
الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

فائز14418241432ذكرمحمد  ريكان حديد علي١االنبار هويتنا١٦٥االنبار1

فائز14418212028ذكرمحمد  نارص دلي احمد٣االنبار هويتنا١٦٥االنبار2

فائز1441829826ذكرعلي  فرحان حميد نارص٥االنبار هويتنا١٦٥االنبار3

فائز1441829286ذكرسعدون  جوير فرحان الدليمي٢االنبار هويتنا١٦٥االنبار4

 1441828367ذكرعادل خميس عبداللطيف فاضل١٠االنبار هويتنا١٦٥االنبار5

 1441827177ذكرفالح يونس حسن جدوع٩االنبار هويتنا١٦٥االنبار6

 1441825930ذكرمصطفى احمد عرسان مشوط٦االنبار هويتنا١٦٥االنبار7

 1441825101ذكرنعيم عبدالمحسن عمر شبيب١٥االنبار هويتنا١٦٥االنبار8

 علي بحص٨االنبار هويتنا١٦٥االنبار9
ى  1441823998ذكرنافع حسي 

 1441823838ذكرجابر  خلف عواد شالش٧االنبار هويتنا١٦٥االنبار10

ي عيفان٣٠االنبار هويتنا١٦٥االنبار11
ى
 1441823737ذكرمجاهد محمد شاف

 1441823687ذكرمحمد  حكمت محمد سمي ٢٠االنبار هويتنا١٦٥االنبار12

فائز1441823681انثىنهلة جبار  خليفة محسن٤االنبار هويتنا١٦٥االنبار13

 1441823450ذكروسام زبن صالح شيحان١٣االنبار هويتنا١٦٥االنبار14

 1441822852ذكرخالد  عبدهللا  مهنا صباح١٦االنبار هويتنا١٦٥االنبار15

 1441822586ذكرعماد عناد محمد علي٢٢االنبار هويتنا١٦٥االنبار16

 1441822532ذكرغازي  فيصل نجرس كعود١١االنبار هويتنا١٦٥االنبار17

فائز1441821971انثىزينب عبدالحميد صالح مبارك١٤االنبار هويتنا١٦٥االنبار18

 1441821881ذكرعبدالكريم حسن احمد دهش٢٣االنبار هويتنا١٦٥االنبار19

ي١٧االنبار هويتنا١٦٥االنبار20
 
ف  1441821811ذكراركان خلف طرموز شر

 1441821083انثىيرسى عبد مطر خليل٢٤االنبار هويتنا١٦٥االنبار21

 1441821057ذكرذياب  عبدالهادي يوسف عرسان٢٨االنبار هويتنا١٦٥االنبار22

 144182952انثىايمان موىس حمادي عبطان١٢االنبار هويتنا١٦٥االنبار23

 144182792ذكرعلي  جديع عفر كرين١٩االنبار هويتنا١٦٥االنبار24

 144182738انثىرشا كاظم محمد خلف٢٧االنبار هويتنا١٦٥االنبار25

 144182550انثىمها عبدالرحمن اسماعيل ابراهيم٢٩االنبار هويتنا١٦٥االنبار26

ي حماش١٨االنبار هويتنا١٦٥االنبار27
ى
 144182456انثىسلم احمد الف

 144182253ذكررافع عنيد مشعل عليج٢٦االنبار هويتنا١٦٥االنبار28

 144182170انثىجنان محمد عباس كنعان٢٥االنبار هويتنا١٦٥االنبار29

 14418277انثىوالء  ناظم كبيش علي٢١االنبار هويتنا١٦٥االنبار30

فائز630769963ذكركريم عفتان احمد غثيث٦ائتالف الوطنية١٨٥االنبار31

فائز630768477ذكريحث   غازي  عبد لطيف٣٠ائتالف الوطنية١٨٥االنبار32

 630767487ذكرسالم مطر عبد حسن٢ائتالف الوطنية١٨٥االنبار33

 630766582ذكرجنيد  محمد عبدالكريم عبدالقادر٣ائتالف الوطنية١٨٥االنبار34

 630765535ذكرمشتاق  طالب شويش مهدي١٧ائتالف الوطنية١٨٥االنبار35

 630765377ذكرفارس طه  فارس محمد١١ائتالف الوطنية١٨٥االنبار36

 630762549ذكراحمد حردان عبد حمادي٩ائتالف الوطنية١٨٥االنبار37

 630761884ذكركامل  كريم عباس صالح٥ائتالف الوطنية١٨٥االنبار38

فائز630761729انثىغادة محمد نوري عبدالرزاق  مطلك٧ائتالف الوطنية١٨٥االنبار39

 630761317ذكرحامد عبيد مطلك عمر١ائتالف الوطنية١٨٥االنبار40
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 630761283انثىسميعة محمد خليفة الغالب١٦ائتالف الوطنية١٨٥االنبار41

