
ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

فائز55184ان=> ماجدة  عبداللطيف محمد ع-, ١سائرون1١٥٦
فائز19493ذكررائد جاJد فهH, صالح٣سائرون2١٥٦
فائز18838ذكرعباس عليوي كاظم  ربيج١١سائرون3١٥٦
فائز18386ذكرجواد عبدالكاظم محمد عباس٥سائرون4١٥٦
فائز14611ذكرعالء  صباح Jاشم شلش٣٣سائرون5١٥٦
فائز14426ذكرجواد حمدان كاظم حمد`٢٢سائرون6١٥٦
, ٧٧سائرون7١٥٦ deفائز13592ذكرصباح حسن محمد طلو
فائز13247ذكرصباح  جلوب فالح حامد٢سائرون8١٥٦
, ٣٠سائرون9١٥٦

klفائز11311ذكرحسن كريم مطر شم
فائز10661ذكرسعد مايع صالح  عباس٩سائرون10١٥٦
̀ حسن١٢٢سائرون11١٥٦ فائز9900ذكرستار جبار عبد
فائز8856ذكرامجد Jاشم ثامر موله٩٩سائرون12١٥٦
k شتوي غاv, ٥٥سائرون13١٥٦ xyفائز8155ذكررعد حس
فائز6690ان=> انعام  مزيد نزيل درباش٤٤سائرون14١٥٦
, روس محمد٥٣سائرون15١٥٦

k~فائز6629ذكرازاد حميد ش
k ٨٠سائرون16١٥٦ xyل جليل ع-, حسJفائز5685ان=> منا
k حسن٢٠سائرون17١٥٦ xyفائز3716ان=> شيماء ع-, حس
̀ حمد١تحالف الفتح18١٠٩ فائز63568ذكرJادي فرحان عبد 
فائز16322ذكروجيه عباس Jادي فرج٧٥تحالف الفتح19١٠٩
فائز14486ذكرحسن سالم عباس ج�d ٥تحالف الفتح20١٠٩
فائز11331ذكرنعيم عبد  يا� صينخ٢١تحالف الفتح21١٠٩
فائز9836ذكراحمد جاسم صابر محمد٣تحالف الفتح22١٠٩
k جواد٣٩تحالف الفتح23١٠٩ xyفائز7592ذكراحمد ع-, حس
k عبد الرحيم١٦تحالف الفتح24١٠٩ xyفائز7469ذكرمحمد سالم عبد الحس
فائز3044ان=> اكتفاء مزJر عبد كسار٣٦تحالف الفتح25١٠٩
فائز2375ان=> ايمان رشيد حميد عي�٢٠تحالف الفتح26١٠٩
فائز102128ذكرنوري  كامل محمد حسن١ائتالف دولة القانون27١٥٢
فائز14326ذكرمحمد شياع صبار حاتم٢ائتالف دولة القانون28١٥٢
فائز5934ذكراحمد  سليم عبد الرحمن ع-, ١٣ائتالف دولة القانون29١٥٢
فائز3870ذكرJشام عبدالملك ع-, سهيل٦ائتالف دولة القانون30١٥٢
فائز3740ذكرعطوان سيد حسن ثامر٥ائتالف دولة القانون31١٥٢
فائز3467ذكرع-, جبار مؤنس جابر٩٧ائتالف دولة القانون32١٥٢
فائز3327ان=> عالية  انصيف جاسم عزيز٨ائتالف دولة القانون33١٥٢
فائز3091ذكرعمار كاظم عبيد جاسم٧ائتالف دولة القانون34١٥٢
J kادي٢٠ائتالف دولة القانون35١٥٢ xyفائز2059ان=> لي- مهدي عبد الحس
k عالوي١ائتالف الوطنية36١٨٥ xyاشم حسJ فائز28069ذكراياد
̀ حمد٢٢ائتالف الوطنية37١٨٥ فائز7389ذكرزياد طارق عبد
فائز6996ذكركاظم عطية كاظم كعيد٣ائتالف الوطنية38١٨٥
فائز6846ذكرغاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر١٠ائتالف الوطنية39١٨٥
فائز5585ذكركريم يوسف حسن ع-, ٩٠ائتالف الوطنية40١٨٥
فائز5339ذكرحسن خض�x عباس شويرد٥ائتالف الوطنية41١٨٥
فائز4942ان=> عائشة غزال مهدي مضعن٩٩ائتالف الوطنية42١٨٥
k مراد حمادي٦٧ائتالف الوطنية43١٨٥ xyفائز2968ان=> زيتون حس
فائز59710ذكرحيدر جواد كاظم العبادي١ائتالف الن�44١٥٨

