176اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةناديه طه مرهون حسن القرغولي1664بغداد الرصافة

163ذكرقادمونمصطف  مويد عباس حست   النداوي1646بغداد الرصافة

ي1647بغداد الرصافة
ي اسماعيل احمد الطاب  160ذكرحركة إنجازنبيل خي 

ي الخطيب1650بغداد الرصافة
160ذكرتجمع صوت الجماهي سامر سعد عبدالحميد عبدالغن 

152ذكرتجمع الكفاءات والجماهي اوس علي برهان علي العزاوي1672بغداد الرصافة

148اننىقادمونكولشان كمال علي ولي بياتلي1649بغداد الرصافة

ي1654بغداد الرصافة
 علي البياب 

145ذكركتلة التضحية الوطنيةعدنان نارص حست  

ي1665بغداد الرصافة يعبدهللا حست   محمد صالح الخفاج 
140ذكرائتالف العمق الوطن 

ي1639بغداد الرصافة 137ذكرحركة الوفاء العراقيةامي  احمد طالب محسن الحبوب 

ينصي  صفاء محمد علي العبيدي1657بغداد الرصافة
 
122ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

105اننىكتلة درع العراقغيداء عبدالرحيم ضاجي فرحان الدليمي1637بغداد الرصافة

ي سعيد حست   العزاوي1620بغداد الرصافة 101اننىحركة الوفاء العراقيةاقبال ناج 

يوليد محمد تاج عبدالصاحب الموسوي1643بغداد الرصافة
94ذكرالحزب المدب 
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72ذكرتجمع تربويونمحمد محمود احمد خميس الدليمي1636بغداد الرصافة

ي1644بغداد الرصافة 70ذكرتيار التحدياحمد كاظم عسكر عايد الخفاج 

62اننىتجمع الوحدة العراقيةناديه لطيف عبدهللا علي الزبيدي1630بغداد الرصافة

60اننىايمان عيدان رشيد خلف العبيدي1663بغداد الرصافة

ينضال عباس محسن جدوع النعيمي1628بغداد الرصافة
 
ي العراف

44اننىحزب االتفاق الوطن 

ي1666بغداد الرصافة 41ذكرائتالف الوطنيةرامي حكمت حست   عبدهللا الفراج 

يرياض شهيد علي شعالن الباهلي1675بغداد الرصافة
34ذكرالحزب المدب 

ي1678بغداد الرصافة
 احمد محمد علي السوداب 

يمرتض  ق العرب 
34ذكرحزب المشر

ي حسن سهيل العبيدي1648بغداد الرصافة 34اننىتجمع تربويونسهيله ناج 

24ذكرحراك الجيل الجديدعادل فاضل كواد عباس الزوبعي1633بغداد الرصافة

24ذكرالمحافظونعمر خضي  عباس كاظم الشمري1669بغداد الرصافة

ي جي  سدخان التميمي1730بغداد الرصافة فائز8969ذكرالكتلة الصدريةصفاء عبدالنن 

ي1765بغداد الرصافة
فائز5814ذكرائتالف دولة القانونمحمد سعدون حاتم صيهود السوداب 

ي1726بغداد الرصافة
فائز5333ذكرتيار الفراتت  محمد شياع صبار حاتم السوداب 

فائز4092اننىالكتلة الصدريةابتسام جاسم كريم حيدر التميمي1741بغداد الرصافة

4062اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةانسجام عبدالزهره جواد علي الغراوي1724بغداد الرصافة

3781ذكرحست   حبيب جاسم حسن االزيرجاوي1740بغداد الرصافة

 زبون عكله المالكي1734بغداد الرصافة
3294اننىائتالف دولة القانونسعاد عبدالحست  

3220ذكرتحالف الفتححيدر علي خلف مجيد الخليفه1728بغداد الرصافة

ي1737بغداد الرصافة
ي امل سهام حامد محمد القاض 

3205اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

اقة كانونحامد حميد علي محمد الفيلي1749بغداد الرصافة 2882ذكرارسر

2835ذكرنعيم كريم عبد حمد الشويلي1766بغداد الرصافة

2820اننىحركة إمتداداالء جابر هاشم نور اليارسي1763بغداد الرصافة

2201ذكرحركة حقوقحسن جاسم حمود رسن التميمي1723بغداد الرصافة

986ذكراحمد يحن  جاسم جويد الساعدي1747بغداد الرصافة

ي1753بغداد الرصافة هللا داخل الشاج  يسعاد لطيف خي 
930اننىتحالف النهج الوطن 

ي1760بغداد الرصافة 886ذكرنوفل كاظم عبد عون الجناب 

ي1764بغداد الرصافة 848ذكرحركة كف رحيم صيهود الزم نوير الدراج 

ي1743بغداد الرصافة
ي العراقانمار عبدالهادي مظاهر حسن الردين 

 
ي العشائري ف

807ذكرالتيار الوطن 

 محمد كمالي1755بغداد الرصافة
706اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةكولشان جالل مصطف 

ي فالح فندي نارص الساعدي1748بغداد الرصافة
651ذكرعبدالغن 

635ذكرائتالف الوطنيةبهاء نعمه هاكم حمد العلوي1738بغداد الرصافة

 عبدالكريم علي ياست   العزاوي1720بغداد الرصافة
624ذكرقادمونمصطف 

ي1744بغداد الرصافة
ي هاشم الحلف 

581ذكرتجمع برلمان الشعبرسحان جري لوب 

531ذكرتجمع تربويونمحمد جواد كاظم محمد الموالي1769بغداد الرصافة
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ي1757بغداد الرصافة يزمان صاحب خلف غالي الدراج 
459ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي البومحمد1733بغداد الرصافة
ي منح 

449ذكرصالح جبار بوسر

ي1721بغداد الرصافة 363ذكرتجمع الفاو زاخوموس حست   درويش عبيد الدب 

329ذكرقادموناحمد حبيب عيدان عراك الجبوري1722بغداد الرصافة

يعمار يونس نرصهللا حيدر العطار1758بغداد الرصافة
ين الوطن  316ذكرتجمع تشر

316ذكرالمنقذونصالح كريم ياست   كرم العلوي1746بغداد الرصافة

ي1751بغداد الرصافة
ياحمد محسن ضمد جي  الرصج 

288ذكرائتالف العمق الوطن 

ي1761بغداد الرصافة 274اننىتجمع العراق الجديدوفاء عبدالحست   فرهود سلطان الفريح 

243اننىحركة وعي الوطنيةنعمه منعم هادي صالح التميمي1742بغداد الرصافة

ي1725بغداد الرصافة
232اننىايمان عبدالحسن سلمان حست   السهالب 

ي1732بغداد الرصافة 227ذكرانور رياض كاظم فالح الفريح 

227ذكرتيار الكلمةغسان نارص جعفر عون السعدي1735بغداد الرصافة

ي1727بغداد الرصافة 201ذكرتجمع البناء واالصالحعلي واجد عبود مهر الفريح 

ي1736بغداد الرصافة
ي العراقكواكب خليل فياض محمد البياب 

 
ي العشائري ف

195اننىالتيار الوطن 

ي الديمقراطيةاحمد جليل عليوي جي 1729بغداد الرصافة
191ذكرحركة نازل أخذ حف 

يماهر ثامر شاوي كامل الجابري1731بغداد الرصافة
171ذكرالحزب المدب 

ينداء كريم جاسم حمادي الرماجي1745بغداد الرصافة
 
168اننىاقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

121ذكركتلة التضحية الوطنيةصباح حاوي مزبان محيسن الزبيدي1752بغداد الرصافة

هللا عبيد جي  المالكي1759بغداد الرصافة 106ذكرائتالف سالمة وطنعباس خي 

98اننىقادموننوال عدنان خشو اسماعيل الخالدي1750بغداد الرصافة

يزهراء علي عبدالمنعم صالح الصائغ1762بغداد الرصافة
 
ي العراف

97اننىحزب الوفاء الوطن 

96ذكركتلة درع العراقصالح مهدي محسن سلمان الخرسان1739بغداد الرصافة

89اننىبلقيس محمد جواد حمادي العامري1768بغداد الرصافة

89ذكرالمحافظونصالح عبدالهادي مجيد حست   الشمري1754بغداد الرصافة

ي1767بغداد الرصافة
55اننىقادمونتغريد ادريب حبيب خميس الطاب 

فائز9215ذكرائتالف دولة القانوناحمد سليم عبدالرحمن علي االحمدي1840بغداد الرصافة

فائز8621ذكرثائر عبدالجليل حيال جوده الشويلي1852بغداد الرصافة

5992ذكرالكتلة الصدريةعبدهللا حسن عبد سلمان اليارسي1832بغداد الرصافة

4493ذكرشامل محسن هادي علي لمشمر1859بغداد الرصافة

ي1847بغداد الرصافة
3496ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةصادق فاضل علي عباس الحسن 

3232ذكرعزم/تحالف عزم العراق مناف محمد ابراهيم علي الجواري1845بغداد الرصافة

فائز2462اننىتحالف الفتحمديحه حسن عذيب دبس المكصوضي1828بغداد الرصافة

2361اننىالكتلة الصدريةتركيه عباس محمد علي الزبيدي1822بغداد الرصافة

2150اننىحركة وعي الوطنيةعال حست   حاتم يحن   التميمي1843بغداد الرصافة

2046اننىحزب المهنيت   لالعمارمروه محمدعلي عبدالمحسن محمد العلوي1827بغداد الرصافة
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اسم المحافظة
رقم 

المحافظة

الدائرة 

االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

ي1836بغداد الرصافة  الركاب 
1639ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي عبدالحست   نارص حست  

1268اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانايات ادهم حست   محمود1830بغداد الرصافة

1004ذكرواثقونليث فرات خضي  محمد الواسطي1855بغداد الرصافة

883ذكرقادمونحيدر فيصل حمد صالح الشمري1851بغداد الرصافة

853ذكرتجمع الفاو زاخومعد موس غازي سعدون الشحالوي1839بغداد الرصافة

802ذكرعالء مهدي صالح رحيم الزبيدي1854بغداد الرصافة

745اننىقادمونريم عبدالخالق عبدالهادي علي الوهيب1865بغداد الرصافة

ي1860بغداد الرصافة 738اننىنهال بداي فرج حست   الدراج 

ه جعفر جابر خضي  العبودي1857بغداد الرصافة ي الديمقراطيةامي 
637اننىحركة نازل أخذ حف 

ف النداوي1863بغداد الرصافة 500ذكرائتالف قادرونعلي صالح حست   رسر

491ذكرتجمع أقتدار وطنعلي عقيل صفر علي الالمي1835بغداد الرصافة

453ذكرعماد محمد جابر جعفر الشاي1842بغداد الرصافة

غصون طعمه عبود علي العبيد1853بغداد الرصافة
428اننىتيار الفراتت  

يعمر سالم رحيم مطلك الجابري1849بغداد الرصافة
ين الوطن  427ذكرتجمع تشر

372اننىعزم/تحالف عزم العراق نشين محمد ياست   حاوي الجواري1823بغداد الرصافة

 الالمي1848بغداد الرصافة
يعلي عبدالزهره حسن حست  

368ذكرتحالف النهج الوطن 

ين ابراهيم محمد كردل االركوازي1833بغداد الرصافة 360اننىائتالف سالمة وطنشي 

ي1862بغداد الرصافة 346اننىقادمونزينب عصام فاضل محمود التكمح 

ي الربيعي1824بغداد الرصافة
يمهند شدهان محسن باسر

345ذكرالحزب المدب 

330ذكرحركة الوفاء العراقيةسدير جاسم محمد علي العكام1861بغداد الرصافة

316اننىسلوى عبدالرحيم شهاب احمد الدليمي1821بغداد الرصافة

ي الديمقراطيفيصل عبدهللا عبيد خلف الزبيدي1825بغداد الرصافة
304ذكرالتحالف المدب 

ي1826بغداد الرصافة 267ذكرائتالف قادرونمحمد فاضل هادي حست   الخفاج 

ي1867بغداد الرصافة 258اننىائتالف سالمة وطنازهار محمود حليم اسماعيل الجناب 

231ذكرائتالف سالمة وطنثائر لبيب يوسف خادم العزاوي1841بغداد الرصافة

227ذكرائتالف قادرونرحيم عباس خضي  حمادي الموسوي1838بغداد الرصافة

200ذكرالمنقذونباسم منعم محمود خوام الفرهود1864بغداد الرصافة

181ذكركتلة التضحية الوطنيةعلي حازم قاسم ابراهيم الزبيدي1831بغداد الرصافة

152اننىحركة إنجازايات طالل زيدان خلف المرسومي1834بغداد الرصافة

152ذكرتجمع صوت الجماهي مناف عبدالمطلب باقر محمد امت    الحيدري1820بغداد الرصافة

انشاد محمدعلي عطا قني 1858بغداد الرصافة
117اننىحركة كف 

101ذكركتلة التضحية الوطنيةلؤي كاظم حست   الزم العبودي1844بغداد الرصافة

93ذكرتيار الكلمةمصطف  احمد مصطف  نصيف العبيدي1850بغداد الرصافة

ي المنشد1829بغداد الرصافة
88اننىحراك الجيل الجديدزينب حاتم جي  حسوب 

ي الديمقراطيحنان خضي  مطلك دخيل العكيلي1846بغداد الرصافة
81اننىالتحالف المدب 
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اسم المحافظة
رقم 

المحافظة

الدائرة 

االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

61اننىحركة العراق الوطنيةحميده عبدالصاحب كاظم عويد العوادي1868بغداد الرصافة

ى حسن خضي  مهاوش الزيادي1837بغداد الرصافة 59اننىالمنقذونبشر

32اننىكتلة التضحية الوطنيةحال جاسب محمد الزم العبودي1866بغداد الرصافة

ي1946بغداد الرصافة
فائز16979ذكرائتالف دولة القانونعطوان سيد حسن ثامر العطواب 

ي1941بغداد الرصافة فائز14792ذكرالكتلة الصدريةستار جبار عبدهللا حسن العتاب 

ي1950بغداد الرصافة
ي علي الموزاب 

فائز11117ذكرالكتلة الصدريةجواد احمد راض 

فائز7603اننىالكتلة الصدريةابتسام سويلم عويد وحيد البديري1927بغداد الرصافة

7331ذكرتحالف الفتححميد كاظم عواد راعي الزاملي1934بغداد الرصافة

 العكيلي1928بغداد الرصافة
5700ذكرقادمونكامل عنيد حست   صحت  

ي1953بغداد الرصافة ي حسن العقاب  3552ذكرنافع عبد كرج 

ي1939بغداد الرصافة  علي كريم فنجان العكن 
يحست  

3092ذكرتحالف النهج الوطن 

ي1923بغداد الرصافة
ي صالح الشحماب 

يعدنان جبار صح 
3038ذكرتحالف العقد الوطن 

2609اننىحركة إمتدادفاتن محي محسن حسن القرغولي1930بغداد الرصافة

2470ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةرحمن علي مهدي طاهر الفياض1920بغداد الرصافة

1997اننىحركة حقوقعاصفه عباس قادر محمد الدلوي1929بغداد الرصافة

1103ذكرعلي جعفر علي حست   العالك1947بغداد الرصافة

945اننىالجماهي  الوطنيةوسن عبدالعباس رشيد محمد الوائلي1922بغداد الرصافة

ي1952بغداد الرصافة 878اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةنداء صباح زبون عكيب الكعن 

653ذكرعماد عداي ضميد مجذاب العكيلي1957بغداد الرصافة

ي1955بغداد الرصافة
يف  605اننىتيار الفراتت  حوراء زين العابدين خلف موس الشر

541ذكرتجمع أقتدار وطنسندباد عجيل مزهر جياد االسدي1948بغداد الرصافة

487اننىحركة الوفاء العراقيةابتسام جاسم تركي عبود العكيلي1958بغداد الرصافة

ي1959بغداد الرصافة ي العقاب 
477ذكرحركة الوفاء العراقيةعالء حسن فرج راض 

430ذكرعبدالرحمن عبدهللا خميس جاسم الربيعي1960بغداد الرصافة

417ذكرقادمونواثق ابراهيم فدعوس مشهد الشمري1933بغداد الرصافة

ي جاسم الشمري1949بغداد الرصافة
398اننىحراك الجيل الجديدهند جبار دلف 

ي1931بغداد الرصافة
383ذكرقادمونعلي خلف حسن خرس القريىسر

اقة كانونشيماء صالل عبيد رجه التميمي1932بغداد الرصافة 358اننىارسر

332ذكرمحمد طراد فليح شبيب العكيلي1943بغداد الرصافة

ي1926بغداد الرصافة 307اننىتجمع الفاو زاخوعروبه تركي سويف منجل كالب 

ي1945بغداد الرصافة ه عبدالرسول كاظم سدخان العتاب  306اننىتجمع أقتدار وطنسمي 

271ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحاتم عويد علوان فرج الدفاعي1936بغداد الرصافة

يليل علي منشد غافل الالمي1938بغداد الرصافة
260اننىحزب اليقت   الوطن 

255ذكرحركة حقوقصادق سلمان غافل مرهج العكيلي1935بغداد الرصافة

ي1942بغداد الرصافة 250ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النوربرزان يازع صليل طالل الركاب 
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المرشح
الحالةعدد االصوات

ي1954بغداد الرصافة
يمهيمن احمد محمد حست   الثابن 

248ذكرحزب اليقت   الوطن 

ينوال هاشم سلمان فزاع الموسوي1951بغداد الرصافة
205اننىالحزب المدب 

 علي مجاري الوائلي1925بغداد الرصافة
ياحمد حست  

173ذكرالحزب المدب 

ي1937بغداد الرصافة
ي العراقانيس شاكر كاظم هندي الشحماب 

 
ي العشائري ف

145ذكرالتيار الوطن 

ي الديمقراطيعلي شياع مخيف ابوحسنه الفتالوي1924بغداد الرصافة
144ذكرالتحالف المدب 

130اننىقادمونليل كريم سلمان محمد الساعدي1940بغداد الرصافة

118اننىتجمع الكفاءات والجماهي رؤى جالل محمد كاظم التاجر1944بغداد الرصافة

فائز10001ذكرالكتلة الصدريةحسام غازي عباس جابر السعدي11043بغداد الرصافة

فائز8996ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد فاضل جاسم محمد الدليمي11026بغداد الرصافة

8810ذكرائتالف دولة القانونعلي فيصل فهد فياض الفياض11041بغداد الرصافة

ي11038بغداد الرصافة
4325ذكرتحالف الفتحمحمد جاسم حمود فياض الموزاب 

ي11023بغداد الرصافة ي جويعد الدراج 
فائز3273اننىالكتلة الصدريةشيماء عبد ماض 

2496ذكرتجمع البناء واالصالحدريد نجم عبود عباس الربيعي11035بغداد الرصافة

ي11048بغداد الرصافة ي موزان محيسن الدراج 
اقة كانونشاكر راض  2217ذكرارسر

2055ذكرعلي خليل ابراهيم حمادي العامري11036بغداد الرصافة

1276اننىتيار الفراتت  سهيله مسلم كاظم محمد الساعدي11037بغداد الرصافة

1257ذكرفالح حسن ياست   يوسف الموسوي11039بغداد الرصافة

1253اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةرغد حست   كشيش خزيم المنصوري11045بغداد الرصافة

ي11042بغداد الرصافة
1050ذكرتجمع تربويونسالم خليل اسماعيل شبيب الدلف 

ي الساعدي11049بغداد الرصافة
796ذكرعبدالحست   عبدالواحد بدن ثاب 

621ذكرالمنقذونعبدالرحمن درع علي فياض العامري11022بغداد الرصافة

ي حسون السواعدي11024بغداد الرصافة
595ذكروليد عيىس راض 

524ذكراحمد كامل خماس عبد الدفاعي11027بغداد الرصافة

456ذكرتجمع أقتدار وطنصفاء عسكر سلمان مهدي الربيعي11040بغداد الرصافة

 عبود الربيعي11030بغداد الرصافة
391اننىكتلة درع العراقابتسام رحيم عبدالحست  

ي الديمقراطيةتغريد محمد مهاوش نارص الحريشاوي11031بغداد الرصافة
300اننىحركة نازل أخذ حف 

299ذكرقادمونحيدر قاسم ابراهيم نايف الدليمي11047بغداد الرصافة

ي الساعدي11050بغداد الرصافة
286اننىقادمونعروبه زامل صليح ثوين 

254ذكرعلي ضاري علي الفياض العامري11025بغداد الرصافة

ي11044بغداد الرصافة
235ذكرتجمع برلمان الشعبغزوان حيدر عبدالحست   حمد الخرساب 

229اننىجنان كاظم جلود عامر الشمري11028بغداد الرصافة

يمنتظر سلطان حاجم سلطان السلطان11046بغداد الرصافة
 
175ذكراقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

ي11020بغداد الرصافة 152ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعوده ماهر غانم صالح الدراج 

144ذكرائتالف قادرونمحمد لفته عطاهللا نارص الساعدي11021بغداد الرصافة

135اننىعزم/تحالف عزم العراق شيماء فاضل فيصل نجم الجبوري11033بغداد الرصافة
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المرشح
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ي11034بغداد الرصافة 106ذكرقادمونماجد عباس عبود حمد الحمي 

75ذكرحزب  االمانةصادق كاطع خشان لفته11032بغداد الرصافة

ي11029بغداد الرصافة 54ذكرتيار الكلمةحسام فاضل كريم اسماعيل العمي 

فائز56702ذكرجمال احمد محمد سيدو4120دهوك

ي4127دهوك
يخالد سليم امت   جاسم الريكاب 

فائز29083ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يخليل غازي حسن شيخ اومر4123دهوك
فائز26487ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يفهمي سلمان حسن محمد4124دهوك
22565ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يافت   سليم نوري سليم4125دهوك
فائز19265اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي4121دهوك
6075ذكرصباح عبدالعزيز محمدصالح حست    اتروسر

3892اننىحراك الجيل الجديدريمان زهي  زبي  سعيد4128دهوك

يبروين بايزيد صالح عتو4126دهوك
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

600اننىالحزب االشي 

536ذكرجمعه محمد علي سيفو4122دهوك

يسگڤان يوسف بشار صالح اغا4221دهوك
فائز28003ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز24442ذكرعمر صالح عمر فارس4226دهوك

يعبدالواحد احمد رشيد عبدالقادر طيب4223دهوك
23509ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي4225دهوك
و الهاجاب  يزوزان علي صالح بي 

فائز21457اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

6345اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانسوسن شاهت   محمود شاهت  4224دهوك

4172ذكرحراك الجيل الجديدفاروق عمر محمد درويش العبدي4227دهوك

يجاسم هاشم محمد سلو4222دهوك
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

772ذكرالحزب االشي 

436ذكرسالم علي شاباز محمد4220دهوك

يموفق شهاب باشا شهاب4320دهوك
فائز29990ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يجياي تيمور عبدال عبدالقادر4322دهوك
فائز25846ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز18695اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانايمان عبدالرزاق محمد عارف4326دهوك

ي عبدالخالق عبدالقادر4321دهوك يفيان صي 
فائز18502اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يخشو عبدهللا اسماعيل معروف كوران4324دهوك
16836ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

11228ذكرحراك الجيل الجديدارام حست   محمدصالح عبدالرحمن ملكو4325دهوك

يوليد خالد طيب خالد4323دهوك
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

539ذكرالحزب االشي 

ينهرو محمود قادر سعيد5126اربيل
فائز44928ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يسيبان عزيز حدو خدر5125اربيل
فائز37099ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يمحمد صديق محمد ياست  5127اربيل
فائز33656ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

27604ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانفيصل كريم خان محمود خليفه  برادوسن 5124اربيل

16234ذكرحراك الجيل الجديدكورده وان جمال محمد ابراهيم5121اربيل

يجوان عبدهللا عمر عبدهللا5123اربيل
فائز12843اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي5128اربيل يراژان عبدالفتاح رسول حاج 
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

870اننىالحزب االشي 

ي5122اربيل
710ذكرقادمونعلي وادي حسن علي البياب 
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مت   حمد بك بايز حمد5120اربيل 483اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانرسر

ي  منتك5220اربيل
 
يخدر علي صادق صوف

فائز25373ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز24626اننىحراك الجيل الجديدوزيره احمد برايم مال5225اربيل

يامانج محمود اسعد فتاح  هرك5223اربيل
فائز23632ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز18370اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانكوردو عمر عبدهللا صالح5221اربيل

2008ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانعبدالسالم محمد سلطان عزيز5227اربيل

يسميه كريم خان يحن  اومر5224اربيل
1652اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

1030ذكرقادمونابوبكر محمد مولود محمد دربندي5222اربيل

ي  عبدهللا5226اربيل
 
يمصطف  ابراهيم حمه صوف

اكي الديمقراطي الكوردستاب 
702ذكرالحزب االشي 

يريبوار هادي عبدالرحمن برايم5322اربيل
فائز22600ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز13688اننىحراك الجيل الجديدڤيان عبدالعزيز عبدالرحمن محمد5326اربيل

فائز8920ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانهه ريم كمال خورشيد عثمان5320اربيل

يليل اكرم سعيد سليم5327اربيل
8517اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

4577اننىالعراق/جماعة العدل الكوردستانيةقمريه محمد نجيب حسن5325اربيل

1426اننىبخشان رشيد سعيد حمد5324اربيل

457ذكرقادموننايف لطيف خالد عزيز بلباس5323اربيل

320ذكرحزب كادجي كوردستاننوزاد جالل ابراهيم قادر5328اربيل

ي عبدالواحد5329اربيل كمانية العراقيةپنار نوزاد حاج  308اننىالجبهة الي 

فائز24217ذكرحراك الجيل الجديدمحمد اسماعيل عمر رسول5421اربيل

ي ابراهيم امت  5433اربيل
يمه ريوان قره ب 

فائز20384ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يصباح صبحي حيدر حسن5436اربيل
فائز16962ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

14809ذكرالعراق/جماعة العدل الكوردستانيةعبدالستار مجيد قادر معروف5432اربيل

ينهله قادر محمد حارس5431اربيل
فائز13872اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

10336اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانمژده اسماعيل صالح عزيز5422اربيل

2517ذكرزهي  محمدامت   رشيد خرص 5435اربيل

2237ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانبرزو مجيد عبدهللا يوسف5427اربيل

1028ذكرمسعود ابراهيم احمد ابراهيم منتك5423اربيل

كمانية العراقيةكاظم ياور انور احمد5420اربيل 559ذكرالجبهة الي 

470ذكرفيصل احمد ابابكر حمد خوشناو5428اربيل

440ذكرنريمان خالد صديق عثمان5434اربيل

كمانية العراقيةرحاب توفيق سلمان رشيد5426اربيل 408اننىالجبهة الي 

346ذكرطارق خورشيد صالح عبدهللا5424اربيل

يفه رهه نك حسن عباس عبدهللا5429اربيل
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

202ذكرالحزب االشي 

162ذكرقادموننجاه خالد حمه رشيد  صالح5425اربيل

ي5430اربيل
141اننىقادمونفرح خالد سمت   سعيد باالب 
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فائز18640ذكرحراك الجيل الجديدريبوار اورحمن وستا صالح عارف6120السليمانية

ييادكار محمود نرصهللا رضا6123السليمانية
فائز9477اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز8433اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستاننه رمت   معروف غفور امت    حمه امت  6131السليمانية

فائز8157ذكردارا حمه احمد حسن6121السليمانية

6669ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستاندانا احمد مصطف  عبدالرحمن6128السليمانية

6368ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانشاسوار امت   جالل سعيد6125السليمانية

4526ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانشوناس حست   عبدهللا محمد6132السليمانية

2935ذكرريبوار كريم محمود حست  6122السليمانية

548ذكرابراهيم احمد حست   عزيز6129السليمانية

ي6127السليمانية
اب  524اننىبناز طاهر شاكر محمد كسي  

يف احمد6126السليمانية يساالر عبدالرحمن رسر
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

232ذكرالحزب االشي 

159اننىقادموناشواق عبدالرحمن فرمان حسن الجاف6124السليمانية

يخليل حسن محمد اسماعيل6130السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

132ذكرالحزب االشي 

زنح 6226السليمانية فائز25022اننىحراك الجيل الجديدبدريه ابراهيم رشيد احمد الي 

يف محمد6232السليمانية فائز14780ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانبريار رشيد رسر

فائز11765ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستاناسو فريدون عل امت  6229السليمانية

يشنو نوري عبدهللا صالح6228السليمانية
9580اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

وت6233السليمانية 8092اننىالعراق/جماعة العدل الكوردستانيةمروارى محمد عل بي 

5242اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانريزان احمد حسن هه ردي6222السليمانية

2910ذكرسه ركه وت لطيف شمس الدين محمد6220السليمانية

542ذكركاوه برهان الدين كريم عل6234السليمانية

ي محمد معروف6223السليمانية 529ذكركاروان محمود حاج 

485ذكرنه وروز عباس سعيد احمد مانكر6221السليمانية

يباوان رزكار كمال محمدصالح6227السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

480ذكرالحزب االشي 

468اننىسناريا عبدهللا سعيد فتاح6225السليمانية

يمهاباد محمد احمد رحيم6230السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

372اننىالحزب االشي 

356اننىروناك مجيد فتاح محمد6224السليمانية

261ذكرعبدالقادر محمدجزاء صالح عثمان بابان6231السليمانية

69اننىقادمونسلوى حست   عل امت   ياملك6235السليمانية

يف عبدهللا خوامراد6320السليمانية فائز15952اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانجرو حمه رسر

فائز14719ذكرمثن  امت   نادر حست  6327السليمانية

فائز12082ذكرحراك الجيل الجديداريان عزيز احمد يوسف تاوكوزى6324السليمانية

11431ذكرالعراق/جماعة العدل الكوردستانيةاحمد حمه رشيد احمد محمد6325السليمانية

ياشواق نجم الدين عباس محمد جاف6322السليمانية
11073اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ينرمت   غريب عبدالقادر عبدالرحمن قالقالي6321السليمانية
 
430اننىالوئام العراف
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يامانج محمدامت   محمدعل عبدالقادر6326السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

426ذكرالحزب االشي 

348ذكرحزب كادجي كوردستانني   جمال كمال الدين نجم الدين6323السليمانية

فائز28987اننىحراك الجيل الجديدرسوه عبدالواحد قادر ابراهيم6421السليمانية

فائز25116ذكرالعراق/جماعة العدل الكوردستانيةسوران عمر سعيد احمد6422السليمانية

 امت  6420السليمانية
فائز19714ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانغريب احمد مصطف 

فائز17307اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانبدريه حست   عزيز داودحسن6428السليمانية

يناسكه عبدهللا رسول حمه ره ش6430السليمانية
15240اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

5197ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانابوبكر بايز الي بايز6423السليمانية

503ذكرمحمد حسن حمد خرص 6429السليمانية

452ذكرئامانج احمد قادر محمود6424السليمانية

249ذكرحزب كادجي كوردستاناحمد خدر عباس محمد6425السليمانية

يبهزاد شفيق خلف جرجيس زنكنه6427السليمانية
 
247ذكرالوئام العراف

يهمزه رسول مامالي ابراهيم6426السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

220ذكرالحزب االشي 

فائز21587ذكرحراك الجيل الجديدموفق حست   قادر كريم6521السليمانية

يشوان محمد روستم عبدهللا6524السليمانية
فائز9521ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ان زنكنه6520السليمانية فائز7851اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانرسوه محمد رشيد مي 

فائز7504ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانكاروان علي يارويس حمدعزيز6532السليمانية

7471ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانرزكار محمد كريم معروف6528السليمانية

6255ذكرغالب محمد علي شكر6530السليمانية

2881ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانهوشيار عمر عل محمد6533السليمانية

يهه فال محمد عبدهللا عمر6522السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

554ذكرالحزب االشي 

ي6527السليمانية
كمانية العراقيةبرسن جهاد محمد علي البياب  445اننىالجبهة الي 

349اننىيشى رجب كمر علي  مراد6523السليمانية

يكريم حست   فتح هللا خرص  الدلوي6525السليمانية
 
319ذكرالوئام العراف

162اننىقادمونكونول نورالدين عثمان عمر الونداوي6529السليمانية

ي6531السليمانية زنح  154ذكرقادمونريبت   عبدالرحمن فتاح قادر الي 

يبه يمان احمد حمه حسن قادر جاف6526السليمانية
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

101اننىالحزب االشي 

67ذكرقادمونداره وان عبدهللا مجيد حميد شوان6534السليمانية

ياخالص صباح خرص  حست   الدليمي12128نينوى
فائز16408اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي12132نينوى يطعمه عبدهللا حمادي حنظل اللهين 
فائز13321ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي12130نينوى
فائز7135اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستاناحالم رمضان فتاح اسماعيل الكاكن 

ي12123نينوى 4291اننىتحالف الفتحيشى محمد رجب حست   الشامي 

ياحمد يونس مصطف  سلطان الحاصود12135نينوى
3616ذكرتحالف العقد الوطن 

3362ذكرالجماهي  الوطنيةعامر عبدالرحمن محمدعلي احمد الزبيدي12131نينوى

2236ذكرللعراق متحدونامت   طيبان احمد محمد العبيدي12125نينوى
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ي12136نينوى  معيد اللهين 
ي رحال عبد حست  

2032ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12122نينوى
ي ضيغم محمد عبدهللا حسن الحمداب 

1581ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1065اننىامنه محمد عطيه حسن الجبوري12133نينوى

990ذكرمازن خليل عبدهللا محمد السياف12129نينوى

900اننىعزم/تحالف عزم العراق ساره حامد احمد محمد السبعاوي12127نينوى

ي سيمر حسن12134نينوى يميثاق حاج 
826اننىائتالف العمق الوطن 

ي يوسف حبيب  زنكنه12121نينوى 710ذكرخليل حح 

ي انعام فتحي عبدهللا موس العكيدي12124نينوى
351اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

108اننىسوريا محمود احمد قدو القدو12126نينوى

104ذكرقادمونسعد اثي  سعيد سليم جردق12120نينوى

ي12221نينوى
 سعيد محمد احمد كلي روماب 

يكافت  
فائز15620اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يف سليمان علي بلنك الباستكي12224نينوى يرسر
فائز14690ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي12228نينوى
وان جمال خرص  خالد الدوبرداب  يشي 

فائز11888ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز8183اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانرونزى زياد سيدو رشو بك12226نينوى

ي12227نينوى زنح  يعبدالسالم شعبان محمد احمد الي 
7222ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي الحديدي12236نينوى
ي رعد علي نجم عبىسر

6682ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي12240نينوى
ي راكان صباح غازي حسن الطاب 

4922ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12220نينوى
2754اننىتحالف الفتحمديحه اسماعيل احمد رضا البياب 

ي12241نينوى
2570ذكرعزم/تحالف عزم العراق مزهر ذياب احمد عالوي الجحيىسر

2083ذكرللعراق متحدونخالد خليل ابراهيم كراف الحديدي12225نينوى

ي12237نينوى ي كنح  يماجد جمعه حاج 
1392ذكرالعراق_الحزب الشيوعي الكردستاب 

1276ذكرتحالف الفتحمحمد ابراهيم علي عيىس الشبكي12235نينوى

882اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةنجران اكرم جواد محمدرضا النعيمي12234نينوى

ي محمدسليم محمود داؤد حست   الداؤدي12242نينوى
720ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

576اننىائتالف دولة القانونرنا هاشم نجم عبدهللا النعيمي12232نينوى

ي اعتماد عبدهللا عزيز عيىس االغا12239نينوى
490اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12230نينوى
يفكاب  490ذكرسعدي صالح احمد ابراهيم الي 

ي12223نينوى
457اننىبلقيس عزالدين يوسف احمد الحمداب 

432اننىللعراق متحدونورود انور سعيد وهب الجبوري12222نينوى

359ذكرفاضل خرص  خلف حسن العباسي12233نينوى

258ذكرحركة الشباب للتغي عماد محمد حامد ذنون الراشدي12229نينوى

242ذكرالجماهي  الوطنيةمحمود حميد هزاع كريم الحديدي12238نينوى

59ذكرقادمونعبدالخالق احمد اسماعيل ياست   الدباغ12231نينوى

يمحما خليل قاسم حسن12320نينوى
فائز17790ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

يفيان دخيل سعيد خرص 12324نينوى
فائز11934اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 
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يماجد خلف حمو مسطو12330نينوى
فائز8556ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي12323نينوى
 
7451ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانمجيد احمد اسماعيل احمد السموف

و سليمان سليمان12322نينوى يمروه مراد رسر
5261اننىتحالف العقد الوطن 

ي12327نينوى
4413ذكرللعراق متحدونعبدالرزاق جي  خرص  فراز المتيوب 

3651ذكرحزب الحرية والديمقراطية االيزيديةسمي  درويش خلف نمر ال جندو12332نينوى

ي12326نينوى
2503ذكرفرحان احميد عباس احمد الجحيىسر

1502ذكرجاسم محمد حست   اسود االسودكو12333نينوى

ي12334نينوى
ي بسمه رعد دحام محمود الخاتوب 

1411اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

990ذكرراكان راشد طحان رسحان12321نينوى

720ذكرحركة إنجازعزيز عواد سالم حشاش الجبوري12325نينوى

606ذكركتلة االستقرارصالح محمود احمد صالح  العزاوي12328نينوى

ي12331نينوى
ي عبي  هادي مروان احمد البياب 

97اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

حال سامي خضي  محمد الياست  12329نينوى
27اننى

فائز17197ذكرنايف مكيف شنان دباس الشمري12437نينوى

يابراهيم محمد قبو هسام ال عثمان12422نينوى
فائز16419ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز15358ذكرمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري12453نينوى

12886ذكرتحالف الفتحمختار محمود يوسف سلمان الموسوي12458نينوى

9580ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةخليل محمدسعيد احمد عباس جوالق12442نينوى