 630761260ذكرايمن مهدي  صالح عبدهللا٢٦ائتالف الوطنية١٨٥االنبار42

 630761131ذكرفاروق  عبد دايس فيحان٢٢ائتالف الوطنية١٨٥االنبار43

 630761041انثىلقاء  مهدي  وردي  حمد٤ائتالف الوطنية١٨٥االنبار44

 63076986ذكرفاروق  شاكر عبدهللا عبدالحميد١٩ائتالف الوطنية١٨٥االنبار45

 63076964ذكرمحمد عبدالكريم ارحيم مهاوش١٠ائتالف الوطنية١٨٥االنبار46

 63076736ذكربالل احمد رشيد خلف٢٥ائتالف الوطنية١٨٥االنبار47

ي فياض احمد٢٩ائتالف الوطنية١٨٥االنبار48  63076627انثىاعتماد ناج 

 63076517ذكرفؤاد يوسف احمد خلف١٨ائتالف الوطنية١٨٥االنبار49

 63076463ذكرزياد مخلف حسن عرار٢٣ائتالف الوطنية١٨٥االنبار50

 63076337ذكرعبداللطيف حماد عباس كريفص١٥ائتالف الوطنية١٨٥االنبار51

ى٢٠ائتالف الوطنية١٨٥االنبار52  63076296انثىيرسى مهدي  فياض حسي 

 63076249انثىكيان حميد عبدالسالم عبدالمجيد٢٨ائتالف الوطنية١٨٥االنبار53

 63076240انثىحنان  ابراهيم خلف فياض٨ائتالف الوطنية١٨٥االنبار54

ى شهاب حمد خلف١٢ائتالف الوطنية١٨٥االنبار55  63076228ذكرحسي 

 63076225انثىعاصفة جاسم محمد رميض٢٤ائتالف الوطنية١٨٥االنبار56

 6307671ذكرقتيبة محمد سلمان عبد٢٧ائتالف الوطنية١٨٥االنبار57

 6307651ذكرجمال فوزي محمود شفيق٢١ائتالف الوطنية١٨٥االنبار58

 6307642ذكراليوجد مرشح١٣ائتالف الوطنية١٨٥االنبار59

 630768ذكرمحمد عبداللطيف هميم محمد١٤ائتالف الوطنية١٨٥االنبار60

ي١٦٨االنبار61
 
فائز585767036ذكرهيبت حمد عباس عبدالجبار٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار62
 
فائز585766908ذكرعبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار63
 
 585766524ذكرسلمان علي حسن سحاب١تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار64
 
 585764770ذكرخالد عبدهللا محيسن محمد٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار65
 
ي١٥تحالف القرار العراف

 585764214ذكرطه عبد مصلح عبدالغثى

ي١٦٨االنبار66
 
 585763290ذكرفايز لطيف عبد مجيد٢٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار67
 
ى٤تحالف القرار العراف  585762633ذكرجاسم محمد حمد حسي 

ي١٦٨االنبار68
 
 585762471ذكرابراهيم خليل عوسج حمادي٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار69
 
 585762289انثىنوفة مضحي حمدي ابراهيم٢٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار70
 
 585762078انثىاسماء اسامة عبدالرحمن عبيد١١تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار71
 
 585761470ذكركامل مخلف ضايع علي١٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار72
 
 585761366ذكرعبدالوهاب  هالل معجل مهدي١٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار73
 
 585761354ذكرجاسم محمد راشد جراد٣٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار74
 
 585761280ذكرعيد عماش طلك عبدهللا٢٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار75
 
 585761232ذكرمحمد دحام كردي جاسم١٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار76
 
 علي٢٥تحالف القرار العراف

ى  585761179ذكرطالب حماد حسي 

ي١٦٨االنبار77
 
 علي خلف حمد٢٤تحالف القرار العراف

ى  585761130ذكرحسي 

ي١٦٨االنبار78
 
 58576792ذكرمصطفى نزار جمعة خضى٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار79
 
 58576763انثىنجاة ساير مهنا صياح٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار80
 
 58576661ذكرابراهيم محمد شهيد جديع١٢تحالف القرار العراف
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ي١٦٨االنبار81
 
ى يوسف١٧تحالف القرار العراف  58576562انثىسناء  عباس حسي 

ي١٦٨االنبار82
 
 58576559ذكرجالل بزي    ع معجل نجرس٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار83
 
 58576556ذكرسعد عواد رشيد حمد٢٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار84
 
 58576493انثىاسماء غايب نايف سطام١٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار85
 
 58576449انثىايمان محمد هندي عبد٢٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار86
 
 58576444ذكرثامر جاسم محمد حديد٢٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار87
 
 58576270انثىمنال  يوسف يعقوب سويدان١٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار88
 