محافظة بغداد



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

, ٣٥ائتالف الن�45١٥٨
k~فائز9970ذكرعالء سكر �حان الدل

k ع-, كريم فنجان٤٢ائتالف الن�46١٥٨ xyفائز7578ذكرحس
فائز6911ذكرطه Jاتف مl, محمد١٩ائتالف الن�47١٥٨
فائز6702ذكرحيدر عبدالكاظم نعيمة سبا�, ١٠ائتالف الن�48١٥٨
فائز6677ذكراراس حبيب محمد كريم٤ائتالف الن�49١٥٨
فائز1949ان=> Jناء  تر�, عبد حسن٢ائتالف الن�50١٥٨
فائز1549ان=> ندى شاكر جودت ذياب١١ائتالف الن�51١٥٨
52١١٨ ,

k=عبد الرضا باقر محمد١تيار الحكمة الوط  k xyفائز34461ذكرعبدالحس
53١١٨ ,

k=فائز4013ذكرجاسم موحان عبدال خماط٢تيار الحكمة الوط
54١١٨ ,

k=الزم داخل٦تيار الحكمة الوط x�فائز3474ذكرع-, جب
55١١٨ ,

k=رة جواد ع-, ٤تيار الحكمة الوطJفائز1533ان=> انسجام  عبدالز
56١٦٨ ,

فائز10116ذكرطالل  خض�x  عباس  كعيد٣تحالف القرار العرا£¢
57١٦٨ ,

فائز6414ذكراحمد  اسماعيل  ابراJيم عبد`٨تحالف القرار العرا£¢
58١٦٨ ,

فائز4105ذكرظافر ناظم سلمان محمود١تحالف القرار العرا£¢
59١٦٨ ,

فائز2591ان=> وحدة محمود فهد عبد٧تحالف القرار العرا£¢
فائز6760ذكرليث مصط~k حمود جزاع١٣٨تحالف بغداد60١٤٩
, عبد٧تحالف بغداد61١٤٩

¢eفائز5911ذكريونس  قاسم شغا
k مطلك شلش٩٩تحالف بغداد62١٤٩ xyفائز5269ذكرمحمود حس
, ٥تحالف بغداد63١٤٩

keحبيب طالبا k xyفائز2904ان=> أال تحس
64١٤٥ x�فائز17729ذكرمحمدعثمان اسماعيل مصط~k صالح١بيارق الخ
65١٤٥ x�فائز943ان=> علية فالح  عويد رشيد٤بيارق الخ
̀ الشيخ ع-, ١تمدن66١٣٦ فائز8950ذكرفائق دعبول عبد
, الديمقرا©, 67١٠٦

keفائز7351ذكرمحمد ع-, صالح باقر٢٢التحالف المد
68١٧٨ ,

keفائز8684ذكرحمد يا�  محسن غالب١الحزب المد
k سعيد كاظم ع-, ١حركة ارادة69١٨٨ xyفائز6608ذكرحس



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
الجنساسم المرشحالمرشح

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

1١٨٤ ,
keالدين اودل١٥الحزب الديمقرا©, الكوردستا ,lيوسف م ªفائز26994ذكرنا

2١٨٤ ,
keيم١٣الحزب الديمقرا©, الكوردستاJفائز26208ذكرمحمدشاكر محمد صالح سيتو ابرا

3١٨٤ ,
keسليم٢٠الحزب الديمقرا©, الكوردستا ̀ فائز22261ان=> Jدار زب�x عبد

4١٨٤ ,
keكريم٣الحزب الديمقرا©, الكوردستا k xyفارس ام k xyفائز17196ذكرمحمدام

5١٨٤ ,
keخليل توفيق واحد٢الحزب الديمقرا©, الكوردستا x�فائز16855ذكربش

6١٨٤ ,
keفائز15224ذكرنهرو  محمود قادر سعيد٢٩الحزب الديمقرا©, الكوردستا

7١٨٤ ,
keفائز14979ان=> ميادة محمد اسماعيل صالح٤الحزب الديمقرا©, الكوردستا

8١٨٤ ,
keادي عبد الرحمن برايم١٧الحزب الديمقرا©, الكوردستاJ فائز12021ذكرريبوار

9١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=ه ريم كمال خورشيد عثمان١االتحاد الوطJفائز19482ذكر
10١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=عمر عثمان وسمان٢٠االتحاد الوط Hفائز5591ان=> سل

فائز44470ذكررابون توفيق معروف خ�k ١حراك الجيل الجديد11١٢٠
فائز1992ان=> �وة  ونس عمر رشيد٣حراك الجيل الجديد12١٢٠
̀  عبد الكريم١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة13١٥٣ فائز12380ذكرعبدالباري مجيد عبد 
14١٤٢( x�فائز15431ذكركاوه محمد مولود حويز١كوران (التغي
فائز17019ذكرسليم  حمزه صالح خ�k ٢الجماعة االسالمية الكوردستانية /العراق15١٠٤