يفواز محمد ذياب شالل الجربا12460نينوى
6568ذكرتحالف العقد الوطن 

ي12449نينوى
5487ذكرمحمد محمود ظاهر محمود الجحيىسر

فائز4919اننىحركة حسم لالصالحزليخه الياس قلي قدو بكار12435نينوى

ي12431نينوى
يفكاب  4878اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانعزيزه عبدالعزيز كامل حفظ هللا الي 

4612اننىتحالف الفتحلليال محمدعلي يونس وهب العطو12440نينوى

ي12426نينوى
4171ذكرخرص  احمد ضيفان خلف الجحيىسر

ي ساجده محمد يونس عبدالكريم االفندي12454نينوى
4024اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3346ذكرعبدالرزاق محمديونس عبدهللا وهب الوهب12443نينوى

ي12441نينوى
 علي الجحيىسر

3338ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد ابراهيم حست  

3326اننىفوزه محمد علوان محمد الحست  12433نينوى

يبشي  احمد محمد عبدهللا الصبيح12447نينوى
3133ذكرائتالف العمق الوطن 

2480ذكرفراج نغيمش فرج جي  الشمري12430نينوى

ياحالم محمد سعيد مصطف  عباس12439نينوى
2404اننىتحالف العقد الوطن 

ي ابتسام عبدهللا عباس محمد ال امت  12427نينوى
2232اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2212ذكرصدام خالد نوري فيصل الفيصل12432نينوى

ى علي غالب يونس مجيد بلو12428نينوى 2186اننىكي 

ي12452نينوى 1537اننىنهله حست   سعدهللا ويردي هباب 
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1439ذكرمحمود جراد مجذاب حميد الجبوري12429نينوى

957ذكرللعراق متحدونمثن  محمد عبدهللا حست   الدوله12423نينوى

907ذكررياض حست   ابراهيم حست   البقال12444نينوى

ي خلف عذاب شاهر فرج الشمري12457نينوى
897ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي عاشور محمد المول12446نينوى
639اننىفائزه عوب 

ي محمد السيد12459نينوى
489ذكريارس هاشم تف 

ي عبدالحكيم محمديونس خليل ابراهيم البقال12434نينوى
467ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

466ذكرعزم/تحالف عزم العراق خزعل ذيبان جابر حسن اللويزي12448نينوى

444ذكرحازم ذعيذع حمود عجيل الشمري12438نينوى

427اننىعزم/تحالف عزم العراق هدى طالب علي عبدالرحمن الجبوري12436نينوى

384ذكرتيار الكلمةسليمان محمد حسن نعمات الجرجري12451نينوى

382اننىورقاء حمد محمد خضي   اللويزي12425نينوى

224ذكرعادل طه صالح محمد الجبوري12420نينوى

يصفوان بشي  يونس محمد12445نينوى
207ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي12421نينوى اب 
122ذكرقادمونحست   خالد محمد خالد الشر

ي علي حموش علي المول12424نينوى
110ذكرتحالف الفتحمحمدتف 

63اننىقادمونرغاد حميد حست   ظاهر النارص12450نينوى

ي12524نينوى ي فالح حسن زيدان خلف اللهين 
فائز12071ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يعبدالرحيم جاسم محمد مطلك محمدالمطلك12589نينوى
فائز11432ذكرتحالف العقد الوطن 

يمنصور مرعيد عطيه حمد الجبوري12577نينوى
فائز9749ذكرتحالف العقد الوطن 

فائز6242ذكرحركة حسم لالصالحاحمد عبدهللا محمد موس الجبوري12558نينوى

5053ذكرعزم/تحالف عزم العراق احمد مدلول محمد مطلك الجربا12588نينوى

فائز5040اننىالجماهي  الوطنيةرحيمه حسن احمد فرحان الجبوري12536نينوى

يخلف اعبيد عبدهللا اهالل الحديدي12581نينوى
5028ذكرتحالف العقد الوطن 

ي12586نينوى 4756ذكرالجماهي  الوطنيةعبدالرحمن علي عبدهللا حمود الخفاج 

4604اننىعزم/تحالف عزم العراق ناديه نارص حميد عبدهللا الجبوري12525نينوى

4554ذكرعبدالرحمن محمود برجس غرب الجبوري12584نينوى

3810ذكرعزم/تحالف عزم العراق عالء احمد حسن عبيد الجبوري12532نينوى

3713ذكرعلي جراد عجرف حست   الجبوري12563نينوى

ي12572نينوى
ي رائد يوسف حماد عفت   الجغيف 

3601ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3380ذكرعزم/تحالف عزم العراق زاهد محمد سلطان عباس العباسي12554نينوى

3329ذكرعبدالكريم محيسن صالح خالد الخالد12560نينوى

ي12574نينوى
3203ذكرمجبل حسن محمد حست   البدراب 

3131ذكرزياد طه محمود طه العكيدي12520نينوى

3013اننىعزم/تحالف عزم العراق هند خرص  احمد حسن القيىسي12580نينوى
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2952ذكرمحمد خليل طميش فنش المعماري12575نينوى

2871ذكرعلي خضي  احمد محيميد الجبوري12555نينوى

ي نوره سالم محمد حماد البجاري12565نينوى
2484اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2107ذكرعزم/تحالف عزم العراق عبدالرحمن سلطان محمد سلمان الوكاع12582نينوى

ر حمادي سلطان يوسف البوحمد12557نينوى 1933ذكرمي  

1877ذكرسبعاوي ابراهيم محمد العطاهللا12539نينوى

 علي محمد الجبوري12531نينوى
1624ذكرمحمد حست  

ي كوكب علي صالح عباس السبعاوي12526نينوى
1466اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12566نينوى 1399ذكرحسن خلف حسن محمد اللهين 

1354ذكرمهند غانم عبو محمد العبيدي12529نينوى

1179ذكرياست   حنوش خليف زبيد العبيدي12528نينوى

1178ذكرعزم/تحالف عزم العراق سعد محمد سليمان عواد السبعاوي12537نينوى

ي عمار خلف حسن علي الحديدي12549نينوى
1171ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي12562نينوى
1117اننىايالف محمد شويت محمد البدراب 

ي12538نينوى 1039ذكرسعدي حمد ثلج احمد اللهين 

ي12583نينوى
834ذكرسالم علي ذهبان سالم الحسوب 

823ذكراسامه عبدهللا صالح عبدهللا الجبوري12587نينوى

800اننىللعراق متحدونسناء سعيد محمد حمدان الجبوري12521نينوى

785ذكرالجماهي  الوطنيةعلي حست   خلف جراد السبعاوي12550نينوى

ي سهام عباس علي حمادي الجبوري12573نينوى
779اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12545نينوى
يسمياء نجم عبد فرحان القراب 

777اننىتحالف العقد الوطن 

 علي صالح االحمدي12592نينوى
772ذكركتلة عراق النهضة والسالممحمد خرص 

650ذكرالجماهي  الوطنيةمحمد حمد امديد ولي الجبوري12548نينوى

633اننىكتلة عراق النهضة والسالمملكه عجيل بدر يوسف االحمدي12561نينوى

622اننىحركة حسم لالصالحامل عبدهللا احمد فالح الجبوري12579نينوى

595ذكرمحمد صالح حماده وهب الصالح12578نينوى

557ذكرقادمونخالد صالح عبدالجادر نجم الجبوري12533نينوى

545ذكرسيف صالح منصور عسكر الجبوري12569نينوى

يحسن شبيب ابراهيم عيىس السبعاوي12571نينوى
 
537ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

491ذكرللعراق متحدوناحمد سلطان حادي يوسف العكيدي12552نينوى

ي حروش حميدي حروش عبدالعزيز الشمري12522نينوى
429ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12553نينوى
418ذكرقادمونعثمان قاسم عبدو عمر الخاتوب 

358ذكرابراهيم حامد نخيالن دايس الشمري12590نينوى

340اننىتحالف الفتحامل فرحان علي احمد الجبوري12535نينوى

يخالد عزيز علي قادر ئومربلي12547نينوى
327ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 
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296ذكرللعراق متحدونبشار كامل مجيد طابور الجبوري12591نينوى

ي12576نينوى
ي البدراب  285ذكرسبهان عبد عبدهللا حح 

ي12546نينوى 248ذكرممدوح مجحم زيد دخيل ضفي 

228ذكراحمد خلف تركي عبدهللا الجميلي12585نينوى

ي12568نينوى
ي حنان احمد نظر محمود  الخاتوب 

204اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

164اننىتحالف تصميمشاهه صالل حنش حميد العكيدي12559نينوى

159اننىمنتىه احمد عبد عبدهللا الجبوري12523نينوى

يعبدالقادر محمد نجم عبدهللا الجبوري12544نينوى
142ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي12570نينوى
139ذكرطالل سالم صالح جمعه الحمداب 

136ذكرحركة وعي الوطنيةاسامه شاهر احمد خلف الجبوري12540نينوى

ي قضي عبدهللا فتحي حست   العكيدي12564نينوى
111ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

96ذكرللعراق متحدونفالح محمد عبدهللا خالد المعماري12567نينوى

92ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانعبدالستار عبدالجبار رمضان عطيه الجبوري12543نينوى

85ذكرسعود سطم حمد عبد الجبوري12530نينوى

60ذكرفيصل ياست   حادي يوسف العكيدي12527نينوى

37اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةنوره محمود احمد عواد الجاسم12534نينوى

30ذكرحميد هزاع متعب جزاع الحدب12551نينوى

ي12542نينوى
28ذكرعزم/تحالف عزم العراق حميد هجيج عبيد احمد الجغيف 

12ذكرقادمونعلي مليح احمد خضي  الزوبعي12541نينوى

فائز9983ذكرحركة حسم لالصالحثابت محمدسعيد رضا خرص  بشار126103نينوى

ي وطبان جميل منصور عبدالعزيز الجبوري12696نينوى
فائز5548ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز5179ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمدنوري احمد حمود عبدربه الجبوري126100نينوى

ي12680نينوى
يخالد سلطان هاشم احمد الطاب 

 
ي العراف

وع الوطن  فائز5149ذكرالمشر

4880ذكرالجماهي  الوطنيةطالب عبدالكريم محمود حامد المعماري12668نينوى

4780ذكرالجماهي  الوطنيةعبدالرحمن حسن خالد عبدهللا الخالد126117نينوى

4724ذكرعزم/تحالف عزم العراق حسن خلف علو حميد الجبوري12634نينوى

ي12642نينوى
4598ذكرعمار ثامر عزيز محمد المشهداب 

ي محاسن حمدون حامد حسن الدلي12621نينوى
فائز4543اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

4114ذكركتلة عراق النهضة والسالمنواف سعود زيد فرحان الباشا12664نينوى

ي انتصار علي خرص  محمود الجبوري12666نينوى
4040اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3438ذكرعزم/تحالف عزم العراق حسام الدين سعدون حامد حمدون الرمضان12697نينوى

ي126115نينوى
3409ذكرللعراق متحدوناسامه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز النجيف 

ي12624نينوى
ي احمد فكاك احمد حمد البدراب 

2977ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2900ذكربسام محمد سلطان عبدهللا الجواري12687نينوى

2510ذكرخالد محمود دخيل محمد الحديدي12638نينوى
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2311ذكرعلي حست   عطا هللا علي الجبوري12675نينوى

ي12647نينوى
ي منهل محمدفوزي صابر يونس الغريرالمشهداب 

2100ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2060ذكرالجماهي  الوطنيةمحمد صالح خلف حست   الجبوري12639نينوى

ر فارس الجارهللا12620نينوى يعلي عبدالكريم مي  
1990ذكرتحالف العقد الوطن 

1989ذكرساجر صباح فتحي ابراهيم الجبوري12653نينوى

1861ذكرعزم/تحالف عزم العراق بسام عبد ابراهيم جرود اللويزي12641نينوى

1611ذكرعنان صالح احمد خرص  المعماري12677نينوى

1602اننىللعراق متحدونهديل غدير حست   حمدي المعماري126116نينوى

1589ذكررعد عبدهللا علي مصطف  المصطف 12671نينوى

1446ذكركتلة االستقرارفرحان صالح تركي عران العلي12640نينوى

ي عدي احمد ابراهيم احمد  الزبيدي12626نينوى
1430ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1361اننىهناء فرج صالح هايس الجبوري12690نينوى

1238ذكرتحالف تصميمجمال سعيد حسن نجم النجماوي12691نينوى

1170ذكركتلة االستقرارمحمد محمود حسن عكله الجبوري126113نينوى

1155ذكريوسف محمدشفاء يوسف يونس كشموله12682نينوى

ه محمد فتحي محمد العكيدي12637نينوى 1152اننىسمي 

ي12643نينوى
1091ذكركتلة عراق النهضة والسالمغازي فيصل محمد يحن  الطاب 

1057ذكرعبد محمدطاهر حمود عبدربه الجبوري12693نينوى

1056اننىخالده اسماعيل محيميد حست   المعماري12658نينوى

يخالد عطيه جاسم محمد الجبوري12674نينوى
1033ذكرتحالف العقد الوطن 

يجاسم احمد انهي  محل الجبوري12645نينوى
1023ذكرتحالف العقد الوطن 

يعدي صابور محمد حست   الراشدي12683نينوى
972ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي12632نينوى
ي قضي شالل محمد اليونس المشهداب 

960ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

953ذكرللعراق متحدونمحمد حمادي ياست   محمود الجبوري12631نينوى

929اننىعزم/تحالف عزم العراق هيام الهام عبدال عزو الصفار12670نينوى

ي12669نينوى
894ذكرالجماهي  الوطنيةجمعه ابراهيم خرص  عويس المتيوب 

ي12676نينوى
884ذكرفاضل اسعد صالح وكاع المتيوب 

824اننىغفران يونس محمد جاسم الجبوري12652نينوى

ي12695نينوى 802ذكرعزم/تحالف عزم العراق منهل مشعل خليل مصطف  العي  

741ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةزياد نافع عبدهللا كلو الكلو12649نينوى

707ذكراحمد علي راكان عبدالعزيز الجربا12679نينوى

701ذكركتلة عراق النهضة والسالمشهاب محمد محمود طه ال طه126101نينوى

ي نشوان صالح علي عبدهللا الجبوري12673نينوى
694ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

658ذكرمازن نزار فضل محمد السنجري126106نينوى

ي126185نينوى
ي االردين 

652ذكرعزم/تحالف عزم العراق صالح محمد حسن اردين 

Page 22 of 93



اسم المحافظة
رقم 

المحافظة

الدائرة 

االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

642ذكرخالد علي سلطان حسن الحديدي12698نينوى

يحست   خلف حمدان خليف الحمدان126107نينوى
 
ي العراف

621ذكرحزب االتفاق الوطن 

536اننىجميله محمد سلطان سوادي العبيدي12625نينوى

519اننىقادمونريم ماشاءهللا حامد عبدهللا الزيداوي12699نينوى

506ذكرعبدالرزاق محمد جاسم علي الجبوري126110نينوى

499ذكربشار عبدالكريم عطاهللا خرص  الجبوري12689نينوى

470ذكرللعراق متحدوناحمد سعود خطاب جنعان اللويزي12662نينوى

ينجالء يونس جاجان عبار الحمدي12651نينوى
432اننىتحالف العقد الوطن 

ي12686نينوى
زا الكوياب  384ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانمروان خليل يحن  مي 

ي12630نينوى 374ذكرهيثم عامر جاسم محمد شكرج 

ي12685نينوى
357ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانعمر عثمان سيف الدين عبدي الحمدوب 

ي126104نينوى
329ذكرائتالف قادرونزياد احمد عبداحمد سليمان الجحيىسر

ي12688نينوى
328ذكريوسف مؤيد محمود حست   الجحيىسر

ي12694نينوى
321ذكرعزم/تحالف عزم العراق محسن عبدالقادر صالح محمد الحمداب 

314ذكرميش احميد طه حماده الجبوري12665نينوى

312ذكركتلة عراق النهضة والسالممهدي صالح مرعي حسن الدليمي12644نينوى

نور علي عبود رسور  العبيدي12681نينوى
309اننى

284اننىحركة إنجازسحر نايف ابراهيم احمد الغثيث126108نينوى

274ذكرحسن علي محمد عبدهللا الجبوري126112نينوى

يحسناء خلف صالح عزيز الجبوري12660نينوى
216اننىائتالف العمق الوطن 

ي الجادر12622نينوى 211ذكراياد علي احمد غرب 

210ذكرالمنقذونمحمد علي حست   محمد النعيمي12627نينوى

207ذكريونس تركي محمود اسماعيل الجبوري12646نينوى

ي12678نينوى
206ذكراحمد محمد خرص  احمد الجحيىسر

206ذكرائتالف سالمة وطنابراهيم سعد خرص  عزيز النعيمي12636نينوى

177ذكرحركة إنجازطالل ابراهيم علي صالح المحمد12628نينوى

138ذكرائتالف قادرونقتيبه علي محمد صالح الحديدي12623نينوى

135ذكرتيار الكلمةرائد طه عزيز صالح المظلوم126109نينوى

132ذكراحمد خلف صالح ياست   العبيدي12648نينوى

129ذكرخالد قاسم يحن  علي البجاري126102نينوى

122ذكرائتالف قادرونبشار محمد سلو احمد العبادي12629نينوى

113اننىائتالف سالمة وطنبان ناظم محمود خطاب المول126114نينوى

95ذكرنبيل عبدالحميد سعيد عزيز الدليمي12635نينوى

ي12692نينوى
89ذكرابراهيم عبدالقادر يونس صالح الحمداب 

84ذكرلؤي عبدالقادر محمد عبدهللا الراشدي12667نينوى
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يالهام خطاب عبدهللا محمدعلي الجماس12654نينوى
 
ي العراف

وع الوطن  83اننىالمشر

71ذكرتجمع تربويونحسن اسماعيل احمد خاير العبدجدو126111نينوى

61اننىائتالف الوطنيةسناء امي  محمد احمد الشمري12657نينوى

51اننىقادموناحالم يونس خليل ولي المول12672نينوى

ي12633نينوى
يغزوان سلطان هادي محمد الطاب 

48ذكرائتالف العمق الوطن 

44اننىالمحافظونفاتن محمود سعيد حسن الوزان12663نينوى

44ذكرحسن يونس عبدالعزيز حمود الجبوري12684نينوى

41اننىالجماهي  الوطنيةنجاه حست   خليف محمد الجبوري12659نينوى

ي12650نينوى
41اننىتجمع العراق الجديدتيسي  محمد عبد محرم الحمداب 

23اننىحركة حسم لالصالحساهره عبدهللا يوسف عبدهللا بشار12661نينوى

21ذكرتجمع الوحدة العراقيةمحمد الياس جميل طالب الجبوري12655نينوى

ي مزاحم قاسم حمو احمد الخياط12774نينوى
فائز12742ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز7465اننىتحالف الفتحمنتىه عبدالوهاب فاضل عباس الفاضل12747نينوى

ي لقمان نجم احمد نجم الرشيدي12754نينوى
فائز5680ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي من  حست   سلطان يوسف العبيدي12753نينوى
5580اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

4505ذكرعبيد ابراهيم علي عواد الحديدي12749نينوى

4351ذكرمحمد عبدالوهاب عزيز وهب الشماع12731نينوى

ي قضي كمال الدين داود احمد االحمدي12775نينوى
3917ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي حسن ذنون سليم محمد الحيالي12721نينوى
3430ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2815اننىكتلة عراق النهضة والسالماصيل محمدرفعت صالح عبدالقادر شاهت   اغا12745نينوى

 الحيالي12755نينوى
2753ذكررياض محمود فتحي حست  

ي12767نينوى
2701اننىحركة حسم لالصالحهجي  عبدهللا محمد علي الجحيىسر

يساري هشام سياب مرزوق السياب12751نينوى
2574ذكرتجمع الصحوة الوطن 

2487اننىعزم/تحالف عزم العراق سميه غانم نايف مطرود الخابوري12780نينوى

ي12761نينوى
2244ذكرللعراق متحدونجالل محمد خليف رجب سناب 

ي12733نينوى
2058اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستاناالء عبدالحميد احمد رضا البياب 

1991اننىمرفت طالل شيت حميد العبيدي12744نينوى

1989اننىللعراق متحدونمنار بشي  يحن  محمد الرصاف12734نينوى

1761ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمحمد حازم عباس احمد قبالن12741نينوى

يرب  يونس سليمان علي القبع12729نينوى
1632اننىتحالف العقد الوطن 

1342ذكرحركة الوفاء العراقيةميش محمود محمدسعيد نجم الهاشمي12772نينوى

ي12739نينوى
1232ذكرجاسم محمد فرج يحن  الطاب 

919اننىالجماهي  الوطنيةنغم ابراهيم خليل ابراهيم الجبوري12727نينوى

ي حذامه محمد قاسم محمد اغا12748نينوى
907اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12771نينوى
741ذكررضوان احمد سليمان احمد الشهواب 
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731ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد جسام سالم جاسم الجبوري12783نينوى

716ذكرايمن عثمان راشد حسن شمام12759نينوى

ي12750نينوى
596ذكرائتالف سالمة وطنجمال مال هللا عبدهللا يونس الحمداب 

589اننىكتلة االستقرارامنه زهي  سعيد محمد الحيالي12723نينوى

ي12770نينوى
ياسماء زكي حست   محمد الطاب 

 
ي العراف

وع الوطن  499اننىالمشر

460ذكرعامر اسماعيل عبدهللا يونس حديد12728نينوى

457ذكركتلة عراق النهضة والسالمسعد موفق غانم محمدنوري ال المحروق12743نينوى

ي12773نينوى
442اننىشيماء حست   جواد محرم البياب 

يمصطف  سعد عبدالرحمن عبدالعزيز القيىسي12757نينوى
 
ي العراف

وع الوطن  434ذكرالمشر

402ذكرحركة حسم لالصالحانس شامل فاضل صديق الجوادي12763نينوى

395اننىحركة الوفاء العراقيةارساء مرعي حسن علي سلطان12725نينوى

ي12764نينوى
386ذكرالمنقذونلقمان محمود احمد حست   الحمداب 

383اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةافراح عبدالخالق يحن  محمد النعيمي12752نينوى

ي12769نينوى
 
363ذكرائتالف دولة القانوناحمد حمدون علي محمود الصوف

361اننىتيار الكلمةياسمت   سمي  محمود حمدي الراوي12758نينوى

ي12782نينوى 347اننىقادمونتغريد عبدالمجيد صالح محمد الطالن 

271ذكرعزم/تحالف عزم العراق عمر احمد علي داؤد الدازر12724نينوى

255ذكرعزم/تحالف عزم العراق غزوان محمد صالح عبدهللا العلي12779نينوى

يمصعب نجم عبدهللا علي المالوجي12720نينوى
 
ي العراف

219ذكرحزب االتفاق الوطن 

ي12735نينوى
201ذكرائتالف قادرونخليل ذاكر عبدالمحسن حسن العاب 

175ذكرحسان ازهر عمر انس البكوع12778نينوى

173اننىرساب عبدالستار عبدالواحد مصطف  الشاهري12765نينوى

ي12722نينوى 169اننىمدركه احمد محمد حسن الشوربح 

165ذكراحمد صالح حمد صادق العالف12726نينوى

ي12781نينوى
144ذكرحركة حسم لالصالحمحمدالطيب نبيل محمد محمود قصاب باسر

140ذكرقادمونمحمد عدنان دحام قاسم الراوي12766نينوى

128ذكربدران احمد عبدالخالق مصطف  العبيدي12737نينوى

ي12746نينوى
116اننىحركة الشباب للتغي نغم يعقوب يوسف يعقوب توسر

110اننىالمنقذوندنيا مجحم نارص عجرم النعيمي12776نينوى

ي12730نينوى يتغريد حازم صابر عبدهللا الفكح 
103اننىالمنتج الوطن 

ي12740نينوى
ي ضح عبدالجبار فتحي سليم الطاب 

97اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي12736نينوى
97اننىائتالف سالمة وطنزينه سالم محمد حسن الطاب 

ي12762نينوى
92ذكرتحالف تصميممعي   محمود سعيد مصطف  البدراب 

ي12738نينوى
87اننىتجمع الفاو زاخواركان عبدالقادر يحن  قاسم الحمداب 

يسالم اسماعيل حسن طه سيد12732نينوى
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

87ذكرالحزب االشي 
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83ذكرعمر عصام مصطف  سعيد الصائغ12768نينوى

68ذكرقادمونانيس يونس شهاب احمد اغا12742نينوى

ي12777نينوى
60اننىعزم/تحالف عزم العراق اسماء محمد فتاح محمد روشبياب 

48اننىالمحافظونميساء زينو محمد زين العابدين النعيمي12760نينوى

ي يوسف فرج محمد عبدهللا السبعاوي12858نينوى
فائز8305ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز6874ذكرجميل عبد محمود سباك مطاوجي12855نينوى

ي لطيف مصطف  احمد حسن الورشان12827نينوى
فائز6390ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي نهي  محمد الشمري12888نينوى
 
ر صوف 4979ذكرمي  

ي البك12846نينوى ي بسمه محمد بسيم صي 
فائز4926اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12823نينوى
ي محمد علي رمو سليمان الحمداب 

4364ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12831نينوى
ي يارس عجيل جلعو حمود الطاب 

3898ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

يمحمداقبال عمر محمود عبدهللا الصيدلي12894نينوى
 
ي العراف

وع الوطن  3637ذكرالمشر

ي12862نينوى
3387ذكرللعراق متحدونعبدهللا اثيل عبدالعزيز محمد النجف 

ي12881نينوى 3298ذكرعزم/تحالف عزم العراق انور ندى رحيل دعاج اللهين 

3147ذكرالجماهي  الوطنيةصفوك علي سلمان حمزه العزير12884نينوى

3111ذكربسام فيصل سلو داؤد العبيدي12869نينوى

يشاهت   لقمان سعيد صالح12863نينوى
2955ذكرتحالف العقد الوطن 

ي12889نينوى
2506ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمحمد ابراهيم علي سليم البياب 

2119اننىعزم/تحالف عزم العراق هدى جارهللا داؤد حسن الغبشه12842نينوى

يجميله حمران نامس محمود العكيدات12828نينوى
1831اننىالمنتج الوطن 

ي12886نينوى 1647ذكراحمد خليل درويش موس اللهين 

ي12871نينوى
يبلقيس احمد عيىس ابراهيم الكوياب 

1636اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

1606ذكريوسف محمدصالح عبدالقادر محمد الجميلي12826نينوى

ي محمد عبدالوهاب محمد شيت العبيدي12848نينوى
1582ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي12847نينوى
1555ذكرالجماهي  الوطنيةعلي جاسم محمد برغوث المتيوب 

1546اننىحركة حسم لالصالحشيماء علي سالم حست   الجبوري12885نينوى

ي فتحي حسن العبادي12837نينوى
ي احمد عبدالغن 

1537ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي الجربا12845نينوى 1521ذكرعبدالكريم محمد عبيد غرب 

ي ضفاف وليد علي حميد النعيمي12821نينوى
1410اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1366اننىشذى عبدهللا يونس محمد الزبيدي12892نينوى

1356ذكرمحمدعلي عسكر احمد صالح الشاقولي12859نينوى

كمانية العراقيةرياض محسن موس كاظم النجار12875نينوى 1346ذكرالجبهة الي 

1040ذكرصالح خلف صالح االصيفر12874نينوى

841ذكركتلة عراق النهضة والسالمسلمو رشيد سلمو صباح الراشدي12864نينوى

830ذكرعزم/تحالف عزم العراق هوار عاصف احمد محمد الزيباري12861نينوى
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يهبه طه عبدهللا صفو الكيىسي12876نينوى
830اننىتحالف العقد الوطن 

يمحمد وليد يوسف محمد البنا12868نينوى
 
ي العراف

وع الوطن  744ذكرالمشر

ه غانم يونس سليمان الجبوري12830نينوى 663اننىخضي 

629ذكرقاسم صالح عبدهللا صالح النعيمي12870نينوى

ي12829نينوى
576ذكرابراهيم محمد خلف عوض الطاب 

495ذكرالجماهي  الوطنيةمحمد عوده خلف حمادى الحديدي12838نينوى

ي12852نينوى اب 
يمحمد جي  محمد مصطف  الشر

492ذكرائتالف العمق الوطن 

434ذكرغانم صديق قاسم يونس الحديدي12851نينوى

419ذكرواثق خرص  صالح اسود السبعاوي12850نينوى

391ذكرحركة حسم لالصالحقضي سالم ابراهيم حست   السالم12867نينوى

389اننىكتلة عراق النهضة والسالماقبال حازم حمدون عزيز العبيدي12887نينوى

ي12883نينوى اب 
343ذكرمحمد ياست   عبدوش عباس الشر

ي12860نينوى 342اننىللعراق متحدونبان عدنان محمدشيت محمود اللهين 

ي مهند عارف احمد سلو العبيدي12872نينوى
307ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

304اننىهبه فالح ادريس حميد البالود12877نينوى

يمحمد وسمي اشويش علي العلي12839نينوى
 
ي العراف

276ذكرحزب االتفاق الوطن 

ي12843نينوى 274ذكرتجمع أقتدار وطنيشار محمود محمد موس الهباب 

254ذكرحركة العراق الوطنيةمهاب صباح عبدالوهاب عبدالرزاق الشيخ داود12866نينوى

ي12849نينوى
236اننىليل عبدالستار حاجم سلطان الطاب 

231اننىتجمع أقتدار وطناغادير حمزه مجيد احمد القطان12836نينوى

231اننىالجماهي  الوطنيةاشواق عبدالكريم محمد حميد الجبوري12854نينوى

229ذكرعبدالخالق حسن احمد خلف الجبوري12890نينوى

ي12841نينوى
225اننىنعم عصام حسن عزيز المشهداب 

221اننىكتلة عراق النهضة والسالمنور غانم قاسم علي العابد12833نينوى

213اننىكتلة التضحية الوطنيةهند حسن ساير خضي  العبيدي12822نينوى

ي12882نينوى ي سيف غانم غدير دبح المفرج 
151ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي12835نينوى
ياياد عبداالله حسن نجم الحمداب 

150ذكرحزب اليقت   الوطن 

146اننىائتالف قادروندعاء محمد غانم احمد المول12893نينوى

ي12880نينوى
146ذكرقادمونعبدالباسط فتحي سلطان حست   الطاب 

143ذكرقادمونجهاد نضال عبدالرزاق مصطف  لثلم12832نينوى

139اننىكتلة عراق النهضة والسالمامل يونس علي خضي  الحياوي12824نينوى

ي12891نينوى
118اننىتيار الكلمةرغد عدنان جاسم محمد الحمداب 

يوصال سليم علي محمد سمي 12873نينوى
 
113اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

ي12853نينوى
يمحمد مرعي حسن جمعه الطاب 

 
103ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

ي12834نينوى 89ذكرقادمونعبدالحافظ ابراهيم علي قدو السلن 
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ييونس بنياف معجون كولي العبادي12820نينوى
82ذكرائتالف العمق الوطن 

77ذكرتيار الكلمةايفان رفيق حسن عثمان الزيباري12844نينوى

ي12840نينوى
74اننىقادمونرنا محمدصالح حمودي علي الطاب 

70اننىالمنقذونمنال احمد يحن  محمد العبادى12825نينوى

ي12857نينوى 50ذكركتلة االستقرارلؤي محمد رمزي اسماعيل سعيد اللهين 

يايمان علي حسن علي الزبيدي12895نينوى
44اننىتحالف النهج الوطن 

ينجالء سمي  موس حست   المول12878نينوى
 
32اننىالوئام العراف

ي12879نينوى
32اننىحركة الشباب للتغي فرح زهي  ابراهيم خليل النعماب 

ي14130كركوك
يشاخه وان عبدهللا احمد عبدالقادر طالباب 

فائز37744ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

فائز23090ذكرحراك الجيل الجديداميد محمد احمد غفور فيض هللا14123كركوك

فائز21510اننىديالن غفور صالح سمت   زنكنه14142كركوك

فائز15708ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانصباح حبيب قادر وهاب14131كركوك

ي14122كركوك
فائز14358ذكرمهيمن علي حست   ابراهيم الحمداب 

11348ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانمؤيد غازي عبيد نادر  الداودي14136كركوك

9821ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانصديق عمر رسول معروف جوره14152كركوك

ي14150كركوك
9058اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستاناال تحست   حبيب علي طالباب 

5205ذكرسالم مجيد ولي احمد زنكنه14125كركوك

يف كوك قايا14138كركوك 5197ذكرجبهة تركمان العراق الموحدماردين تحست   عبدالرحمن رسر

3216ذكرمقداد فيض هللا احمد علي14145كركوك

يف14129كركوك 2481ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانمحمد نرصالدين محمدامت   رسر

1957ذكربسام محمود خلف محمود الدهيمات14140كركوك

1012اننىجبهة تركمان العراق الموحدتولت   زهي  طاهر رؤوف صاريكهيه14132كركوك

ي14120كركوك
 
800ذكرعامر صالح هالل خرص  االسحاف

ي14124كركوك
776اننىسارا ستار محمد احمد الشيخاب 

ي14139كركوك
ي كركوكحاتم اسماعيل جمعه يونس الطاب 

 
ي ف 771ذكرالتحالف العرب 

680اننىسحر عبدهللا شاكر محمد زنكنه14135كركوك

515ذكرسالم عزيز اسماعيل عزيز كركوك14143كركوك

ين عبدهللا محمد محي الدين14133كركوك 477اننىشي 

ي14147كركوك 459اننىجبهة تركمان العراق الموحدزاله يونس احمد حسن النفطح 

395ذكرخبات اسعد محمد قادر14126كركوك

372ذكرمحمدصابر سليمان عزيز سليمان هموندي14151كركوك

342ذكر/محمد عزيز محمد مصطف  14121كركوك

249ذكرحزب كادجي كوردستانشوان محمد كريم محمد14144كركوك

يريباز محمد عبدالكريم عبدالواحد14134كركوك
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

221ذكرالحزب االشي 

203ذكرقادمونكوران اغاجان هاشم رحمن زنكنه14146كركوك
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المحافظة
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االنتخابية

رقم 
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المرشح
الحالةعدد االصوات

188اننىقادموننشين محمد كريم علي الخزعلي14127كركوك

شذى علي روبيتان قادر الداودي14128كركوك
166اننى

يابراهيم يشار سعدالدين رفيق صبحه لي14141كركوك
 
ي العراف

كماب  138ذكرحزب الميدان الي 

ي14137كركوك
129ذكرسعد نجم الدين عبدهللا محمد الحمداب 

 علي اسماعيل كتاو14155كركوك
127ذكراحمد حست  

125اننىالمنقذونرسميه عبدالرزاق ابراهيم محمد ال محمد14153كركوك

107ذكراسماعيل محمد نامق مصطف  زنكنه14149كركوك

فائز23060ذكرجبهة تركمان العراق الموحدارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق الصالحي14267كركوك

فائز13239ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانكيالن قادر علي عمر14221كركوك

ي14252كركوك ينجوى حميد محمد علي كاكه بي
فائز11887اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي مشي  المرادلي14246كركوك
فائز7731ذكرتحالف الفتحغريب عسكر نف 

7730اننىجبهة تركمان العراق الموحد/سوسن عبدالواحد شاكر جدوع 14274كركوك

ي /محمد نصي  سعدون مصطف  14251كركوك
7652ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي14275كركوك ي كركوكخالد حمد عالوي شهاب المفرج 
 
ي ف 6277ذكرالتحالف العرب 

6243ذكرجبهة تركمان العراق الموحدعمار هدايت محمدعلي ولي كهيه14264كركوك

4515ذكرنيازي محمد مهدي قني  معماراوغلو14255كركوك

ي كركوكمحمد مزهر شاهت   هالل الشمري14235كركوك
 
ي ف 4284ذكرالتحالف العرب 

3996ذكراحمد حيدر قاسم عبدهللا الحسكلي14245كركوك

ياسماعيل احمد رجب طرفاوي الحديدي14257كركوك
 
ي العراف

وع الوطن  3377ذكرالمشر

3217ذكريوسف عكاب يوسف عبدهللا الطيار14240كركوك

3174ذكررعد صالح حست   موس الجبوري14265كركوك

ي14227كركوك
 علي محمد البياب 

2975ذكرغسان حست  

ي14266كركوك 2849ذكرحركة إنجازعزيز حواس مشوح جاسم اللهين 

2807ذكرقضي كامل جاسم محمد العجيلي14249كركوك

2666ذكرجشعم هالل صالح هزاع النعيمي14253كركوك

2628ذكركتلة االستقرارياست   ابراهيم محمود ذياب العبيدي14220كركوك

2524ذكررازق مرهون سالم يوسف الجبوري14262كركوك

2509ذكرائتالف دولة القانونكاظم علي عباس مصطف  الحيدري14223كركوك

ي14234كركوك
كماب  خديجه علي عباس جاسم الي 

2433اننى

2306اننىحراك الجيل الجديدامينه فاضل صالح محمود الجباري14242كركوك

ي14233كركوك
1943ذكرجبهة تركمان العراق الموحدمراد صائب محمود ابراهيم البياب 

ي مهدي عارف قادر14238كركوك
1716اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانئاشن 

1365ذكراحمد خلف طريد فرحان العزاوي14247كركوك

1135ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةسلوان خميس ضاري عاضي العبيدي14229كركوك

1036ذكرنشام انور اسماعيل عبدهللا  صفر14226كركوك
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الحالةعدد االصوات

 صالح علي الجبوري14232كركوك
933ذكرالجماهي  الوطنيةفرحان حست  

887ذكرمحمد زين العابدين محمدعلي كاظم الموسوي14270كركوك

 حسن علي الصباغ14236كركوك
701ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةنجاه حست  

660ذكرحست   اصغر زين العابدين حسن العلو14241كركوك

ي رمله حميد احمد جرجيس العبيدي14258كركوك
548اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ه اكي  محمد عبدالرزاق14230كركوك يبصي 
 