عامرة علي جمعة كنه٢٨تحالف القرار العراف

 58576165انثى

ي١٦٨االنبار89
 
 58576151ذكرصالح حمدان رحيم رجا١٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨االنبار90
 
 5857624ذكرعماد حمد نطاح محمد٢١تحالف القرار العراف

فائز502437993ذكرقاسم محمد عبد حمادي١عابرون١٨٠االنبار91

فائز502433704ذكرنوري  غافل حمادي طعمه٦عابرون١٨٠االنبار92

 502433406ذكرعبدالرحمن رزيك ذياب احمد١٩عابرون١٨٠االنبار93

 502433223ذكرسداد  كامل محمد دحل٢عابرون١٨٠االنبار94

 502433001ذكربرهان نارص محمد فهد٧عابرون١٨٠االنبار95

 هادي بدوي مرعي٩عابرون١٨٠االنبار96
ى  502432730ذكرياسي 

 502432495ذكرعارف مخي  صياد حمد٥عابرون١٨٠االنبار97

 502432294ذكرمعدي كرب علي سمرمد١٣عابرون١٨٠االنبار98

 502432280انثىابتسام  محمد درب خلف١٦عابرون١٨٠االنبار99

 502432169ذكرعبدالجبار محمد عبد هللا احمد١٥عابرون١٨٠االنبار100

 502431952انثىايمان كردي حسن خليل٢٠عابرون١٨٠االنبار101

 502431649ذكرقتيبة  احمد عبد سلمان٢٣عابرون١٨٠االنبار102

 502431562ذكرسعد عبدهللا منسي مسهر٣عابرون١٨٠االنبار103

 502431520انثىسعاد جاسم زيدان خلف٨عابرون١٨٠االنبار104

 502431362ذكرعبدالجبار شحان حمد شنتاف١٠عابرون١٨٠االنبار105

 502431213ذكرسعدون عبيد شعالن مشكور١٨عابرون١٨٠االنبار106

 50243999انثىنازك دحام عواد عبد٤عابرون١٨٠االنبار107

 50243881ذكرفالح داود سليمان عني ٢٢عابرون١٨٠االنبار108

 50243871انثىرابعة محمد نايل خلف١٢عابرون١٨٠االنبار109

 50243639انثىايمان خلف اسود غضيب٢٦عابرون١٨٠االنبار110

 50243571ذكرفالح خليفة حنشل نجم١١عابرون١٨٠االنبار111

 50243507ذكرحازم محمد سليمان فياض٢١عابرون١٨٠االنبار112

 50243492ذكرصالح هايس مخلف لطيف١٤عابرون١٨٠االنبار113

 50243461ذكرجاسم محمد عجاج احمد١٧عابرون١٨٠االنبار114

 50243302ذكرحميد ابراهيم جاسم حميد٢٧عابرون١٨٠االنبار115

 50243300انثىسيناء طارق باقر لطيف٢٨عابرون١٨٠االنبار116

 50243270ذكربالل جمعة عطيوي عبد هللا٣٠عابرون١٨٠االنبار117

 50243119ذكرمساعد حماد خلف علي٢٥عابرون١٨٠االنبار118

 5024383ذكرعادل عباس محمد عني ٢٩عابرون١٨٠االنبار119

 5024372انثىساهرة خالد عارف ظاهر٢٤عابرون١٨٠االنبار120
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ى جبار عباس٣٠ائتالف النض١٥٨االنبار121 فائز465138610ذكرفيصل حسي 