محافظة اربيل



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

1١٨٤ ,
keمحمد صالح ع-, ١٩الحزب الديمقرا©, الكوردستا , d°فائز30965ذكرارام نا

2١٨٤ ,
ke٤الحزب الديمقرا©, الكوردستاvر سعيد ديواJفائز28993ذكربيار طا

3١٨٤ ,
keفائز28849ذكرديار طيب محمد عبد `٣الحزب الديمقرا©, الكوردستا

4١٨٤ ,
keي عبد الخالق عبد القادر١الحزب الديمقرا©, الكوردستا d�فائز21479ان=> فيان ص

5١٨٤ ,
keر١٥الحزب الديمقرا©, الكوردستاJفريق طا k xyندرين لزكJفائز18788ذكر

6١٨٤ ,
keفائز18101ان=> وصفية محمد شيخو مراد٢٢الحزب الديمقرا©, الكوردستا

7١٨٤ ,
keرسول١٢الحزب الديمقرا©, الكوردستا k xyفائز17773ذكرعمر ع-, محمد ام

8١٨٤ ,
keفائز16488ذكرعبدالرحمن عمر محمد عمر٧الحزب الديمقرا©, الكوردستا

9١٨٤ ,
keسليمان٢الحزب الديمقرا©, الكوردستا k xyفائز15316ذكراحمد سليمان ياس

10١٨٤ ,
keمحمد٢١الحزب الديمقرا©, الكوردستا , d°اد حاJفائز15203ان=> داليا فر

11١٧٥ ,
keفائز27744ذكرجمال احمد محمد سيدو١االتحاد االسال±, الكوردستا

محافظة دJوك



ت
رقم 

االئتالف 
او الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

1١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=ان محمد عباس حسن٢االتحاد الوط x�فائز55985ذكرم
2١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=فائز28157ان=> جوان احسان فوزي رشيد١االتحاد الوط

3١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=فائز26941ان=> بليسه عبدالجبار فرمان ع-, ٥االتحاد الوط
4١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=فائز20827ذكربختيار  جبار ع-, محمد١٠االتحاد الوط

5١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=٣١االتحاد الوطvاحمد ا vفائز18751ذكرحسن ا
6١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=فائز18608ان=> اره زو محمود خدر محمود٢١االتحاد الوط

7١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=اغارسول٣٤االتحاد الوط kخ� k xyفائز16527ذكرطه حمدام
8١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=زا قادر حمالن٣االتحاد الوط x�وان م x�فائز6492ذكرش

9١٤٢( x�فائز70933ذكريوسف محمد صادق عبدالقادر١كوران (التغي
10١٤٢( x�k ٢٢كوران (التغي xyفائز23320ذكرغالب محمدع-, شكر حس
11١٤٢( x�̀ فتاح عبد`١٠كوران (التغي فائز9370ذكرJوشيار  عبد
12١٤٢( x�فائز1601ان=> به Jار محمود فتاح  احمد١١كوران (التغي
فائز27080ذكر�كوت لطيف شمس الدين محمد١حراك الجيل الجديد13١٢٠
فائز2634ان=> ي²ى رجب كمر ع-, ٢حراك الجيل الجديد14١٢٠
فائز34829ذكراحمد  حمه رشيد احمد محمد١الجماعة االسالمية الكوردستانية /العراق15١٠٤
16١٨٤ ,

keفائز4378ذكرعمر خدر خدر محمد٣الحزب الديمقرا©, الكوردستا
k ١التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة17١٥٣ xyفائز13894ذكرريبوار كريم محمود حس
18١٧٥ ,

ke١االتحاد االسال±, الكوردستا k xyنادر حس k xyام k=فائز12789ذكرمث

محافظة السليمانية



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

1١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=احمد١االتحاد الوط k~فائز63721ذكرريبوار طه مصط
2١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=فائز14840ان=> الماس فاضل كمال محمدطه٤االتحاد الوط

3١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=فائز14136ذكربيستون عادل ويس احمد٧االتحاد الوط
4١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=١٦االتحاد الوط k xyفائز12509ان=> ديالن غفور صالح سم

5١٦٢ ,
keالكوردستا ,

k=فائز10572ذكرجمال محمدشكور سعيد عبدل٢االتحاد الوط
6١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=فائز9694ذكرمريوان نادر ن�الدين توفيق١٧االتحاد الوط

, كركوك7١٢٨
k£ , deفائز21593ذكرمحمد   ع-, محمد تميم١التحالف العر

, كركوك8١٢٨
k£ , deفائز11020ذكرخالد حمد عالوي شهاب٤التحالف العر

, كركوك9١٢٨
k£ , deفائز10433ذكرراكان سعيد  ع-, رضوان٣التحالف العر

̀ عبدالرزاق١جبهة تركمان كركوك10١٢٣ فائز38899ذكرارشد رشاد فتح 
فائز9580ذكراحمد حيدر قاسم عبد`٦جبهة تركمان كركوك11١٢٣
فائز2161ان=> خديجة ع-, عباس جاسم٨جبهة تركمان كركوك12١٢٣