ي العراف

كماب  414اننىحزب الميدان الي 

ي14250كركوك 350اننىقادموناحالم محمد خليل حمد االعرج 

ي14225كركوك 321ذكرقادموناركان قني  خورشيد علي اوج 

314اننىحنان ثاير محمود حسن بهيازي14272كركوك

ي14222كركوك ي كركوكاسماء عبدالكريم مطر خلف المفرج 
 
ي ف 311اننىالتحالف العرب 

259ذكراياد جلعو محمد عبدهللا العبيدي14271كركوك

ي14254كركوك
ي كوردستان العراقحسن امت   محمد امت   الشيخاب 

 
222ذكرالحركة االسالمية ف

221ذكرماهر كريم محمود مزبان الجبوري14259كركوك

ي14231كركوك 219اننىجبهة الوحدة الوطنيةهاله نورالدين احمد داود المفرج 

215ذكراحمد طاهر اسماعيل احمد الصالحي14268كركوك

يهزار رشيد حميد ولد كاكي14228كركوك
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

204ذكرالحزب االشي 

ي الديمقراطيةاحمد محمود عبد حمودي العزي14224كركوك
177ذكرحركة نازل أخذ حف 

يمهند امجد خضي  احمد الحيالي14239كركوك
 
163ذكرحزب المجد العراف

149ذكرسالم جهاد جبار جالل بازركان14248كركوك

 المجتومي14263كركوك
115ذكرالمنقذونمالك حاجم كاظم حست  

ي14276كركوك
104ذكرائتالف الوطنيةترف خلف محمد محمود الطاب 

ي14244كركوك 90اننىقادمونفاتن رجب جواد علي الخزرج 

86ذكراورهان خليل جمعه ولي الجعفر14243كركوك

ي14260كركوك
ييلدرم ايدن حست   مصطف  البياب 

 
ي العراف

كماب  72ذكرحزب الميدان الي 

55ذكرتيار الكلمةابراهيم نجف احمد خورشيد حمزلي14237كركوك

ي14273كركوك يجمال نوري كاظم ولي الخزرج 
 
46ذكرالوئام العراف

43اننىايشان نجم رستم بكر النعيمي14269كركوك

38ذكرحست   حمدي باقر محمد العلو14261كركوك

ي محمد علي محمد تميم14347كركوك
فائز24391ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي كركوكراكان سعيد علي رضوان الجبوري14358كركوك
 
ي ف فائز14684ذكرالتحالف العرب 

 علي العبيدي14340كركوك
ي عاضي حست  

11129ذكرالجبهة العربية الموحدةوصف 

يمن  محمد خلف سبيل الجبوري14337كركوك
فائز9967اننىتحالف العقد الوطن 

ي ساهره عبدهللا محمد غرب الجبوري14331كركوك
8015اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3853اننىيمامه خلف يونس شالش الجبوري14355كركوك

3264اننىتحرير احمد حسن كاكا العبيدي14321كركوك
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2639ذكرسامر سعدي عمر حمد النعيمي14328كركوك

1876ذكرماهر حسن طامي خطاب الجبوري14357كركوك

1844ذكرقادمونعايد عبدهللا احمد جارهللا الجبوري14320كركوك

ي حادي احمد دخيل فرج الجبوري14339كركوك
1684ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي14345كركوك
1653ذكرخلدون محمد ابراهيم محمد الحمداب 

ي عبدهللا خلف محمد غرب الجبوري14359كركوك
1524ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي14354كركوك  احمد المفرج 
1312ذكرجاسم محمد حست  

1261ذكرالكتلة العراقية الحرةسامي محمد عبدهللا محيميد الجبوري14348كركوك

اس احمد ربيع محمد البو اسحق14336كركوك 998اننىني 

882ذكرالجماهي  الوطنيةصالح حسن سليم احمد الجبوري14341كركوك

840اننىصبيحه محمد عبدهللا حست   الجبوري14322كركوك

834ذكرعارف عبد صائل عبدهللا الجبوري14342كركوك

ي14353كركوك
678ذكراحمد خليل ابراهيم خليل الحمداب 

635ذكرحركة الوفاء العراقيةوليد محمد عطيه محيميد السبعاوي14333كركوك

495اننىرنا حست   محمد سليمان الجبوري14330كركوك

يفتوح حست   فدعوس محمد الجبوري14343كركوك
493اننىالمنتج الوطن 

488ذكرقحطان وطبان محمد عبدهللا الجميلي14326كركوك

442اننىانعام خلف علي صالح الجبوري14344كركوك

317ذكرعلي ابراهيم مديد علي الجبوري14350كركوك

يحامد خلف محمود عبود الجبوري14338كركوك
288ذكرتحالف العقد الوطن 

109ذكرجبهة تركمان العراق الموحدفالح خليل جالل محمدعلي يايجلي14329كركوك

ي كركوكسهمي سعيد علي رضوان الجبوري14334كركوك
 
ي ف 87ذكرالتحالف العرب 

77ذكرايهاب سامي حسن محمد الجبوري14346كركوك

72ذكرقادمونصباح حسن سلطان خليل العبيدي14323كركوك

32ذكرخليل مزهر عبدهللا محمد الجبوري14335كركوك

29اننىايمان غازي عطيه عبود الجبوري14332كركوك

29ذكرالجبهة العربية الموحدةعالء محمود نجم عبدهللا الجبوري14351كركوك

21ذكرحمد حادي خرص  محمد الجبوري14352كركوك

ي برهان مزهر عاضي حست   العبيدي14324كركوك
21ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

21ذكرالجماهي  الوطنيةحاجم حست   زوب  ع احمد الجبوري14327كركوك

يسبعاوي حست   محمد عويد الجبوري14349كركوك
14ذكرحزب المسار المدب 

13اننىحراك الجيل الجديدمروه علي حميد علي الحسن14325كركوك

ي21124ديال
فائز17401ذكرتحالف الفتحاحمد رحيم ازرك لفته الردين 

ي رعد حميد كاظم عواد الدهلكي21167ديال
فائز14476ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

 جسام حمود المجمعي21120ديال
فائز12773ذكرعزم/تحالف عزم العراق طه ياست  
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ي21134ديال
فائز11719ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد قتيبه صالح خليل البياب 

ي اسماء حميد كمبش سلطان القيىسي21128ديال
فائز11418اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي21175ديال
10117ذكراركان شهاب احمد كاظم الشيباب 

7064ذكرعزم/تحالف عزم العراق مؤيد حامد سلمان سعدون الزيدي21176ديال

ي21135ديال
6680ذكرعزم/تحالف عزم العراق امجد عادل مظهر داود الداين 

ي21164ديال
يمحمد كطوف منصور عني  الداين 

 
ي العراف

وع الوطن  6027ذكرالمشر

ي21144ديال 5459اننىالكتلة الصدريةفاطمه ابراهيم حميد احمد النصي 

ي21168ديال 5164ذكرائتالف دولة القانونعادل عباس ذياب عباس المفرج 

ي21121ديال
ي عدلي محمد عبد عبود الكرج 

4469ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي هادي كريفع عليوي الشمري21146ديال
 
3832ذكرصاف

يحست   عبد مجيد محمد الزبيدي21157ديال
3653ذكرتحالف العقد الوطن 

ي21131ديال
3211اننىعزم/تحالف عزم العراق نجاه خلف حست   عليوي الطاب 

3081ذكرعزم/تحالف عزم العراق اركان حسن عبدهللا رشيد العزاوي21172ديال

2943ذكرعالء شوكت ابراهيم رشيد الدليمي21180ديال

ي21184ديال
2932ذكراثي  عبدالوهاب علي حست   السامراب 

2316ذكرمهند فاضل حبيب جاسم المجمعي21143ديال

2113ذكرقادمونعالء فاضل مرعيد خلف المسعودي21185ديال

ي21163ديال
1529ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةيارس عبدالحليم عبدالكريم علي المدب 

1391ذكرصديق خليل صالح ابراهيم المجمعي21158ديال

ي اقبال عدنان حسان ربيع21181ديال
1076اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي21162ديال
يحسن سعدي حسن كاظم الداين 

 
1007ذكرتيار المد العراف

998اننىحركة وعي الوطنيةاساور حامد عبدالرحمن حسن القيىسي21186ديال

ي الديمقراطيةاثي  مجيد جواد مجيد العزاوي21179ديال
975ذكرحركة نازل أخذ حف 

يوليد محمد طه حمد الجبوري21140ديال
970ذكرالحزب المدب 

سهاد اسماعيل عبدالرحيم صالح  الحيالي21160ديال
954اننى

ي21132ديال
798ذكرقادمونوادي ستار مهدي عباس الكطيىسر

796ذكرثائر سلمان حست   شبيب العزاوي21166ديال

 صالح المجمعي21142ديال
773ذكركتلة االستقرارنرص طه ياست  

ي21149ديال
714ذكراحمد محمد مسعود عبيد الكرج 

707اننىايمان عبدالوهاب محمود منصور القيىسي21151ديال

675ذكرللعراق متحدونخضي  عباس احمد مزبان المحيمص21122ديال

673ذكرمشتاق طالب صادق كاظم الربيعي21123ديال

616اننىحركة الشباب للتغي سهان ابراهيم عبدهللا نارص العبيدي21138ديال

ي خالد محمد امت   محمود العزاوي21125ديال
568ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

521ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةسعد نصيف جاسم حسن الباوي21154ديال
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392ذكرحركة إنجازعادل يونس قرمز جبل العزاوي21130ديال

ي21129ديال
392ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعالء نارص عطيه محمد الكرج 

387ذكرائتالف قادرونعبدالعظيم محمود نعمان فياض العزاوي21169ديال

ي وسام ادهام لطيف حمدي المجمعي21171ديال
380ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

يداود سلمان عبد كانون التميمي21159ديال
344ذكرائتالف العمق الوطن 

327ذكرعزم/تحالف عزم العراق حست   فليح حسن حست   الدليمي21182ديال

317ذكرائتالف الوطنيةحسام عبدالكريم عبدعلي عمران العزاوي21178ديال

287ذكربيارق الخي محمدعثمان اسماعيل مصطف  صالح الخالدي21165ديال

274ذكرحركة الشباب للتغي جهاد محمدعلي احمد قاسم النعيمي21174ديال

243ذكرحزب الداعيسعد جاسم نارص حست   التميمي21126ديال

 الجميلي21161ديال
يافراح اكرم فهد خرص 

223اننىائتالف العمق الوطن 

223ذكرحركة الشباب للتغي قاسم هادي نجم عبدهللا العزاوي21150ديال

يسعاد جبار فليح حسن العبيدي21136ديال
 
ي العراف

211اننىحزب االتفاق الوطن 

يتلمسان قاسم عبداالمي  حميد الزبيدي21133ديال
 
205ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

174اننىتحالف القوى المدنيةهديل عبدالرحمن حميد احمد الصميدعي21127ديال

149ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورحسن نارص حست   نجم التميمي21139ديال

138اننىتحالف تصميمامال حيدر داود سلمان التميمي21147ديال

119اننىعزم/تحالف عزم العراق سحر خضي  نصيف جاسم المجمعي21141ديال

يايناس حسن علي محمد الجبوري21153ديال
 
116اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

ي21170ديال 113اننىتجمع أقتدار وطنهدى جاسم مهدي جويد الخفاج 

ي العراقحامد حاتم محمد مراد الجبوري21155ديال
 
ي العشائري ف

103ذكرالتيار الوطن 

84ذكرحردان كاظم عبدهللا حسون المعموري21148ديال

80اننىتحالف تصميمغيداء علي عزيز علي القيىسي21137ديال

76ذكرالجماهي  الوطنيةرعد جاسم اسماعيل جاسم المسعودي21145ديال

62ذكرعلي حسون مشكور حمود العبيدي21152ديال

ي21173ديال
43ذكرزياد اسماعيل رشيد احمد البياب 

33اننىحزب الداعيامال كاظم عبدالحسن جاسم التميمي21177ديال

ي21183ديال ي الديمقراطيصالح رشيد حميد علي الركاب 
26ذكرالتحالف المدب 

فائز25519ذكرتحالف الفتحهمام علي مهدي احمد التميمي21242ديال

ي التميمي21224ديال
فائز16795ذكرصالح مهدي سلمان زين 

ي21235ديال 10822ذكرائتالف دولة القانونتركي جدعان عبد محمود العتن 

ي21237ديال  علي العتن 
9120ذكرالكتلة الصدريةحسام عبدالساده حست  

ي غازي فيصل حمد صالح الجبوري21241ديال
9028ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي21238ديال
فائز7265اننىعزم/تحالف عزم العراق ناهده زيد منهل مانع الداين 

6522اننىتحالف الفتحفرقد سعدون داود سلمان الربيعي21236ديال
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6196ذكرعزم/تحالف عزم العراق سليم عبدهللا احمد نارص الجبوري21222ديال

5501ذكرتحالف تصميمايوب يوسف اسماعيل جواد الربيعي21221ديال

4118ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةفرات محمد عبد حسن التميمي21231ديال

ي21233ديال
 
يحبيب ابراهيم علي عليوي العطاف

3225ذكرالمنتج الوطن 

ي21234ديال
2165ذكرسالم عبدالرحمن ابراهيم عباس الداين 

فت احمد شكر محمود المندالوي21220ديال يمي 
1518اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي21227ديال
ي جي  الداين  974ذكرعباس كامل كرج 

795ذكراحمد عيىس حسن احمد الربيعي21239ديال

يحسن عبدهللا حسن اسماعيل التميمي21243ديال
539ذكرتحالف العقد الوطن 

ي21230ديال
 
 علي العطاف

503ذكراحمد كريم حست  

ي عبدهللا حسن رشيد دخيل الجبوري21225ديال
488ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يعبي  عباس فاضل عباس الربيعي21240ديال
167اننىحزب اليقت   الوطن 

ي21226ديال
159اننىقادمونرواء عباس غائب عبدالوهاب الرحماب 

ي21228ديال 146اننىائتالف دولة القانونايمان محمود علي سلمان العكن 

يعلي خوام حاتم يحن  التميمي21223ديال
118ذكرالحزب المدب 

يحسن هادي محمد عباس التميمي21232ديال
105ذكرالحزب المدب 

40اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةمن  هادي نوري حمود الكروي21229ديال

فائز20059ذكربرهان كاظم عبدهللا حسون المعموري21359ديال

 العنبكي21326ديال
فائز13543ذكرتحالف الفتحسالم ابراهيم كيطان حست  

12007ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةرياض عباس عبدهللا خلف التميمي21325ديال

8826ذكرعزم/تحالف عزم العراق عبدالخالق مدحت مالك عبداللطيف العزاوي21357ديال

ي نورس محمود عيىس عبدالواحد الجبوري21328ديال
فائز8251اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي21358ديال 5956ذكرراسم قاسم محمد جاسم الزهي 

5908اننىالكتلة الصدريةكريمه تركان جواد كاظم العبيدي21324ديال

5106ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةقاسم عوده جواد وحيد المعموري21327ديال

5027ذكرتحالف تصميمخرص  مسلم عبد عباس العبيدي21340ديال

4850ذكرائتالف دولة القانونسامي طالب عبد حسن المعموري21341ديال

يمحمد حست   جاسم حماده الجبوري21331ديال
3669ذكرتحالف العقد الوطن 

ران عبدهللا العزاوي21346ديال ي مازن حبيب خي  
3042ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ينور جمال عبدالمجيد احمد الزبيدي21352ديال
2457اننىتحالف النهج الوطن 

2385ذكرائتالف دولة القانونقتيبه فاضل حسن عبدال العنبكي21355ديال

2367ذكراحمد فارس احمد عباس الدليمي21337ديال

2347اننىعزم/تحالف عزم العراق اشواق متعب جمعه زعيي  العبيدي21330ديال

 علي الموسوي21350ديال
1686ذكرتيار الكلمةخرص  عباس حست  

ي21354ديال  عبدالكريم مهدي الجناب 
1654ذكرالجماهي  الوطنيةنصي  مصطف 
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1178ذكرقادمونزياد مشعان هيالن مطلك العزاوي21343ديال

يمحمد يوسف صالح اسماعيل الجبوري21347ديال
 
ي العراف

1135ذكرتجمع وطن المدب 

966ذكرحزب الداعينسيم سليم كاظم جابر السعدي21322ديال

اصائل ابراهيم علي زيدان العنبكي21323ديال
904اننى

756اننىفضيله شهاب احمد عبد النعيمي21342ديال

487ذكرمحمود ذيبان خطيب سعد العبيدي21345ديال

463اننىتجمع أقتدار وطناطياف محمد رحيم تركي العنبكي21332ديال

393ذكرغانم محسن عدوان جاسم الربيعي21321ديال

370اننىحركة إنجازوفاء ثامر حست   غايب العبيدي21351ديال

213ذكرهاشم مهدي عباس جواد التميمي21335ديال

ي21349ديال 151ذكرعبدالرحمن محمد جاسم محمد الزهي 

ي21338ديال 131اننىقادموننور عبدالقادر عبدالستار كاظم الخفاج 

ي21329ديال ي الديمقراطيوالء نجاح جاسم حمدوش المفرج 
129اننىالتحالف المدب 

114ذكرعدي عدنان ابراهيم اسماعيل الخدران21348ديال

91اننىكتلة درع العراقشيماء عامر صالح اسماعيل الجبوري21353ديال

91ذكرائتالف قادرونصدام عبدالواحد علي عبداللطيف العزاوي21320ديال

ياديانا صكبان سليمان هيالن الشمري21333ديال
66اننىالحزب المدب 

61ذكرسعدون عباس كاظم جعفر االرناووطي21336ديال

يسحر عباس شهاب حمد العبيدي21339ديال
 
57اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

ي21344ديال
45ذكرحزب الداعيمحمد عبدهللا فاضل عباس البياب 

ي21334ديال
يف  39ذكرالمنقذونمحمد حسن علوان حست   الشر

فائز21722اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانسوزان منصور كرم علي الدلوي21422ديال

فائز16980ذكرعزم/تحالف عزم العراق مرص  معن صالح خلف الكروي21427ديال

ي احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري21426ديال
فائز13278ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

9700ذكرتحالف الفتحعمار محمود عبد محمد التميمي21443ديال

7703ذكرعزم/تحالف عزم العراق صالح مزاحم درويش عامر الجبوري21442ديال

يجوان محمود غفور امت   الجاف21453ديال
7355اننىالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي21430ديال 3591ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمحمود عبدهللا موس نصيف اللهين 

 علي احمد الكروي21449ديال
ي ريام حست  

2742اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1569ذكرحسن فهد عواد خصباك االوسي21440ديال

يده ماوه ند جليل سعيد جوامي  كله ور21421ديال
اكي الديمقراطي الكوردستاب 

1507اننىالحزب االشي 

963ذكرحسن محمد جاسم محمد الجبوري21429ديال

937اننىحركة حقوقرحاب صالح جاسم محمد العسكري21450ديال

757ذكرقادمونغصوب طارق عبدهللا يونس الكروي21452ديال

671ذكرالجماهي  الوطنيةصالح حميد محمد عبدهللا الجبوري21444ديال
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يفريال حسن سيه فتاح زركوش21439ديال
645اننىتحالف النهج الوطن 

يفاطمه ابراهيم صالح حسن الجبوري21428ديال
541اننىالحزب المدب 

454ذكرعزم/تحالف عزم العراق نوفل سامي مصطف  احمد السنجري21448ديال

403ذكرقادمونمحمد محمود علي احمد الجبوري21445ديال

ي21424ديال 394ذكرصالح جميل محمود عبدهللا اللهين 

274اننىتيار الكلمةوصال عبدالرحمن محي اسماعيل التميمي21434ديال

كه درويش القره لوسي21447ديال 251ذكررحمان فرمان مي 

ي21438ديال
222ذكرعلي حميد خليل ابراهيم الطاب 

يامل عمران غيدان نادر الدلوي21435ديال
218اننىالمنتج الوطن 

ميديا جمال علي خان خان محمد االركوازي21446ديال
210اننى

181اننىعزم/تحالف عزم العراق حنان مجيد حسن طلفح الصميدعي21431ديال

يحاتم كريم قاسم عبدالحميد الونداوي21423ديال
 
ي العراف

كماب  99ذكرحزب الميدان الي 

89اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةساره مطشر حاتم علوان المهداوي21454ديال

ي21441ديال
73ذكرعبدهللا ابراهيم حنت   طارش المشايح 

ي21425ديال
59ذكرائتالف الوطنيةوسام خليل علوان حست   الطاب 

58اننىتجمع صوت الجماهي شيماء يحن  داود مولود الخالدي21432ديال

كمانية العراقيةزينب عصمت محمود مهدي العبيدي21436ديال 52اننىالجبهة الي 

يمحمد قادر محمود زيدان عساكره21433ديال
 
33ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

 عادل عبداالمي  حبيب التميمي21451ديال
27ذكرحركة إنجازمصطف 

26ذكرطه ابراهيم محمود محمد الجبوري21437ديال

ي محمد ريكان حديد علي الحلبوسي22124االن بار
فائز36793ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

 احمد عرسان مشوط الجميلي22123االن بار
ي مصطف 

فائز11264ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي يحن  غازي عبد لطيف الشجالوي22136االن بار
فائز8442ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي سميعه محمد خليفه غالب المحمدي22155االن بار
فائز6957اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

5047ذكرعزم/تحالف عزم العراق عيىس ساير مضعن عبدهللا العيساوي22135االن بار

4471اننىعزم/تحالف عزم العراق اري    ج حست   عليوي خلف الجميلي22121االن بار

4207ذكرعزم/تحالف عزم العراق سلمان علي حسن سحاب الجميلي22140االن بار

ياري    ج وليد ابراهيم ياس المحمدي22145االن بار
3110اننىتحالف العقد الوطن 

2842ذكرمحمد علي فيصل حمد المحمدي22138االن بار

2224ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةاحمد خليفه عالوي عبد العيساوي22129االن بار

1859ذكرقهار يوسف حمود فاضل العبيدي22130االن بار

1212اننىايمان موس حمادي عبطان المحمدي22127االن بار

1173ذكرمثن  سعدي اسماعيل احمد الكبيىسي22148االن بار

 علي حمادي الجميلي22126االن بار
1016ذكرماجد حست  

وع اإلرادة الشعبيةاحمد خلف عبد شبيب العيساوي22151االن بار 973ذكرمشر
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ي اسماء محمد شكر بحر العبيدي22154االن بار
972اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

878اننىعزم/تحالف عزم العراق اخالص محمد حميد صالح المحمدي22146االن بار

ينافع جاسم مجباس محمد العيساوي22137االن بار
 
ي العراف

وع الوطن  877ذكرالمشر

يلقاء مهدي وردي حمد الدليمي22157االن بار
 
ي العراف

وع الوطن  716اننىالمشر

619ذكرائتالف قادروناياد رشيد هاشم صالح الجميلي22143االن بار

ي عالوي محي جاسم حست   العيساوي22158االن بار
565ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

482ذكرائتالف الوطنيةعدنان صالح لطيف جاسم الجميلي22131االن بار

يسيناء طارق باقر لطيف العبيدي22139االن بار
431اننىتجمع الصحوة الوطن 

يجاسم ابراهيم فرحان حست   العيساوي22144االن بار
429ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

386ذكرتحالف القوى المدنيةعبدالرزاق محمود شكر محمود الحلبوسي22120االن بار

ه عداي عباس وايل الدليمي22149االن بار وع اإلرادة الشعبيةامي  365اننىمشر

 صالح سعود الجميلي22125االن بار
ياحمد حست  

 
ي العراف

349ذكرحزب االتفاق الوطن 

ي22153االن بار
ياسماء شهاب احمد حمادي العلواب 

 
ي العراف

287اننىحزب االتفاق الوطن 

ي الدليمي22132االن بار 254اننىايمان احمد مخلف غرب 

186ذكرحست   عالوي عواد جدوع العيساوي22141االن بار

ي حمود العيساوي22159االن بار
163ذكركاظم جواد حن 

154ذكرواثقونحميد ابراهيم حست   عباس الجميلي22122االن بار

152اننىائتالف دولة القانوناسماء خميس صالح فرج المحمدي22147االن بار

ى عبد عفتان حمود المحمدي22150االن بار 101اننىقادمونبشر

90اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةلمياء كيالن سلمان محمد الجبوري22133االن بار

ي22128االن بار
ي تغريد سالم فياض محمد العلواب 

73اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22134االن بار
62ذكرحميد احمد هاشم ابراهيم العلواب 

يذياب عبدالهادي يوسف عرسان الزوبعي22142االن بار
41ذكرتجمع الصحوة الوطن 

16ذكرتيار الكلمةسامي صبار محمد عبد الهزيماوي22152االن بار

ي علي فرحان حميد نارص الدليمي22247االن بار
فائز22492ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي اكرم عبد مخلف صالح العساف22238االن بار
فائز10715ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي فهد مشعان تركي راشد الدليمي22253االن بار
فائز9176ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22233االن بار
ي فرحان العلواب 

 
ف ي احمد حميد رسر

7920ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22242االن بار
 
7471ذكرعزم/تحالف عزم العراق مشتاق طالب شويش مهدي العساف

ي22249االن بار
6561ذكرعزم/تحالف عزم العراق قاسم محمد عبد حمادي الشيحاب 

ازهار حميد علي حست   السدران22269االن بار
فائز5962اننى

ي22265االن بار ي ابتسام محمد درب خلف اللهين 
5743اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ييارس جبي  محمد نجم الفهداوي22220االن بار
4872ذكرتحالف العقد الوطن 

4776ذكرعدي محمد معجل مخلف السويداوي22250االن بار

ي22223االن بار 4617ذكرتجمع الوحدة العراقيةابراهيم خليل عوسج حمادي الجناب 
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ف شوكه مطلك الدليمي22264االن بار 4289ذكرعزم/تحالف عزم العراق فيصل مشر

3330اننىعزم/تحالف عزم العراق فاطمه خلف صالح جاسم الفهداوي22222االن بار

ي رافع عبدالكريم مخلف عبدالمحسن الفهداوي22236االن بار
3195ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3121ذكرصادق جميل مظخر حمد الجليباوي22266االن بار

 علي سعد ال سعد22239االن بار
2464ذكرخميس حست  

ي الدليمي22224االن بار
1812ذكرطه عبد مصلح عبدالغن 

1741ذكرنوري غافل حمادي طعمه الدليمي22257االن بار

1661ذكرعبدالكريم محمد ثميل جرباوي الفهداوي22230االن بار

 هادي بدوي مرعي المرعاوي22262االن بار
1575ذكرياست  

وع اإلرادة الشعبيةجمال عبد حماد نصي  الدليمي22225االن بار 1287ذكرمشر

ي22229االن بار
ي حمد العلواب 

 
ف 1245ذكرحزب العروبيونبالسم حامد رسر

1090ذكرعزم/تحالف عزم العراق عادل عبيد عياده رثيع الجليباوي22246االن بار

يجنان سلمان عبد حست   الدليمي22245االن بار
844اننىتحالف العقد الوطن 

773ذكركريم صي  خلف كنهوش الدليمي22260االن بار

ي22259االن بار
 
يمنال خليفه محمد شويش العساف

720اننىتجمع الصحوة الوطن 

ي شيماء جاسم رمي   صياد الهزيماوي22252االن بار
670اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي22244االن بار
636اننىعزم/تحالف عزم العراق ايمان جهاد احمد علي المشهداب 

574ذكرمال هللا رميض نارص حست   العبيدي22234االن بار

ي22231االن بار سهي  احمد علي حمد الجناب 
552اننى

يزيد طارق مشحن حردان الدليمي22268االن بار
 
ي العراف

478ذكرحزب االتفاق الوطن 

ي22270االن بار
384اننىرابعه محمد نايل خلف العلواب 

377اننىائتالف دولة القانونرفاه ياست   خليل ابراهيم ال طبيب22243االن بار

ه هالل حمادي صبار الجابري22232االن بار 354اننىعزم/تحالف عزم العراق امي 

ي22241االن بار
205ذكرعلي صالح فياض دوحان العلواب 

ي22237االن بار 143ذكرسيف سعد صبار عالوي الفراج 

ي عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط الخربيط22255االن بار
131ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يسلوان محمد جاسم حمادي الدليمي22228االن بار
83ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي22235االن بار
 مرعي مكلد الحياب 

78ذكرتحالف الفتحمحمود ياست  

74ذكركنعان خلف رزاق خلف الفهداوي22248االن بار

ي22221االن بار يعلياء دحام عواد عبد الفراج 
 
ي العراف

وع الوطن  71اننىالمشر

62ذكرعمر عبدالرحمن حسن حمادي المول22258االن بار

وع اإلرادة الشعبيةلمياء نوري خليفه سمي  الدليمي22227االن بار 59اننىمشر

51ذكرقضي اسماعيل خرص  حمد  الخليفاوي22254االن بار

ي22226االن بار
41ذكريارس رشيد مهنه محمد العلواب 

ف فتيخان عبدالحميد البوريشه22263االن بار 40ذكرقادمونعبدالرحمن مشر
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36ذكرحركة العراق الوطنيةثائر عبدالجبار محمد مشهد الدليمي22240االن بار

ي22251االن بار
28ذكرعبدهللا مبارك مالود جديع العلواب 

26ذكراياد عراك مخلف احمد الدليمي22261االن بار

يسعد عبدهللا منىسي مسهر الفهداوي22267االن بار
24ذكرتجمع الصحوة الوطن 

ي هيبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسي22325االن بار
فائز17129ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز10366ذكرعزم/تحالف عزم العراق سالم مطر عبد حسن العيساوي22344االن بار

7416ذكرعزم/تحالف عزم العراق فارس طه فارس محمد الفهداوي22339االن بار

وع اإلرادة الشعبيةمزهر عبدالكريم ذياب خربيط الخربيط22327االن بار 7290ذكرمشر

ي فيصل حست   جبار عباس العيساوي22322االن بار
6468ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

5571ذكرعزم/تحالف عزم العراق عبدالوهاب رسحان فاضل مرعي المرعاوي22334االن بار

ي محمود نايف كلبوش عبيد الكبيىسي22321االن بار
3928ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3544ذكرمروان غالب ياست   فرحان الدليمي22330االن بار

ي نهله جبار خليفه محسن الفهداوي22328االن بار
فائز3327اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي محمود نوري جاسم علي العيساوي22351االن بار
3323ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22341االن بار
ينوري صباح جرو مطلب العلواب 

2425ذكرتحالف العقد الوطن 

ي محمود احمد خلف خضي  الفهداوي22335االن بار
2329ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22345االن بار
1984ذكرخالد عبدهللا محيسن محمد العلواب 

1676ذكركمال هادي صايل مركب العيساوي22336االن بار

ي العيساوي22347االن بار 1292ذكرخالد عواد متعب صلن 

1097ذكرعبدالرحمن رزيك ذياب احمد الكبيىسي22326االن بار

1033اننىعزم/تحالف عزم العراق بان عبد رشيد فرحان المرعاوي22329االن بار

889اننىسناء عباس حست   يوسف العيساوي22340االن بار

766ذكرحزب الحوار والتغيي حامد عبيد مطلك عمر الصبيحي22349االن بار

385اننىقادموناقبال عكله زوير فرحان الحسيناوي22337االن بار

ي22343االن بار
380ذكرائتالف دولة القانونقاسم محمد فراس درج العلواب 

251اننىقادمونرواء رميض سعود مضحي الدليمي22338االن بار

175ذكراحمد خلف عبدهللا عبد الفهداوي22324االن بار

يعلي نافع فرحان ظاهر العيساوي22348االن بار
 
ي العراف

وع الوطن  142ذكرالمشر

120ذكررحيم سليمان مزبان شالع المرعاوي22320االن بار

57ذكرعالء احمد خليل رثع الدليمي22333االن بار

48ذكراحمد نواف كردي خليفه القيىسي22323االن بار

33ذكرحركة العراق الوطنيةاحمد عوده سلمان جاسم الدليمي22331االن بار

25ذكرائتالف الوطنيةحسام هادي فتيخان خلف الدليمي22346االن بار

يعلي منصور علي سويط العيساوي22342االن بار
 
ي العراف

وع الوطن  24ذكرالمشر

22ذكرمشتاق نافع سطام هندي الكبيىسي22332االن بار
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ي العيساوي22350االن بار 19ذكرمحمد عبد جاسم صلن 

ي عادل خميس عبداللطيف فاضل المحالوي22453االن بار
فائز11961ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22464االن بار
فائز8929ذكراحمد رشيد خلف تركي السلماب 

فائز7439ذكرمحمد مهند جاسم محمدامت   المحمدي22445االن بار

ي22447االن بار
فائز7139اننىاسماء اسامه عبدالرحمن عبيد العاب 

ي22452االن بار
ييونس صعب نجم بطي الجوعاب 

 
ي العراف

وع الوطن  6902ذكرالمشر

ي برهان نارص محمد فهد النمراوي22442االن بار
6716ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22428االن بار
ي ايمن صالح حمود محمد الجغيف 

6638ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

6084ذكرعزم/تحالف عزم العراق عالء نارص دلي احمد الكربولي22435االن بار

ي نعيم عبدالمحسن عمر شبيب الكعود22422االن بار
5767ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22460االن بار
 
ف 5736ذكرعزم/تحالف عزم العراق حارث صباح سطام عفتان الشر

ي سالمه الكربولي22429االن بار
 
ف ي كريم هالل رسر

5674ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي22421االن بار
ياحمد عطيه احمد علي السلماب 

4724ذكرتحالف العقد الوطن 

ي جميل سعد عبدالقادر22462االن بار
4368ذكرابراهيم مدب 

ي نهله حمد عبد صالح الراوي22440االن بار
4283اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

4021ذكرغازي فيصل نجرس كعود النمراوي22448االن بار

3364اننىمياده ابراهيم مخلف حمد الدليمي22432االن بار

ي22458االن بار
3080ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعبدهللا عطاهللا احمد صالح الجغيف 

يغاده محمدنوري عبدالرزاق مطلك ارديعان22454االن بار
2508اننىتحالف العقد الوطن 

2449ذكرتجمع الوحدة العراقيةمال هللا برزان حمرين فرحان العبيدي22438االن بار

2407ذكرحارث عبيد محمد عليان الكربولي22427االن بار

وع اإلرادة الشعبيةمعدي كرب علي سمرمد العبيدي22449االن بار 1890ذكرمشر

ي22426االن بار
ي الديمقراطيةفؤاد لطيف سالم فواز الطاب 

1862ذكرحركة نازل أخذ حف 

ي غضا البغيلي22450االن بار
وع اإلرادة الشعبيةفاروق محمد مرض  1768ذكرمشر

ي22457االن بار 1707اننىعواطف مزبان خلف صايل الفراج 

ي22455االن بار
1520ذكرمحمد حمود جاسم حمد الجغيف 

1464ذكرجمال عبدالسالم عبيد سالم الكبيىسي22461االن بار

ي22420االن بار
1358اننىعزم/تحالف عزم العراق خديجه هاشم محسن حمد العاب 

1086اننىعزم/تحالف عزم العراق شيماء محفوظ رعد مطر القوامي22430االن بار

948ذكرخالد فري    ح هادي علوان الكبيىسي22441االن بار

664ذكرامت   احمد منصور حست   العبيدي22459االن بار

631ذكرقادمونعمار محمد عدوان حمد الدليمي22446االن بار

ي ثابت عبدالعزيز محمد العبيدي22423االن بار
513ذكروصف 

ي مروه محمد عوده عبدالكريم الكبيىسي22444االن بار
430اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

420ذكرايهاب فصال ريكان نجرس الكعود22437االن بار

Page 40 of 93



اسم المحافظة
رقم 

المحافظة

الدائرة 

االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

ي22425االن بار
400ذكرعبدالقادر محمد عبدالجليل زغي  الجغيف 

217ذكرسالم جميل كريكش سلمان العبيدي22436االن بار

189اننىوسام قهي  عبداللطيف رجب الراوي22434االن بار

184اننىقادمونجهينه ماجد اسماعيل ابراهيم الراوي22431االن بار

يعدي دحام حماد صالح النمراوي22463االن بار
142ذكرالحزب المدب 

113اننىعزم/تحالف عزم العراق هند خالد علي فرحان المحمدي22465االن بار

يليل حست   مخلف عزيز الفالجي22424االن بار
83اننىتجمع الصحوة الوطن 

58اننىعبي  سليمان عطيه عساف المحالوي22451االن بار

ي22439االن بار
53اننىعبي  مصلح جي  حست   السلماب 

52اننىنجاه ساير مهنا صياح العبيدي22433االن بار

ي22443االن بار
ي العراقلم طارق طالب موس العاب 

 
ي العشائري ف

51اننىالتيار الوطن 

فائز21138اننىائتالف دولة القانونعاليه نصيف جاسم عزيز العبيدي231164بغداد الكرخ

ي231157بغداد الكرخ
فائز12483ذكرالكتلة الصدريةمهدي غضبان عنب فجر الخيكاب 

ي الفرجاهلل231161بغداد الكرخ
ي نارص ماجد تف 

اقة كانونتف  فائز8993ذكرارسر

ي231168بغداد الكرخ فائز8403ذكرحسنت   قاسم محمد خلف الخفاج 

فائز7371اننىالكتلة الصدريةنشين هادي جواد كاظم الحجيمي231150بغداد الكرخ

 حميد عبدالمجيد عبدعلي الكاظمي231174بغداد الكرخ
5992ذكرتحالف الفتحمعت  

يحمد يارس محسن غالب الموسوي231155بغداد الكرخ
5513ذكرالحزب المدب 

يحيدر عبدالكاظم نعيمه سباهي الفوادي231176بغداد الكرخ
4543ذكرتحالف العقد الوطن 

4130ذكرحركة حقوقعباس فالح عناد غازي العرداوي231131بغداد الكرخ

ي231162بغداد الكرخ ق كاظم صالح موزان الفريح  ي الديمقراطيةمشر
3429ذكرحركة نازل أخذ حف 