 465138120ذكرعواد سعيد فليح عصمان٢ائتالف النض١٥٨االنبار122

 465135868ذكررافع عبد الكريم مخلف عبد المحسن١ائتالف النض١٥٨االنبار123

 465134748ذكراحمد عطيه احمد علي٥ائتالف النض١٥٨االنبار124

 465134216ذكرعبدالوهاب شحان فاضل مرعي٩ائتالف النض١٥٨االنبار125

 465132688ذكرمحمود  نوري جاسم علي٣ائتالف النض١٥٨االنبار126

ى حميد عبطان١٠ائتالف النض١٥٨االنبار127  465132440ذكرمحمد  ياسي 

 465131831ذكرحكمت سليمان عيادة تاري٦ائتالف النض١٥٨االنبار128

فائز465131794انثىنهلة حمد عبد صالح٢٠ائتالف النض١٥٨االنبار129

 465131099ذكرعمر  نايف كردي خليفة٢٢ائتالف النض١٥٨االنبار130

 46513765انثىهيام شاكر عبد هاشم٢٩ائتالف النض١٥٨االنبار131

 46513671ذكرجمعة احمد عاصي ربيع٢٣ائتالف النض١٥٨االنبار132

ي مخلف٧ائتالف النض١٥٨االنبار133 ى  46513337ذكرفؤاد حماد عني 

هناء  ضاري ظاهر علي٢٨ائتالف النض١٥٨االنبار134
 46513289انثى

 46513270ذكرمحمد  محل خلف نصيف١٩ائتالف النض١٥٨االنبار135

 46513257انثىوفاء  فاضل محمد كصب٨ائتالف النض١٥٨االنبار136

 46513238انثىبراء ابراهيم عباس حسن٤ائتالف النض١٥٨االنبار137

 46513207ذكرطاهر يحث  عياده رثيع١٣ائتالف النض١٥٨االنبار138

ى عبد هللا١٦ائتالف النض١٥٨االنبار139  46513156انثىهديل عبد الحكيم امي 

 46513146انثىجنان عثمان الماس مرزوق٢٤ائتالف النض١٥٨االنبار140

 46513109ذكرصباح محمد صغي  جواد١١ائتالف النض١٥٨االنبار141

ي١٧ائتالف النض١٥٨االنبار142
 46513104ذكرعالءالدين سعيد محمد منفى

 4651375ذكرفارس ابراهيم حنوش جاسم١٥ائتالف النض١٥٨االنبار143

 4651364ذكرمعن جاسم محمد جاسم٢١ائتالف النض١٥٨االنبار144

 4651359ذكرعبدالكريم لطيف جاسم حمد٢٥ائتالف النض١٥٨االنبار145

 علي١٢ائتالف النض١٥٨االنبار146
ى فريال علي حسي 

 4651359انثى

 4651336ذكراليوجد مرشح١٨ائتالف النض١٥٨االنبار147

 4651322ذكراليوجد مرشح٢٦ائتالف النض١٥٨االنبار148

 4651316ذكرظافر محمد عليوي فياض٢٧ائتالف النض١٥٨االنبار149

 465135ذكرياش رشيد مهنه محمد١٤ائتالف النض١٥٨االنبار150

 76842337ذكرمصلح خلف محمود ايوب١سائرون١٥٦االنبار151

ى٥سائرون١٥٦االنبار152  7684734ذكرصالح بشي  حسن شاهي 

 7684604ذكريوسف عبد محمد عبدهللا٢٧سائرون١٥٦االنبار153

 7684342ذكرهشام عالوي مشعل حسن٢٨سائرون١٥٦االنبار154

 7684306ذكرعراك عبود عمي  ظاهر٧سائرون١٥٦االنبار155

 7684279ذكرماهر فيصل صالح ذياب٢سائرون١٥٦االنبار156

 7684277ذكرصعب حمد بدوي حمود٢٠سائرون١٥٦االنبار157

 7684245انثىهدى محمد خلف حويش١٥سائرون١٥٦االنبار158

 7684216ذكرسعد حميد احمد حماد١٣سائرون١٥٦االنبار159

 7684183انثىجنان قحطان جميل عبود٤سائرون١٥٦االنبار160
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 7684176انثىايمان عبود جاسم حمادي٢١سائرون١٥٦االنبار161

 7684176ذكرليث ياس  مناور عبيد٦سائرون١٥٦االنبار162

 7684174ذكرخليل حمد شهاب احمد٢٥سائرون١٥٦االنبار163

 7684168انثىاسماء حميد عباس خلف٢٦سائرون١٥٦االنبار164

 7684165ذكرطارق طه محمد جدوع١٩سائرون١٥٦االنبار165

 7684152ذكررافع سليمان هوير شويش٩سائرون١٥٦االنبار166

ي  عبد الحميد مجيد١٤سائرون١٥٦االنبار167  7684129ذكرحازم  صي 

 7684118انثىنجوى صاحب يونس محمد٢٣سائرون١٥٦االنبار168

 768487ذكرسعد رجب عبد هللا  محمد١١سائرون١٥٦االنبار169

 768477ذكراليوجد مرشح٣سائرون١٥٦االنبار170

 768471ذكرعبدالسالم جاسم محمد عبد٢٢سائرون١٥٦االنبار171

 768471ذكرعبدالرزاق  حنوش حميد منكال٣٠سائرون١٥٦االنبار172

 768463انثىمنال اسكندر يوسف حبيب٨سائرون١٥٦االنبار173

ى حميد عبد حمادي٢٤سائرون١٥٦االنبار174  768453ذكرحسي 

 768450ذكرعبد حمود  ذياب جلوي١٠سائرون١٥٦االنبار175

 768440انثىامل عادل محمد احمد٢٩سائرون١٥٦االنبار176

 768422ذكرنزار عبد هللا وكاع محمد١٧سائرون١٥٦االنبار177

 768414ذكراليوجد مرشح١٦سائرون١٥٦االنبار178

 768412ذكرسعد صباح عياش عمر١٢سائرون١٥٦االنبار179

ي١٨سائرون١٥٦االنبار180  76846انثىخالدة خلف كردي غرب 

 65222870ذكرحميد فرحان هايس مخلف١مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار181