محافظة كركوك



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
الجنساسم المرشحالمرشح

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

�x الوطنية1١٨٧Jعبد خلف٢٤ائتالف قلعة الجما  ̀ فائز20405ذكراحمد عبد
�x الوطنية2١٨٧Jيم تر�, جاسم١ائتالف قلعة الجماJفائز8696ذكرقتيبة ابرا
�x الوطنية3١٨٧Jاشم  سعد١٠ائتالف قلعة الجماJ فائز3271ان=> منار عبدالمطلب
, اسماعيل جبار١تحالف الفتح4١٠٩

فائز13619ذكرمهدي ت~¢
J kادي١١تحالف الفتح5١٠٩ xyفائز12023ذكرمحمد كريم عبدالحس
k ٢ائتالف الوطنية6١٨٥ xyعبد الصمد محمد حس k=فائز11644ذكرمث
k محمد حسن٦ائتالف الوطنية7١٨٥ xyفائز5580ذكرجاسم حس
فائز11499ذكرعمار يوسف حمود لطوف٢ائتالف الن�8١٥٨
k ع-, ٤ائتالف الن�9١٥٨ xyفائز1320ان=> كفاء فرحان حس

10١٦٨ ,
فائز7005ذكرمقدام محمد عبيد ع-, ٨تحالف القرار العرا£¢

11١٦٨ ,
فائز621ان=> خالدة ابراJيم خليل عبدالرحمن١٩تحالف القرار العرا£¢

12١٦٨ ,
 621ان=> شمائل سحاب مطر جاسم٢٤تحالف القرار العرا£¢

̀ حمود خليفه٢تحالف صالح الدين Jويتنا13١٦٣ فائز9757ذكرع-,  عبد 

محافظة صالح الدين



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
الجنساسم المرشحالمرشح

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

فائز41432ذكرمحمد  ريكان حديد ع-, ١االنبار Jويتنا1١٦٥
فائز12028ذكرمحمد  ناª دv, احمد٣االنبار Jويتنا2١٦٥
فائز9826ذكرع-,  فرحان حميد نا٥ªاالنبار Jويتنا3١٦٥
فائز9286ذكرسعدون  جوير فرحان الدليH, ٢االنبار Jويتنا4١٦٥
فائز3681ان=> نهلة جبار  خليفة محسن٤االنبار Jويتنا5١٦٥
فائز1971ان=> زينب عبدالحميد صالح مبارك١٤االنبار Jويتنا6١٦٥
فائز9963ذكركريم عفتان احمد غثيث٦ائتالف الوطنية7١٨٥
فائز8477ذكريح=x  غازي  عبد لطيف٣٠ائتالف الوطنية8١٨٥
فائز1729ان=> غادة محمد نوري عبدالرزاق  مطلك٧ائتالف الوطنية9١٨٥

10١٦٨ ,
فائز7036ذكرJيبت حمد عباس عبدالجبار٦تحالف القرار العرا£¢

11١٦٨ ,
̀ عبدالحميد ذياب خربيط٣تحالف القرار العرا£¢ فائز6908ذكرعبد

فائز7993ذكرقاسم محمد عبد حمادي١عابرون12١٨٠
فائز3704ذكرنوري  غافل حمادي طعمه٦عابرون13١٨٠
k جبار عباس٣٠ائتالف الن�14١٥٨ xyفائز8610ذكرفيصل حس
فائز1794ان=> نهلة حمد عبد صالح٢٠ائتالف الن�15١٥٨

محافظة االنبار



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
الجنساسم المرشحالمرشح

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

k ١تحالف الفتح1١٠٩ xyحس ªجاسم نا k xyفائز19526ذكرحس
فائز18582ذكرJمام ع-, مهدي احمد٢تحالف الفتح2١٠٩
فائز3699ان=> م=k صالح مهدي صالح٤تحالف الفتح3١٠٩
4١٦٨ ,

فائز25474ان=> ناJدة زيد منهل مانع١تحالف القرار العرا£¢
5١٦٨ ,

فائز10230ذكراحمد مظهر ابراJيم محمد٣تحالف القرار العرا£¢
6١٦٨ ,

فائز9141ذكرم�k معن صالح خلف١٢تحالف القرار العرا£¢
فائز11274ذكرعبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف١٠ائتالف الوطنية7١٨٥
فائز10999ذكررعد حميد كاظم عواد٧ائتالف الوطنية8١٨٥
k ٤ائتالف الوطنية9١٨٥ xyفائز4891ان=> غيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحس

̀ حسون١سائرون10١٥٦ فائز16337ذكربرJان كاظم عبد
فائز3051ان=> Jوازن  حسن  مهدي  عبدع-, ٢٠سائرون11١٥٦
̀ خلف١ائتالف الن�12١٥٨ فائز11725ذكررياض عباس عبد
13١١٨ ,

k=فائز5021ذكرفرات محمد عبد حسن١تيار الحكمة الوط
14١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=كو محمدصالح احمد كريم١االتحاد الوط x�فائز11481ذكرش

vمحافظة ديا



ت
رقم 

االئتالف 
او الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
الجنساسم المرشحالمرشح

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

ي١تحالف الفتح1١٠٩ فائز25971ذكرعدنان فيحان مو· �¶
k ٢تحالف الفتح2١٠٩ xyفائز14751ذكرحسن شاكر عودة حس
فائز13467ذكرثامر ذيبان حسون عبود١٤تحالف الفتح3١٠٩
فائز9557ان=> منال وJاب محمد فاضل ع-, ٤تحالف الفتح4١٠٩
فائز16780ذكرمحمد  رضا داود نا١ªسائرون5١٥٦
فائز16175ذكرسالم Jادي كاظم عبود١٥سائرون6١٥٦
فائز14265ذكرع-,  غاوي حسن جاسم٧سائرون7١٥٦
, ٤سائرون8١٥٦

ķ فائز5712ان=> نورس كامل عطية ما
فائز11587ذكررشيد عداي  كرو حمزه٧ائتالف الن�9١٥٨

, منوخ٦ائتالف الن�10١٥٨
ķ فائز9530ذكرفالح  عبدالكريم را

فائز5791ان=> مها فاضل كاظم خض�x ٣٢ائتالف الن�11١٥٨
12١١٨ ,

k=ود٢تيار الحكمة الوطJع-, فر x�فائز9317ذكرسالم  طحم
13١١٨ ,

k=١تيار الحكمة الوط k xyفائز8391ذكرحسن فدعم عسل حس
14١١٨ ,

k=رحيم كريم فيض `١٢تيار الحكمة الوط k=فائز1781ان=> لب
k  مدور عباس٢ائتالف دولة القانون15١٥٢ xyفائز15170ذكرمنصور حس
فائز8754ذكرصادق مدلول حمد جاسم٥ائتالف دولة القانون16١٥٢
17١٣٤ x�فائز6849ذكرJيثم  رمضان عبد ع-, Jريط١ائتالف كفاءات للتغي

محافظة بابل



ت
رقم 

االئتالف 
او الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
الجنساسم المرشحالمرشح

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

k ع-, محمد عباس٢تحالف الفتح1١٠٩ xyفائز9496ذكرحس
J kاشم٣تحالف الفتح2١٠٩ xyفائز7954ذكرحامد عباس ياس
فائز3466ان=> لي- فليح حسن علوان٢٠تحالف الفتح3١٠٩
فائز16081ذكرنبيل حمزه محسون اسماعيل١سائرون4١٥٦
فائز11195ذكررياض محمدع-, عودة دJش٢سائرون5١٥٦
فائز5527ان=> فاطمة عباس  كاظم حسن٤سائرون6١٥٦
فائز9295ان=> منال  حميد Jاشم  عباس٤ائتالف الن�7١٥٨
k ٩ائتالف الن�8١٥٨ xyعبدالحس , d°فائز6792ذكرحازم مجيد نا
k ٣ائتالف دولة القانون9١٥٢ xyفائز7331ذكريا� عبد صخيل محمد حس

k ٥ائتالف دولة القانون10١٥٢ xyادي حسJ احمد k xyفائز6626ذكرحس
11١١٨ ,

k=فائز4199ذكرحسن محمد كاظم علوان٢تيار الحكمة الوط

محافظة كربالء



ت
رقم 

االئتالف 
او الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

فائز13646ذكرسلمان حسن بدير زايد١٥سائرون1١٥٦
فائز11764ذكرحسن جالل محمد طاJر١٩سائرون2١٥٦
, كاظم ابراJيم٨سائرون3١٥٦ d°فائز2353ان=> ايناس نا
k ١تحالف الفتح4١٠٩ xyفائز13166ذكرقاسم محمد جالل حس
J kاشم حسن٣تحالف الفتح5١٠٩ xyفائز11372ذكرسعد حس
فائز6419ذكريوسف بع�x علوان عبدع-, ٢ائتالف الن�6١٥٨
k ابوجري ماذي٥ائتالف الن�7١٥٨ xyفائز3847ان=> اقبال عبدالحس
8١١٨ ,

k=فائز10437ذكرمحمود عبدالرضا طالل محمد٢تيار الحكمة الوط
9١١٨ ,

k=٤تيار الحكمة الوط k xyحس ,
k£عو ̀ فائز1544ان=> سعدية عبد

k ع-, جابر٢ائتالف دولة القانون10١٥٢ xyفائز8210ذكركاظم حس
11١٣٤ x�فائز7693ذكرعباس يابر عويد سايح٢ائتالف كفاءات للتغي