ي231177بغداد الكرخ 3416ذكرحركة إمتدادامجد عبداالله جاسم عباس الحموديالكعن 

ي231127بغداد الكرخ
اب  3240ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعبداالمي  كاظم سلمان لفته الجي  

ي محمد حامد علي فياض الزيدي231185بغداد الكرخ
3216ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يعلي قدوري جعفر حيال الساعدي231143بغداد الكرخ
3131ذكرتحالف النهج الوطن 

ي231145بغداد الكرخ  علي كمال االعرج 
2954ذكربهاء حست  

ي231178بغداد الكرخ
اب  2857ذكرسلمان كاظم عبدالرضا نعيم الجي  

ي231175بغداد الكرخ
ي ضمد حسن الكناب 

2590ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورسعدون ثوين 

2472اننىواثقونزهراء عباس علي محمد وانه231124بغداد الكرخ

ي231146بغداد الكرخ
2021ذكرعلي صفاء جاسم عبدالعزيز الكناب 

ي231171بغداد الكرخ
1810اننىكتلة مستقلونهناء تركي عبد حسن الطاب 

1707ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةبكر ضاري محسن جبار العيىس231140بغداد الكرخ

ى شعي  حمزه جرمط الزبيدي231166بغداد الكرخ 1519اننىحركة الوفاء العراقيةبشر

1493ذكرالمنقذونمحمد توفيق حست   عالوي عالوي231144بغداد الكرخ

1476ذكرائتالف قادرونمحمد ابراهيم محيميد عليوي التميمي231148بغداد الكرخ
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جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

1244ذكرماجد عبد موس محمد الزيداوي231123بغداد الكرخ

1229ذكرعلي دايخ صاحب جاسم العويدي231159بغداد الكرخ

ي231158بغداد الكرخ
يف  1103ذكرعمر مزهر زامل فرادي الشر

1003ذكرعزم/تحالف عزم العراق مالك يوسف فياض مهيدي الزيدي231129بغداد الكرخ

925ذكرقادمونحسن عبدالهادي مهدي سلمان السعدي231130بغداد الكرخ

904ذكراركان عبدالرسول عبدالرضا رشيد التميمي231141بغداد الكرخ

900ذكرتجمع الفاو زاخونجم عبود عصمان مري البهادلي231151بغداد الكرخ

820اننىافاق رافع مهدي غالم الكاظمي231136بغداد الكرخ

802ذكرائتالف الوطنيةمهند صالح مهدي سلمان السعدي231167بغداد الكرخ

785ذكرنداء العراق/ االنتفاضه الشعبانية المباركة طالب عبدالوهاب حست   دعيدش الساعدي231182بغداد الكرخ

749ذكرعادل عيىس جي  فارس البهادلي231187بغداد الكرخ

ي231170بغداد الكرخ
715ذكرقائد هادي سلمان فياض الكناب 

634ذكرتجمع تربويونفراس محمد رضا صادق ميده231138بغداد الكرخ

603ذكرسعدي كريم موس محمود الكواز231126بغداد الكرخ

557ذكرتجمع البناء واالصالحباسم قاسم جارهللا علي العامري231160بغداد الكرخ

477ذكرائتالف سالمة وطنمحمدعلي عيدان علي مراد فيته231172بغداد الكرخ

ي231125بغداد الكرخ
466ذكرتيار التحديعادل كطيف شلش فياض الكناب 

450ذكرتيار الفراتت  فالح حسن مهنا شبل الحسيناوي231180بغداد الكرخ

410اننىسيناء ساهي داود طاهر الزبيدي231133بغداد الكرخ

ي231139بغداد الكرخ 410ذكرقادموناياد يوسف ايوب يوسف الخزرج 

404اننىتحالف القوى المدنيةايمان عبداالمي  عباس جمعه جاووش231173بغداد الكرخ

402ذكرحركة الوفاء العراقيةحسن فرحان حسون جليعه الموسوي231134بغداد الكرخ

 شكري علي قيرص231153بغداد الكرخ
اقة كانوناسماء مصطف  319اننىارسر

270ذكرتحالف تصميمحيدر عبدالسالم جبار حياوي231154بغداد الكرخ

يميثم عبدالعزيز نوح محمد الشيخ حست  231163بغداد الكرخ
 
269ذكراقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

241ذكرالمحافظونفاضل مشعان فاضل جاسم الجعيفري231121بغداد الكرخ

239اننىائتالف الوطنيةعلياء حست   فرحان ترف231120بغداد الكرخ

ي231184بغداد الكرخ 229ذكرالجماهي  الوطنيةعلي عبدالعظيم نعمه كريم الخفاج 

229ذكرعامر خليفه مهدي جاسم الجبوري231186بغداد الكرخ

229اننىعزم/تحالف عزم العراق شهرزاد محمد جعفر باقر231128بغداد الكرخ

196ذكرائتالف الوطنيةعادل محسن صباح دهش الشمري231149بغداد الكرخ

ي الساعدي231179بغداد الكرخ 184ذكرحركة الوفاء العراقيةمشتاق حست   طالب هوب 

177اننىحركة إنجازعواطف عبدالعادل محمود حسن شنوان231122بغداد الكرخ

 علي سالم العبيدي231132بغداد الكرخ
167ذكرعزم/تحالف عزم العراق علي حست  

164اننىتيار الكلمةبيداء ابراهيم علي محمد الربيعي231152بغداد الكرخ
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المرشح
الحالةعدد االصوات

161ذكرحركة إنجازمجيد كريم زبون زاهي الساعدي231165بغداد الكرخ

157اننىتجمع صوت الجماهي كميله لفته عنون محمد الفتالوي231137بغداد الكرخ

155ذكرحزب الداعيمهدي صالح محمد عيىس المرسومي231169بغداد الكرخ

يسعديه فرحان عباس جبار الفرطوسي231142بغداد الكرخ
ين الوطن  150اننىتجمع تشر

ي231147بغداد الكرخ 133ذكربيارق الخي ضياءالدين حمزه اسماعيل حيدر الزهي 

ياوراس فوزي جاسم مهاوي الساعدي231183بغداد الكرخ
130اننىحزب اليقت   الوطن 

ي الديمقراطينشين حست   جاسم محمدجواد السعدي231181بغداد الكرخ
104اننىالتحالف المدب 

73اننىحركة العراق الوطنيةندى اسماعيل عبدالرسول حمودي المنذري231135بغداد الكرخ

ي2312113بغداد الكرخ
ي غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر الكزنزاب 

فائز7234ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي الموسوي2312101بغداد الكرخ فائز6934ذكرائتالف دولة القانونعلي يوسف حمود ناج 

فائز5110ذكرعلي حسن عبدالهادي عبدالكريم الساعدي2312108بغداد الكرخ

 سعيد كاظم علي الربيعي2312112بغداد الكرخ
فائز4231ذكرحست  

3920ذكرالكتلة الصدريةعلي جاسم محمدحسن جاسم الغزي231284بغداد الكرخ

فائز3798اننىالكتلة الصدريةشيماء جعفر نصيف جاسم العبيدي231259بغداد الكرخ

3747ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد نارص دلي احمد الكربولي231231بغداد الكرخ

3649ذكرتحالف الفتححيدر صفاء علي ابراهيم الشمري231232بغداد الكرخ

3618ذكرعزم/تحالف عزم العراق اياد عبدالجبار كريم مصلح الجبوري231281بغداد الكرخ

ي231279بغداد الكرخ
3435ذكرعمار فرحان حمادي كنيش الحمداب 

ي231257بغداد الكرخ
3384ذكرحركة إمتدادمصطف  عبدالخالق محمد احمد الطاب 

ي231255بغداد الكرخ
3043ذكرعزم/تحالف عزم العراق عثمان ابراهيم محمود مجيد الجحيىسر

ي نهال مرشد سليم عبدهللا الجعفر231239بغداد الكرخ
2901اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2592اننىائتالف الوطنيةساره اياد هاشم حست   عالوي231297بغداد الكرخ

2335ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانمحمد ظافر مجيد طيوب العلوي231252بغداد الكرخ

2282ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةصالح الدين محمد نواف فرحان الدليمي231263بغداد الكرخ

2275ذكرتجمع الكفاءات والجماهي هيثم رمضان عبدعلي هريط الجبوري231228بغداد الكرخ

2248اننىصباح عبدالرسول عبدالرضا رشيد التميمي231286بغداد الكرخ

1991ذكرحيدر صبيح مشتت طريو الكرعاوي231285بغداد الكرخ

1943ذكرحركة الوفاء العراقيةعامر محمد حست   كهيه العامري231288بغداد الكرخ

1358ذكرعزم/تحالف عزم العراق يحن  عارف جاسم محمد الكبيىسي231273بغداد الكرخ

اقة كانونجميله جمعه عاشور سلمان البوعلي231230بغداد الكرخ 1269اننىارسر

ي سىه هشام سياب مرزوق السياب231294بغداد الكرخ
1111اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي231268بغداد الكرخ
1098ذكرتجمع الفاو زاخواحمد جواد كاظم رسن جوراب 

1044ذكروسام رشيد جاسم محمد الدليمي231240بغداد الكرخ

1027ذكرحزب النخبةصالح حمدان رحيم رجا الكبيىسي2312102بغداد الكرخ

يرياض عبداالمي  حسن علوش العامري231283بغداد الكرخ
1001ذكرائتالف العمق الوطن 
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994ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةغيث خالد كريم احمد الشيخلي2312185بغداد الكرخ

ي231246بغداد الكرخ
969ذكراحسان عمر محمدسعيد احمد الحدينى

 علي اسد الحكيم231224بغداد الكرخ
876ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمحمد حست  

835ذكرحركة الوفاء العراقيةباسم عبدالحست   طه محمود المحمداوي2312107بغداد الكرخ

802ذكراحمد جاسم محيميد علي الجميلي231253بغداد الكرخ

747ذكرعزم/تحالف عزم العراق عبدالسالم مهدي صالح قدوري العلوي231221بغداد الكرخ

729ذكرالمنقذونفيصل رسحان حمادي محمود العيساوي231223بغداد الكرخ

610اننىعزم/تحالف عزم العراق صابرين نجاح عبدالعباس عزيز الجليحاوي231278بغداد الكرخ

606اننىحركة الوفاء العراقيةيشى جلوب مدلول عويد مسعودي231280بغداد الكرخ

يازهار صالح كاظم نكال الخليفه231266بغداد الكرخ
579اننىتحالف العقد الوطن 

حمزه علي محمود سعيد المحمداوي231287بغداد الكرخ
570ذكرتيار الفراتت  

569ذكرحركة الشباب للتغي عمار نوفل كريم حميد ارزي    ج231254بغداد الكرخ

484اننىائتالف دولة القانونفرح فالح محمد حسن علي231292بغداد الكرخ

479اننىتيار الكلمةدهاء عبدالعزيز محمد حديد الراوي231245بغداد الكرخ

ي231269بغداد الكرخ ي محمد الشاج 
هللا صالح راض  يخي 

ين الوطن  465ذكرتجمع تشر

ع الراوي231271بغداد الكرخ ي الديمقراطيةرياض خطاب رديف مصي 
458ذكرحركة نازل أخذ حف 

455ذكرسيف طارق حاجم سلطان السعدون2312100بغداد الكرخ

414ذكروائل حازم شاكر ياس الشكر231236بغداد الكرخ

ي الديمقراطيعامر حسن فياض رجب العزاوي231296بغداد الكرخ
406ذكرالتحالف المدب 

399ذكراحسان محمد سليم ابراهيم النقيب231222بغداد الكرخ

ي231291بغداد الكرخ
يمامول عبدالرحمن جميل درويش النيساب 

 
ي العراف

379ذكرحزب االتفاق الوطن 

يصالح انور عبد فرحان الدليمي2312104بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  373ذكرالمشر

ي231220بغداد الكرخ 366ذكرالعراق هويتنااحمد صادق خليف احمد الجناب 

327اننىهيفاء حيال رهيف عوده الحجامي231293بغداد الكرخ

293اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةشذى صالح مهدي عبدهللا العبيدي2312105بغداد الكرخ

291ذكرطارق مصلح عجاج احمد الدليمي231264بغداد الكرخ

ي حسن العوادي231249بغداد الكرخ
ينازك محمد راض 

285اننىائتالف العمق الوطن 

283اننىتجمع أقتدار وطنعلياء جبار حافظ محن  المالكي231233بغداد الكرخ

ي سعيد طعمه النعيمي231241بغداد الكرخ
274اننىانتصار حساب 

يعمر حست   شاكر محمود الجبوري231270بغداد الكرخ
 
ي العراف

215ذكرتجمع وطن المدب 

215ذكرتجمع تربويوننوري رشيد علي ريحان الدليمي231282بغداد الكرخ

ي231227بغداد الكرخ 214اننىللعراق متحدونسهيله علي حسن خلف الزهي 

214اننىتجمع تربويوننغم عبدالجبار نارص محمد الساده231225بغداد الكرخ

198اننىحزب الحوار والتغيي اسيل عبدالكريم عبدالوهاب ابراهيم العبيدي231276بغداد الكرخ

ي2312103بغداد الكرخ
197ذكرحزب العروبيوننهاد سالمه عبدالمجيد سعيد البياب 
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ي231298بغداد الكرخ
يف   مطر شجر علي الشر

196ذكرمرتض 

190ذكرللعراق متحدونيحن  كاظم هدالن عبيد السمندري231235بغداد الكرخ

169اننىالمنقذونسوسن عبداالمي  سلمان موس السعدي231248بغداد الكرخ

164ذكرتجمع البناء واالصالحرعد اسعد حمزه عباس الحلبوسي231299بغداد الكرخ

ي231250بغداد الكرخ 149ذكرحركة العراق الوطنيةرائد صاحب سعدون حمد العي  

ي231243بغداد الكرخ 146ذكرتجمع البناء واالصالحاسعد جمعه محسن علي الدراج 

ي231260بغداد الكرخ
يف الطلباب  143اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةضح نشات نامق رسر

141ذكرالجماهي  الوطنيةقضي عكله محمد علي الشبيب231237بغداد الكرخ

ي231272بغداد الكرخ 139اننىحركة حقوقايمان عبد مسلم يونس الجناب 

ي231267بغداد الكرخ
يرجاء عبدهللا توفيق محيسن العاب 

 
ي العراف

130اننىحزب االتفاق الوطن 

يدريد خالد زيدان نصيف الجبوري2312110بغداد الكرخ
 
130ذكراقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

117ذكرللعراق متحدونعلي مخلف حمد خليفه الدليمي231277بغداد الكرخ

يزهراء حسن جاسم خميس العامري231229بغداد الكرخ
113اننىحزب اليقت   الوطن 

ي فالح محمود احمد جميل القيىسي231289بغداد الكرخ
109ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

101ذكرالمحافظونفراس كاظم محسن علي الشمري231251بغداد الكرخ

99ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةاسعد نجم عبود جباره فرجاوي2312111بغداد الكرخ

ي231247بغداد الكرخ
ي سلمان علي البياب  96ذكرقادمونرفعت صي 

91ذكرجاسم محمد عبد كاظم المجمعي231242بغداد الكرخ

87اننىحزب العروبيوندعاء اكرم محمود سطام231226بغداد الكرخ

ي231261بغداد الكرخ
85ذكرحركة العراق الوطنيةموفق شكر حسن داؤد البياب 

82اننىحزب النخبةصابرين ابراهيم عبد صالح الفهداوي231275بغداد الكرخ

67ذكرللعراق متحدونمحمد طالب عبدالكريم عبدهللا الجبوري231274بغداد الكرخ

ي231258بغداد الكرخ
يشاكر فزع فرحان فضلي الكروسر

67ذكرتحالف العقد الوطن 

ي231290بغداد الكرخ
65ذكرتيار الكلمةلؤي رسول حسن شاكر البياب 

64ذكرتحالف القوى المدنيةحسن هادي سلمان علوان العزاوي2312106بغداد الكرخ

ياغاريد ماجد حست   سهيل2312109بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  61اننىالمشر

ي231238بغداد الكرخ
57اننىقادمونرشا كاظم خريسان خلف البياب 

48اننىحركة وعي الوطنيةاسيا كمال رسدار حسن تيموري231234بغداد الكرخ

يسندس سمي  جمعه محمود العزاوي231265بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  42اننىالمشر

يمائده مهدي عبدهللا المهيدي الجبوري231262بغداد الكرخ
 
41اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

فائز9226ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمود حست   مطلك شلش القيىسي231355بغداد الكرخ

فائز7470ذكرعزم/تحالف عزم العراق طالل خضي  عباس كعيد الزوبعي231375بغداد الكرخ

ي كريم يوسف حسن علي البوسوده231357بغداد الكرخ
فائز6814ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يفوزي محمد احمد حست  231369بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  6656ذكرالمشر

ي231361بغداد الكرخ ي سناء عوده جاسم خلف اللهين 
فائز4915اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 
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ي احمد عبد حمادي شاويش المساري231358بغداد الكرخ
4337ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي حميد جسام محمد كسار الزوبعي231347بغداد الكرخ
4087ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

3126ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةهشام عبدالملك علي سهيل السهيل231324بغداد الكرخ

ى سليمان احمد حست   السعدي231370بغداد الكرخ 3009اننىعزم/تحالف عزم العراق بشر

2782ذكرعماد غالب كواد عباس الزوبعي231383بغداد الكرخ

ي231351بغداد الكرخ
2510ذكرمحمد كعود حسن محيميد الكروسر

ي محمد كامل كريم عباس الدليمي231378بغداد الكرخ
2303ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

 محسن علي الزوبعي231321بغداد الكرخ
2235ذكرائتالف دولة القانونطالل حست  

2182اننىانوار عبد جواد كاظم العامري231338بغداد الكرخ

ي231343بغداد الكرخ
2155ذكرائتالف الوطنيةعباس مهدي صالح محل الحمداب 

2076ذكرعزم/تحالف عزم العراق شاكر حوران دعيجل سعود الزوبعي231327بغداد الكرخ

1990اننىعزم/تحالف عزم العراق شهالء نايف احمد جاسم االلوسي231366بغداد الكرخ

يرزاق كريم حست   شحاذه231386بغداد الكرخ
1974ذكرتحالف العقد الوطن 

ي231345بغداد الكرخ 1810ذكرواثقونكريم عبد عيد خلف اللهين 

يشهاب احمد خليفه مدلول الخالدي231364بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  1504ذكرالمشر

1444ذكرمحمد عبد حسون كاظم المباري231328بغداد الكرخ

1283ذكرللعراق متحدونمنعم خميس مخلف مشحن الهيتاوي231335بغداد الكرخ

1181اننىاخالص يونس محمد ابراهيم العبيدي231367بغداد الكرخ

1008ذكرليث عادل رضا حسن الصباغ231322بغداد الكرخ

850ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمهيب محمد اسود غافل الغافل231339بغداد الكرخ

653ذكرائتالف دولة القانونعلي احمد علي سهيل السهيل231353بغداد الكرخ

626ذكرحركة إمتدادباسل عبدالرضا مهدي حست   التميمي231325بغداد الكرخ

ي231385بغداد الكرخ
587اننىالجماهي  الوطنيةهند حاتم علي جاسم المشهداب 

581ذكرمصطف  صبار خلف عبدهللا الدليمي231365بغداد الكرخ

485اننىتجمع الوحدة العراقيةمروه محي سلمان خلف الدليمي231359بغداد الكرخ

474اننىحركة الوفاء العراقيةحذام اسماعيل ابراهيم حست   العبادي231382بغداد الكرخ

ي231354بغداد الكرخ
388ذكرقائد محمد ابراهيم محمد السامراب 

يدنيا شحاذه ابراهيم شحاذه الدليمي231380بغداد الكرخ
346اننىالمنتج الوطن 

يياست   عباس سلمان عبدشبلي العامري231372بغداد الكرخ
324ذكرتحالف النهج الوطن 

282اننىقادمونصبا فرحان مهدي حمد الدليمي231344بغداد الكرخ

ي231384بغداد الكرخ
280ذكرحركة وعي الوطنيةسيف اسعد يوسف علي السعداب 

244اننىنور خوام احمد رسحان النعيمي231360بغداد الكرخ

ي الديمقراطيةاحمد حازم جاسم نصيف الدوري231336بغداد الكرخ
227ذكرحركة نازل أخذ حف 

ي231368بغداد الكرخ
 
يطارق اياد احمد علي السجاف

 
224ذكراقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

189ذكراحمد جبار خلف فري    ج العكيلي231340بغداد الكرخ
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المحافظة

الدائرة 

االنتخابية
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المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

ي صالح الدين حسن عبيد مضعن الدليمي231377بغداد الكرخ
188ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

185ذكرحركة الوفاء العراقيةرائد عبدالقادر محمد حست   الجسار231373بغداد الكرخ

185اننىحزب المهنيت   لالعمارارساء هاشم دحام احمد الراوي231333بغداد الكرخ

184اننىحركة العراق الوطنيةميسون علي محمد غانم الدليمي231331بغداد الكرخ

176ذكرقادمونخليل ابراهيم محمد فرحان الجبوري231362بغداد الكرخ

ي الدليمي231374بغداد الكرخ 167ذكرحركة الوفاء العراقيةاسماعيل احمد مخلف غرب 

ي231326بغداد الكرخ 162اننىميسون فوزي خشو خضي  الخفاج 

 علي الهاشمي231352بغداد الكرخ
160ذكرحزب المهنيت   لالعماراحمد طارق حست  

ي231381بغداد الكرخ
127اننىحراك الجيل الجديدمياسه موفق عبدالكريم توفيق البياب 

126ذكرحزب  االمانةضياءالدين جمال علي حسن العكيدي231320بغداد الكرخ

115ذكرقادمونسنان صادق جواد كاظم السعدي231371بغداد الكرخ

ي العقيل231348بغداد الكرخ
97اننىتجمع الفاو زاخوايمان عبدالعزيز عبدالوهاب سبن 

95اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةامل جبار كاظم جابر الغزاوي231350بغداد الكرخ

53اننىتحالف القوى المدنيةايناس ظاهر عزيز ظاهر االيوب231330بغداد الكرخ

ى شالل حبيب محمد االسدي231379بغداد الكرخ 51اننىالمنقذونبشر

ي231341بغداد الكرخ
50ذكرقادمونعبدالرحمن عبدالرزاق عبداللطيف نارص السامراب 

ي231346بغداد الكرخ
35اننىكتلة التضحية الوطنيةايمان نجم عبد فهد العاب 

ي231349بغداد الكرخ 34اننىتجمع الكفاءات والجماهي نور احمد حمزه غيدان اللهين 

ي اسماعيل ابراهيم حست   الفراس231329بغداد الكرخ
يحف 

 
ي العراف

34ذكرحزب االتفاق الوطن 

34ذكرتيار الكلمةعمار عبدالكريم احمد علي الجبوري231342بغداد الكرخ

30ذكرابراهيم محسن عجيل خزام المكاصيص231376بغداد الكرخ

25ذكرللعراق متحدونحست   عارف مصطف  ثابت الشمري231334بغداد الكرخ

ي231332بغداد الكرخ
21ذكرعيىس احمد محمد اسماعيل الشورتاب 

15اننىتجمع صوت الجماهي رابعه مزهر شاكر محمود حالوب231337بغداد الكرخ

13ذكرحركة الوفاء العراقيةفرقد فائق عبداللطيف بنيال الفهد231363بغداد الكرخ

ي وحده محمود فهد عبد الجميلي231488بغداد الكرخ
فائز9132اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز8254ذكرائتالف دولة القانونرسدي نايف عباس رسدي البومحي231429بغداد الكرخ

فائز7997ذكرالكتلة الصدريةحيدر عبدالكريم خلف محمد الغضباوي231421بغداد الكرخ

ي يحن  احمد فرج حمادي العيثاوي231423بغداد الكرخ
فائز5822ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي عبدالكريم علي عبطان دهش الجبوري231470بغداد الكرخ
فائز4600ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

4403ذكرياست   محمد حمد خلف غباوي231474بغداد الكرخ

4277ذكرحميد نجم محمد فهد الشمري231494بغداد الكرخ

ي231433بغداد الكرخ
3865ذكرتحالف الفتحعلي عباس صالح محمد الكناب 

3207ذكرعزم/تحالف عزم العراق مثن  ثائر يوسف جاسم العزاوي231448بغداد الكرخ

2414ذكرحزب المهنيت   لالعمارعدنان درجال مطر جاسم الربيعي231484بغداد الكرخ
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المحافظة
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االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

2212ذكرحزب الحوار والتغيي احمد عبدهللا سالم حمادي الجبوري231451بغداد الكرخ

1903ذكرحركة إمتدادوليد خالد علي علوان التميمي231450بغداد الكرخ

ي عمر هيجل حمد شبيب الجبوري231464بغداد الكرخ
1766ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1546ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةبليغ مثقال محسن مطلب ابوكلل231444بغداد الكرخ

ي231492بغداد الكرخ
1444اننىعزم/تحالف عزم العراق نورا حكمت عبدالعزيز النرص الجحيىسر

1433ذكرتيار الكلمةعلي حست   حافظ محمد الزيرجاوي231466بغداد الكرخ

1264ذكرحركة حقوقمثن  محمد فيحان عزوز الغانمي231493بغداد الكرخ

يمشتاق طالب حست   ناهض الشمري231455بغداد الكرخ
1225ذكرتحالف العقد الوطن 

1165ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحيدر نرصهللا داود سلمان الجبوري231452بغداد الكرخ

1116ذكريحن  غازي نارص حست   الزبيدي231460بغداد الكرخ

1039ذكرنبيل جاسم محمد فهد الفهد231441بغداد الكرخ

1009ذكرعزم/تحالف عزم العراق حافظ حسن علي عيدان الدليمي231434بغداد الكرخ

ي231461بغداد الكرخ ي فرحان سجاج الخفاج 
977اننىحركة إمتدادجيهان غن 

966ذكرعلي نوري جواد جاسم الشمري231427بغداد الكرخ

911ذكرائتالف الوطنيةسعد عطيه حسن علي الزوبعي231449بغداد الكرخ

ي231426بغداد الكرخ
844اننىتجمع برلمان الشعبوفيقه عبدالزهره عبود محمد السوداب 

712ذكراثي  حمادي عيىس حديد الجبوري231431بغداد الكرخ

705ذكرحركة االغلبية الوطنيهعلي صبحي كامل محمدحسن المالكي231430بغداد الكرخ

ي231447بغداد الكرخ
ي العراقشيماء محمود جليل بخيت الكرطاب 

 
ي العشائري ف

671اننىالتيار الوطن 

ي231436بغداد الكرخ
663ذكرواثقونانور اكرم فتحي حسن الحسن 

663اننىتجمع الفاو زاخوارساء جابر سلمان حسن العامري231463بغداد الكرخ

ي231457بغداد الكرخ
575اننىكتلة درع العراقدعاء عباس فاضل محمد الطاب 

547اننىعزم/تحالف عزم العراق جنان ماجد ويس خضي  الدليمي231477بغداد الكرخ

ي231445بغداد الكرخ 537ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةوليد اسماعيل محمود احمد الشجي 

ي عبدهللا الخابوري231422بغداد الكرخ 515ذكرللعراق متحدونوهيب عبدالرزاق ناج 

509ذكرحركة وعي الوطنيةحسام سالم علي ابراهيم العيثاوي231462بغداد الكرخ

348اننىائتالف سالمة وطنسارة شكر محمود جمعة زنكنه231465بغداد الكرخ

318ذكرحركة الوفاء العراقيةاحمد جبار عبد حبيب العائدي231438بغداد الكرخ

317اننىحركة وعي الوطنيةهاله اسماعيل ابراهيم فليح الجبوري231440بغداد الكرخ

يعلي شمال عبدعلي حست   الموسوي231437بغداد الكرخ
312ذكرتحالف النهج الوطن 

307ذكرتجمع صوت الجماهي ابوبكر غسان خليل تركي الدليمي231453بغداد الكرخ

302ذكرقادمونمصطف  محمد حميد سالمه الجحيش231425بغداد الكرخ

263ذكرسليم داود عبدالعزيز محمد الدهش231475بغداد الكرخ

260ذكرحركة الشباب للتغي وسام كريم زوين سلمان الجبوري231442بغداد الكرخ

240ذكرعزم/تحالف عزم العراق عمر عبود سلمان محمد الجبوري231485بغداد الكرخ
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المرشح
الحالةعدد االصوات

ي الديمقراطيةحست   هاشم هادي جاسم العامري231486بغداد الكرخ
238ذكرحركة نازل أخذ حف 

238اننىتجمع أقتدار وطننها خلف جاسم حسن العزاوي231420بغداد الكرخ

ي231479بغداد الكرخ
209ذكرائتالف قادرونعادل جواد كاظم عباس السلطاب 

ي231491بغداد الكرخ
193اننىقادمونمها عبدالمنعم رشيد خسباك المعين 

183اننىالجماهي  الوطنيةرنا غازي اسماعيل حست   النعيمي231480بغداد الكرخ

179ذكرتجمع الكفاءات والجماهي احمد فؤاد شكرى محمود االمت  231435بغداد الكرخ

175ذكرتجمع العراق الجديدعامر ابراهيم حمدان كاظم الزوبعي231487بغداد الكرخ

يعبداالمي  كاظم عبدالحست   رسول االسدي231459بغداد الكرخ
173ذكرائتالف العمق الوطن 

ياحمد خلف سالم كاظم الكرغولي231424بغداد الكرخ
166ذكرالحزب المدب 

134اننىميسون محمود حست   يوسف اليوسف231428بغداد الكرخ

 علوان عبد العجيلي231446بغداد الكرخ
125اننىحزب العروبيوننورا حست  

124ذكرتحالف القوى المدنيةخالد محمد حماد سليمان الجبوري231468بغداد الكرخ

118اننىللعراق متحدونانتظار جاسم عيىس حبيب العزاوي231467بغداد الكرخ

116اننىحركة الوفاء العراقيةرانيا مبدر عبدالهادي عباس العزاوي231472بغداد الكرخ

يليث مهدي محمد شالل االمي231458بغداد الكرخ
115ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي الديمقراطي الموحدمحمد جميل محمد سلمان الشمري231490بغداد الكرخ
 
110ذكرالمجلس العراف

ي231482بغداد الكرخ
108ذكرعلي عبد حمد داود الطاب 

ي231439بغداد الكرخ
98اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةشيماء عبدالرحيم محمود خميس المشهداب 

96ذكرائتالف الوطنيةاحمد خرص  احمد عبدهللا السبعاوي231432بغداد الكرخ

يفوزيه مهدي جالب عساف المالكي231476بغداد الكرخ
 
91اننىاقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

87ذكرصفاء حست   ضاري حمادي العيثاوي231489بغداد الكرخ

84اننىالجماهي  الوطنيةناديه ياست   عيدان حمد الجبوري231454بغداد الكرخ

ي231473بغداد الكرخ
80اننىتجمع العراق الجديدناديه شوكت نجف مصطف  البياب 

76ذكرتجمع صوت الجماهي رعد عبدالرضا عاضي يوسف الشمري231483بغداد الكرخ

يعمر رحيم عبد حمد الشويلي231495بغداد الكرخ ق العرب 
68ذكرحزب المشر

64اننىالجماهي  الوطنيةاطياف حسن محمد سلمان الداودي231471بغداد الكرخ

62ذكرغالب حميد مزعل عبد الدليمي231469بغداد الكرخ

51ذكرحزب النخبةمحمد عبدالرزاق احمد علي الشيخلي231481بغداد الكرخ

42اننىقادمونانس علي خضي  صالح النجار231443بغداد الكرخ

ي محمد الدليمي231478بغداد الكرخ
39ذكرائتالف الوطنيةاحمد حست   بربوب 

ي عبود رسحان العامري231522بغداد الكرخ
فائز9439ذكرالكتلة الصدريةحيدر ماض 

فائز9070اننىائتالف دولة القانونليل مهدي عبدالحست   هادي التميمي231564بغداد الكرخ

فائز4678ذكرحركة حقوقحست   هاشم بكر حست   العامري231520بغداد الكرخ

ي231554بغداد الكرخ
فائز4176اننىتحالف الفتحسهيله نجم عبدهللا جاسم السلطاب 

3601ذكرحركة العراق الوطنيةعلي حاتم جي  خلف المكصوضي231524بغداد الكرخ
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3316ذكرحركة إمتدادمحمد اكرم داود ابراهيم الربيعي231574بغداد الكرخ

ي231530بغداد الكرخ
ي عهود علي احمد صالح المشهداب 

2928اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2318ذكرمحمد حميد جابر طاهر الساعدي231533بغداد الكرخ

يف مشتت الغريباوي231536بغداد الكرخ 2236ذكرقاسم جبار رسر

1649ذكركتلة التضحية الوطنيةعدي فاضل كاظم محمد العامري231535بغداد الكرخ

ي231547بغداد الكرخ 1632اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةكوثر جواد كاظم مطرود العتاب 

ي العبيدي231559بغداد الكرخ 1597ذكررحيم عباس طعمه باج 

1529ذكرحزب المهنيت   لالعمارخضي  كاظم احمد عطيه الجبوري231553بغداد الكرخ

ي الساعدي231528بغداد الكرخ
ي عاب 

يشاكر دعي  جعاب 
1365ذكرتحالف اآلمال الوطن 

1338ذكرتجمع أقتدار وطنهشام عبدالعباس وناس مشحوت البارجه231542بغداد الكرخ

1191اننىسحر دريس كزار عباس اط فري    ح231567بغداد الكرخ

يحامد رحيم فندي سهيل المرسومي231570بغداد الكرخ
 
ي العراف

1143ذكرحزب االتفاق الوطن 

1128ذكرعماد هاشم عبدهللا فياض الفياض231550بغداد الكرخ

يتغريد صالح عبدالهادي عبدالمجيد الشمري231521بغداد الكرخ
944اننىتحالف النهج الوطن 

861ذكرحركة إنجازفارس نعيم غانم عليوي الساعدي231537بغداد الكرخ

769ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي صباح حاوي معيد العبادي231545بغداد الكرخ

ى جواد محمد عبدالحست   االسدي231541بغداد الكرخ اقة كانونبشر 726اننىارسر

يارساء سمي  عبدعلي عبدالحست   الجشعمي231523بغداد الكرخ
694اننىائتالف العمق الوطن 

686ذكرتجمع الفاو زاخويارس عباس حسن عيىس عيساوي231546بغداد الكرخ

682ذكرتيار الكلمةعبدهللا عباس عطيه عبد الرفاعي231534بغداد الكرخ

ي231568بغداد الكرخ
يابراهيم حاتم سلطان حست   الحمداب 

548ذكرالحزب المدب 

فالح حسن علي حسن العامري231565بغداد الكرخ
536ذكرتيار الفراتت  

ي جي  الخزاعي231525بغداد الكرخ
467ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةذوالفقار حست   شمح 

ق عبدالرسول كويري رسحان الواسطي231573بغداد الكرخ 444اننىاستي 

ي231552بغداد الكرخ
425ذكرجبهة الصالحونعلي حسن عبدهللا حسن البياب 

397ذكرائتالف سالمة وطنثائر عباس حسن باشخ االحيلي231566بغداد الكرخ

ي الوائلي231538بغداد الكرخ
359ذكرتيار الكلمةنرص كزار عبدالحست   باسر

ي231569بغداد الكرخ 312ذكرحركة إنجازعصام محمد كاظم حسون الخفاج 

ي231557بغداد الكرخ
300اننىعزم/تحالف عزم العراق اسماء زيد منهل مانع الداين 

يتغريد كاظم داخل علوان الشدود231572بغداد الكرخ
284اننىتحالف العقد الوطن 

251اننىحركة الوفاء العراقيةميساء عاشور جويلي نزيل الخزعلي231531بغداد الكرخ

ي231562بغداد الكرخ 184ذكرالمحافظونعلي حست   عبدالرزاق نايف الخفاج 

يحميده متعب جاسم علي اليارسي231560بغداد الكرخ
183اننىالحزب المدب 

182ذكرحركة العراق الوطنيةعادل عبدالحسن مشعل حست   الفتالوي231527بغداد الكرخ

181اننىائتالف الوطنيةبيداء رزاق جواد كاظم الشمري231551بغداد الكرخ
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177اننىكتلة التضحية الوطنيةايناس جمعه عاشور سلمان البوعلي231555بغداد الكرخ

ي231529بغداد الكرخ
 
ف 154ذكرقادمونزيدون هاشم رسول مهدي الشر

152اننىتحالف القوى المدنيةاخالص وسيل عبدالساده حست   الشمري231571بغداد الكرخ

149ذكرتجمع البناء واالصالحضياء رحيم محسن سلمان الربيعاوي231532بغداد الكرخ

 منذر علي العزاوي231548بغداد الكرخ
143اننىتجمع صوت الجماهي رنده مثن 

137ذكرحركة بالدي الوطنيةاحمد هادي جاسم حسن ال غريب231561بغداد الكرخ

134ذكرالمنقذونكريم قاسم علي محمد التميمي231543بغداد الكرخ

111اننىقادمونمنتىه احمد حسن سعيد العزي231539بغداد الكرخ

110ذكرقادمونحسام الدين محمد حسن علوان الزيداوي231558بغداد الكرخ

ي231563بغداد الكرخ  احمد جعفر باقر الجلن 
104ذكرالمنقذونحست  

89ذكرائتالف قادرونرعد كاظم داود وداعه الخزعلي231544بغداد الكرخ

ي عويز زيداوي231526بغداد الكرخ
76ذكرحركة كف عبدالرضا عبود راض 

67ذكركتلة التضحية الوطنيةسالم عبدالحسن شاوش جعت   السعداوي231540بغداد الكرخ

ي حسن الشكري231549بغداد الكرخ
51ذكرتجمع صوت الجماهي وليد مكي راض 

ي ليث مصطف  حمود جزاع الدليمي231640بغداد الكرخ
فائز17830ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي231626بغداد الكرخ
فائز9841ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمود داود سلمان موس المشهداب 