 65221267ذكرحسن حماد عويد محمدشهاب٧مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار182

 6522500ذكرجمعة محمد عوض محمد٢مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار183

 6522423ذكراحمد شالل عكاب لطيف٣مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار184

ف نجاة مخلف١٠مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار185  6522334ذكرمعن مرسر

 6522246انثىماجدة  حامد صالح خلف١٢مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار186

 6522223ذكرعبدالرحمن احمد خلف صالح١١مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار187

 6522111ذكرجسام محمد عيدان رجب٥مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار188

ي  محسن هجيج٩مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار189  652284ذكرضياء  صي 

ى زيد عجاج٨مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار190  652262انثىايناس حسي 

 652237ذكرعادل جدعان عبدهللا جعاطة١٤مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار191

ي٦مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار192 ي غرب 
 
ف توح شر  652225ذكرحكيم شر

 652223انثىسعاد حسن سعيد ثقيل١٦مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار193

ة علي جاسم احمد١٥مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار194 سمي 
 652219انثى

 652214انثىمنتىه سامي رشيد هالل٤مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار195

 65226ذكرصالح  حسن خلف خزعل١٣مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار196

 65221ذكرمحمود ابراهيم عبد  علي١٧مجلس انقاذ العراق١٢٥االنبار197

ي نجرس عبد الحميد١تضامن١٧١االنبار198  6164989ذكرمالك ناج 

 6164738ذكراشكر بحر سلطان هندي٥تضامن١٧١االنبار199

 6164553ذكرخالد  شحان علي خليل٣تضامن١٧١االنبار200
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 6164412انثىحنان عوده عبد هللا عيدان٤تضامن١٧١االنبار201