محافظة واسط



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

رقم اسم االئتالف او الحزب
المرشح

مجموع اصوات الجنساسم المرشح
المرشح

الحالة

k حسن١ائتالف الن�1١٥٨ xyفائز72690ذكرخالد متعب ياس
فائز9055ذكرمنصور مرعيد عطية حمد٧ائتالف الن�2١٥٨
فائز8290ذكرعبدالرحيم جاسم محمد مطلك٢ائتالف الن�3١٥٨
فائز6667ذكرنواف سعود زيد فرحان٣ائتالف الن�4١٥٨
فائز4498ذكرخليل محمدسعيد احمد عباس٢٥ائتالف الن�5١٥٨
ي١٢ائتالف الن�6١٥٨ d�فائز2871ان=> بسمة محمد بسيم ص
k سلطان يوسف٨ائتالف الن�7١٥٨ xyحس k=فائز1815ان=> م
8١٨٤ ,

keفائز13846ذكرفارس  صديق  نوري  عبدالجبار٢٢الحزب الديمقرا©, الكوردستا
9١٨٤ ,

keخالد٤٥الحزب الديمقرا©, الكوردستا  kوان جمال  خ� x�فائز7997ذكرش
10١٨٤ ,

keحمادي  حنظل٩الحزب الديمقرا©, الكوردستا ̀ فائز6261ذكرطعمه عبد
11١٨٤ ,

keفائز6173ذكربشار  حميد محمود عبدالغفور٣١الحزب الديمقرا©, الكوردستا
12١٨٤ ,

ke٨الحزب الديمقرا©, الكوردستا k xyحس  kفائز2526ان=> اخالص صباح خ�
13١٨٤ ,

keفائز2276ان=> خالدة خليل  رشو سمو٤الحزب الديمقرا©, الكوردستا
فائز12558ذكرفالح حسن زيدان خلف١ائتالف الوطنية14١٨٥
فائز9266ذكرلطيف مصط~k احمد حسن٧ائتالف الوطنية15١٨٥
فائز7819ذكرنايف مكيف شنان دباس٢ائتالف الوطنية16١٨٥
فائز3354ان=> انتصار ع-, خ�k محمود٨ائتالف الوطنية17١٨٥
فائز8289ذكرثابت محمد سعيد رضا٤نينوى Jويتنا18١٣٥
فائز7668ذكرمحمداقبال عمر محمود عبد`١نينوى Jويتنا19١٣٥
فائز3542ان=> محاسن حمدون حامد حسن٧نينوى Jويتنا20١٣٥
فائز7449ذكرمختار  محمود   يوسف سلمان٤تحالف الفتح21١٠٩
k  محمود   احمد  القدو٣تحالف الفتح22١٠٩ xyفائز6690ذكرحن
فائز2672ان=> لليال  محمد ع-,  يونس٢٦تحالف الفتح23١٠٩
24١٦٨ ,

فائز11650ذكراسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز١تحالف القرار العرا£¢
25١٦٨ ,

فائز4775ذكراحمد مدلول محمد مطلك٦٢تحالف القرار العرا£¢
26١٦٨ ,

̀ داؤد حسن٨تحالف القرار العرا£¢ فائز1178ان=> Jدى جار
�x الوطنية27١٧٢Jفائز4698ذكرحسن خلف علو حميد١حزب الجما
�x الوطنية28١٧٢Jر سلمان٦حزب الجماJفائز3975ذكرمحمد فرمان شا
ر حمادي سلطان يوسف١النهج الديمقرا©, 29١٦٠ k x�فائز4206ذكرم
30١٦٢ ,

keالكوردستا ,
k=حسن نرمو درويش١االتحاد الوط k xyفائز2819ذكرحس

̀ محمد مو·١تمدن31١٣٦ فائز4823ذكراحمد عبد

محافظة نينوى



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

̀ عبادي مو·١سائرون1١٥٦ فائز16773ذكرحسن عبد
فائز11558ذكرماجد عذاب جابر ساجت٣سائرون2١٥٦
فائز9125ذكرحسن رزاق داود ع-, ١٩سائرون3١٥٦
k  سلو±, ٤سائرون4١٥٦ xyفائز3891ان=> والء رحيم حس
, عمران١تحالف الفتح5١٠٩ d=فائز11050ذكرع-, يوسف عبدالن
k ٥تحالف الفتح6١٠٩ xyفائز10804ذكرفاضل جابر عبد  شن
فائز3544ان=> سناء محمد حميد جواد٤تحالف الفتح7١٠٩
فائز17419ذكرعدنان  عبد خض�x عباس٢ائتالف الن�8١٥٨
فائز13708ذكراحسان ثعبان عبد ع-, كاظم٤ائتالف الن�9١٥٨