ي231638بغداد الكرخ
6815ذكرالجماهي  الوطنيةاحمد اسماعيل ابراهيم عبدهللا المشهداب 

ي231636بغداد الكرخ 6191ذكرعزم/تحالف عزم العراق عمر عدنان علي كرموش الفراج 

ي التميمي231630بغداد الكرخ 4689ذكرالكتلة الصدريةمحمد رحيم سمي  نصي 

4263ذكرعالء عادل كامل عبد المرعاوي231642بغداد الكرخ

ي ساره لطيف عبدهللا احمد الدليمي231650بغداد الكرخ
فائز4076اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2886ذكركتلة مستقلونيحن  عبدالكريم عبيس فهد الخزعلي2316185بغداد الكرخ

 علي التميمي231629بغداد الكرخ
 علي حست  

2715ذكرائتالف دولة القانونحست  

2362اننىعزم/تحالف عزم العراق عتاب جاسم نصيف جاسم الدوري231653بغداد الكرخ

1912ذكرفاهم محيسن علي خلف التميمي231655بغداد الكرخ

1538ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعباس غدير عكض نارص الجبوري231623بغداد الكرخ

1420اننىتحالف الفتحهدى احمد رمضان احمد الجيالوي231628بغداد الكرخ

 الجميلي231651بغداد الكرخ
1071ذكرتيار الفراتت  احمد يوسف كيطان حست  

1063ذكرحركة وعي الوطنيةفراس علي شاكر عجيل الموسوي231622بغداد الكرخ

ي231645بغداد الكرخ
1024ذكرفائز كريم صالح عبدهللا السلماب 

951ذكرجاسم محمد عبود خلف الدليمي231627بغداد الكرخ

918ذكرعزم/تحالف عزم العراق سامي سليم جي  علي العبيدي231625بغداد الكرخ

916ذكرنزهان علي عداي سحاب العكيدي231631بغداد الكرخ

ي جواد التميمي231632بغداد الكرخ ى فاضل صي  يبشر
647اننىالمنتج الوطن 

584ذكرقادمونقاسم عطيه عبد ابراهيم التميمي231637بغداد الكرخ
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386ذكرقادمونعجيل مصلح عبد حمادي الدليمي231634بغداد الكرخ

ي سميه عدنان احمد محمد العبيدي231649بغداد الكرخ
386اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

353ذكرمحمد خميس برغش حسن المساري231660بغداد الكرخ

يعلي عبدالستار حميد حست   الدليمي231658بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  341ذكرالمشر

ي231647بغداد الكرخ ي مهدي االعرج 
ينوال صادق تف 

307اننىتحالف النهج الوطن 

ي231646بغداد الكرخ
263اننىحركة الوفاء العراقيةناديه عامر محمود محمد المشهداب 

261ذكرحركة كف حسن هادي اوشيح خليفه العوادي231659بغداد الكرخ

يجليله نواف محمد هجيج العامري231624بغداد الكرخ
 
232اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

ي231633بغداد الكرخ يعدنان سالم زوره محمد الدراج 
213ذكرحزب اليقت   الوطن 

206ذكرتحالف تصميماحمد مرزه حمزه عبد231641بغداد الكرخ

 علي عبدالمحسن بديوي العبودي231635بغداد الكرخ
195ذكرحست  

176اننىحركة الشباب للتغي نجاة جمعة حسن محمد العبيدي231648بغداد الكرخ

يهدى حسن محمد نارص العلياوي231657بغداد الكرخ
ين الوطن  147اننىتجمع تشر

105اننىحركة وعي الوطنيةسهام بدو حست   مصيخ  الحجيمي231643بغداد الكرخ

ي231654بغداد الكرخ
98اننىقادمونابتهال حست   لفته صالح السلماب 

89اننىتيار الكلمةوفاء مايع رحيم عبود العويدي231621بغداد الكرخ

87ذكرتجمع الفاو زاخوقاسم خلف محمد خلف الحلبوسي231639بغداد الكرخ

ي231644بغداد الكرخ
يحست   جاسم محيميد احمد المشهداب 

 
ي العراف

56ذكرحزب االتفاق الوطن 

يمهند عدنان داود سليمان الدليمي231620بغداد الكرخ
 
35ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

ي231652بغداد الكرخ يصهيب عماد كاظم محمد الفراج 
27ذكرالحزب المدب 

فائز8038ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمود خلف علي حسن العبيدي231722بغداد الكرخ

فائز6467ذكرالكتلة الصدريةسالم سوادي خصاف حست   الغراوي231762بغداد الكرخ

ي زيتون حست   مراد حمادي الدليمي231745بغداد الكرخ
فائز6377اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

 الكرغولي231749بغداد الكرخ
ي حامد احمد صالح الحست  

فائز6285ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يحيدر حامد صبار نارص المحياوي231776بغداد الكرخ
5812ذكرتحالف العقد الوطن 

5592ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد امت   شعالن سهيل الحمزه231774بغداد الكرخ

ي231730بغداد الكرخ  الجناب 
يمظهر خرص  نارص حست  

 
ي العراف

وع الوطن  4530ذكرالمشر

ي231782بغداد الكرخ
4074ذكرائتالف الوطنيةحسن خضي  عباس شويرد الحمداب 

3892ذكرقادمونعلي فريق مبدر علي الغريري231738بغداد الكرخ

ي سعد ثامر جاسم رسهيد الدليمي231726بغداد الكرخ
3785ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي231781بغداد الكرخ ي حيدر عبدالكريم رشيد علي الجناب 
3754ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي231758بغداد الكرخ
3680ذكرعلي لطيف محمد صالح القريىسر

ي231765بغداد الكرخ 3236ذكرعزم/تحالف عزم العراق زيد عبدهللا كريم سويدان الجناب 

ي العويدي231727بغداد الكرخ 3061ذكرتحالف الفتحعلي حست   عبيد خاج 

2920ذكرائتالف دولة القانونعمار كاظم عبيد جاسم الشبلي231764بغداد الكرخ
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ي231772بغداد الكرخ
2760ذكرللعراق متحدوناحمد رشيد حسن سالم الكرطاب 

ي231735بغداد الكرخ
يف  2435ذكرجاسم محمد ورور قشمر الشر

2105ذكرالعراق هويتناكامل نواف عبود حبيب الغريري231763بغداد الكرخ

2017ذكرطالب رحيم عبد شطب الجبوري231769بغداد الكرخ

ي231780بغداد الكرخ  حسن الجناب 
1889ذكررائد ابراهيم حست  

1856ذكرسيف شاكر ضيدان بريسم المياجي231747بغداد الكرخ

يمحمد عبدهللا مطلك مدب الجدادي231743بغداد الكرخ
 
ي العراف

وع الوطن  1846ذكرالمشر

ي231742بغداد الكرخ
1843ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحاتم عبدهللا جياد سعود الطاب 

1796ذكرتيار الفراتت  كاظم عبيد عاضي جاسم الغريري231785بغداد الكرخ

ي231775بغداد الكرخ
1686ذكرثائر سلمان حميد جواد الحسين 

ي231751بغداد الكرخ 1649ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةذياب كامل هاشم صباح الخزرج 

ي رزاق امي  رشيد حمد العبيدي231721بغداد الكرخ
1640ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1492ذكرعزم/تحالف عزم العراق سعد جياد عفتان احمد الدليمي231753بغداد الكرخ

ي231733بغداد الكرخ
1272ذكرمحمد جواد كاظم فرحان حمداب 

1268ذكرمحمد اكرم نرص نايف الغريري231737بغداد الكرخ

ي231748بغداد الكرخ 1015ذكرتجمع الوحدة العراقيةاحمد عباس خضي  عباس الجناب 

1004ذكرفؤاد خلف ذيب عبد الجدادي231750بغداد الكرخ

977ذكرحركة إمتدادمسعد رستم حمادي فياض رواجح231783بغداد الكرخ

955اننىحركة الشباب للتغي جيهان عبدهللا عباس حست   المحياوي231744بغداد الكرخ

882ذكرالجماهي  الوطنيةعلي هيجل حمد شبيب الجبوري231752بغداد الكرخ

يمحمد جابر محمد عطا231759بغداد الكرخ
718ذكرائتالف العمق الوطن 

ي231746بغداد الكرخ 671ذكرقادمونعدل قيس عبود علي جناب 

645ذكرفاروق خلف حلوص سلوم الخايف231777بغداد الكرخ

يفيصل كربت عبد محمد الزوبعي231732بغداد الكرخ
 
ي العراف

574ذكرحزب االتفاق الوطن 

554ذكرعزم/تحالف عزم العراق معروف عبيد مهاوش جاسم العزاوي231739بغداد الكرخ

495ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةاحمد عبيد علي عناد العبيدي231741بغداد الكرخ

ي231740بغداد الكرخ 471ذكرحزب النخبةجمال حسن عبدهللا عبد الجناب 

438ذكرمسعد خالد محمد سعيد المساري231725بغداد الكرخ

402ذكربيارق الخي وسام عباس رسداح عبد الخالدي231723بغداد الكرخ

399ذكرعزم/تحالف عزم العراق عصام محمد خضي  عباس الكرغولي231779بغداد الكرخ

ي231757بغداد الكرخ  الجناب 
348ذكرتحست   عبدهللا عذاب حست  

ي231778بغداد الكرخ 337اننىللعراق متحدونحسنه هادي محمد حسن الجناب 

ي231784بغداد الكرخ ي سماوي الخفاج  ي العراقمها كاظم صن 
 
ي العشائري ف

333اننىالتيار الوطن 

ي231760بغداد الكرخ
309ذكرحركة بالدي الوطنيةصفاء خليل ابراهيم رعد الحسين 

يفاتن عزيز محمد شبيب العبيدي231720بغداد الكرخ
306اننىالمنتج الوطن 
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ي231728بغداد الكرخ
يسالم عبداالمي  كاظم ذهب الفراب 

247ذكرتحالف النهج الوطن 

217اننىقادمونمروه خضي  حمود مشيهد الكرعاوي231773بغداد الكرخ

199ذكرحركة الوفاء العراقيةعدنان نايف راشد ابراهيم الغريري231729بغداد الكرخ

ي231754بغداد الكرخ
144اننىحركة إنجازسهام غالي عبدالرضا عيىس الحمداب 

141ذكرتجمع الفاو زاخواحمد ساجت هاشم حسن العامري231755بغداد الكرخ

133ذكرتجمع أقتدار وطنداود جاسم صحن يونس المالكي231767بغداد الكرخ

وز الشمري231734بغداد الكرخ 113اننىجبهة الصالحونمنال فاضل كاظم في 

102ذكرتحالف القوى المدنيةايهاب هاشم مطر سالم الجدادي231768بغداد الكرخ

101ذكرصالح هاشم جاسم حرج غريري231771بغداد الكرخ

ي231724بغداد الكرخ
91اننىجبهة الوحدة الوطنيةاقبال حسن ناهي محمد المعين 

88اننىقادمونسماح عبدهللا لفته مطر الرجمي231736بغداد الكرخ

ان خليل ابراهيم حسن الرشدي231766بغداد الكرخ 81اننىتجمع العراق الجديدني 

وش جواد التميمي231731بغداد الكرخ يعلي رشيد حي 
 
46ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

ي231761بغداد الكرخ ي الديمقراطيقاسم حمزه فرهود طعمه الخفاج 
37ذكرالتحالف المدب 

فائز16083ذكرحركة إمتدادحيدر محمدحبيب مجيد حمادي الخميس24129ب   اب   ل

فائز15241ذكركتلة الوفاء والتغيي يارس اسكندر جواد حسن وتوت24152ب   اب   ل

ي24136ب   اب   ل اقة كانونحيدر محمدكاظم خضي  عباس المطي  فائز11012ذكرارسر

8929ذكرالكتلة الصدريةخالد زكي كاظم حست   الجبوري24130ب   اب   ل

7770ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةاسعد منعم عبدالكاظم معتوك المسلماوي24144ب   اب   ل

ي24128ب   اب   ل 6950ذكرعلي حسن مهدي كوه الزغين 

ي24126ب   اب   ل ي منوخ الخفاج 
5910ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةفالح عبدالكريم راض 

5370ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةسالم طحمي  علي فرهود الطفيلي24157ب   اب   ل

فائز5356اننىائتالف دولة القانونحنان سعيد محسن علوان الفتالوي24142ب   اب   ل

ي24151ب   اب   ل 4939اننىالكتلة الصدريةمريم جاسم عنون عليوي الزغين 

ي24137ب   اب   ل  الكعن 
4854ذكرتحالف الفتححسن شاكر عوده حست  

4720ذكرابراهيم حبيب خبط علي العباسي24145ب   اب   ل

4390ذكروليد نارص حست   حسون الفتالوي24123ب   اب   ل

ي24158ب   اب   ل
3953ذكرعبداالمي  عيىس كاظم معيدي الحسين 

3736ذكرقادمونعلي عبدالحست   كاظم عباس العفاري24138ب   اب   ل

منال وهاب محمدفاضل علي مسلماوي24149ب   اب   ل
3573اننى

2848ذكرتجمع الكفاءات والجماهي رعد حمزه علوان عبود الجبوري24124ب   اب   ل

2687ذكرقادمونسالم عبيد كاظم محمد الشياوي24159ب   اب   ل

ي24147ب   اب   ل  علي حسن الخفاج 
2486ذكرمامون حست  

ي24121ب   اب   ل 2485ذكرهادي عباس هاشم حمادي الخفاج 

2394ذكرتجمع الفاو زاخوفاضل عباس نايل عبدالحست   الذرب24120ب   اب   ل
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2027ذكرقادمونحيدر عدنان حست   محمد الجبوري24133ب   اب   ل

1743ذكرعلي كريم علي حاوي الجبوري24148ب   اب   ل

يحسنت   صالح وهاب جواد تقو الجبوري24141ب   اب   ل
1688ذكرتحالف العقد الوطن 

1481اننىحركة إنجاززينب اسماعيل عطيه حسن البوبدري24127ب   اب   ل

ي24153ب   اب   ل ي الخفاج 
 
1276ذكرتجمع أقتدار وطنمقداد صالح حسن شاف

1235ذكرباسم محمد حسن علوان الشمري24146ب   اب   ل

ي24139ب   اب   ل 1043ذكرحميد حمزه مزهر عطيه الخفاج 

1029ذكرابراهيم هادي عبدهللا حمزه الشياوي24150ب   اب   ل

781ذكرعلي جواد حست   سلطان الكيم24122ب   اب   ل

يزيد رياض احمد محمد الحلي24132ب   اب   ل
608ذكرالحزب المدب 

339ذكرائتالف سالمة وطنقادر بخيت جاسم محمد الحسناوي24155ب   اب   ل

ي24135ب   اب   ل  علي حسن  الخفاج 
333اننىتجمع أقتدار وطنخلود حست  

ي عبدالرزاق سعيد السعيد24160ب   اب   ل 279ذكرائتالف الوطنيةعالء صي 

215اننىحركة الوفاء العراقيةسكينه كامل حمزه جارهللا الجارهللا24140ب   اب   ل

199اننىخلود موزان خليل عبدالشيخ المساعد24154ب   اب   ل

199اننىحركة بالدي الوطنيةكريمه عبدالحمزه حست   محمد الساده24125ب   اب   ل

175اننىالمنقذونطيبه رحيم غازي عبد الرومي24143ب   اب   ل

81ذكراحمد حبيب خبط علي العباسي24131ب   اب   ل

66ذكررضا ضايع عبدالرضا جلوب الخماس24134ب   اب   ل

ي مناع الكريطي24248ب   اب   ل
فائز10612اننىحركة إمتدادنداء حسن ماض 

ي24233ب   اب   ل
فائز7683ذكرائتالف دولة القانوناحمد فواز مطلك ظاهر وطيف 

اقة كانونمصطف  خليل نصيف جاسم الكرعاوي24239ب   اب   ل فائز7222ذكرارسر

فائز6595ذكرامي  كامل محمد حمود المعموري24257ب   اب   ل

6493ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةصادق مدلول حمد جاسم البوجاسم24229ب   اب   ل

ي24238ب   اب   ل  سلطان االعرج 
5638ذكرالكتلة الصدريةميثم علي حست  

5199ذكرتحالف الفتححبيب هاشم عبدعلي حست   الدليمي24224ب   اب   ل

4687ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحست   عبدالرضا جواد عبود الهلوج24232ب   اب   ل

3218ذكرمحمود رحمن هاتف صفر مرشدي24222ب   اب   ل

ي24221ب   اب   ل 2948اننىالكتلة الصدريةتغريد كاظم كريم حمزه الحرب 

2816ذكرحيدر جابر عباس عبد الدليمي24235ب   اب   ل

ي24250ب   اب   ل 2704ذكرتجمع الكفاءات والجماهي حمزه عبيد موس عمران الخفاج 

2579ذكرحبيب حسن عزيز مبارك النافعي24251ب   اب   ل

2461ذكرقادمونثائر وحيد فالح كضيب الجبوري24253ب   اب   ل

ي24244ب   اب   ل
2372ذكرحركة الوفاء العراقيةعيدان خرص  خلخال رسوان الوطيف 

2108اننىبان مهدي كاظم جواد الزبيدي24252ب   اب   ل
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امل علي سلومي نارص24227ب   اب   ل
1881اننى

ي24260ب   اب   ل يغزوه محمد هادي علوان الخفاج 
1796اننىتحالف العقد الوطن 

1516ذكرتجمع أقتدار وطنوجدي عبدالرزاق كريم محمد رمضان24237ب   اب   ل

1424ذكرقاسم حامد عبدهللا محمد العماري24247ب   اب   ل

يمنصور حست   مانع حمادي بجري24242ب   اب   ل
1313ذكرالحزب المدب 

ياحمد عدنان شهيد جابر الغريباوي24220ب   اب   ل
1295ذكرتحالف النهج الوطن 

1245اننىتحالف تصميمرسل احمد مرزوك عبدهللا الجبوري24230ب   اب   ل

1184ذكرحست   فليح خليل ابراهيم العماري24231ب   اب   ل

1025ذكراكرم جواد حست   عليوي العبيدي24259ب   اب   ل

743اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةزينب فاضل تايه عبدان  العواد24243ب   اب   ل

يعامر عبدالرزاق حسن خضي  الرهيمي24246ب   اب   ل
660ذكرتحالف اآلمال الوطن 

645ذكرغيث رعد محسن دهيم لوبه24236ب   اب   ل

640اننىخالده حسن ذياب مرزوك المرشدي24258ب   اب   ل

491اننىتجمع العراق الجديدوفاء عبدعلي مهدي جوير العامري24254ب   اب   ل

ي24223ب   اب   ل
477اننىتحالف تصميمانتظار احمد بحر عبيد السلطاب 

415اننىتحالف الفتحدعاء محمد عباس عبدمحسن التميمي24226ب   اب   ل

406ذكرتجمع صوت الجماهي احمد خليل عالوي جواد الربيعي24255ب   اب   ل

254اننىقادمونشيماء قحطان ديكان درويش الدليمي24228ب   اب   ل

ي24245ب   اب   ل وش حسن علي الخفاج  242ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النوراسماعيل حي 

236ذكررائد حسن حمزه علي العماري24241ب   اب   ل

234ذكرحركة وعي الوطنيةفؤاد سالم عزيز محمد النافعي24234ب   اب   ل

124ذكرائتالف قادرونحيدر موس عبدالكاظم بريسم غيدان24225ب   اب   ل

119اننىالمنقذونانتصار محمد زغي  علوان الرماجي24249ب   اب   ل

ي الديمقراطيسلوان ظافر عبدهللا حست   جواداغا24240ب   اب   ل
47ذكرالتحالف المدب 

 علي حسن رضا السعيدي24338ب   اب   ل
فائز14699ذكرحست  

فائز13156ذكرائتالف دولة القانونثائر عبدالكاظم مخيف كتاب الجبوري24345ب   اب   ل

فائز10654ذكرعلي تركي جسوم علي المنصوري24321ب   اب   ل

ي24352ب   اب   ل 10433ذكرتحالف الفتحمنصور حست   مدور عباس البعيح 

10339ذكرصباح حست   رشيد بريسم العيساوي24342ب   اب   ل

فائز9173اننىالكتلة الصدريةسها باسم عبداالمي  كاظم الزبيدي24320ب   اب   ل

7231ذكروسام اصالن سعود مشهد الجبوري24355ب   اب   ل

ي24359ب   اب   ل  الجناب 
6513ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحسن فدعم عسل حست  

دنيا عبدالجبار علي جي  الشمري24349ب   اب   ل
6325اننى

ي حمود مكوطر العويدي24335ب   اب   ل
4196ذكرحركة إمتدادعالء غباب 

4109ذكرحركة العراق الوطنيةمحمد كامل كاظم جواد العويىسي24350ب   اب   ل
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يعلي اهالل امطي  مسي  الجرياوي24322ب   اب   ل
4099ذكرتحالف النهج الوطن 

3835ذكرعمار عبدهللا عويز حمود الجبوري24336ب   اب   ل

ي24334ب   اب   ل
 
ف اقة كانونربيع جبي  شالكه نهابه الشر 3094ذكرارسر

ي24327ب   اب   ل
3080ذكرحركة الوفاء العراقيةنعمه زغي  عبيس كاظم الخشخىسر

ي24357ب   اب   ل 3079ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحست   عبدالخرص  شاهر ساجت البعيح 

2997ذكرتجمع الفاو زاخوحست   ومي  عبيد حسون المساعدي24329ب   اب   ل

ي عويىسي24358ب   اب   ل
2675ذكرتجمع الكفاءات والجماهي مهدي عاكول حسن ثوين 

ي24323ب   اب   ل
2495ذكرحيدر عجاج عبطان حسون السلطاب 

ي24330ب   اب   ل
2346ذكرتجمع أقتدار وطناسماعيل سعدون مجبل هندي السلطاب 

2133ذكرحست   كاظم عوده حمزه حمزه24333ب   اب   ل

ي الديمقراطيةمصطف  غافل حسون شالوك البوعيىس24339ب   اب   ل
1660ذكرحركة نازل أخذ حف 

 علي جاسم عبيس الكرعاوي24328ب   اب   ل
1489ذكرحركة حقوقحست  

896اننىابتهال منشد نايف جريان الجريان24343ب   اب   ل

849اننىحركة إنجازسهيله عباس حمزه حست   الكاسمي24354ب   اب   ل

ي24346ب   اب   ل
يف  780ذكرعادل لفته كاظم خضي  الشر

وفاء شاكر عبدالكريم محمد البوسعي 24332ب   اب   ل
630اننىحركة كف 

334اننىتحالف تصميمسمره ستار كزار حسان الجرياوي24337ب   اب   ل

ي24348ب   اب   ل
 
يرجاء مهدي محمد جي  االزرف

328اننىائتالف العمق الوطن 

272اننىكرم موس عبيد محيسن البوجاسم24324ب   اب   ل

215ذكرتيار الفراتت  نعمان طراد محمد مراد المنصوري24347ب   اب   ل

ي24341ب   اب   ل
99ذكرتيار الكلمةاحمد عامر كاظم كنفذ السلطاب 

ي24344ب   اب   ل 76اننىتحالف الفتحلم يعرب محمد عناد الحرب 

60ذكرصالح عبدالمهدي كاظم عباس المنصوري24351ب   اب   ل

ي الخزعلي24326ب   اب   ل
55اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةاالء عبدالستار جبار حساب 

37اننىحزب الداعيهديل ثامر محسن ثامر الخزاعي24331ب   اب   ل

ي24340ب   اب   ل
31ذكراحمد عبدهللا كاظم علي السلطاب 

فائز18125ذكرالكتلة الصدريةسالم هادي كاظم عبود الشمري24438ب   اب   ل

ي24442ب   اب   ل
فائز11461ذكرتحالف الفتحثامر ذيبان حسون عبود الحمداب 

ي الدليمي24447ب   اب   ل فائز11084ذكرتحالف الفتحعدنان فيحان موس رسر

ي24425ب   اب   ل
فائز10866ذكريارس هاشم علي عباس الحسين 

ي24437ب   اب   ل ي مها فاضل كاظم خضي  الجناب 
فائز10560اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

9837اننىالكتلة الصدريةميالد شهيد كاظم علوان الزبيدي24439ب   اب   ل

9402ذكرائتالف دولة القانونطالب خليل راهي حست   اليساري24421ب   اب   ل

يرشيد عداي كرو حمزه العزاوي24450ب   اب   ل
9123ذكرتحالف العقد الوطن 

8447ذكرحركة إمتداداكرم جواد علي حست   الحست  24445ب   اب   ل
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ي24430ب   اب   ل
يف  8404ذكرصفاء احمد رزين صالح الشر

ي24431ب   اب   ل 7314ذكرحركة إنجازمهند نجم عبيد نارص العي  

6417ذكرسعد دواي بربيد مشعل الحركوضي24446ب   اب   ل

ي24422ب   اب   ل
ي عبدالكريم نرص الجحيىسر

5579اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةرفالء راض 

4075ذكرحركة حقوقصباح كاظم شنيت خشان العجيلي24449ب   اب   ل

ي24420ب   اب   ل
2401ذكرثامر عبدالحمزه محمد حست   العلواب 

ي24454ب   اب   ل
2285ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعباس كامل مهدي حمزه الجحيىسر

2216ذكرعلي كاظم حمزه دعداع الجبوري24455ب   اب   ل

2146ذكرعالء حسن عبيد مصحب الفاضلي24433ب   اب   ل

 العجيلي24453ب   اب   ل
2037ذكرتحالف تصميمفائق حست   عكال حست  

1840ذكرالمنقذونحكيم زيد سوادي عجرش نجيدي24448ب   اب   ل

ي24440ب   اب   ل 1754ذكرحزب النخبةماجد عباس علوان جياد الجناب 

ي24452ب   اب   ل 1749ذكرحميد فالح خلخال ظاهر البعيح 

ي24435ب   اب   ل ي الجناب 
1378ذكرللعراق متحدونجبار خلف محمد كرين 

ي24426ب   اب   ل 1299ذكرالتصديحسن هادي فخري كاظم الجناب 

اقة كانونرواسي عدنان حميد رشيد المشهد24428ب   اب   ل 831اننىارسر

791ذكرحركة الوفاء العراقيةمحمد كامل مزعل نجم المسعودي24427ب   اب   ل

741ذكرواثقوناحمد عبدالجليل مطلك عساف المسعودي24423ب   اب   ل

ي24451ب   اب   ل يوفاء غازي عبدالمحسن محمد الجناب 
 
ي العراف

722اننىحزب االتفاق الوطن 

ي24432ب   اب   ل 703ذكرالتصدينبيل عبدهللا سلمان جي  الشجي 

ي24443ب   اب   ل يعمر خضي  عباس كسار الجناب 
 
670ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

يمبدر ثجيل جدي منصور العجيلي24424ب   اب   ل
560ذكرالحزب المدب 

551ذكرائتالف الوطنيةزهي  حمد عبيد عبدهللا المحمدي24444ب   اب   ل

ي24457ب   اب   ل
يماجد خلف مطر عواد العلواب 

 
450ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

373اننىقادموننضال كاظم سعيدان دليمي العجيلي24434ب   اب   ل

203ذكرقادمونحيدر كاظم حمزه خضي  العويص24441ب   اب   ل

ي24436ب   اب   ل
124ذكرمؤيد عبدالكريم مخيف كاظم الجرواب 

ي الديمقراطيرحيم جاسم محمد عسكر الجبوري24458ب   اب   ل
74ذكرالتحالف المدب 

ي جهلول العجالن25140ك رب   الء فائز13604ذكرالكتلة الصدريةطارق كطيفه اغجي 

فائز12277ذكرائتالف دولة القانونفراس تركي عبدالعزيز طالب مسلماوي25131ك رب   الء

اقة كانوننفوذ حست   محمد عبدالصاحب ال عبدالصاحب25123ك رب   الء فائز8357اننىارسر

فائز8325اننىالكتلة الصدريةشيماء عليوي عبيد راشد السعيدي25136ك رب   الء

 علي محمد عباس اليساري25141ك رب   الء
7984ذكرتحالف الفتححست  

7668ذكرالكتلة الصدريةجواد كظوم مطلك حست   اليساري25134ك رب   الء

يمحفوظ منعم سطاي حسون التميمي25120ك رب   الء
5505ذكرتحالف النهج الوطن 
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5178ذكرتجمع الفاو زاخونزار محمد جاسم مهدي الموسوي25147ك رب   الء

5001ذكرتيار الفراتت  جابر مطجعر عنت   خامرد ال شيحه25122ك رب   الء

4059ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحازم عبادي شليف عبد اليساري25126ك رب   الء

2854ذكرحراك الجيل الجديدداخل فرحان عداي ناهي الجبوري25135ك رب   الء

2718ذكرحيدر حست   كاظم لفته الجبوري25130ك رب   الء

ي25132ك رب   الء
 
2527ذكرتجمع أقتدار وطنحيدر محمدعلي عباس نارص الصاف

1612ذكرقادمونخالد مجيد عبدالحميد مشهد الجبوري25145ك رب   الء

1279ذكرتحالف تصميمعلي عبدزيد عباس وفر الحسناوي25127ك رب   الء

يهيثم عبدالرحيم عبدالحسن جي  المياجي25129ك رب   الء
1084ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

1001اننىالمنقذونانسام عادل جاهل ركبان الخزعلي25142ك رب   الء

ي عبود خميس عباط اليساري25137ك رب   الء
968ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةهاب 

819ذكرائتالف قادروناحمد عبدالحست   ابوجواد حمادي السيالوي25133ك رب   الء

يعلي حسن فاضل شلبه المسعودي25138ك رب   الء
731ذكرالحزب المدب 

ي25121ك رب   الء 570ذكرالتصديعالء حست   مزعل جاسم البصي 

ي25124ك رب   الء هللا مرشد عبيد الجناب  533ذكرحركة الوفاء العراقيةرضا خي 

ي25146ك رب   الء يوسن مهدي صالح يارس العتاب 
 
463اننىحزب التجمع الجمهوري العراف

434اننىقادمونفضيله ياس خضي  كاظم الخضي 25125ك رب   الء

يده25143ك رب   الء ي العراقعبدالكريم علي حمزه رطان ابورسر
 
ي العشائري ف

303ذكرالتيار الوطن 

ي25144ك رب   الء 259اننىائتالف الوطنيةانتصار عبد حسن طعيمه الخفاج 

190ذكرحركة إنجازحيدر محمد صالح علي الزيداوي25128ك رب   الء

ي25139ك رب   الء  الكعن 
ي جنت  

89اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةرواء علي مناب 

 المالكي25258ك رب   الء
فائز15792ذكرائتالف دولة القانونيارس عبد صخيل محمدحست  

 علي حست   جاعد الجاعد25244ك رب   الء
فائز10129ذكرالكتلة الصدريةحست  

اقة كانونزهي  شهيد عبدهللا حسون25220ك رب   الء 6797ذكرارسر

موطي25246ك رب   الء 5777ذكرتحالف الفتحعباس حميد هاشم عباس رسر

5115ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحسن محمد كاظم علوان المسعودي252185ك رب   الء

4773ذكرحركة حقوقجبار محسن جعاز مهدي الجليحاوي25230ك رب   الء

ياحمد جواد كاظم محمد المعموري25254ك رب   الء
4657ذكرتحالف اآلمال الوطن 

4213ذكرمهند هاشم عبيد عجيل الرحال25237ك رب   الء

ينافع هاشم داود واوي واوي25253ك رب   الء
4097ذكرتحالف النهج الوطن 

موطي25225ك رب   الء فائز4026اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةمنال حميد هاشم عباس رسر

3975ذكرتحالف تصميممحمد عبدزيد جثي  موس ال موس25250ك رب   الء

ي25238ك رب   الء يجاسم محمد هاشم عطيه الزهي 
3934ذكرائتالف العمق الوطن 

3784ذكرحركة إمتدادعبدعون عبدالحست   عبدعون فليح العوب25240ك رب   الء

3270ذكرقادمونحيدر غانم مكاوي فرمان الدعمي25251ك رب   الء
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2996ذكرحركة الوفاء العراقيةثائر عبدالواحد مطلك عالوي25235ك رب   الء

2745اننىتحالف الفتحامنه جاسم محمد عبدهللا االسدي25248ك رب   الء

2599ذكرحسن هادي رشيد دنفش االسدي25228ك رب   الء

2568ذكرمظفر عبدالوهاب كامل محمدحسن المالكي25252ك رب   الء

ي25223ك رب   الء 2411اننىقادمونغفران اقبال يوسف هندي االعراب 

2401ذكرواثقونخالد شهيد فرحان كسار الدعمي25242ك رب   الء

ي25226ك رب   الء 2053ذكرمحمد هادي دخيل عذاب الجناب 

ي25257ك رب   الء  االعرج 
يوسام سعيد حسن حست  

1569ذكرتحالف العقد الوطن 

ى كاظم عواد شنيار غريري25236ك رب   الء 1498اننىتيار الفراتت  بشر

1482ذكرحركة وعي الوطنيةمحمد عبدعلي محمد محمود الساعدي25233ك رب   الء

ي الديمقراطيةماجده فاضل يارس خرص  العرداوي25241ك رب   الء
1456اننىحركة نازل أخذ حف 

1342ذكرصدام خضي  عبود عباس المسعودي25229ك رب   الء

1222ذكرقادمونعادل شمران حميد طحيمر الزكروطي25232ك رب   الء

 سلمان الميالي25231ك رب   الء
يسامر محمدعلي حست  

844ذكرائتالف العمق الوطن 

780ذكرتجمع أقتدار وطنعبد خضي  جدوع محمد الغانمي25247ك رب   الء

وز الهنداوي25227ك رب   الء 448اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النورزهراء محمد كاظم في 

432ذكرتجمع الفاو زاخوعادل عبدالحر ابوشنه عبود النرصاوي25243ك رب   الء

ي25249ك رب   الء
424ذكراحمد علي رحيم عليوي الطاب 

يحست   عبد عباس حست   الشمري25245ك رب   الء
335ذكرالحزب المدب 

ي25222ك رب   الء 234ذكرتحالف القوى المدنيةمصطف  طالب مطشر جاسم جي 

ي نارص البوذبحك25234ك رب   الء 223اننىحركة إنجازسها يحن  ناج 

199ذكركتلة درع العراقعماد فاضل عباس ربيد الجبوري25255ك رب   الء

ى ابراهيم رسهيد موس الكريطي25224ك رب   الء يبشر
83اننىالحزب المدب 

يناديه عبدالعباس صباح محمد25221ك رب   الء
72اننىتحالف النهج الوطن 

ي الديمقراطيهادي عوده عزوز علي الكفري25239ك رب   الء
53ذكرالتحالف المدب 

اقة كانونمحمد جاسم محمدعلي محمد ال علي25344ك رب   الء فائز12205ذكرارسر

فائز11279ذكرالكتلة الصدريةرائد عبدالرضا هادي حسن الفتالوي25348ك رب   الء

ي عليوي العماري25335ك رب   الء
ياحمد جواد ماض 

فائز7487ذكرتحالف اآلمال الوطن 

7331ذكرحركة إمتدادضياء كاظم هندي خنياب ال جهلول25346ك رب   الء

6198ذكرائتالف دولة القانونامال الدين مجيد حميد كاظم الهر25351ك رب   الء

5026ذكرتحالف الفتححامد عباس ياست   هاشم الموسوي25355ك رب   الء

3932ذكرفالح حسن قاسم محمد عوج25364ك رب   الء

3873ذكرتحالف تصميممحمد فاضل عبدالعباس نجم عبيد25322ك رب   الء

 الهاللي25330ك رب   الء
3416ذكراحمد عبدالكاظم عبد حست  

3061ذكرتجمع أقتدار وطنمحمد عبدالرضا حست   علوان هيجل25347ك رب   الء
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ي25334ك رب   الء
يثائر عبد جفات عوده الطاب 

2352ذكرتحالف النهج الوطن 

2088ذكرتجمع الفاو زاخوباسم حميد عبد عبدالعباس العبدلي25323ك رب   الء

يابتسام هاشم عبد حست   االبراهيمي25339ك رب   الء
فائز1730اننىالمنتج الوطن 

1243ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعمار شاكر هادي عبدالحميد العطار25326ك رب   الء

ي محسن ذياب المرشدي25358ك رب   الء 1230اننىتجمع تربويونزمن صي 

1139اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةصفاء هاشم جواد احمد نرصهللا25321ك رب   الء

1074ذكرعدي عبدالحست   عبود عباس ابوالعرب25345ك رب   الء

ي25341ك رب   الء
1062اننىارساء عباس عبدعلي عباس شمح 

ي25365ك رب   الء
1022اننىحركة حقوقوسن جهاد صالح شهاب المشهداب 

947ذكرقادمونجعفر احمد مهدي حست   الدده25336ك رب   الء

يبلقيس موس علوان محسن الموس25340ك رب   الء
906اننىائتالف العمق الوطن 

901ذكراياد جعفر علي اكي  حست   االسدي25363ك رب   الء

ي25331ك رب   الء 758ذكرحركة إنجازقاسم مشذوب عبود تومان الخفاج 

644ذكرقادمونفوزي محسن عبد شاهر الشاهر25360ك رب   الء

536اننىقادموناعياد قحطان موس هاشم ال بو كفايه25352ك رب   الء

ي25320ك رب   الء 534ذكرحركة بالدي الوطنيةسامر تركي رباط سلمان المطي 

459ذكرجمال نارص حست   عباس الخطيب25343ك رب   الء

ي الديمقراطيةرؤى عبدالرزاق عبود كاظم الربيعي25324ك رب   الء
447اننىحركة نازل أخذ حف 