 6164362ذكرعادل هادي وردي حمد٦تضامن١٧١االنبار202

 6164358ذكررائد عصام عز الدين مهيدي٢٩تضامن١٧١االنبار203

 6164331ذكرهندي عبيد مخلف رماز١٠تضامن١٧١االنبار204

 6164320ذكرخالد  خشان مجول هجرس١٥تضامن١٧١االنبار205

 6164282ذكراركان عبد الهادي علي منصور٢٢تضامن١٧١االنبار206

 6164210ذكرقتيبة جبي  عبد هللا عبد١٩تضامن١٧١االنبار207

 6164208ذكرمحمد  حاتم فتيخان عبدالحميد٩تضامن١٧١االنبار208

 6164182انثىبراء شاكر عبود زبار٢٤تضامن١٧١االنبار209

 6164162انثىالهام مشعل فرحان عبد هللا٢٠تضامن١٧١االنبار210

 6164159ذكرعبود خميس حميد محمد١٣تضامن١٧١االنبار211

ى وهيب٢٦تضامن١٧١االنبار212 هللا ياسي   6164126ذكرابراهيم خي 

 6164120انثىاسماء سليم جاسم محمد٨تضامن١٧١االنبار213

ة كمر فرحان خليل١٢تضامن١٧١االنبار214  6164118انثىسمي 

 616476ذكرليث محمد صادق فرحان١٨تضامن١٧١االنبار215

 616469ذكرمحمد  فيصل محارب خلف٧تضامن١٧١االنبار216

ى١١تضامن١٧١االنبار217  616460ذكرعبدالجليل حمد مجيد حسي 

 616447انثىايمان طاهر ارجاب عليوي٢٨تضامن١٧١االنبار218

 616432انثىكفاح ابراهيم فياض شناوة٣٠تضامن١٧١االنبار219

ي٢٧تضامن١٧١االنبار220
ي محمد عبدالحميد سبث 

 616421ذكرراصى

 616413ذكرحسان فيصل احمد تركي١٧تضامن١٧١االنبار221

 616411ذكرمحمد  سامي صالح احمد٢١تضامن١٧١االنبار222

 616410ذكرضياء  خميس علي عبد٢٣تضامن١٧١االنبار223

 61647ذكرطارق زياد خليل عبدهللا٢تضامن١٧١االنبار224

 61644انثىميرس فرج محمد خليفة١٦تضامن١٧١االنبار225

 61644ذكراليوجد مرشح٢٥تضامن١٧١االنبار226

 61643ذكراليوجد مرشح١٤تضامن١٧١االنبار227

 39481487ذكرعبدهللا عطا هللا احمد صالح١احرار الفرات١٧٩االنبار228

 3948347ذكرشهوان محمد شهوان عليوي٥احرار الفرات١٧٩االنبار229

 3948246ذكرعمر محمد محسن اسعد٢احرار الفرات١٧٩االنبار230

 3948225ذكريوسف مجبل رجب حبيب٩احرار الفرات١٧٩االنبار231

ي عليج١١احرار الفرات١٧٩االنبار232  3948182ذكرمحمد  ثابت زعيث 

 3948174ذكرعبدالرحمن عجم حسن مهاوش٣احرار الفرات١٧٩االنبار233

 3948163ذكرمناف حميدان نصيف خليفه١٠احرار الفرات١٧٩االنبار234

 3948153ذكرمحمد  سوسان ابراهيم نصيف١٩احرار الفرات١٧٩االنبار235

 3948138ذكرمحمود رديف ابراهيم خليل١٥احرار الفرات١٧٩االنبار236

 3948138انثىعروبة  رافع حمد حريب١٦احرار الفرات١٧٩االنبار237

 3948104ذكراياد  خلف علي فجر١٤احرار الفرات١٧٩االنبار238

 394892ذكرعثمان ردعان خميس عسكر١٧احرار الفرات١٧٩االنبار239

وان٦احرار الفرات١٧٩االنبار240  394878ذكرعماد سليمان صالح سي 
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 394863ذكرقيس حمودي حليم ذياب١٣احرار الفرات١٧٩االنبار241

 394861انثىسوالف فرحان دهام محمد٤احرار الفرات١٧٩االنبار242

 394853انثىسىه بتال دحام سعود٧احرار الفرات١٧٩االنبار243

 394818انثىانتصار عراك محمد مطر٨احرار الفرات١٧٩االنبار244

ى جاسم فرحان٢٠احرار الفرات١٧٩االنبار245  39488انثىنورالهدى حسي 

 39487انثىرغدة كريم احمد جدعان١٢احرار الفرات١٧٩االنبار246

 39485ذكراليوجد مرشح١٨احرار الفرات١٧٩االنبار247

 39480انثىايناس نارص ابراهيم حمادي٢١احرار الفرات١٧٩االنبار248

 34871383ذكرعبدهللا حميد نطاح محمد١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار249

ى مهيدي صالح١٩تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار250  3487364ذكرتيسي  حسي 

ى حبيب٣تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار251  3487240ذكرعماد خلف حسي 

ى هتيمي٨تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار252 اسماء ملوكي حسي 
 3487198انثى

 3487194ذكركريم كاظم شارع فيحان٤تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار253

 3487138انثىسهام غانم حسن سعيد١٥تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار254

 3487132ذكرمحمد  عبد حمادي نارص١٨تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار255

 3487125ذكرجمال عبد حماد نصي ٩تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار256

 3487103انثىرجاء احمد حرموص جاسم٢١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار257

 348786انثىايناس خالد حميد عايد١٦تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار258

 348784ذكرعبدهللا كامل زيدان جاسم٦تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار259

 348766ذكرمحمود  مشكور عبدهللا محمد١٧تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار260

 348766ذكرمصعب عبدهللا احمد مهدي١٢تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار261

 348765انثىامال عبدالحميد توفيق سلمان٢٠تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار262

 348744ذكرعثمان تمي  حمادي الراوي٥تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار263

 348716ذكرخالد  احمد صبح احمد٢تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار264

 348711ذكراليوجد مرشح٧تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار265

 34873ذكرمحمد  كامل عبد ظاهر١٠تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار266

 34872ذكراليوجد مرشح١١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار267

 34872ذكرموفق شعبان داود سلمان١٤تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار268

 34871انثىسىه شعبان داود سلمان٢٢تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار269

 34870ذكرمبارك احمد حاج فرحان١٣تجمع عراقيون للتغيي ١١٩االنبار270

 3273573ذكرمصطفى كامل سليمان فريد١٥تمدن١٣٦االنبار271

 3273549انثىصدامه حماد عويد شحاذه١٢تمدن١٣٦االنبار272

ي١٨تمدن١٣٦االنبار273
 3273295ذكرخالد  عوده  محمد راصى

 3273265ذكرعباس فياض عبيد جاسم٩تمدن١٣٦االنبار274

 تركي رجب دخيل٢تمدن١٣٦االنبار275
 3273247ذكرمصطفى

 3273216ذكرشاكر محمد صبار حمد١٠تمدن١٣٦االنبار276

 3273212ذكرانور ابراهيم عبد مرسبت١٩تمدن١٣٦االنبار277

ى١٧تمدن١٣٦االنبار278 ي حسي 
 3273180ذكرمصلح مشعل منفى

 3273152ذكرعبد محمد غيدان منصور١تمدن١٣٦االنبار279

 327393ذكراليوجد مرشح١٣تمدن١٣٦االنبار280
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 327380انثىمنتىه خالد محمد عبيد١٦تمدن١٣٦االنبار281