فائز3846ان=> سعاد جبار محمد ع-, ٨ائتالف الن�10١٥٨
11١١٨ ,

k=فائز7160ذكرخالد  جواد  كاظم  عبود١تيار الحكمة الوط
فائز8290ذكرعبود  وحيد عبود  عنيد١ائتالف دولة القانون12١٥٢

محافظة النجف



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

فائز15227ذكرعباس شعيل عوده ثجيل٢تحالف الفتح1١٠٩
فائز10771ذكرسعد  شاكر عزيز كاظم٥تحالف الفتح2١٠٩
فائز6892ان=> سهام مو· حمود ج�d ٤تحالف الفتح3١٠٩
فائز11277ذكراحمد حمزة كاطع ج�d ٦سائرون4١٥٦
k عذافة١سائرون5١٥٦ xyفائز8903ذكرمحمد ع-, حس
, ٤سائرون6١٥٦

¢eفائز3230ان=> ميسون جاسم داود  عا
k عزيز احمد جليل٢ائتالف الن�7١٥٨ xyفائز14354ذكرعبدالحس
فائز6838ان=> Jدى سجاد محمود شاكر١ائتالف الن�8١٥٨
فائز6508ذكرعبداالله ع-, محمد طاJر١ائتالف دولة القانون9١٥٢

10١١٨ ,
k=فائز6932ذكرع-, مانع عطيه سلمان٢تيار الحكمة الوط

فائز4384ذكرملحان عمران مو· سلمان١حركة ارادة11١٨٨

محافظة القادسية



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
المرشح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

,  كسار٣سائرون1١٥٦
keفائز24980ذكرسعران  عبيد شا

فائز1897ان=> رفاه  خ�k جياد بع�x ١٢سائرون2١٥٦
فائز9113ان=> اشواق كريم محسن عتوج٤تحالف الفتح3١٠٩
فائز8561ذكرعدي حاتم راجوج شعالن٥تحالف الفتح4١٠٩
فائز9969ذكرفالح عبدالحسن  سكر سلطان٢ائتالف الن�5١٥٨
6١١٨ ,

k=عكاب١تيار الحكمة الوط ,
فائز8321ذكرفالح ساري عبدا·¶

فائز7319ذكرعدنان  Jادي  نور ع-, محمد االسدي١ائتالف دولة القانون7١٥٢

 k=محافظة المث



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
المر
شح

الجنساسم المرشح
مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

فائز15343ذكرصادق  حميد حسن عويد١سائرون1١٥٦
فائز13627ذكرق¾, محسن محمد مطر٧سائرون2١٥٦
فائز12395ان=> Jيفاء كاظم عباس عبدالجليل٣٧سائرون3١٥٦
, رديس عبد شعبان٢١سائرون4١٥٦ d°فائز9320ذكرنا
فائز7873ذكرغايب فيصل عنيد حا±, ٣٠سائرون5١٥٦
k فليح حسن٤سائرون6١٥٦ xyفائز4491ان=> وسن عبد الحس
فائز12152ذكرعبداالم�x حسن ع-, تعبان٦تحالف الفتح1١٠٩
فائز8736ذكرناª تر�, يا� لفتة٢تحالف الفتح2١٠٩
فائز7061ذكررزاق محيبس عجيH,  توي-, ١تحالف الفتح3١٠٩
فائز6328ذكروليد عبدالحسن عبود جفيت١٠تحالف الفتح4١٠٩
فائز5199ان=> م=k قاسم باقر جابر١٢تحالف الفتح5١٠٩
فائز7756ذكركاطع نجمان جلود ضيدان٧ائتالف دولة القانون1١٥٢
فائز7585ان=> زينب وحيد سلمان ع-, ٤ائتالف دولة القانون2١٥٢
̀ اسماعيل١ائتالف دولة القانون3١٥٢ فائز6914ذكرعبدالهادي موحان عبد 
فائز14241ذكرعمار طعمة عبد العباس شناوة٢ائتالف الن�1١٥٨
فائز8676ان=> عال  عودة اليذ شناوة٤ائتالف الن�2١٥٨
k ماجد فايز منشد١١ائتالف الن�3١٥٨ xyفائز8627ذكرحس
1١١٨ ,

k=صباح بارح٧تيار الحكمة الوط k xyفائز5126ذكراسعد ياس
2١١٨ ,

k=ر٦تيار الحكمة الوطJفائز4414ذكرستار جبار عباس طا

محافظة ذي قار



ت

رقم 
االئتالف

 او 
الحزب

اسم االئتالف او 
الحزب

رقم 
الجناسم المرشحالمرشح

س

مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

فائز20364ذكرمحمود اديب زوير  محمد١١سائرون1١٥٦
فائز15616ذكرجمال فاخر عويد ع-, ١سائرون2١٥٦
فائز10984ذكرع-,  سعدون غالم ع-, عبدالكريم٢سائرون3١٥٦
فائز10163ذكرم�k خزعل سلمان منشد١٧سائرون4١٥٦
فائز5171ان=> منت¿ ج�d صالح  عبد٢٠سائرون5١٥٦
فائز13112ذكركريم عليوي جاJوش صوينخ١تحالف الفتح6١٠٩
فائز2215ان=> دالل حسن محمد عي�٤تحالف الفتح7١٠٩
8١١٨ ,