يفاضله فاضل نعمه عبدهللا الحفار25329ك رب   الء
445اننىتحالف اآلمال الوطن 

440اننىتحالف تصميمانوار جواد جاسم حمادي جراح25342ك رب   الء

395ذكرحركة إنجازمنذر مزهر معت   حمود  كريط25325ك رب   الء

وز يعقوب الهنداوي25359ك رب   الء 343ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورمحمد كاظم في 

ي مردان عبعوب الدعمي25338ك رب   الء 268ذكرالمنقذونماجد مي 

يمريم علي عبدالكاظم جاسم السعدي25332ك رب   الء
 
ي العراف

244اننىحزب الوفاء الوطن 

ي25362ك رب   الء
233اننىليل فليح حسن علوان شفاب 

229اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النورشيماء جبار قادر عمر الموسوي25350ك رب   الء

197اننىحركة إنجازمائده عباس مجهول جي  ال ابراهيم25349ك رب   الء

يغالب سلمان عبدهللا كاظم االسدي25333ك رب   الء
 
189ذكرحزب التجمع الجمهوري العراف

ي العراقعلي احمد حسن علي الشمري25367ك رب   الء
 
ي العشائري ف

168ذكرالتيار الوطن 

ي العراقسهاد عبدالباري خليل عبدعلي25357ك رب   الء
 
ي العشائري ف

146اننىالتيار الوطن 

132اننىتنظيم الداخلرجاء حست   جارهللا جباره االبيض25361ك رب   الء

106ذكرحراك الجيل الجديداحمد صالح هادي كاظم العلي25354ك رب   الء

يعمار عبد خليفه عجالن الربيعي25327ك رب   الء
102ذكرالحزب المدب 

98ذكرحزب الداعياحمد حاكم عبدالحست   حسن العبودي25353ك رب   الء

ي الديمقراطيمرتح  ابراهيم فاضل ابراهيم الجبوري25328ك رب   الء
62ذكرالتحالف المدب 
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يعدنان داود سلمان شالش الزبيدي25337ك رب   الء
62ذكرتحالف النهج الوطن 

18ذكرقادمونماجد عوده كاظم عيىس الكاظم25366ك رب   الء

فائز14879ذكرالكتلة الصدريةاحمد بدر رضا فرحان الزاملي26141واسط

فائز12435اننىالكتلة الصدريةسندس عبد عبدالحسن ثجيل الالمي26134واسط

فائز10291ذكرسجاد سالم حست   شاطي الشاطي26161واسط

ي26154واسط
فائز7610ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي غركان عامر حست   الدلف 

7265ذكرتجمع أهالي واسط المستقلكريم حست   عليوي سهيل الشاي26159واسط

6665ذكرحركة إمتدادعبدالمنعم هويدي عباس جباره البدير26136واسط

5349ذكرتحالف الفتحخالد هاشم حنون كطامي الشاي26153واسط

ي26146واسط
5311ذكرتجمع االيادي المخلصةهادي مجيد كزار محمد الهماسر

4643ذكرحركة حقوقمالك خلف وادي عليوي الدريعي26132واسط

3580ذكرتحالف تصميمسالم رهيف عريان دوي    ج العايدي26140واسط

اقة كانونعلي حسن عبدالحست   جي  الشاي26144واسط 3128ذكرارسر

 علي جابر الصيادي26147واسط
2413ذكركاظم حست  

ي26150واسط
 
2360ذكرتجمع الكفاءات والجماهي عباس يابر عويد سايح العطاف

ي26121واسط  عبيد البوغرب 
2284ذكرواثقونمنتظر كريم عبدالحست  

2186ذكريونس حبيب حمود رحم اليارسي26123واسط

ي26126واسط ي العقاب 
1664اننىدعاء كاظم بشت راض 

1337ذكرتجمع أقتدار وطنحيدر طالب حمزه محسن الشوكه26139واسط

1189ذكرتحالف تصميمحسن جاسم داشور حست   العابدي26160واسط

1164ذكرجعفر كاظم عوده حست   جعباوي26122واسط

1125ذكرقادمونحست   جواد كاظم حميدي العصفوري26120واسط

ي شنيشل خالطي تايه الشاي26152واسط
 
1109ذكرتيار الفراتت  صاف

 غمر الدريعي26143واسط
1075ذكرائتالف قادرونمهدي علي عبدالحست  

كاوي26149واسط 1052ذكرالتصديحيدر كاظم جواد كاظم الي 

701اننىحركة الوفاء العراقيةندى شاكر جوده ذياب الفرطوسي26128واسط

ي كاظم ابراهيم المقصوضي26135واسط 694اننىايناس ناج 

603اننىحركة وعي الوطنيةماجده عبيد حست   حارص  العابد26133واسط

ي ايدام يوداوي26157واسط
596اننىقادمونسهام هاشم باب 

586ذكرائتالف الوطنيةحست   عبد عباس حزام الجليباوي26137واسط

522اننىشيماء صبيح زاير رهيف المكصوضي26158واسط

ي26145واسط  دخيل البوغرب 
488ذكرحسام برتو شخيي 

436اننىقادمونكوثر محسن امانه حسن البدري26155واسط

ي26151واسط
تجمع أهالي واسط المستقلياسمت   حميد مجيد رشيد الحسين 

424اننى

411ذكرحسن علي موس محمد الموسوي26142واسط

Page 62 of 93



اسم المحافظة
رقم 

المحافظة

الدائرة 

االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

ي26148واسط 391ذكرتجمع القلعةهشام قمر عباس حسن الزهي 

358اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النوراسهار تركي عبد اسمر الحسيناوي26124واسط

ي26129واسط
ياحمد سوزه عبدعلي صالح الزركاب 

335ذكرالحزب المدب 

ي عبدالحست   حمزاوي الشمري26131واسط 318ذكرحركة العراق الوطنيةماجد ناج 

يكاظم مهدي علي عبدالعباس الغريباوي26130واسط
191ذكرائتالف العمق الوطن 

110ذكرواثقونحيدر صالح مهدي ناموس المياجي26125واسط

84ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعبدهللا وهيب مخيلف غنوم الشمري26138واسط

49ذكرحزب الداعيخضي  خلف ذهب مهلف الساعدي26127واسط

فائز12524ذكرتجمع أهالي واسط المستقلباسم نغيمش جليف زغي  الغريباوي26243واسط

فائز10980ذكرالكتلة الصدريةمحمد جواد حمدهللا هذال المياجي26247واسط

8709ذكرائتالف دولة القانوناحمد صالل عزيز محمد البدري26239واسط

ي26231واسط 7813ذكريوسف بعي  علوان عبدعلي الكالب 

 علي هاشم المعموري26223واسط
فائز7324اننىالكتلة الصدريةزينه حست  

ي26237واسط
يكريم عويد كاطع نفاوه الشحماب 

6475ذكرتحالف العقد الوطن 

ي26227واسط
6146ذكرتحالف الفتحابراهيم محمد كاظم عبيد القريىسر

5254ذكرتجمع أقتدار وطنرسول جدوع رحيل حمد العايدي26246واسط

ي26233واسط  العقاب 
ي حست  

 
4878اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةسعديه عبدهللا عوف

3110اننىحركة العراق الوطنيةختام عبدالعباس فاضل وكع العجيلي26232واسط

ي26235واسط 2856ذكرتحالف تصميمداود سلمان كاظم سلومي العمي 

2576ذكرناظم صاحب كاظم راشد السعيدي26228واسط

ي بريضي26242واسط
1968ذكرتجمع أهالي واسط المستقلماجد محمد جادر عاب 

1791ذكرعلي رضيو ناهي عبار ال فرج26226واسط

1614اننىتحالف تصميماقبال عبدالحست   ابوجري ماذي الماذي26224واسط

1555ذكرحركة إمتدادحست   كاظم مجدي عاشور الدريساوي26244واسط

1238ذكرعلي مشكور هادي زغي  الزاملي26234واسط

تجمع أهالي واسط المستقلتماظر عبدالكاظم فضيل حمزه العابدي26236واسط
1188اننى

ي26230واسط برافدا علي عوده علي العقاب 
861اننى

ي26241واسط
809ذكرتجمع الكفاءات والجماهي محمد ناهي محسن علكم الشحماب 

ي26222واسط
ي جاسم الكناب  656ذكرتجمع االيادي المخلصةكريم كاظم عزب 

ي26238واسط
548ذكركاظم حست   كاظم طالل القريىسر

ي26225واسط 533ذكرباسم هاشم فلفل جبوري الكالب 

343ذكرقادمونعلي طالب عبدالكريم بنيان الخليل26221واسط

ي26220واسط 341ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةشهيد جمعه عبود مهدي الكالب 

ي الربيعي26245واسط
 
306ذكرالمنقذونفوزي هادي حمزه صاف

ي عبدالحست   حمزاوي الشمري26229واسط يخلود ناج 
110اننىتحالف العقد الوطن 
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يعلي نعيمه كشمر طويرش الشمري26240واسط
89ذكرائتالف العمق الوطن 

فائز10746ذكرالكتلة الصدريةعلي فرج عبد سلمان دالبحه26355واسط

ي26326واسط
فائز9079ذكرعدنان برهان محمود مجيد الجحيىسر

ي الغريباوي26330واسط
فائز7541اننىائتالف دولة القانونانتصار حسن علي منح 

ي عليوي هادي الدليمي26338واسط فائز6089اننىتحالف الفتحمحاسن خي 

 سلمان فارس الالمي26339واسط
5215اننىوفاء حست  

5000ذكرائتالف سالمة وطنباسم خشان زبار دنبوس الزبيدي26341واسط

4915ذكرحيدر عجاج مخيلف محمد الشمري26342واسط

ي26321واسط
4815ذكرصباح عبيد بريسم خنجر الدلف 

4660ذكرمالك ثجيل خليبص عبيد العجيلي26348واسط

4492ذكراحمد راشد مجيد صناع المسعودي26343واسط

4114ذكرتجمع أقتدار وطنحست   جاسم صاحب بخيت الشمري26325واسط

ي الدليمي26327واسط 4038ذكرتجمع أهالي واسط المستقلرائد جبار كاظم حرب 

ي المجبلي26323واسط
يغظنفر كاظم عبيد صح 

3719ذكرالمنتج الوطن 

3703ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمهدي يونس عيال حزام القرغولي26334واسط

3511ذكرتجمع أهالي واسط المستقلحسن علوي سبع شظيف الشمري26362واسط

ي الشمري26360واسط 2996ذكراحمد نافع محمد كاج 

2525ذكرصباح نارص سلومي عيدان الشمري26335واسط

ي26331واسط
يكريم سلمان نارص حست   البيضاب 

2216ذكرتحالف العقد الوطن 

1768ذكرعمر سعدون سلمان حمد العزاوي26332واسط

1575ذكرقادمونعزيز مطر حلو غياض البوجمر26322واسط

1422ذكرميثم فالح حست   خلف الموسوي26347واسط

ي26337واسط 1415اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةنرصه هاشم خلف عباس الشجي 

ي26340واسط ي مراد حامد عالوي مسي  الشجي 
970ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

950ذكرعباس ذرب ابراهيم زنبور المجبلي26333واسط

834ذكرائتالف قادرونعثمان خضي  محيسن عويد الموسوي26350واسط

813ذكرتحالف القوى المدنيةعلي كاظم جواد محمد العكيدي26344واسط

ي26320واسط 602ذكرلطيف هاشم غركان صالح  الشجي 

595ذكرالمنقذونسلطان مجهول جي  ستار السويدي26357واسط

569ذكرحركة حقوقرافد عبدالكاظم جميل حسن اليارسي26324واسط

545ذكرقادمونبراق عبدالرزاق خميس خضي  العزاوي26359واسط

504ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي بهلول روضان شالش الشمري26364واسط

ي مغي  الزبيدي26349واسط
يسالم عليوي راض 

495ذكرالحزب المدب 

413ذكرتجمع االيادي المخلصةعلي شامل مزهر عكال المجبلي26329واسط

411اننىحزب  االمانةرؤى نصيف جاسم نايف التميمي26361واسط
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282ذكرحركة إنجازثابت طرخان فاضل عباس الجبوري26354واسط

202اننىالتصديفردوس حناش غزاي مبارك العجيلي26351واسط

ي26336واسط 193اننىتجمع االيادي المخلصةغازيه مصطف  كاظم موس الدروب 

191ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النوركاظم جواد صالح مهيدي العجيلي26328واسط

161اننىقادمونلهيب جاسم محسن مناجي النعيمي26345واسط

92اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةوديان فرات حميد عبدالساده الزوار26363واسط

73اننىمكاسب حميد محمد عباس المجبلي26353واسط

ياسماء جليل عباس عناد الكريطي26358واسط
55اننىالحزب المدب 

44ذكراكرم عبدهللا مجيد عناد الزبيدي26346واسط

ي سعد ابوالدوح الزاملي26352واسط 23ذكرتيار الكلمةحيدر لعين 

ي27169صالح الدين فائز13898ذكرخالد حسن صالح حسن الدراج 

ي شعالن عبدالجبار علي الكريم الكريم27125صالح الدين
فائز12730ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ي27128صالح الدين
فائز12654ذكرعزم/تحالف عزم العراق مثن  عبدالصمد محمد حست   السامراب 

نا هويتنااسماعيل خضي  هلوب محمود اعذيه27155صالح الدين 8232ذكرتحالف جماهي 

ي -انس فالح عايد رشيد 27168صالح الدين
8205ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

6935ذكرعزم/تحالف عزم العراق جاسم ممتاز جاسم محمد البازي27126صالح الدين

يعمار يوسف حمود لطوف27152صالح الدين
6296ذكرتحالف العقد الوطن 

ي27161صالح الدين
5163ذكرعزم/تحالف عزم العراق ماجد طه عزاوي محمد النيساب 

4343ذكرزيد عزيز طامي عبدالوهاب الطامي27123صالح الدين

3629ذكرعزم/تحالف عزم العراق جاسم حست   محمد حسن كبي 27159صالح الدين

3359ذكرجودت كاظم عباس جاسم عبل27153صالح الدين

3071ذكرطارق توفيق فهد مهدي الصديراوي27132صالح الدين

فائز2696اننىهند محمد صالح حسن العباسي27176صالح الدين

ي27143صالح الدين
2500ذكرعزم/تحالف عزم العراق رياض حميد طايس محمد السامراب 

2371ذكرعزم/تحالف عزم العراق محمد شويش احمد حست   القيىسي27154صالح الدين

2157ذكرحميد غريب نايف مهيدي الدليمي27138صالح الدين

2141اننىقادمونسىه احمد حست   مغامس اطعيمه27120صالح الدين

ي27147صالح الدين
1856ذكراحمد محمود علو مهدي السامراب 

1690اننىسحر مولود جابر حست   الدوري27121صالح الدين

1672اننىعزم/تحالف عزم العراق غيداء حميد سويد بدوي العبيدي27140صالح الدين

1510اننىعهود صالح مهدي شاهر الجذله27142صالح الدين

ي27160صالح الدين
1456اننىايمان عامر عبدالمجيد ابراهيم السامراب 

 علي البدراوي27146صالح الدين
يكفاء فرحان حست  

1306اننىتحالف العقد الوطن 

ف كامل العباسي27148صالح الدين يكامل عباس ارسر
1210ذكرتحالف العقد الوطن 

فائزه مهدي صالح مهدي الربيعي27162صالح الدين
1175اننى
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928اننىمروه حامد حاجم شبيب العيساوي27124صالح الدين

916ذكرالمنقذونرافع عبدهللا حميد موس الدوري27127صالح الدين

ي27129صالح الدين
705ذكرللعراق متحدونعبدالكريم علي ياست   خلف السامراب 

643اننىقادمونكهرمان خالد ابراهيم علي الدوري27171صالح الدين

ي رشا علي محمود سلطان الدليمي27149صالح الدين
637اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

519اننىسناء سلمان عبدالجبار بكر ريحان27141صالح الدين

ي27136صالح الدين
510اننىهديل خضي  ياس خضي  السامراب 

399اننىسوسن غازي عبداالمي  عبدهللا العزاوي27158صالح الدين

394ذكرالمنقذونحازم مجيد احمد عباس الدوري27134صالح الدين

ي27172صالح الدين
ي الديمقراطيةداود محمد ابراهيم حمدي الرحماب 

335ذكرحركة نازل أخذ حف 

330ذكرسلمان سعدون سلوم جاسم البوبدري27122صالح الدين

313ذكرحزب العروبيونطامي احمد معروف مشوح المجمعي27167صالح الدين

ي27170صالح الدين
يهناء محمود حسن خضي  السامراب 

 
ي العراف

300اننىحزب االتفاق الوطن 

299اننىحكومه خلف احمد ريحان البومهدي27144صالح الدين

291ذكروسام جاسم محمد رشيد العباسي27137صالح الدين

نا هويتنااليس سلوم عاشور كردي العزاوي27133صالح الدين 290اننىتحالف جماهي 

240ذكرعبدالرحمن عباس طعمه خلف27131صالح الدين

197ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحسام داود سلمان حسن العيساوي27166صالح الدين

191ذكرقادمونثامر حكمت كريم صالح الدوري27139صالح الدين

180ذكرللعراق متحدون-ضامن عليوي مطلك خلف 27145صالح الدين

109اننى-اسماء صالح حمودي ابراهيم 27151صالح الدين

96اننىالمنقذونسحر شامل محمد خرص  الدوري27177صالح الدين

ي27175صالح الدين
80ذكرتجمع العراق الجديدمصطف  عبدهللا جاسم حمد التكرين 

ي27164صالح الدين
ي سهاد فاضل عباس مصطف  التكرين 

67اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

51ذكرفراس شامل محمود محمد الشوراب27165صالح الدين

43ذكرقادموناحمد محمود عباس محمد العباسي27163صالح الدين

يمحمد صبيح هادي صالح العظيماوي27157صالح الدين
 
ي العراف

34ذكرحزب االتفاق الوطن 

30ذكرجمال جاسم محمد عليان الشايع27135صالح الدين

ي27150صالح الدين
25ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمحمود يونس حماده علي الحدينى

يسمي  عبدالمنعم عبداللطيف حسن اليوسف27173صالح الدين
19ذكرائتالف العمق الوطن 

9ذكرفريد شكر عبد حرامي العزاوي27130صالح الدين

ي27174صالح الدين
6ذكرهذال فؤاد جواد حسن النيساب 

ي اسماعيل جبار27278صالح الدين
فائز14823ذكرتحالف الفتحمهدي تف 

ي عمار جي  خليل عبدالحميد27235صالح الدين
فائز13419ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

فائز12159ذكرهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانكريم شكور محمد قادر الداودي27239صالح الدين
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11771ذكرتحالف الفتحمحمد كريم عبدالحست   هادي العبادي27273صالح الدين

10982ذكرعمار حكمت عبدالحسن حست   البلداوي27228صالح الدين

نا هويتناامجد محمد احمد طلمس27254صالح الدين 8654ذكرتحالف جماهي 

ي27233صالح الدين 7535ذكرالكتلة الصدريةاديب نزار شنيار عبدهللا الخزرج 

7198ذكرائتالف دولة القانونعلي فاضل محمد علي الدجيلي27269صالح الدين

فائز7172اننىناسك مهدي غريب عباس الزنكي27268صالح الدين

 خليل جايرلي27279صالح الدين
6474ذكرمحمد كمال مصطف 

ياحمد ناظم نجم عبد27249صالح الدين
6132ذكرتحالف العقد الوطن 

ي27242صالح الدين
5123اننىائتالف دولة القانونفاطمه خليل فليح حسن البياب 

ي27223صالح الدين
نا هويتناامل مرعي حسن محمد البياب  4263اننىتحالف جماهي 

ي27247صالح الدين نا هويتناخالد جسام محمد حبيب الخزرج  3414ذكرتحالف جماهي 

ي27245صالح الدين
3208ذكررشيد فاضل عباس الياس البياب 

2959اننىعزم/تحالف عزم العراق ريم قاسم حاتم جامل العبيدي27272صالح الدين

2669ذكرجبهة تركمان العراق الموحدهيثم هاشم نوري حسن مختار اوغلو27221صالح الدين

2610ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمراد شاكر خورشيد علي المول27265صالح الدين

2139اننىتحالف الفتحمنار عبدالمطلب هاشم سعدالدين الشديدي27231صالح الدين

ي27280صالح الدين
2092اننىعزم/تحالف عزم العراق ميعاد مرعي حسن محمد البياب 

يهيوا طاهر عباس عبدهللا الداودي27244صالح الدين
1838ذكرالحزب الديمقراطي الكوردستاب 

1408ذكرعزم/تحالف عزم العراق حمد شهاب احمد حست   الجواري27276صالح الدين

ي27261صالح الدين
1397اننىسح  عماد جمعه صنع هللا البياب 

ي27222صالح الدين 1357ذكرحردان لفته حردان عليان الفراج 

ي احمد محمد فرمان سعيد27275صالح الدين
1304ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

يعفيفه عباس زوه مغامس27234صالح الدين
1009اننىتحالف العقد الوطن 

ي27246صالح الدين
980اننىالكتلة الصدريةفرناز محمدنوري مجيد ولي البياب 

ي27240صالح الدين
884ذكرمرعي رشيد سمت   رشيد البياب 

872ذكرعزم/تحالف عزم العراق عبدالرحمن جدوع سعيد محمد التميمي27237صالح الدين

684ذكرائتالف قادروننظام فاضل عباس غائب دوكرلي27241صالح الدين

ي خالده ابراهيم خليل عبدالرحمن العزاوي27281صالح الدين
670اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

618ذكرقيس محمد سلمان خلف الجبوري27220صالح الدين

ي سهاد فاضل حميد عباس العبيدي27262صالح الدين
602اننى(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

ي ارساج محمد حواس حست  27259صالح الدين
593ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

نا هويتنااحمد مجيد محمد جادر الجبوري27257صالح الدين 561ذكرتحالف جماهي 

ي27229صالح الدين
501اننىهناء اصغر محمد رضا البياب 

391ذكرللعراق متحدونلؤي ابراهيم جاسم حمادي27248صالح الدين

ي المحمداوي27236صالح الدين
349اننىغنيه عبدالزهره يوسف تف 
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ي27258صالح الدين
344ذكرطوفان سطام حسن محمد البياب 

ي27260صالح الدين  جاسم الخزرج 
 علي حست  

338ذكرامت  

ي27271صالح الدين 338ذكرنعيم ماهر لفته حمدان الفراج 

يمحمد رشيد حميد محمود الخزعلي27266صالح الدين
332ذكرائتالف العمق الوطن 

ي27224صالح الدين 286ذكرحركة الوفاء العراقيةمنذر مطلب محمد درباس الخزرج 

281اننىتجمع العراق الجديدكريمه داود سلمان عباس الجواري27251صالح الدين

اش العبيدي27253صالح الدين 278ذكرعزم/تحالف عزم العراق ماجد مجول سبع ررسر

268ذكرجاسم محمد قني  نعمان الجشعمي27270صالح الدين

ي27243صالح الدين 260اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةنشين جاسم حمزه جاسم الخفاج 

ي27264صالح الدين يدلفاء احمد حمزه حمود الخزرج 
234اننىتحالف النهج الوطن 

214اننىقادمونابتسام محمد محمدامت   محمد زنكنه27250صالح الدين

175اننىهاوپه يماب  كوردستان/تحالف كوردستانژيان محمد عزيز معروف الداودي27226صالح الدين

نوران عبداالمي  علي اكي  موس بندر27227صالح الدين
106اننى

ي27282صالح الدين
86اننىتيار الكلمةدنيا صباح سعدهللا علي البياب 

78ذكرتجمع العراق الجديدشالل خلف نامس وكاع الجبوري27238صالح الدين

71ذكرعدي قوام يحن  حست   حنظل27225صالح الدين

ي27274صالح الدين 70ذكرجمعه ظاهر نصيف جاسم الخزرج 

 علي اطعيمه27252صالح الدين
54ذكرقادمونطالل علوان حست  

ي27230صالح الدين اس عايد حمود حسن الفراج  48اننىني 

ي27267صالح الدين 48ذكررافد عبدالعزيز علوان محمد الفراج 

يمؤيد خلف عوده حماش الجبوري27263صالح الدين
 
ي العراف

25ذكرحزب االتفاق الوطن 

ي الديمقراطيكامل عبدالوهاب مرهون محمد سلطان العبيدي27277صالح الدين
22ذكرالتحالف المدب 

فائز12266ذكرحزب الوطنمشعان ركاض ضامن طوير الجبوري27389صالح الدين

نا هويتنااحمد عبدهللا عبد خلف الجبوري27392صالح الدين فائز11834ذكرتحالف جماهي 

نا هويتناهيثم محمود زهوان خليفه العجيلي27320صالح الدين فائز11471ذكرتحالف جماهي 

ي مقدام محمد عبيد علي الجميلي27321صالح الدين
9826ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

8211ذكرعزم/تحالف عزم العراق قتيبه ابراهيم تركي جاسم الجبوري27367صالح الدين

ي بدر محمود فحل خليل27371صالح الدين
7849ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

ى رجب موس سحل القيىسي27331صالح الدين نا هويتنابشر فائز7840اننىتحالف جماهي 

6708ذكركتلة االستقرارجاسم محمد حسن عطيه الجبوري27379صالح الدين

6443ذكرعزم/تحالف عزم العراق جاسم محمد وحش حمي  الشمري27352صالح الدين

6350ذكرعزم/تحالف عزم العراق عمادالدين شعالن احمد ضامن27350صالح الدين

5834اننىعزم/تحالف عزم العراق شمائل سحاب مطر جاسم العبيدي27339صالح الدين

5596ذكرحزب النخبةحست   هادي حمود خليفه الصجري27348صالح الدين

ي المحمداوي27391صالح الدين  عليوي لعين 
5223اننىتحالف الفتحنجالء عبدالحست  
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ياشواق سالم حسن حست   الجبوري27323صالح الدين
4981اننىتحالف العقد الوطن 

4253اننىيشى خلف عكله حمدان الجبوري27328صالح الدين

ي عبدالرحمن علي بردي رسدي العبيدي27355صالح الدين
3941ذكر(تصحيح)حزب التصحيح الوطن 

2787اننىللعراق متحدونسوسن فاضل احمد محمد الجبوري27362صالح الدين

ي اخالص متعب رسحان عجيل الشمري27388صالح الدين
2113اننىتقدم/تحالف تقدم الوطن 

2037ذكرسلطان سعيد فاضل مطلك الجبوري27342صالح الدين

1971ذكرحزب العروبيونعبد ذياب جزاع جمعه27327صالح الدين

1848ذكرهشام محمد سلمان احمد الجبوري27382صالح الدين

ي27349صالح الدين 1690ذكرفاضل مطر ذيبان حمادي اللهين 

يخالد عبدهللا حست   محمد كبي 27378صالح الدين
 
1586ذكرحزب الوفد العراف

1501ذكركتلة عراق النهضة والسالمعماد احمد علي عبدهللا الجبوري27395صالح الدين

نا هويتناعديله خلف عليوي حياوي الجبوري27376صالح الدين 1487اننىتحالف جماهي 

ي27341صالح الدين 1359اننىعزم/تحالف عزم العراق هند محمود خلف مدلول الجناب 

1276ذكرخالد علي صالح محمود الجبوري27374صالح الدين

1149ذكركتلة عراق النهضة والسالممحسن محمد سليمان عليج الجميلي27335صالح الدين

990ذكراسماعيل بتال ادريس عبدهللا الجبوري27325صالح الدين

892ذكرحركة الوفاء العراقيةعبد مظهور رمضان خلف الجبوري27324صالح الدين

امنه حميد علي حميضه الجبوري27375صالح الدين
884اننى

763ذكرمهند حسان علوان الطيف الجبوري27381صالح الدين

751ذكرحزب العروبيونخليل ذنون مرعي حسن27343صالح الدين

669ذكرائتالف دولة القانونعمر محمد خلف رجه الجبوري27363صالح الدين

ي27385صالح الدين
624اننىتحالف تصميمناديه ابراهيم سالم عبدالجبار الجوعاب 

يسعديه محسن سلطان حست  27369صالح الدين
 
ي العراف

وع الوطن  605اننىالمشر

ي27326صالح الدين يجهاد ذياب محل عويد الجناب 
 
ي العراف

وع الوطن  557ذكرالمشر

554ذكرعزم/تحالف عزم العراق سعد ظاهر محمد سليمان القيىسي27372صالح الدين

499اننىهناء رافع صالح ربيع العبيدي27322صالح الدين

480ذكرحمد حمود شكطي غتمي القيىسي27387صالح الدين

380ذكرعبدالهادي حنش حست   دخيل الجبوري27340صالح الدين

351اننىسعاد محمد يوسف احمد الجبوري27390صالح الدين

قاطجرجيس نورالدين ظاهر حمد الجبوري27393صالح الدين 334ذكراهالي الشر

229ذكرتجمع أقتدار وطنزيد حمد اسماعيل عبدهللا القيىسي27358صالح الدين

225ذكرمؤيد ابراهيم خلف محمود الجبوري27394صالح الدين

قاطعبدالسالم صالح ضامن طوير الجبوري27377صالح الدين 161ذكراهالي الشر

159اننىرؤى خلف محمد حمد الجبوري27333صالح الدين

ي رائد خلف ابراهيم خلف27368صالح الدين
87ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 
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83اننىقادمونوفاء حسن عبدهللا خليل الهاللي27346صالح الدين

عمر علي صالح علي القيىسي27345صالح الدين
70ذكرحركة كف 

66ذكررسول فهد محمد حميد الجبوري27329صالح الدين

61اننىصبحه حميد ابراهيم عباس حميد27353صالح الدين

54اننىالمنقذونمرادي محمد حسن علي الشمري27337صالح الدين

48ذكرالمنقذونفيصل حمد خلف رجه الجبوري27344صالح الدين

34ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمشتاق غايب حسن خلف الجبوري27383صالح الدين

32ذكراحمد متعب اخزيم امغي  االخزيم27359صالح الدين

30اننىقادمونانتظار علي عجيل صالح القيىسي27351صالح الدين

نا هويتنا-عادل احمد علي سحل 27330صالح الدين 30ذكرتحالف جماهي 

قاطسعديه دودح خلف حمدان الجبوري27361صالح الدين اهالي الشر
21اننى

21ذكرقاسم خلف محمد حمد الجبوري27366صالح الدين

ي حست   محمد الجباره27347صالح الدين 21ذكرخميس احمدناج 

ي27384صالح الدين 19ذكرانمار داود سليم حديد اللهين 

18ذكرقادمونبشي  خلف محمد حمادي الجبوري27373صالح الدين

18ذكرخزعل حنش جوهر عبدهللا الجواري27338صالح الدين

يعلي دودح خلف حمدان الجبوري27336صالح الدين
 
ي العراف

16ذكرحزب االتفاق الوطن 

يعمار خلف مطر فراج الجبوري27354صالح الدين
15ذكرالحزب المدب 

15ذكرعماد عفتيان علي حمد الجبوري27357صالح الدين

 الجميلي27332صالح الدين
14ذكرقادمونيارس محمد محمود حست  

نا هويتناطارق عطيه علي دريعي الجميلي27334صالح الدين 13ذكرتحالف جماهي 

ي حسن 27386صالح الدين ي الديمقراطي-رافت محمود غرب 
12ذكرالتحالف المدب 

11ذكرماهر علي غزال نمر العبيدي27364صالح الدين

9ذكرمثن  محمد احمد حمد الحمد27365صالح الدين

5ذكركتلة االستقرارمحمد حسن عطيه فالح الجبوري27360صالح الدين

ي محمود محمد خلف الجبوري27380صالح الدين
3ذكرعبدالغن 

ي عنوز28135النج     ف  عبدالنن 
فائز18918ذكرمحمد عبداالمي  عبدالحست  

ي28130النج     ف
فائز16271ذكرالكتلة الصدريةحسن عبد فياض موس الدلف 

فائز13881ذكرهادي حسن مري  هج حمي السالمي28170النج     ف

فائز8330ذكرائتالف دولة القانونعقيل عباس جساب عطيه الفتالوي28124النج     ف

فائز7625اننىالكتلة الصدريةلقاء جعفر مرتض  عبدالحست   ال ياست  28146النج     ف

ي28165النج     ف
 
6527ذكرحركة الوفاء العراقيةعدنان عبد خضي  عباس الزرف

6069ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعبدهللا محمد سلمان جاسم الغزالي28144النج     ف

اقة كانونفارس صاحب محمدعلي جواد الرماجي28149النج     ف 5896ذكرارسر

ي28150النج     ف
يف  5799ذكرواثقونعلي هادي صالح محي الشر
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5378ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحيدر حميد حسان محمود محمود28142النج     ف

4956ذكرتحالف الفتحمحسن ياست   طه يوسف الحزبه28131النج     ف

4316اننىحركة إمتدادفاطمه مجيد حميد محمد العيساوي28125النج     ف

3956ذكراحمد موفق رزاق مجيد ابودرب28121النج     ف

2915اننىسناء محمد حميد جواد ال عطية28127النج     ف

2169ذكرائتالف قادرونرحيم كريم جاسم محمد الفتالوي281185النج     ف

2117ذكرتجمع القبة البيضاءعلي عبدالخضي  كاظم عبادي العامري28128النج     ف

1954ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورجاسب عبدالرضا عزيز نور الحلو28162النج     ف

1868اننىحركة حقوقحل صالح هاشم طاهر الجابري28136النج     ف

يمصطف  مهدي عباس سعيد28160النج     ف
1716ذكرالمنتج الوطن 

1589ذكرتجمع أقتدار وطنعمار فاخر عبدالواحد جواد الشوكي28137النج     ف

1433ذكرائتالف سالمة وطنجواد فاهم نجم جفات العبودي28120النج     ف

1375ذكراثي  هالل مهدي عنوك الجبوري28148النج     ف

1274اننىتجمع الفاو زاخوساره مسلم عبدالصاحب محمد البطاط28140النج     ف

1252ذكركامل عبدالزهره هادي عطيه االبراهيمي28147النج     ف

يحيدر جميل حمزه جي  العابدي28126النج     ف
1249ذكرتحالف النهج الوطن 

يحيدر عبدالهادي خرص  جواد البوطبيخ28157النج     ف
1223ذكرائتالف العمق الوطن 

غام خالد عبدالوهاب هندي ابوكلل28134النج     ف 1222ذكرحركة إمتدادرص 

1177اننىازهار عمران محمدسعيد عمران الطريحي28138النج     ف

862ذكرحركة العراق الوطنيةمدين حاكم وحيد عبود العيساوي28155النج     ف

854ذكرتحالف تصميمقحطان عباس نعمان حست  28167النج     ف

851ذكرتجمع النهضة والبناءطل عبدهللا وبل داوود بالل28161النج     ف

747اننىذكرى مهدي سلمان راعي الجبوري28143النج     ف

703ذكرحركة الوفاء العراقيةمحمد عبدالرضا حست   حمزه السيالوي28133النج     ف

688اننىحركة الوفاء العراقيةهديل عدنان ضاجي فرج الرويلي28129النج     ف

به28169النج     ف 623اننىقادمونانتصار رزاق محمد هادي رسر

ي28123النج     ف
يعدنان نعمه حميد سعد السلطاب 

 
ي العراف

542ذكرحزب الوفاء الوطن 

471ذكرحركة كف زيد عالوي جاسم جبار الجبوري28153النج     ف

ي28168النج     ف  داود الخزرج 
382اننىامة انصار الحقهناء حمودي حست  

373ذكرامة انصار الحقحسن حمزه موس حمزه الزبيدي28166النج     ف

354ذكرالمنقذونعبدالحست   جعفر باقر جواد محبوبه28154النج     ف

312ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةنجم عبدهللا نوح عبدالرضا الفتالوي28145النج     ف

298اننىائتالف سالمة وطنرقيه طاهر هادي سعد الرماجي28122النج     ف

255اننىقادمونايمان ثابت نظيف كاظم الفتالوي28132النج     ف

197اننىتحالف الفتحوالء علي صبيح جاسم28152النج     ف
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191ذكرتيار الكلمةحيدر عبدالحست   نصار عبود ال نصار28158النج     ف

ياحمد ضياء حسن بالل الحداد28159النج     ف
172ذكرتحالف اآلمال الوطن 

127ذكرقادمونمسلم جواد بايش عباس الحوسه28171النج     ف

ي الديمقراطياحمد محمد عبدهللا حسون الموسوي28139النج     ف
110ذكرالتحالف المدب 

69اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةازهار صالح مهدي موس الحكيم28141النج     ف

ي الجبوري28164النج     ف
53ذكرحزب الشعب لإلصالحطالل عبدالعباس مجيد راض 

ي28151النج     ف  علي كاظم هاشم الحبوب 
33اننىالمنقذونياسمت  

فائز14187ذكرالكتلة الصدريةعبدالمحسن رزاق محسن وداعه النفاخ28239النج     ف

فائز12698ذكرعبدالهادي علي محمد سلمان العباسي28234النج     ف

فائز10741ذكرحيدر طارق عبد لفته الحسناوي28221النج     ف

ي28242النج     ف
ماب  9065ذكرحركة إمتداداحمد مجيد متعب ديوان الشر

فائز8083اننىالكتلة الصدريةهديل محمود كاظم عباس الرحيم28249النج     ف

7870ذكرائتالف دولة القانونمنديل نومي راوي وداي ال علي28250النج     ف

6258ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعمار وحيد عبود عنيد العيساوي28245النج     ف