 327333انثىسناء رجب هايس خليل٨تمدن١٣٦االنبار282

 327327ذكريعقوب بديوي عبد هللا نجم٣تمدن١٣٦االنبار283

 327325ذكرخليل خلف عبد هللا سوسه١١تمدن١٣٦االنبار284

ة عبد مشعان فري    ح٤تمدن١٣٦االنبار285  327325انثىامي 

 327324ذكرمحمد  عبد المطلب عبد الحميد مالمديد٢١تمدن١٣٦االنبار286

 327321ذكرعلي فرحان جسام حمادي٢٢تمدن١٣٦االنبار287

 327321ذكراليوجد مرشح٦تمدن١٣٦االنبار288

 327314ذكراليوجد مرشح٥تمدن١٣٦االنبار289

 327310ذكراحمد عواد عبدهللا دهش٢٣تمدن١٣٦االنبار290

 32735ذكراياد  عبد الحميد ذياب خلف٧تمدن١٣٦االنبار291

 32733ذكرحماد جديع علوان خليفه١٤تمدن١٣٦االنبار292

ي٢٠تمدن١٣٦االنبار293
ى
 32732انثىوداد فوزي محمد شاف

 32730انثىشكرية عبد الغفار اسماعيل محمد٢٤تمدن١٣٦االنبار294

 3223787ذكرجابر عواد فرحان عبدهللا١بيارق الخي ١٤٥االنبار295

 3223475انثىشيماء عبدهللا صالح شوكة١٨بيارق الخي ١٤٥االنبار296

 3223456ذكرضاري عبد داود كطاع٧بيارق الخي ١٤٥االنبار297

 3223291ذكررعد اسعد حمزة عباس٣بيارق الخي ١٤٥االنبار298

 3223264ذكرنض فيصل حمود حمد٢بيارق الخي ١٤٥االنبار299

 3223219ذكرعبدالكريم عباس مرعي مصلح٥بيارق الخي ١٤٥االنبار300

 3223119ذكرزياد غالب حمد احمد١١بيارق الخي ١٤٥االنبار301

 322373انثىليل  احمد كحيوش علي٤بيارق الخي ١٤٥االنبار302

 322371ذكرمصطفى  عادل احمد هندي١٥بيارق الخي ١٤٥االنبار303

 322371انثىبيداء نجم عبدهللا خلف٢٠بيارق الخي ١٤٥االنبار304

 322351ذكرسعد رشيد اسماعيل ابراهيم١٧بيارق الخي ١٤٥االنبار305

 322341ذكرفري    ح خليوي حمادي شطي١٩بيارق الخي ١٤٥االنبار306

 322322ذكروليد خالد محمد النجم١٣بيارق الخي ١٤٥االنبار307

ي ساجر حمادي١٦بيارق الخي ١٤٥االنبار308  322320انثىيرسى كرج 

 32239ذكراليوجد مرشح٨بيارق الخي ١٤٥االنبار309

 32238ذكرخالد  سعدي اسماعيل ضاجي١٠بيارق الخي ١٤٥االنبار310

 32235ذكرعلي ابراهيم خليل معيلي١٤بيارق الخي ١٤٥االنبار311

 32234ذكرستار  عبد الجبار عباس خضي ٦بيارق الخي ١٤٥االنبار312

 32234ذكراليوجد مرشح٩بيارق الخي ١٤٥االنبار313

 32231انثىعروبة  طه محمود نارص١٢بيارق الخي ١٤٥االنبار314

 1903667ذكرجمال  عودة  عبد الكريم محمد٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار315

 1903206ذكرخالد  ابراهيم محمد صالح١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار316

 1903188ذكرمصطفى رمضان فاضل حمادي٢٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار317

 1903184انثىايمان خلف احمد عباس٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار318

 190377انثىرجاء اسماعيل مصطفى طه٢٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار319

 190373ذكرضياء  وفيق عبد الرحمن موىس١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار320
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 190357انثىوفاء محيسن دايح فرج١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار321

 190355انثىاسماء خميس صالح فرج١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار322

 190354انثىمنتىه قاسم محمد علي٢٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار323

 190350ذكرمحمد  جاسم محمد شعبان٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار324

 190349انثىنجالء حسان سلمان سلمان٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار325

 190336ذكرصباح مخلف نمر عبد هللا١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار326

ي محمد١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار327
 190335ذكرعبد  سالم رديثى

ى٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار328  190326انثىسحر انس سعيد حسي 

 190311ذكراليوجد مرشح١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار329

 190311ذكرزهي  حسن عبد السيد عبد هللا٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار330

 19038ذكرمازن حميد عواد غضب٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار331

 19036ذكرحاتم محمد درويش احمد١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار332

 19036ذكرمحمد  فزع محمود حمادي٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار333

 19035ذكرهاشم حسن محمد خضي ١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار334

 19035ذكرعباس فرحان محمد بكر٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار335

 19034ذكراليوجد مرشح٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار336

 19034ذكراليوجد مرشح١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار337

 19033ذكرثامر عثمان حماد عبد هللا١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار338

 19032ذكرخالد  ابراهيم خلف ربيع٢٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار339