k=وط محسن مسلم١تيار الحكمة الوطª فائز6215ذكرعباس
̀ عذافة١٥ائتالف الن�9١٥٨ فائز5271ان=> سهام شنون عبد

k ٢ائتالف دولة القانون10١٥٢ xyفائز7466ذكربهاء الدين نور محمد حس

محافظة ميسان
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مجموع 
اصوات 
المرشح

الحالة

k جاسم ع-, ٣تحالف الفتح1١٠٩ xyفائز18865ذكرعامر حس
k ٦تحالف الفتح2١٠٩ xyفائز16077ذكرعدي عواد كاظم حس
فائز11850ذكرفالح حسن جاسم مطلك٢تحالف الفتح3١٠٩
فائز10153ذكرمحمد كامل حنون ابوالهيل٢٦تحالف الفتح4١٠٩
فائز1646ان=> انتصار حسن يوسف حسن٤٤تحالف الفتح5١٠٩
فائز1586ان=> ميثاق ابراJيم فيصل مشتت٤تحالف الفتح6١٠٩
ي١سائرون7١٥٦ فائز13257ذكررا±, جبار  محمد  �¶
فائز10633ذكرمظفر اسماعيل شتيوي وطبان١٨سائرون8١٥٦
فائز5929ذكربدر  صائغ مكلف شندل٤٣سائرون9١٥٦

فائز5425ذكراسعد  عبدالسادة جاسم  عبود١٠سائرون10١٥٦
فائز2738ان=> نجاح  محيسن شياع  محمد٨سائرون11١٥٦
, ٢ائتالف الن�12١٥٨ d=اللعي k xyفائز28645ذكرجبار ع-, حس
فائز10138ذكرجمال عبدالزJرة مزعل مهوس٦ائتالف الن�13١٥٨
فائز6133ذكراسعد عبداالم�x عبدالغفار طعمه٣ائتالف الن�14١٥٨
فائز3926ذكرفاروق Jالل جمعة محمود٢٩ائتالف الن�15١٥٨
فائز2889ان=> ثورة جواد كاظم حمادي٤ائتالف الن�16١٥٨
فائز13299ذكرخلف  عبد الصمد  خلف  ع-, ١ائتالف دولة القانون17١٥٢
, ٦ائتالف دولة القانون18١٥٢

فائز8726ذكرعبدالسالم عبد المحسن  عرمش ت~¢
k  ضيدان٢ائتالف دولة القانون19١٥٢ xyفائز8493ذكركاظم  فنجان  حس
فائز1750ان=> صفاء  مسلم  بندر  سلمان٤ائتالف دولة القانون20١٥٢
21١١٨ ,

k=٥تيار الحكمة الوط ,
ķ فائز5434ذكرحسن  خال©,  نصيف  را

22١١٨ ,
k=رة  حمزة  ع-,  حسن٨تيار الحكمة الوطJفائز1545ان=> ز

̀ مدلول١تجمع رجال العراق23١٤٦ فائز6596ذكرعبداالم�x نجم عبد 
فائز6900ذكرعبدعون  عالوي  طاJر  ع-, ١حركة ارادة24١٨٨
فائز3386ذكرصفاء  عدنان مجيد مl, ٦ائتالف الوطنية25١٨٥

محافظة الب�ة
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الحالةالمكون

فائزالمسيl, 3317219955ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون166نينوى1
فائزالمسيl, 33172941ذكربرJان الدين اسحق ابراJيم الياس٢حركة بابليون166بغداد2
, االشوري113كركوك3

keال²يا ,
keالكلدا , d=201975458ان=> ريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشع ,lفائزالمسي

فائزالمسيl, 19422917ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين144دJوك4
فائزالمسيl, 161015152ذكرJوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان139اربيل5
فائزايزيدي62943124ذكرصائب خدر نايف فارس٢حزب التقدم االيزيدي114نينوى6
k ١ق¾, عباس (شبÃ, - مستقل)103نينوى7 xy14824933ذكرق¾, عباس محمد حس ,Ãفائزشب
, 1199611996ان=> لمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهالv, 155بغدد8

Ä=فائزصاب
فائزفي-, 50785078ذكرمازن عبدالمنعم جمعه رجب١مازن عبدالمنعم (ابو حيدر)133واسط9

المكونات