6114ذكرمجيد حميد عباس عطشان الحدراوي28238النج     ف

5874ذكرتحالف الفتحفارس شاكر محسن جواد البديري28227النج     ف

ي28233النج     ف
يسعاد جبار محمد علي النجف 

4176اننىتحالف العقد الوطن 

3384ذكرحركة الوفاء العراقيةعماد عبد خضي  عباس الزرفات28246النج     ف

ي الحاتمي28224النج     ف
3248اننىرشا يحن  عبيس هاب 

2746ذكرحركة حقوقادريس يحن  عبدالحست   حمود اليارسي28241النج     ف

ي28226النج     ف
2403اننىواثقونشذى عبدالزهره عبود مهدي النوين 

ي28243النج     ف
2232ذكرتجمع النهضة والبناءمكي عبدالكاظم علي حسن العارض 

1419ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةهادي دعبول عبد حسن الحاتمي28229النج     ف

977ذكرقيرص غازي عبدالساده حست   العزيباوي28240النج     ف

ي موسوي28230النج     ف
932ذكرتجمع الفاو زاخوعقيل كريم يحن  راض 

927ذكرقادمونمحمد سعد غالي سلطان الحدراوي28236النج     ف

ي28220النج     ف 619ذكرحركة إنجازمهدي كريم مزهر حست   الخفاج 

572ذكرائتالف قادرونعامر محسن سلمان حمزه العامري28248النج     ف

518اننىحركة العراق الوطنيةيشى عباس عبد مهدي الرماجي28232النج     ف

511ذكرتجمع أقتدار وطنحيدر سعد جواد قاسم ابوالقاسم28222النج     ف

376ذكرقادمونعامر عبدالعباس حسن عطوان الشمري28235النج     ف

337ذكرسعد مخيف عيدان جي  البوعريف28247النج     ف

323اننىتيار الكلمةعبي  جواد حميدي جاسم الفتالوي28228النج     ف

يقيس مهدي كاظم كريم زوين28244النج     ف
258ذكرالحزب المدب 

يعبدهللا عباس مزهر عباس العامري28237النج     ف
 
ي العراف

256ذكرحزب الوفاء الوطن 
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ياحمد زعيج معارج سعيد الونيس28231النج     ف
232ذكرتحالف النهج الوطن 

215اننىقادموناحالم عجيل عناد عداي العكيلي28223النج     ف

127ذكرقادمونفالح حسن كشيش هجار الميالي28225النج     ف

فائز15891ذكرحركة إمتدادحميد عباس عبداللي حصوان الشبالوي28327النج     ف

فائز12970ذكرائتالف دولة القانونجواد عويز زكاط ظاهر الغزالي28334النج     ف

11326ذكرالكتلة الصدريةحسن نعمه جواد كاظم الفتالوي28324النج     ف

10585ذكرتحالف الفتحفاضل جابر عبد شنت   الفتالوي28332النج     ف

9184ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةاحسان ثعبان عبدعلي كاظم الشبالوي28337النج     ف

فائز6462اننىالكتلة الصدريةاالء نزار محمد رباط االبراهيمي28322النج     ف

ي الديمقراطيةعلي حمادي عزوز فاخر الزاملي28323النج     ف
4186ذكرحركة نازل أخذ حف 

4027اننىحركة الوفاء العراقيةثناء جاسب كريم خضي  الزجراوي28328النج     ف

2634اننىسلوى راهي عبيد عبود الجبوري28335النج     ف

1818ذكرتجمع الفاو زاخوباسم علي سلمان خضي  العيساوي28333النج     ف

1632ذكرحركة حقوقكريم نجم حست   عذافه الجبوري28331النج     ف

ي الصالحي28336النج     ف
يانتصار خليل رفيق لطف 

1579اننىتحالف العقد الوطن 

1562ذكرتيار الكلمةفريد خالد داخل شعالن االبراهيمي28340النج     ف

1301اننىتجمع أقتدار وطنحليمه كاظم عبدالحسن عطيه الجبوري28339النج     ف

ياقبال كيوش حمادي صكبان العبودي28326النج     ف
905اننىتحالف النهج الوطن 

834ذكرتجمع النهضة والبناءماجد جبار غزاي سعدون الفتالوي28325النج     ف

463ذكرائتالف الوطنيةجابر عبد سعدون عبدهللا ابورغيف28338النج     ف

453ذكرقادمونرافد قائد عبداالمي  خنفوس الفتالوي28320النج     ف

360ذكرقادمونمحمد فاهم محمد مجهول الشبلي28330النج     ف

310اننىقادمونبيداء عالء شاكر عبدالزهره السماوي28329النج     ف

ي العبودي28321النج     ف
ي راض 

130ذكرحزب الداعيجواد فليح حسوب 

ي عباس الحداد31130القادس ي ة فائز9371ذكرالكتلة الصدريةحيدر عبدالكاظم ناج 

فائز9109ذكرحركة إمتدادمحمد نوري عزيز كاظم الخزاعي31149القادس ي ة

ي31155القادس ي ة اقة كانونباسم خضي  كاظم زياره الغراب  فائز8939ذكرارسر

يف خضي  رزام المياجي31132القادس ي ة 7271ذكرتحالف الفتحعزيز رسر

ي الزريجاوي31167القادس ي ة 6197ذكرائتالف دولة القانونفاضل موات كسار عليح 

5821ذكرمحمد علي خليل سلطان الكصار31137القادس ي ة

قعاوي31150القادس ي ة 5522ذكرقادمونطارق جميل نعمه مذري الي 

5511ذكرحركة الوفاء العراقيةاحمد صكر حمزه مكوطر البديري31141القادس ي ة

ي31127القادس ي ة فائز5459اننىالكتلة الصدريةانتصار جواد كاظم مهدي الغراب 

5202اننىحركة إمتدادنور نافع علي عبداالمي  دوجي31161القادس ي ة

ي31122القادس ي ة
 علي كريم شاكر عنكوسر

4158ذكرحزب المهنيت   لالعمارحست  
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2980ذكرتجمع أقتدار وطناحمد كامل شعالن سلمان الخزاعي31165القادس ي ة

2893ذكروليد جاسم رسهيد جام الجعباوي31154القادس ي ة

ي31159القادس ي ة
يمحمد طارق كريم حمادي الناسر

2884ذكرالمنتج الوطن 

2799ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجعفر كاظم عبادي حمود آل حاتم31163القادس ي ة

2642ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةميثم حبيب زغي  لفته الصالحي31164القادس ي ة

2614ذكرواثقونحست   فالح ورد ورش البدري31126القادس ي ة

 علي البرصاوي31142القادس ي ة
يعبدالجليل عبداالمي  عبدالحست  

2428ذكرتحالف النهج الوطن 

2239ذكرحيدر كتاب طاهر موس الكرعاوي31148القادس ي ة

1761ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةخضي  اعبيس خفيف ثجيل الكرعاوي31152القادس ي ة

1704ذكرتجمع الفاو زاخوجاسم محمد جابر جدوع البيضان31121القادس ي ة

1692اننىحكيمه عظيم حسون خضي  الشبالوي31147القادس ي ة

ع  الزيادي31133القادس ي ة 1456ذكرحركة حقوقعبدالكاظم عاجل عبد مصي 

1396اننىايمان حميد جابر عبد الكرعاوي31134القادس ي ة

1322ذكرحركة الوفاء العراقيةميثم موس خسباك فياض الزبيدي31143القادس ي ة

1206اننىضح علي عبدالرضا هادي المحنه31123القادس ي ة

1160ذكرتيار الفراتت  نارص غانم رهمه نعاس القصي 31120القادس ي ة

904ذكرامجد حسن عطار صكر العايد31166القادس ي ة

ي31138القادس ي ة  صالح الغالن 
706ذكرباسل محمد حست  

ي صيوان مارد المنصور31151القادس ي ة 695اننىالتصديميسون باج 

689ذكرحيدر عبداالمي  كاظم بخيت البديري31124القادس ي ة

 جاسم خربه النايلي31145القادس ي ة
677ذكرامة انصار الحقعالء حست  

506اننىقادموناتحاد حست   حيوان حست   الغانمي31135القادس ي ة

 عبدعلي مزعل الخزعلي31162القادس ي ة
505ذكرنصي  حست  

ي31128القادس ي ة
469اننىالمحافظونشيماء عبدالهادي صادق ياست   النجف 

463ذكرالمنقذونمحمد حميد يعكوب عطيه التميمي31140القادس ي ة

ي الشمري31136القادس ي ة
408ذكرقادموناحمد عبداالمي  عباس صح 

يحست   عباس جاسم جي  الكريطي31131القادس ي ة
354ذكرتحالف اآلمال الوطن 

340اننىائتالف الوطنيةناديه كاظم حست   عباس العادلي31125القادس ي ة

ي31129القادس ي ة
ياحمد عبدالرسول خليل حسن الطاب 

326ذكرالحزب المدب 

296ذكرواثقونعباس عبد غيالن جي  االبراهيمي31146القادس ي ة

285ذكرالمحافظوننصي  طيار مردان شاطي العجمت  31153القادس ي ة

229ذكرائتالف الوطنيةعبدمسلم داود عبود دبس الغزي31160القادس ي ة

ي31144القادس ي ة 191ذكرائتالف سالمة وطنسالم جويد كاظم عباس الغراب 

ي محمود كاظم تميمي31158القادس ي ة
129اننىقادمونافراح سبن 

يفاطمه كناوي حنتوش جوده دليهمي31139القادس ي ة
93اننىالحزب المدب 
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اك31157القادس ي ة 34ذكرحزب  االمانةواثق فرمان توماس فرمان الي 

فائز11041ذكرناظم فاهم محمد مجهول الشبالوي31234القادس ي ة

فائز9705ذكرائتالف دولة القانونفيصل حسان سكر سلمان النايلي31225القادس ي ة

8972ذكرالكتلة الصدريةحميد عبدعلي صالح هادي الميالي31237القادس ي ة

فائز8067اننىتحالف الفتحسهام موس حمود جي  الموسوي31235القادس ي ة

6254ذكرتيار الفراتت  حامد محمد كاظم كزار فتالوي31221القادس ي ة

5866ذكرمروان حميد مظلوم محمد بليبش31244القادس ي ة

5773ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجمال فريد رايح عطيه الحميداوي31220القادس ي ة

3086ذكرفاضل خالد مطر عبدالساده الفتالوي31227القادس ي ة

ي31223القادس ي ة اقة كانوناسعد حمزه عليوي عبيد الجناب  2942ذكرارسر

ي31226القادس ي ة
2315ذكرحركة حقوقعباس مطلب مجيلد عباس الشباب 

2251ذكرتجمع أقتدار وطنعالء ابراهيم رسحان حمود الخزاعي31228القادس ي ة

2048ذكرامة انصار الحقفالح حسون شاكر محرج الخزاعي31231القادس ي ة

1903ذكركمال الدين عبدالكاظم فرج شاهر الغزي31232القادس ي ة

ي31229القادس ي ة
ي  الطاب  1462ذكرحركة إنجازكاظم جالوي دغيش حح 

1415ذكرحركة إمتدادعادل حاتم رشيد جينه الخزاعي31239القادس ي ة

يرياض حاكم تايه عباس النايلي31230القادس ي ة
1390ذكرالمنتج الوطن 

1385اننىحزب المهنيت   لالعمارايمان حسن منصور عباس البديري31222القادس ي ة

ي31238القادس ي ة 1120ذكرقادمونعماد محسن محمد حجيل الكعن 

924ذكرغانم مكلد جلوب عزيز الجبوري31242القادس ي ة

870ذكرحزب  االمانةزيد محمدمصدق رحمن محمد القصي 31243القادس ي ة

يبدر يونس ادريس فرج اليارسي31224القادس ي ة
548ذكرتحالف العقد الوطن 

517ذكرالمحافظونحسن هادي عبد منىسي البوحسن31245القادس ي ة

463اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النورسعديه صالح غضبان جاسم الحجامي31233القادس ي ة

302ذكرقادمونرياض عبدالحمزه مذروب طوبال31240القادس ي ة

يعلي حست   مطر حست   المعله31241القادس ي ة
180ذكرالحزب المدب 

ي31236القادس ي ة
ي ألهل العراقجواد كاظم مهدي عبود الكركوسر

101ذكرالتجمع  الوطن 

72ذكرزياد عبيد حزام كتاب الحيالوي31246القادس ي ة

ي31349القادس ي ة
فائز15613ذكرائتالف دولة القانونجواد كاظم عيدان عبد البوالب 

فائز13855ذكرتحالف الفتحعباس شعيل عوده ثجيل الزاملي31321القادس ي ة

فائز9604اننىالكتلة الصدريةعبي  احمد عبدالساده علي الهاللي31334القادس ي ة

ي الجبوري31328القادس ي ة
فائز7453ذكرتجمع أقتدار وطنحيدر علي شيخان بربوب 

6603اننىضح رضا هاشم علوان القصي 31346القادس ي ة

6601ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي مانع عطيه سلمان البديري31342القادس ي ة

5778ذكرحزب المهنيت   لالعمارمحمد شخي  فرهود مشي  الغانمي31330القادس ي ة
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ي31340القادس ي ة
ياحمد كامل منكاش زعزاع الفرحاب 

5383ذكرتحالف العقد الوطن 

اقة كانوناحسان عبدالهادي كاظم مرزه الحسناوي31320القادس ي ة 4999ذكرارسر

4748ذكرقادموننافع غانم عبدالحمزه مهدي  الزلزلي31337القادس ي ة

 علي منذور الغانم31331القادس ي ة
4345ذكرتحالف تصميمماجد حست  

ي31336القادس ي ة
يرغد حميد مهدي حمزه العارض 

3920اننىالمنتج الوطن 

3757ذكرمصطف  كريم زباله صالل الغانمي31325القادس ي ة

يتوفيق جايش جرد ابولوله الكرعاوي31338القادس ي ة
3641ذكرتحالف النهج الوطن 

ي الجبوري31329القادس ي ة
 
2994ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجبي  سلمان خماط عوف

ي31344القادس ي ة
2221ذكرقادمونحيدر صالح عبادي حست   العارض 

ي الديمقراطيةاحمد محمد رسول عبد شي 31323القادس ي ة
2044ذكرحركة نازل أخذ حف 

2019ذكرصالح حسن عباس علوان السعيدي31347القادس ي ة

ي الشمري31324القادس ي ة
 
يعالء مطلوب كوشان عوف

2017ذكرالحزب المدب 

1308اننىحركة الوفاء العراقيةعذراء بهجت جاسم ظاهر الجمالي31348القادس ي ة

1274ذكرعادل عبيد خضي  جي  الكيم31345القادس ي ة

1045اننىبسمه كاظم حسن عبدهللا الزبيدي31333القادس ي ة

899ذكرالتصديغازي مانع فالح ايلوي الرفيعي31343القادس ي ة

ي31322القادس ي ة
821ذكرخليل جميل نعيم سلطان العارض 

766اننىذكرى قاسم حبيب نعاس بغاده31339القادس ي ة

ي31341القادس ي ة
622اننىقادموننداء عويز عباس علي الشباب 

513اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةابتسام محمد علي موس العوادي31335القادس ي ة

439اننىالمنقذونعامره مالك حست   عبيس الكرعاوي31326القادس ي ة

199اننىسوسن هاتف خليل فليح البوغربان31327القادس ي ة

154ذكرقادمونميثاق طالب جرد رسن الشيباوي31332القادس ي ة

فائز11856ذكرالكتلة الصدريةعبدالعباس جاسم منصور حست   العبساوي32154ال م ث ن ى

كي32131ال م ث ن ى فائز11755ذكرباسم خزعل خشان جازع الي 

ي سلطان مشلوخ الزيادي32153ال م ث ن ى
فائز10081ذكرائتالف دولة القانونمحمد راض 

ي الجابري32127ال م ث ن ى ر عبدالنن 
فائز8836اننىائتالف دولة القانونخديجه وادي مي  

ي32135ال م ث ن ى 7874ذكرسعد عواد نارص ملزوم التوب 

6778ذكرحركة وعي الوطنيةاحمد محسن محمد دريول الزيادي32155ال م ث ن ى

4826ذكرتحالف الفتحفالح عبدالحسن سكر سلطان الزيادي32120ال م ث ن ى

يابراهيم سلمان جبار هويدي الميالي32162ال م ث ن ى
4018ذكرتحالف العقد الوطن 

3648ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةفاهم عبدالحست   ناهي شليج العبساوي32163ال م ث ن ى

يغريب-عمار صاحب مجيد جاسم ال32126ال م ث ن ى
3560ذكرتحالف النهج الوطن 

3061اننىحركة حقوقبيادر قاسم محسن عبدعلي الموسوي32128ال م ث ن ى

2670ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحست   منيصب جوير شمر العبساوي32144ال م ث ن ى
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2506ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورصباح عبدهللا عبدالكريم سادود ال ريشاوي32134ال م ث ن ى

ي32124ال م ث ن ى 2409ذكرواثقونمحمد رضا علي ادريس االعرج 

2366ذكرحركة إمتدادحست  -باسم محسن نايف حمود ال32129ال م ث ن ى

2205ذكرعباس رسول عباس بهاض الوهامي32160ال م ث ن ى

1976ذكرتجمع الكفاءات والجماهي عادل نازك عبدالصاحب علي اليارسي32130ال م ث ن ى

ي32133ال م ث ن ى
1671اننىتجمع أقتدار وطنوفاء جواد كاظم دليبس الجياسر

علي حمزه مزبان حمادي الحمادي32161ال م ث ن ى
1615ذكرتيار الفراتت  

1557ذكرخضي  مطر حاجم محيسن الريشاوي32122ال م ث ن ى

 علي سعيد ال شكر32158ال م ث ن ى
1223ذكرعلي حست  

1066ذكرتجمع الفاو زاخومصطف  كامل عبد حتيت الزريجاوي32143ال م ث ن ى

ي الزيادي32139ال م ث ن ى
 
ي جودة عوف

948اننىخولة منف 

866ذكرعلي حست   سلمان حسن الشمري32149ال م ث ن ى

ي32159ال م ث ن ى 801ذكرقادمونعلي حمزه شاكر عيدان التوب 

ي32137ال م ث ن ى
756ذكرعلي كامل رسول يارس الطاب 

750اننىقادمونجراح-نهله عبدالرضا كاظم جي  ال32152ال م ث ن ى

659اننىحركة الوفاء العراقيةرسل سالم فخري علي الكنازوه32142ال م ث ن ى

ي32147ال م ث ن ى
ي الطاب  ر عبدالنن 

658اننىقادمونبتول وادي مي  

ي جبار الزيادي32150ال م ث ن ى 632ذكرصدام مدلول حرب 

ون خضي  البوحست  32123ال م ث ن ى 471اننىتيار الكلمةزينب فاضل زغي 

395اننىتحالف تصميمسوزان عبداالله علي حمود الصائغ32125ال م ث ن ى

 عواد جواي الميالي32140ال م ث ن ى
اقة كانونعيدان فتت   327ذكرارسر

ي32145ال م ث ن ى
ي الجياسر 275اننىحركة وعي الوطنيةهديل هادي مرهج حروب 

275اننىائتالف الوطنيةمحمد-عبي  كاظم هندول حمدان ال32141ال م ث ن ى

يداوي32148ال م ث ن ى 267ذكرتجمع صوت الجماهي سالم هادي مهدي محمد الشر

يف حنتوش هاشم الميالي32151ال م ث ن ى 250ذكرتحالف القوى المدنيةرعد رسر

237ذكرالمنقذوننعيم حسن عبدالرضا فزاع الظالمي32136ال م ث ن ى

يفليحه محمد جياد عباس الزيادي32132ال م ث ن ى
 
ي العراف

115اننىحزب الوفاء الوطن 

ي32121ال م ث ن ى
يصالح كاظم عواد عبد الجياسر

97ذكرتحالف النهج الوطن 

ي32146ال م ث ن ى
 علي الجوراب 

90ذكرحركة الوفاء العراقيةفالح علي حست  

 السالمي32138ال م ث ن ى
ي الديمقراطيعلي هادي شكبان حست  

47ذكرالتحالف المدب 

ي32157ال م ث ن ى
ينبيل مهدي حمدان ناهي الجياسر

24ذكرالحزب المدب 

ي32225ال م ث ن ى
فائز12774ذكرائتالف دولة القانونمحمد رسول داخل علي الرمينى

ي32251ال م ث ن ى
ي عكاب الجياسر

فائز9529ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةفالح ساري عبداسر

8672ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةانور فاهم كسار مكل الظالمي32227ال م ث ن ى

ي المكوطر32224ال م ث ن ى فائز5809اننىالكتلة الصدريةمن  يارس محسن ناج 
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5686ذكرحركة وعي الوطنيةهيثم ناجح كامل غثيث الظالمي32245ال م ث ن ى

ي32250ال م ث ن ى ي جياش االعاجين 
اقة كانونمشكور عبدالساده رويض  4344ذكرارسر

4090ذكرحارث لهمود هادي عبد الزريجاوي32229ال م ث ن ى

3980ذكرعاجل كاظم فهد جحيل الزيادي32230ال م ث ن ى

ي32220ال م ث ن ى  االعاجين 
يعبدهللا جبار منشد حست  

3870ذكرتحالف العقد الوطن 

ي32249ال م ث ن ى 3870ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةفريق افوين ابراهيم حسن االعاجين 

3805ذكرواثقونعلي عبداالمي  هاشم جواد الموسوي32233ال م ث ن ى

 سوادي حست   عزوز الزريجاوي32238ال م ث ن ى
3358ذكرحركة حقوقمصطف 

ي32242ال م ث ن ى
3205ذكرتحالف تصميماحمد مرزوك صالل محمد  الحساب 

3108ذكرحاكم مسلم هاشم جواد اليارسي32232ال م ث ن ى

ي32243ال م ث ن ى
يزينب رحيم طعيمه دايس الجياسر

2901اننىتحالف النهج الوطن 

ي32221ال م ث ن ى
يعصام عارف حمزه خليف الصفراب 

2704ذكرالحزب المدب 

2488ذكرنارص حست   كشاش محمد اليارسي32228ال م ث ن ى

يرعد عبود حسون جويي  الزريجاوي32237ال م ث ن ى
2189ذكرالمنتج الوطن 

1855اننىتحالف الفتحاشواق كريم محسن عتوج المياوي32246ال م ث ن ى

ي32240ال م ث ن ى
يرياض رحيم حست   حمود الصفراب 

1234ذكرتحالف العقد الوطن 

ي الموسوي32241ال م ث ن ى
1086ذكرسجاد عالوي حميد راض 

995ذكرهاشم فرعون عبيد عيىس اليارسي32223ال م ث ن ى

870ذكرحركة الوفاء العراقيةخالد مسافر صلهام عبد الزريجاوي32231ال م ث ن ى

731ذكرعلي حست   خليل ابراهيم النرصاوي32239ال م ث ن ى

ي32235ال م ث ن ى  مجيد علي الكعن 
476ذكراحمد عبدالحست  

ي32234ال م ث ن ى
يغفران عبداالمي  كوير كاطع الشيباب 

327اننىائتالف العمق الوطن 

152ذكرائتالف الوطنيةسعد جاسم ساجت مري الربائع32236ال م ث ن ى

53ذكرتجمع أقتدار وطنرائد صبحي عارف حيدر الزريجاوي32247ال م ث ن ى

39اننىالمنقذونايمان علي اليم محسن الزريجاوي32222ال م ث ن ى

ي الديمقراطيحمزه جابر علوان رومي الظالمي32244ال م ث ن ى
28ذكرالتحالف المدب 

24ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النوراحمد فالح مجهول محمد اليارسي32248ال م ث ن ى

ي33126ذي قار فائز34870ذكرحركة إمتدادعالء كامل جبار معيبد الركاب 

ي33141ذي قار ه عبدالرسول كاظم سدخان العتاب  فائز6805اننىالكتلة الصدريةامي 

فائز6552ذكرائتالف دولة القانونمحمود شاكر كاطع جبار الجيالوي33122ذي قار

4676ذكرالكتلة الصدريةغزوان علي محمد منشد الغزي33142ذي قار

3761اننىتحالف الفتحامل عطيه عبدالرحيم حسن النارصي33132ذي قار

3046ذكرحزب المهنيت   لالعمارحست   ماجد فايز منشد33130ذي قار

ي33143ذي قار
3034اننىحركة إمتدادسهاد عبد رحم محسن الحفاط 

ي جبار ابوحدره الموسوي33133ذي قار
1883ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةكاظم راض 
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يف331185ذي قار ي حسن بادع الشر
1836ذكرمنتظر سبن 

يرضاب عبدالرزاق محمود ساجت ال زغي 33120ذي قار
1333اننىتحالف العقد الوطن 

1188ذكرامت   خلف حامد بري    ج حامد33121ذي قار

اوي33125ذي قار يريسان مقداد حست   عليوي الكي  
1044ذكرتحالف العقد الوطن 

يسناء حاتم فنجان فهد االبراهيمي33124ذي قار
947اننىائتالف العمق الوطن 

872اننىزينب محمد مجهول جي  الزيدي33137ذي قار

807اننىتجمع أقتدار وطنكوثر حست   عبد عباس كسار33134ذي قار

602ذكرحركة الوفاء العراقيةعلي جواد بودي حجيج الجاسمي33131ذي قار

ي33136ذي قار
 
370اننىحركة الوفاء العراقيةسىه مهدي لفته موس الزرف

308اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةاالء حسن نعيم مطر الشمري33135ذي قار

257ذكرقادمونكاظم جاسم حسن جاسم النور33140ذي قار

ي33129ذي قار 228ذكرنعيم كاظم مطر عباس الخفاج 

ى فرحان شاهر جاسم الحسيناوي33127ذي قار 167اننىالمنقذونبشر

145ذكرعلي عزيز تبينه عباده النارصي33138ذي قار

ي33139ذي قار
122اننىحركة حقوقسهي  نارص فارس عطيه  الجوراب 

112اننىقادمونفاديه كريم هادي شنان الشنان33123ذي قار

ي الديمقراطيايمان ياست   خرص  جثي  الموسوي33128ذي قار
60اننىالتحالف المدب 

ي33222ذي قار
فائز41399ذكرحركة إمتدادداود عيدان داود عطيه الطاب 

ي33225ذي قار فائز8813ذكرالكتلة الصدريةغايب فيصل عنيد حامي العمي 

ي علي ضيف هللا الحميدي33234ذي قار
فائز8297ذكرائتالف دولة القانونداخل راض 

ي33235ذي قار
فائز6996اننىالكتلة الصدريةمروه رحيم عطيه وايد  الكناب 

ي33236ذي قار
5034ذكرتحالف الفتحوليد عبدالحسن عبود جفيت السهالب 

ي كاظم مطر سهر العمري33229ذي قار
 
4833ذكرعبدالباف

4724ذكرحيدر زامل خزعل بدر البوصالح33250ذي قار

3949ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمرتض  عبود خزعل ظاهر االبراهيمي33231ذي قار

يعمار طعمه عبدالعباس شناوه الحميدي33252ذي قار
3936ذكرتحالف النهج الوطن 

ي طاهر فرهود حسن االبراهيمي33246ذي قار
3854ذكروصف 

3017ذكرتيار الفراتت  جاسم حسن خضي  جي  عليمي33230ذي قار

2937اننىالمحافظونهيفاء حست   حاتم سلمان الخليف33242ذي قار

2628ذكرعادل عويد جهيلي جابر الغزي33243ذي قار

ي مشيعل ال سلطان33237ذي قار
2500ذكرحركة حقوقمحمد جبار مناب 

ي33245ذي قار
يهالل حست   عذيب حمد السهالب 

2462ذكرتحالف العقد الوطن 

ي الشبلي33224ذي قار
يعلي حسن عبد راض 

2124ذكرالمنتج الوطن 

2106ذكرمبارك صاهود محمد كامل النعيمي33233ذي قار

1967ذكرماهر حميد جي  كاطع االزيرجاوي33220ذي قار
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ي حامد بدر عجيل الرميض33228ذي قار 1785ذكرصي 

1415ذكراكرم قاسم كاظم مسي  المحمد33241ذي قار

1085ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةسلطان حسن نارص بدر البدري33240ذي قار

ي الديمقراطيةحست   اجليد موس بصاط الحجيمي33221ذي قار
924ذكرحركة نازل أخذ حف 

619ذكراسامة عباس حمد راهي النحيو33249ذي قار

ي33226ذي قار 556اننىحزب المهنيت   لالعماررسل عبداالمي  عكار مري    ح الركاب 

520ذكرماجد عباس هاشم جساس االزيرجاوي33227ذي قار

ي33239ذي قار
503ذكرقادمونيعقوب شاكر زامل يارس العاب 

329ذكرالمنقذونعلي رشيد مزيد بدر الرميض33223ذي قار

312ذكرائتالف الوطنيةمحمد اركان محمد حمود الحصونه33244ذي قار

233ذكرحركة إنجازحست   عبد دنيف جابر الجهالوي33253ذي قار

163اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةهناء زغي  نعمه حست   الحسيناوي33232ذي قار

تيار والئيون االسالميختام زامل الزم محمد الصالحي33251ذي قار
116اننى

ي حست   ال حست  33238ذي قار
91اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النورهناء يوسف راض 

ي33247ذي قار 58ذكرحزب المهنيت   لالعمارحيدر داخل هيال ماجد الغالن 

يدعاء عبدالحست   نزال عبدهللا االزيرجاوي33248ذي قار
36اننىتحالف العقد الوطن 

فائز26602ذكرحركة إمتدادكاظم موس عطا دخيل الفياض33330ذي قار

فائز12110ذكرعادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي33327ذي قار

فائز9648ذكرالكتلة الصدريةعمار مجيد زباد كيطان السلمان33342ذي قار

8187ذكركاظم جرو كريم سلطان المغصوب33335ذي قار

ي33346ذي قار 7949ذكرائتالف دولة القانونكاطع نجمان جلود ضيدان الركاب 

ي33337ذي قار فائز7810اننىالكتلة الصدريةابتسام عواد حميدي سفيح الحرب 

4606ذكرعقيل عزيز عليوي طعمه القره غولي33321ذي قار

4007ذكرتحالف الفتحاسعد ياست   صياح جارح المرشدي33343ذي قار

يعارف عطاء بشيت دعيم الشويلي33347ذي قار
3620ذكرتحالف النهج الوطن 

ي33329ذي قار 3021اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةزينب وحيد سلمان علي الخزرج 

ال33336ذي قار 2928ذكرحزب المهنيت   لالعماركمال عبيد حامد جريد الي  

2437ذكرالمنقذونطعيمه مطي  حست   نجم المرشدي33344ذي قار

ي33322ذي قار 1914ذكرحركة حقوقمحمد مهدي جباره ساجت الركاب 

ي33333ذي قار
1845ذكرحركة الوفاء العراقيةعبدالرحمن كاظم راشد كاطع الحفاط 

ي33325ذي قار
1835ذكرتجمع أقتدار وطنحمزه كامل عبدالحسن سلمان الحفاط 

يهاشم علي ضيدان موس المرشدي33338ذي قار
1299ذكرائتالف العمق الوطن 

يحامد صاحب عبدعلي شيحان الشويلي33332ذي قار
1298ذكرتحالف العقد الوطن 

ي33339ذي قار 1265ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعبداالمي  رحيمه محمد شالل الركاب 

959ذكرتيار الفراتت  موس رحم دخيل طاهر الفياض33326ذي قار
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ي الديمقراطيحامد شيال عطوان محمد الزاملي33334ذي قار
680ذكرالتحالف المدب 

ي عجاج شاهر الرفيعي33320ذي قار
512ذكرتجمع الفاو زاخواحمد ثاب 

458ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورعالء حسن علي قمر القرغولي33323ذي قار

411اننىحزب المهنيت   لالعمارسيناء علوان جابر كثي  السعيدي33331ذي قار

ي33340ذي قار ي جالب شالكه الركاب  312ذكررحمن لعين 

162ذكرالتصديقحطان جالل هالمه حمادي الحميده33324ذي قار

121اننىائتالف دولة القانوناخالص علي لفته حمود الحمامي33328ذي قار

70ذكرقادمونموس مشعل محسن موس الرفيعي33341ذي قار

 عبدالمجيد مطلق عاجل القرغولي33345ذي قار
38ذكرمصطف 

فائز28140اننىحركة إمتدادنيسان عبدالرضا زاير والي روضان الصالحي33430ذي قار

فائز10489ذكرائتالف دولة القانونحست   نعمه دخيل كاظم البطاط33429ذي قار

فائز9469ذكرالكتلة الصدريةحيدر كريم محمد جعفر ال موس33420ذي قار

فائز7667ذكرالكتلة الصدريةياس خضي  جوير محسن الفهداوي33440ذي قار

6750اننىتحالف الفتحعال عوده اليذ شناوه الشناوه33437ذي قار

يحسن وريوش محمد جويسم االسدي33441ذي قار
5744ذكرتحالف النهج الوطن 

5158ذكرتحالف الفتحقسطل ابوطالب ظاهر حاتم ال عجيل33436ذي قار

4605ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةستار جبار عباس طاهر العلي33422ذي قار

يخالد عبيد جازع علي االسدي33424ذي قار
3965ذكرائتالف العمق الوطن 

2292ذكراسعد حميد نجم عبدالوهاب ذياب33438ذي قار

2291ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةحيان غالب حموده مزيعل المزيعل33435ذي قار

يانصيف جاسم محمد خلف المحمد33425ذي قار
2088ذكرتحالف العقد الوطن 

يده33423ذي قار يده الشر 1812اننىنوال جمعه ونان رسر

1736ذكراسامه قيس ثامر حموده المزيعل33428ذي قار

676ذكرالمنقذونرياض شليبه عبدهللا وشاح ال وشاح33442ذي قار

 علي عبود الحاتم33433ذي قار
488ذكرالمنقذونعلي عبدالحست  

312ذكرقادمونرحيم خلف عباس كبيدي الكبيدي33434ذي قار

235ذكرقادمونفالح عبدالعالي طاهر حست   الطاهر33426ذي قار

208ذكرائتالف قادرونعدنان درمه صابر حسن النجم33439ذي قار

ي33427ذي قار 156ذكرحركة الوفاء العراقيةاحمد طارش جي  مشكور العتاب 

153ذكرحركة حقوقبديع لبنان عبدالرزاق عبدالهادي الخيون33421ذي قار

130اننىائتالف دولة القانونريام كريم كاظم حسن المهنا33432ذي قار

50ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورفتاح جهاد داود محمد ال مصيوان33431ذي قار

ي33443ذي قار يدالل رهيف عجيل جي  الخفاج 
29اننىتحالف النهج الوطن 

ي الهاللي33527ذي قار
 
فائز18716ذكرحركة إمتدادفالح حسن حست   صاف

فائز9034ذكرائتالف دولة القانونعارف عبدالجليل هداد جابر الحمامي33542ذي قار
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فائز7998ذكرالكتلة الصدريةغسان هاشم كطافه عبيد السعيدي33522ذي قار

ي33524ذي قار
يف عجيل معدي الكناب  فائز5763اننىالكتلة الصدريةفراك رسر

5637اننىقادمونهدى ثامر كريم طاهر السعيدي33544ذي قار

5565ذكرحركة حقوقمحسن شعو سعدون نايف العامر33536ذي قار

يعبدالحست   عزيز احمد جليل الموسوي33538ذي قار
4883ذكرتحالف النهج الوطن 

4547ذكرحزب المهنيت   لالعمارنارص تركي يارس لفته العوادي33526ذي قار

4157ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمظفر سميع ابراهيم رسحان الزيدي33539ذي قار

4084ذكرواثقونمجيد اسمي  كاطع عبود السعيد33540ذي قار

ي33520ذي قار 3939ذكرتحالف الفتحعبداالمي  حسن علي تعبان الدب 

ي33528ذي قار  قاسم باقر جابر الغراب 
3580اننىمن 

3375ذكرعبدالهادي موحان عبدهللا اسماعيل السعداوي33534ذي قار

يرياض غلب حشيش سويلم العبودي33525ذي قار
 
3331ذكراقتصاديون/تحالف االقتصاد العراف

2339ذكرحركة بالدي الوطنيةحيدر جابر دخيل صبيح العبودي33533ذي قار

ابتهال تركي عبدالحست   موس الغزي33532ذي قار
2234اننى

1827ذكرقادمونمرتض  ماجد عبدالرزاق ياست   الصباغ33531ذي قار

ي33541ذي قار  الغالن 
1670ذكرعماد كامل جاسم حست  

1115ذكرتجمع أقتدار وطنقاسم حمود محيسن موس الهاللي33545ذي قار

ي33543ذي قار
يهاشم محمد فضيح عبيد الحفاط 

759ذكرائتالف العمق الوطن 

ي هويدي جوالن العبودي33529ذي قار
 
يمحمد صاف

590ذكرائتالف العمق الوطن 

305ذكرالمنقذونعلي نوري خليوي اكمد الهاللي33521ذي قار

218ذكرالمنقذونمهند علي كاظم طارش العبودي33535ذي قار

123اننىالمنقذونرواء سمي  جابر خلف عليخان33537ذي قار

يوجدان غانم جبي  حسن السعداوي33523ذي قار
72اننىتحالف النهج الوطن 

ي الديمقراطيرغد شهاب محي زبي  الغزي33530ذي قار
42اننىالتحالف المدب 

ي34135م ي س   ان فائز15782ذكرالكتلة الصدريةاحمد كامل داخل حست   الدراج 

فائز12659ذكرالكتلة الصدريةمحمد جي  حسن جبوري الجعباوي34131م ي س   ان

10133ذكررائد حمدان عاجب هاشم مالكي34121م ي س   ان

 علي حمود عليوي الساعدي34127م ي س   ان
9438ذكرتحالف الفتحمرتض 

فائز6640اننىالكتلة الصدريةغصون حميد عطيه سيد الفرطوسي34125م ي س   ان

5999اننىائتالف دولة القانونثناء فرج عثمان رب  ح الربيعي34142م ي س   ان

ي34141م ي س   ان 3952اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةعبي  عيىس محمد عبدهللا اللعين 

 سلمان الشامي 34128م ي س   ان
يالسواع- صباح مهدي حست  

2454ذكرتحالف العقد الوطن 

يسهام شنون عبدهللا عذافه العكيلي34133م ي س   ان
1870اننىتحالف النهج الوطن 

يسماء ضياء فالح محسن البهادلي34132م ي س   ان
1622اننىالحزب المدب 

1293ذكرقادمونعباس سعدون كاطع زبون34137م ي س   ان
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1110ذكرحركة وعي الوطنيةحكيم عطيه زغي  زوير بيت خليفه34136م ي س   ان

ي34140م ي س   ان فاطمه سعيد سالم محمد الكعن 
961اننى

635ذكرمهند سعد سعدون صيوان الالمي34123م ي س   ان

283ذكرقادمونجاسب صالح حسن احمد النعيمي34122م ي س   ان

230ذكرائتالف سالمة وطنباسم عبدعلي عذيب سلطان البهادلي34129م ي س   ان

227اننىقادمونلينا جمال محسن علي الهاشمي34134م ي س   ان

ي34139م ي س   ان
202ذكرتجمع أقتدار وطنعماد شكر حسن داود البياب 

ي34130م ي س   ان
اب  191اننىتجمع البناء واالصالحفاطمه علي حست   كرم الجي  

180ذكرالمنقذونفالح حسن كاووش وهيم البهادلي34126م ي س   ان

يل الساعدي34120م ي س   ان ي الديمقراطيسالم عبدالكريم كاظم جي  
166ذكرالتحالف المدب 

144اننىتحالف الفتحنداء لفته كريم درجال المساعدي34124م ي س   ان

104اننىحزب  االمانةايمان كاظم جي  عباس الوحيلي34138م ي س   ان

ي34220م ي س   ان فائز18721ذكرالكتلة الصدريةمحمود اديب زوير محمد الكعن 

فائز15988ذكرائتالف دولة القانونجاسم عطوان جري جاسم الموسوي34228م ي س   ان

15451ذكرالكتلة الصدريةعمر عباس خضي  عباس التميمي34235م ي س   ان

10105ذكرعلي سعدون غالم علي عبدالكريم الجوي34222م ي س   ان

8738ذكرتحالف الفتحجواد رحيم قاسم مختاض الغديري34227م ي س   ان

فائز6960اننىالكتلة الصدريةزينب فاضل سودان صفر الربيعي34225م ي س   ان

6099ذكرحيدر ستار فرحان حست   الهاشمي34233م ي س   ان

5311ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةقضي مجبل شنون شبيب الساعدي34234م ي س   ان

يحسن شنون نشمي مراد ادبيس34232م ي س   ان
1594ذكرائتالف العمق الوطن 

1591اننىتيار الفراتت  رقيه رحيم محسن محمد النوري34223م ي س   ان

ي الديمقراطيةمريم حسن رحيمه مصيي  الجعباوي34226م ي س   ان
1283اننىحركة نازل أخذ حف 

1162ذكرتيار الكلمةعبدالحست   عبدالرضا رسن رساج الساعدي34237م ي س   ان

615ذكرمحسن يدي سلمان حميد الزبيدي34230م ي س   ان

429اننىالمنقذوندنيا منذر نعيم كريم الجعاري34221م ي س   ان

ي الديمقراطيالطيب نوري جابر علي الهاشمي34229م ي س   ان
347ذكرالتحالف المدب 

يمنتىه عباس علي يوسف موسوي34224م ي س   ان
220اننىائتالف العمق الوطن 

198ذكرعلي عبدعلي يوسف حسن الجعباوي34231م ي س   ان

88اننىحركة الوفاء العراقيةدالل حسن محمد عيىس الغراوي34236م ي س   ان

فائز13527ذكرالكتلة الصدريةمحمد خالد عبدهللا بديوي التميمي34320م ي س   ان

فائز12239ذكريوسف سالم حميد كزار النوفلي34326م ي س   ان

فائز10706ذكرائتالف دولة القانونبهاءالدين نور محمد حست   النوري34325م ي س   ان

9976ذكرالكتلة الصدريةمرص  خزعل سلمان منشد السلمان34336م ي س   ان

9347ذكرتحالف الفتحكريم عليوي جاهوش صوينخ الصكر34334م ي س   ان
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7314ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةوعد حسن مزعل اوكيد المحمداوي34339م ي س   ان

6105ذكرمحمد جبار اتويه علك الرزي34332م ي س   ان

فائز5559اننىالكتلة الصدريةمن  احمد كاظم زاير ال فيصل34333م ي س   ان

ي34327م ي س   ان
وب  ي الي   يراهي عبدالواحد ناهض شهوب 

4526ذكرتحالف النهج الوطن 

ي34328م ي س   ان
 علي محسن علي المرياب 

3632ذكرحست  

3043ذكرحركة حقوقعلي حيدر سلمان خليف البخيتاوي34338م ي س   ان

 عليوي الغنامي34329م ي س   ان
2828ذكرمرتض  كريم حست  

ي34322م ي س   ان 2816ذكرتيار الفراتت  فالح اطعيمه اجويعد بخيت الفريح 

يمنذر رحيم خلف شواي الشواي34323م ي س   ان
2685ذكرتحالف العقد الوطن 

2103ذكرقادموننوري عوده عبدالحسن وداي الزيداوي34324م ي س   ان

ي34321م ي س   ان 2103ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعيىس هاشم فالح يوسف الناج 

1034ذكرائتالف الوطنيةفيصل قاسم عليوي جريشه الحريشاوي34337م ي س   ان

ي رهيج المساعدي34335م ي س   ان
762اننىفاطمه حست   متيع 

ي34330م ي س   ان
يمحسن عامر محمد لكن المرياب 

77ذكرالحزب المدب 

39ذكرالمنقذوناحمد فالح عبدالحسن شبل الساعدي34331م ي س   ان

ي35136البص    رة
فائز28246ذكرتحالف تصميماسعد عبداالمي  عبدالغفار مهاوي العيداب 

فائز13125ذكرالكتلة الصدريةحست   طالب عبدالباري علي الحماده35139البص    رة

ي35123البص    رة
 جبار سند زبت   المرياب 

فائز8399ذكرمصطف 

فائز7893اننىالكتلة الصدريةحنان خضي  صينخ حمد البوسليمي35137البص    رة

يفالح حسن جاسم مطلك الحريشاوي35131البص    رة
فائز6515ذكرتجمع السند الوطن 

5025ذكرعالء صباح مرعي شهف الحيدري35135البص    رة

4270ذكرائتالف دولة القانوناسعد محمد محمدعلي حسن الحموزي35127البص    رة

ي35126البص    رة
يماجد صبار محمد شلش السوداب 

4251ذكرتحالف النهج الوطن 

ي العبادي35124البص    رة
 
يماجد كاظم ابريدي سناف

3969ذكرتحالف العقد الوطن 

3575ذكرحركة حقوقمحمد سعدون فلحي حمد النوري35121البص    رة

ي35133البص    رة
وب  3232ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجواد كاظم حسن مسافر الي  

اوي العلك35125البص    رة 2832ذكرحركة إمتدادمنترص محمد فرج خرص 

1286ذكرتجمع الفاو زاخووائل عماد مجيد خزعل المكصوضي35128البص    رة

ي حريجه العبادي35151البص    رة 1283ذكرضياء جاسم عبدالنن 

ي35142البص    رة
يعبدهللا فالح جمعه بندر المسلوج 

1212ذكرتحالف العقد الوطن 

1159ذكرتحالف تصميماحمد عباس عيىس ياست   االسدي35146البص    رة

846ذكرتجمع أقتدار وطنجالل طعمه عبدالصاحب اسماعيل ال نور35120البص    رة

يعبدالباقر هليل نعمه حسن العبادي35152البص    رة
795ذكرتحالف العقد الوطن 

747ذكرواثقونعالء عباس علوان عبدعلي البرصاوي35145البص    رة

ي35138البص    رة
وب  639ذكرقادمونماجد محيسن عواد جي  الي  
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578اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النورفاطمه عباس فاضل والي البوفياض35132البص    رة

569ذكرحزب المهنيت   لالعمارفاروق هالل جمعه محمود السداوي35147البص    رة

يمحمد قاسم عطيه رسن الجوده35157البص    رة
540ذكرائتالف العمق الوطن 

518ذكرقادمونجعفر قاسم فاضل جي  البومحمد35154البص    رة

489ذكرمحمد مزهر هادور علي النور35149البص    رة

 والي البهادلي35122البص    رة
403اننىالمنقذونساهره جاسم شنت  

ي35158البص    رة 389اننىائتالف دولة القانونهدى جليل علي جبار الغالن 

377اننىتحالف تصميمرحاب نعمه مكطوف خشجوري المياجي35153البص    رة

372ذكراحمد عبدالستار احمد يوسف35140البص    رة

300اننىائتالف الوطنيةسوسن سعيد حميد عبدالكريم السامر35129البص    رة

202ذكرتيار الكلمةرحيم طاهر محنه صاجي الغنام35148البص    رة

ي35150البص    رة 195اننىحركة بالدي الوطنيةرجاء عبدالحست   لطيف دهش الركاب 

يباسم حميد عباس حنتوش السلمان35144البص    رة
 
ي العراف

186ذكرحزب الوفاء الوطن 

148ذكرقادمونمحمد رعد كاظم شاكر الصباغ35134البص    رة

ي35130البص    رة 143ذكرتجمع تربويونعباس حمدان جاسم عيىس المالح 

134اننىتجمع البناء واالصالحرجاء محمد طاهر عباس35143البص    رة

132ذكرحركة الوفاء العراقيةجعفر يونس جابر عيدان الالمي35159البص    رة

106ذكرحركة الوفاء العراقيةميثم عبيد كاظم عبدالحسن المالكي35141البص    رة

73ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةماهر فرج رسن نارص العبودي35155البص    رة

ي35252البص    رة
فائز21633ذكرتحالف الفتحعدي عواد كاظم محمود الحسين 

 جاسم علي الفايز35247البص    رة
فائز14707ذكرتحالف تصميمعامر حست  

فائز8801ذكرتحالف تصميمعلي عبدالستار سلمان عشوان35271البص    رة

فائز8526ذكرالكتلة الصدريةاياد محمد عبود محمد المصاليخ35241البص    رة

7999ذكرتجمع الفاو زاخوعامر عبدالجبار اسماعيل علي عرب35263البص    رة

7409ذكرائتالف دولة القانونخلف عبدالصمد خلف علي العواد35230البص    رة

ي35251البص    رة فائز7114اننىالكتلة الصدريةمياده غازي محمود عبدالقادر الكعن 

5197اننىتحالف تصميمساره توفيق كنان حبيب الصالحي35244البص    رة

يزينب خزعل مكي جري المصيلح35236البص    رة
4229اننىتحالف العقد الوطن 

ي35231البص    رة 4107ذكرحركة إمتدادمحمد حميد محسن حافظ الركاب 

يمحمود سعدون فنجان عذاب البديري35222البص    رة
3820ذكرتحالف النهج الوطن 

يف سلمان دخيل حسن العبيدي35226البص    رة 3675ذكرتجمع أقتدار وطنرسر

3366اننىحركة الوفاء العراقيةهدى عزيز حميد حسن العلي35264البص    رة

ايمان كريم جاسم عبدالحسن المالكي35245البص    رة
3338اننى

3233ذكرحزب ثار هللا اإلسالمييوسف سناوي عبدالواحد منصور الموسوي35220البص    رة

ي35260البص    رة  مسافر اللعين 
3045ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجبار علي حست  
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2536ذكرسجاد ساري كاظم طعمه االمي 35233البص    رة

يزاهر ياست   حنش سلطان العبادي35228البص    رة
2354ذكرتحالف العقد الوطن 

ي35270البص    رة
2312ذكريعرب عبدالمجيد عبدالحميد عبدعلي الردين 

1931ذكرحركة الوفاء العراقيةشاكر هاشم جابر عبدالسيد35253البص    رة

1645اننىحزب المهنيت   لالعمارعواطف تركي رشيد موس الشامي35235البص    رة

1297ذكرقادمونمحمد عقيل صفوك بنيه السعدون35259البص    رة

ي35238البص    رة
1151ذكرحزب المهنيت   لالعمارفيصل غازي عبدالحسن ضامن الحلف 

ي35232البص    رة
1079ذكرتجمع أقتدار وطنعبدالحست   سلمان عبدالحسن حمد العيداب 

750ذكرعلي حست   زبون حسن الرويمي35234البص    رة

ي35265البص    رة
736ذكرتيار والئيون االسالميمصطف  حسب غافل نصار الطاب 

730اننىميعاد مسلم ادريس رسول البكاء35261البص    رة

704ذكرواثقونصفاء محمد سعدون سهر35246البص    رة

ي35223البص    رة 573ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةمناضل عبد خنجر مهنا الركاب 

480ذكرالتصديمحمد لؤي جمعه عبادي الحجاج35250البص    رة

417اننىحركة بالدي الوطنيةانتصار عبدالحست   دهش حسن كنانه35255البص    رة

ي زيد35229البص    رة
يمرتض  يوسف يعقوب يوسف بن 

346ذكرتحالف النهج الوطن 

309ذكرحركة بالدي الوطنيةمصطف  محمد حمزه الخليف االجودي35242البص    رة

299اننىتجمع البناء واالصالححواء مجيد عبدهللا حست   السعيد35224البص    رة

ي35249البص    رة
294ذكرقادمونعبدالحست   ثامر محي مهند العيداب 

289ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النوراحمد حمود عبدالكريم فارس الشمري35262البص    رة

احمد حست   المظفر35240البص    رة 283ذكرحركة بالدي الوطنيةاحمد هادي مي 

ي35243البص    رة 251اننىائتالف قادرونجنان حامد كزار حسن الدارج 

ي35268البص    رة 235ذكرحركة وعي الوطنيةحسنت   حامد كريم موس الخفاج 

ي المحمداوي35248البص    رة
230اننىائتالف سالمة وطنارساء رسول حيدر راض 

224اننىتيار الفراتت  امنة ميثم محمد سعدون الدغالوي35227البص    رة

ي35258البص    رة
يف  يليل لفته سدخان زيبك الشر

211اننىائتالف العمق الوطن 

ي35225البص    رة
ي جري حسن الطاب 

161ذكرالمنقذونمحمد ماسر

150ذكرالمنقذونصالح مهدي حمدي صالح السعدون35239البص    رة

135اننىقادمونشفاء عبدالباسط محمد صالح المحمد35237البص    رة

116ذكرحركة الوفاء العراقيةمحمد حزام غافل نارص الكبيح35266البص    رة

111ذكرقادمونعلي حسن عبدهللا نجم المياجي35257البص    رة

104ذكرتجمع البناء واالصالحعدنان عبدالكاظم علوان حمدان الوحيلي35269البص    رة

ي المالكي35221البص    رة
ي الديمقراطيقاسم حنون تركي صح 

104ذكرالتحالف المدب 

99اننىتيار التحديمستقبل كاظم جي  صياح السلمان35254البص    رة

يعبداالمي  نجم عبدهللا مدلول المياجي35325البص    رة
فائز8973ذكرتحالف العقد الوطن 
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ي35331البص    رة
فائز5631ذكرالكتلة الصدريةرسول عبدالجبار كشيش عامر الحلف 

فائز5181اننىتحالف الفتحانتصار حسن يوسف حسن الجزائري35359البص    رة

 احمد الربيعي35347البص    رة
ياحمد طه ياست  

فائز4825ذكرتحالف النهج الوطن 

4643اننىالكتلة الصدريةوفاء حسج خصاف سعيد المياجي35321البص    رة

4618ذكرتحالف تصميمطاهر صبيح فلحي هاشم البطاط35335البص    رة

ي حمدي35323البص    رة
4538اننىتحالف تصميمرجاء فاضل عزيز حسوب 

4421ذكرنذير عبدالهادي جبار عبدالكريم الشاوي35351البص    رة

4197ذكراحسان حاجم سلطان دغيم السواد35327البص    رة

ي35348البص    رة
 
يعالوي عباس جاسم محمد الواف

4028ذكرالمنتج الوطن 

ي35346البص    رة
3907ذكرائتالف دولة القانونابراهيم محمد قاسم محمد السكين 

ي35329البص    رة
 عوده علي الحلف 

3784ذكرحركة حقوقمدرك مرتض 

ي35357البص    رة
يثوره جواد كاظم حمادي الحلف 

3768اننىتحالف العقد الوطن 

3334ذكرميثم عبدالعباس خلف شهاب المياجي35349البص    رة

ي35354البص    رة 3307ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةصباح حاتم رضا غليس الشغانن 

ي35324البص    رة يف الشبين  3273ذكرحيدر جاسم كاظم رسر

ي35345البص    رة 3096ذكرفريد خالد علي بندر االيوب 

ي35330البص    رة
ي الديمقراطيمقداد ابوالهيل سلطان علي الحلف 

2698ذكرالتحالف المدب 

ي35352البص    رة
2694ذكرحركة العراق الوطنيةناصح مونس عبدالعالي صيهود الحلف 

2207ذكرجعفر هاشم عنايه عويد عنايه35350البص    رة

ي الديمقراطيمحمد عبدهللا قاسم ملبس القناص35353البص    رة
2107ذكرالتحالف المدب 

1859ذكرناظم نمر عبد وادي المي  طه35339البص    رة

ي35332البص    رة  حسن صالح اللعين 
1634ذكرامجد حست  

1450ذكرتجمع البناء واالصالحاسعد حمود علي ناصح الكوام35320البص    رة

1289ذكرحزب ثار هللا اإلسالميجاسم داغر مهدي علي اليارسي35344البص    رة

ي عبد نمر صح  العكله35355البص    رة
 
1008ذكرتجمع الفاو زاخوصاف

ي عبدالكريم الجاسم35334البص    رة يحسن بدر عبدالنن 
880ذكرائتالف العمق الوطن 

631اننىتيار الكلمةصبيحه عبدالوهاب عطاهللا جاسم الجاسم35342البص    رة

ي الحجاج35328البص    رة
569ذكرمجيد حامد عبدالحسن راض 

562ذكرحزب ثار هللا اإلسالميقيس نمر عبد وادي المي  طه35343البص    رة

383ذكرقادمونعبدالقادر محمد ظاهر طاهر المالكي35341البص    رة

ي35340البص    رة
357اننىائتالف دولة القانونكريمه محسن علي بهيدل الحلف 

ي الكاسب35358البص    رة
347ذكركتلة مستقلونفالح حست   لفته راض 

337ذكرالمنقذونحسام صكبان موجي حطاب المالكي35322البص    رة

270اننىتجمع أقتدار وطنبتول طارق خلف شيحان الشاهت  35338البص    رة

178اننىحركة الوفاء العراقيةعدويه جابر عبدالواحد جاسم ديراوي35326البص    رة
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167ذكرعبدهللا احمد عباس احمد الديراوي35336البص    رة

ي35337البص    رة
140ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي خماس محمد سفيح الحلف 

غش35333البص    رة 48ذكرحركة بالدي الوطنيةكاظم عبدالزهره محسن برغش الي 

ي عبد نمر العكله35360البص    رة
 
27اننىتجمع الفاو زاخوجنان صاف

ي35424البص    رة
فائز9901ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعلي شداد فارس شهيل الجوراب 

فائز7130ذكرالكتلة الصدريةمهند عباس علوان محمد الخزعلي35429البص    رة

فائز6796ذكرتحالف الفتحرفيق هاشم شناوه سالم الصالحي35461البص    رة

ي35451البص    رة
6782ذكرهيثم عبدالجبار محمد فهد الزركاب 

ي35468البص    رة
وب  6427ذكرائتالف دولة القانونصباح حسن محمد شجر الي  

يزكريا علي مهدي علي الكنعان35441البص    رة
5825ذكرتحالف العقد الوطن 

5252ذكرحسن صالح رشم علك35452البص    رة

4745ذكرتجمع أقتدار وطنعماد احمد محمدعلي عواد المطوري35450البص    رة

ي35459البص    رة
 
4714ذكريوسف غالب سعيد ثجيل العساف

ي35449البص    رة
ي عفات علي الجوراب 

4613ذكرقيرص صبح 

4145ذكرتحالف تصميمجاسم جحيل هالل مرزه الحميدي35438البص    رة

ي35437البص    رة
4141ذكرعلي عدنان بدران هزاع عيداب 

2770ذكرتحالف تصميمعباس ماهر طاهر سلمان المعيوف35422البص    رة

فائز2656اننىحركة بالدي الوطنيةزهره حمزه علي حسن السلمان35420البص    رة

 علي التميمي35443البص    رة
يكريمه حسن حست  

2527اننىتحالف النهج الوطن 

2440اننىحركة حقوقماجده عبداالله سعدون شنته المحمداوي35421البص    رة

ي35434البص    رة
2345اننىتحالف تصميمسميه فيصل عوده ظاهر الحلف 

ي35430البص    رة
2295ذكركاظم فزع جراح مصارع الرصيف 

2167ذكرائتالف الوطنيةفاضل عجمي حالوب مطر الفضلي35432البص    رة

ي صفاء عدنان مجيد محي الغانم35444البص    رة
1768ذكرتقدم/تحالف تقدم الوطن 

1742ذكرائتالف الوطنيةوبدان حمود وبدان فيصل براك السعدون35457البص    رة

يعامر كامل عبدالقادر يوسف العثمان35446البص    رة
1707ذكرتحالف العقد الوطن 

ي35453البص    رة
يف  1557ذكرقادمونكامل غسل نصار نجم الشر

1525ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةعدنان غضبان عبدالحسن شاكر النصاري35442البص    رة

1391اننىنجالء جبار مجيد حست   التميمي35458البص    رة

1201ذكرعقيل دواس جابر حنوف الحميدي35426البص    رة

895ذكرجميل دبيش فهد نداوي الصالحي35465البص    رة

822اننىناديه فرحان جي  زايد الزايد35435البص    رة

ي35433البص    رة
وب  يضفاف خلف زغي  حيال الي  

757اننىتحالف النهج الوطن 

ي جازع المالكي35427البص    رة 713ذكرقادمونعلي كامل لعين 

ي عبود جواد الجيش35463البص    رة 561اننىتجمع الفاو زاخوهدى خي 
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ي35423البص    رة 549ذكرحركة وعي الوطنيةقيرص عبدالحي حميد محي العذب 

452اننىاالنتفاضه والتغيي -حركة النورجنان عبدعلي جميل عاشور الزبيدي35431البص    رة

397اننىحركة الوفاء العراقيةوسن فتحي جاسم باشا الصكر35440البص    رة

ينزار عبدالكاظم جعفر عبدالكريم االسدي35428البص    رة
283ذكرالحزب المدب 

260اننىكاظميه شنان عباس حسن الحجاج35466البص    رة

250ذكركتلة التضحية الوطنيةجهاد محسن عبادي حسن الموسوي35425البص    رة

ي35436البص    رة
234ذكرحركة العراق الوطنيةعثمان محمد زبي  طالل الجوراب 

ي جاسم حافظ المنصوري35460البص    رة 216ذكرالمنقذونارشد صي 

168اننىقادمونزينب كرملي زغي  عبيد البومحمد35445البص    رة

165ذكرجبهة الصالحونمطرود مول مطرود فيصل الحامد35447البص    رة

يفهد سعد شلتاغ فرادي الحيدري35467البص    رة
138ذكرحزب اليقت   الوطن 

ي نهي  سعود مخيلف الدريس35462البص    رة
92اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةاماب 

يناظم خلف علي نارص ال علي35455البص    رة
 
ي العراف

91ذكرحزب الوفاء الوطن 

84ذكرتجمع البناء واالصالحمحمدامت   مزاحم جاسم محمد الطه35439البص    رة

يف صالح مهاوش المشلب35448البص    رة يفيصل رسر
 
70ذكرالحزب الشيوعي العراف

فائز15048ذكرعدنان عاشور عدنان عبدهللا الجابري35520البص    رة

غام صباح عبدالمحسن عرمش المالكي35547البص    رة فائز11674ذكرائتالف دولة القانونرص 

فائز10188ذكرالكتلة الصدريةحيدر مصطف  مهوس عذافه35542البص    رة

7902ذكرتحالف تصميمهاتف سهر صلبوخ جابر المشعل35536البص    رة

7115ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةجواد عبدالعباس محمد جاسم االماره35540البص    رة

يصدام عيدان محسن جعفر الياست  35537البص    رة
6588ذكرتحالف النهج الوطن 

ي35535البص    رة ي البعي  فائز5879اننىالكتلة الصدريةامل طعمه محمد بصي 

4982ذكرتحالف الفتحمحمد كامل حنون ابوالهيل الحاج وادي35524البص    رة

ي35546البص    رة
يربيع منصور طعمه منح 

4911ذكرالمنتج الوطن 

ي الحاج وادي35525البص    رة 4688ذكرقادمونعبدالرحمن صادق جعفر لعين 

4438اننىحركة حقوقناديه محمد جي  كميش العبودي35541البص    رة

يسوزان عكالوي صالح حمود السعد35544البص    رة
4280اننىتحالف النهج الوطن 

3940ذكررجب عبدالواحد مجيد عبدالحسن مظفر35531البص    رة

3913ذكرتحالف قوى الدولة الوطنيةذياب عبدهللا عبدالحست   فدعم الحجاج35527البص    رة

ي خريبش محمد ذياب البدران35548البص    رة
2488ذكرتحالف تصميمهاب 

يسعاد محمد فرعون بدن العطيش35534البص    رة
2283اننىتحالف العقد الوطن 

ي مطشر العبدمي 35528البص    رة
1730اننىحركة العراق الوطنيةوصيه جياد ماض 

1650ذكرنشأت عبدالحليم تبل حبيب المطر35532البص    رة

1620اننىحزب المهنيت   لالعماررغده وحيد عوده بلبول االسدي35539البص    رة

1555ذكرتجمع الفاو زاخواثي  ديوان صيوان عبدالرحمن الشاوي35533البص    رة
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961ذكرتجمع أقتدار وطنمحمد قاسم عبدالحست   منصور الفرجاوي35529البص    رة

 عبدالزهره العلي35522البص    رة
يسحر عبدالباري عبدالحست  

 
ي العراف

828اننىحزب الوفاء الوطن 

يصادق علي منشد صالح الشاوي35538البص    رة
514ذكرتحالف العقد الوطن 

497ذكرمازن صبيح عبدالجليل نعيم الداود35523البص    رة

362اننىحركة بالدي الوطنيةشذى سليم عجيمي سدخان الحست  35526البص    رة

ي35521البص    رة
266ذكراالنتفاضه والتغيي -حركة النورحيدر عبداالمي  مهدي ظاهر العيداب 

هللا زبون عبدهللا المالكي35543البص    رة 164ذكركريم خي 

72اننىالمنقذونزينب حميد خصاف حميد الالمي35545البص    رة

ي35635البص    رة
فائز10056ذكرتحالف تصميمغسان عدنان اسحق مهودر العيداب 

ي عبدالحسن يونس العجرش35633البص    رة
 
فائز8528اننىالكتلة الصدريةسهيله عوف

فائز7322ذكرتحالف تصميمياست   حسن طاهر حسن35643البص    رة

ي35623البص    رة
يف  7161ذكرائتالف دولة القانونوليد محمد عبدالخرص  سلطان الشر

6597ذكرتحالف الفتحفهمي حمزه عباس عبدالقادر البندر35638البص    رة

ي جعفر الجعفر35651البص    رة 5725ذكراحمد محسن عذب 

4595ذكرحزب المهنيت   لالعمارمزاحم مصطف  منصور كنعان التميمي35620البص    رة

يمجيد جابر ناقوط وثج الناقوط35642البص    رة
4130ذكرتحالف العقد الوطن 

ي عبدالرزاق يوسف المنصوري35624البص    رة 3366ذكرعقيل لعين 

3176ذكرتحالف تصميممفيد ابراهيم لومي علي السالم35647البص    رة

3133ذكرعزم/تحالف عزم العراق عبدالواحد طارق عبدالواحد محمد بركات35649البص    رة

ي35631البص    رة
2996ذكرحركة حقوقمرتض  عبدالزهره عبود حرج العيداب 

2871اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةانتصار حمد شندي فضل المالكي35650البص    رة

2865ذكرتجمع أقتدار وطنجواد كاظم عبود شهاب الرباط35653البص    رة

ي35621البص    رة ي الركاب 
 
2475ذكرحسام عبداالمي  وناس الف

1325اننىحركة الوفاء العراقيةمياده صالح سعيد عصفور الموسوي35644البص    رة

يلمياء يوسف يعقوب يوسف ال علي35637البص    رة
1245اننىتحالف النهج الوطن 

1126ذكرحركة وعي الوطنيةهشام احمد هاشم سلمان الراوي35652البص    رة

ي35634البص    رة
987ذكراحسان وهب احمد علي العيداب 

910ذكرتجمع الفاو زاخوميثم جمعه عذاب حسن المنصوري35622البص    رة

ي35641البص    رة
ي الكناب 

718ذكرحركة العراق الوطنيةباسم صدام مطر شمح 

ي سدخان الجيش35626البص    رة
665ذكرتوفيق رئيس عاب 

596اننىحركة بالدي الوطنيةحال سالم عبدالكريم عويد السلمان35639البص    رة

522ذكرصبيح حبيب يش محسن الهاللي35655البص    رة

491ذكرمحمد مهدي مزعل حست   الديراوي35625البص    رة

458ذكرتجمع البناء واالصالحعمر عبدالحميد عمر عبدالحميد العمر35654البص    رة

388ذكرقادمونعبدالعالي حميد عبدالعالي مزبان التميمي35646البص    رة
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ي35636البص    رة 317اننىتحالف قوى الدولة الوطنيةسح  مناضل عبد خنجر الركاب 

ي الديمقراطيخوله عبود حوشان فيصل الموجي35630البص    رة
310اننىالتحالف المدب 

244ذكرالمنقذونصالح مهدي ابراهيم علي العيىس35628البص    رة

240ذكرائتالف الوطنيةعلي سلطان عبداالمي  عبد الجنعان35627البص    رة

ي35640البص    رة
ي السهالب  197اننىتحالف تصميمزينه احمد حميد عرين 

169اننىجبهة الصالحونسوزان مهدي احمد خلف العميش35645البص    رة

99اننىقادمونمدينه نجم عبدهللا عيىس الصبيحي35632البص    رة

84ذكرتجمع البناء واالصالحعبدالحست   عبداالمام محمد سعيد الكنعان35648البص    رة

74اننىقادمونسليمه علي محسن جابر الموسوي35629البص    رة

فائز3988ذكرحزب التقدم االيزيدينايف خلف سيدو شمو الجندو12184االيزيدينينوى

2875ذكرحزب االيزيدي الديمقراطيجاسم شمو رشو خلف الخالدي12179االيزيدينينوى

2564ذكرصائب خدر نايف فارس12183االيزيدينينوى

ي12182االيزيدينينوى
1791ذكرالحركة االيزيدية من اجل اإلصالح والتقدمشمو مراد حست   حمو الهسكاب 

ي12181االيزيدينينوى
1106ذكرخلدون سالم الياس جيجو النيساب 

493ذكرعادل فرمان عبو مراد شيخ12180االيزيدينينوى

118ذكرامت   فرحان جيجو بريم االيزيدي12178االيزيدينينوى

فائز20827ذكروعد محمود احمد قدو القدو12175الشبكنينوى

13877ذكرقضي عباس محمد حست   حست  12176الشبكنينوى

2534ذكرفارس غانم يوسف حسن االسكنددر12171الشبكنينوى

1232ذكرصدام حست   موس علي الموسوي12173الشبكنينوى

اغا12174الشبكنينوى 635ذكرخالد محمود حمي جرجيس خرص 

210ذكرسعد سالم سلطان علي السلطان12177الشبكنينوى

153ذكريوسف عبدالسالم عبدي عبدهللا الشبكي12172الشبكنينوى

48ذكرحيدر صادق رشيد حمزه الصفو12170الشبكنينوى

يبغداد
فائز4301ذكراسامه كريم خلف جثي  البدر1154الصابن 

يبغداد
1811ذكررعد جبار صالح معيلو الخميىسي1157الصابن 

يبغداد
يف جوده سهر الناسر 1152الصابن  1314ذكرنوفل رسر

يبغداد
ي1156الصابن  1165ذكرسالم نعيم عطيه ماهود الزهي 

يبغداد
ي1158الصابن  ي جي  الشبين 

991ذكرعبدالرزاق فنجان شمح 

يبغداد
ي الخميىسي1159الصابن 

982اننىالهام عماره نفيل اردين 

يبغداد
ي1153الصابن 

909ذكرحارث شنشل طليع السنيد الحاربى

يبغداد
660ذكرسالم نعيم زغي  حرز الماجدي1155الصابن 

 علي مردان عبدهللا النجيمي26164الكورد الفيليت  واسط
فائز20832ذكرحست  

ي26160الكورد الفيليت  واسط
4615ذكراراس حبيب محمد كريم  الرحماب 

3998ذكرمازن عبدالمنعم جمعه رجب26161الكورد الفيليت  واسط
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ي26169الكورد الفيليت  واسط
3143ذكرثامر عبداالمي  علي شاهت   كوياب 

 علي الخطاوي26166الكورد الفيليت  واسط
2998ذكررضا علي حست  

اس حسن عيدان عكيل26162الكورد الفيليت  واسط 2842ذكرني 

1869ذكرحيدر علي محمدعلي حاتم الهموندي26165الكورد الفيليت  واسط

ي محمد ملك شاه26163الكورد الفيليت  واسط
1669ذكرحست   مهدي جاب 

1155ذكرعزيز عيىس عزيز علي االركوازي26168الكورد الفيليت  واسط

250ذكركنعان ياست   موس محمد الموسوي26167الكورد الفيليت  واسط

فائز13755اننىحركة بابليونايفان فائق يعكوب زيا جابرو1145المسيحيت  بغداد

4782اننىهبه جرجيس عبداالحد خوشو القس1136المسيحيت  بغداد

2334ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز قس حنا1134المسيحيت  بغداد

يحكمت داود جبو حيدو1151المسيحيت  بغداد 2003ذكرائتالف حموراب 

ائيل الخوري1139المسيحيت  بغداد خان جي  1950ذكرمنار محفوظ مي 

ي1140المسيحيت  بغداد
ان مروكل اوديشو شليمون البيالب  1106اننىشمي 

ا رستم يعقوب ابراهيم دولي1148المسيحيت  بغداد
ي االشوريلي  

ي الشياب 
ي الكلداب  964اننىالمجلس الشعن 

815اننى(زوعا)الحركة الديمقراطية اآلشوريةاالء ادور وليم نرصي1129المسيحيت  بغداد

فائز13630اننىحركة بابليونبيدء خرص  بهنام يعقوب4119المسيحيت  دهوك

يسامي اوشانه كوركيس انويه4124المسيحيت  دهوك 7702ذكرائتالف حموراب 

4727ذكر(زوعا)الحركة الديمقراطية اآلشوريةيعقوب كوركيس ياقو طليا4118المسيحيت  دهوك

2361ذكرصباح نمرود ججو نمرود الديري4137المسيحيت  دهوك

ي االشوريرسكون سليم بنيامت   بطرس القس4122المسيحيت  دهوك
1208ذكرالحزب الوطن 

ي االشوريفارس يوخنا باليوس يويال4144المسيحيت  دهوك
ي الشياب 

ي الكلداب  652ذكرالمجلس الشعن 

فائز5495ذكرفاروق حنا عتو شمعون5131المسيحيت  اربيل

و يعقوب5142المسيحيت  اربيل 5126اننىحركة بابليونرغد يوسف كي 

4792اننىهيالن عيىس كريم اسحق5147المسيحيت  اربيل

يسناء يعقوب فلو عيىس5132المسيحيت  اربيل 3892اننىائتالف حموراب 

ي داود ال باهوخرص 5149المسيحيت  اربيل
ي االشوريرائد اسحق من 

ي الشياب 
ي الكلداب  2491ذكرالمجلس الشعن 

ي5141المسيحيت  اربيل
ي ايليا خوراب  يجوزيف صليوا سن 

1827ذكراتحاد بيث نهرين الوطن 

ي مراد نادر تمو5120المسيحيت  اربيل
1254ذكر(زوعا)الحركة الديمقراطية اآلشوريةنادر موسر

 مني  هرمز نيسان العمادي5138المسيحيت  اربيل
ي االشوريبيي 

587ذكرالحزب الوطن 

ي12150المسيحيت  نينوى
فائز12589ذكرحركة بابليوناسوان سالم صادق ساوا الكلداب 

ي االشوريكامل رفو يوحانه رفو كلكوان12143المسيحيت  نينوى
ي الشياب 

ي الكلداب  2641ذكرالمجلس الشعن 

2299اننىشمه بطرس روفو يوسف اسو12126المسيحيت  نينوى

1559ذكر(زوعا)الحركة الديمقراطية اآلشوريةخليل موس بحو يىسي12125المسيحيت  نينوى

1496ذكررياض قريو حنا ميخا قريو12128المسيحيت  نينوى

يهدى برنار جرجيس حنا12127المسيحيت  نينوى 1122اننىائتالف حموراب 
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اسم المحافظة
رقم 

المحافظة

الدائرة 

االنتخابية

رقم 

المرشح
اسم الحزباسم المرشح

جنس 

المرشح
الحالةعدد االصوات

فائز5278ذكرحركة بابليوندريد جميل ايشوع سمعان14121المسيحيت  كركوك

يصفاء صباح نارص سليمان  هندي14146المسيحيت  كركوك 3493ذكرائتالف حموراب 

2217ذكر(زوعا)الحركة الديمقراطية اآلشوريةعماد يوخنا ياقو يوخنا  العمادي14135المسيحيت  كركوك

ي14130المسيحيت  كركوك
ي االشوريعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ القرصاب 

1015ذكرالحزب الوطن 

ي14133المسيحيت  كركوك
ي االشوريريتا شمعون يوسف شمعون كه كوب 

ي الشياب 
ي الكلداب  841اننىالمجلس الشعن 
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