 19031انثىاشجان محمد محمود عبد العاطي٢٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار340

ي عبد هللا جاسم عبد٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤االنبار341
ى
 19030ذكرهاب

ي١١٨االنبار342
 1506381ذكرضاجي بداع ساير حمد١٠تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار343
 1506241ذكرابراهيم طعمه عطيه محمد٧تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار344
 1506224ذكرمحمد  فيصل فنتيخان عبدالحميد٩تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار345
 1506153ذكرعبد هادي عاصي جاسم١تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار346
 1506108ذكرمعن طالب بديوي العلياوي٣تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار347
ى ذياب حمد١١تيار الحكمة الوطثى  150676انثىنضال حسي 

ي١١٨االنبار348
 150661انثىانتهاء كاظم خضي  محسن٨تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار349
 150654ذكراليوجد مرشح٦تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار350
 150627ذكراليوجد مرشح٢تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار351
 150623انثىهدى سمي  عبد فرحان٤تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار352
 150612ذكرثامر عناد تركي فهد١٣تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار353
  علي صالح٥تيار الحكمة الوطثى

ى  15069ذكرمحمد  حسي 

ي١١٨االنبار354
 15060ذكراليوجد مرشح١٢تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨االنبار355
 15060ذكراحمد  مخيلف عايد زيدان١٤تيار الحكمة الوطثى

 مرعي مكلد١تحالف الفتح١٠٩االنبار356
ى  1430511ذكرمحمود ياسي 

 1430308ذكرخلف  مطر علي دلف٥تحالف الفتح١٠٩االنبار357

 1430189ذكرمحمد خلف حمادي فياض٢تحالف الفتح١٠٩االنبار358

 علي مروح٤تحالف الفتح١٠٩االنبار359
ى  1430155انثىرنا حسي 

 143058ذكربهاء محمود فرحان علي٧تحالف الفتح١٠٩االنبار360
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 143038ذكرعمر  عواد صالح احمد٣تحالف الفتح١٠٩االنبار361

 143035ذكراسماعيل زيدان خلف حمادي٦تحالف الفتح١٠٩االنبار362

 766271ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦االنبار363

 76676ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦االنبار364

 76644ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦االنبار365

 76631انثىبيدء خضى بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦االنبار366

ى مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦االنبار367  76625انثىكارمي 

ي توما٩حركة بابليون١٦٦االنبار368
 76624ذكرفاضل توما بثى

 76622ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦االنبار369

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦االنبار370  76620انثىرغد يوسف كي 

ى خوشابا٧حركة بابليون١٦٦االنبار371  76613ذكراشور يلدا بنيامي 

 7665ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦االنبار372

 752448ذكراريان عبد الوهاب قادر حفر١حراك الجيل الجديد١٢٠االنبار373

 752144انثىميس حمدهللا خضي  معروف٤حراك الجيل الجديد١٢٠االنبار374

 75274ذكرعبدالحكيم جاسم محمد٢حراك الجيل الجديد١٢٠االنبار375

 75212ذكرمهند حامد عبد الرزاق خلف٣حراك الجيل الجديد١٢٠االنبار376

ي١٦١االنبار377
ى
 42299ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارب

ي العراق١٣٢االنبار378
ى
ي العشائري ف

 372155ذكرحسام عبد اللطيف محسن ابراهيم١التيار الوطثى

ي العراق١٣٢االنبار379
ى
ي العشائري ف

 372147ذكراحمد ابراهيم عواد العلي٣التيار الوطثى

ي العراق١٣٢االنبار380
ى
ي العشائري ف

 3728ذكرعدنان فري    ح اهالل حبيب٢التيار الوطثى

ي العراق١٣٢االنبار381
ى
ي العشائري ف

ى طه٦التيار الوطثى  3723انثىزمزم نوري ياسي 

ي العراق١٣٢االنبار382
ى
ي العشائري ف

 3722ذكراليوجد مرشح٥التيار الوطثى

ي العراق١٣٢االنبار383
ى
ي العشائري ف

 3721ذكراليوجد مرشح٤التيار الوطثى

 20325انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥االنبار384

نادية محمود فرحان تركي١جبهة الصالحون١٣٠االنبار385
 17164انثى

ى٢جبهة الصالحون١٣٠االنبار386 ى نارص حسي   17115ذكرمهدي حسي 

 17112ذكرصالح  حميد فهد شحاذ٣جبهة الصالحون١٣٠االنبار387

 15836ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤االنبار388

 15831ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤االنبار389

 15812ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤االنبار390

 1586ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤االنبار391

 1584انثىمثى شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤االنبار392

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤االنبار393
ى
 1581ذكرهاب

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤االنبار394
 حنا كرومي مث 

ى  1580انثىفرجي 

 1580ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤االنبار395

 1580انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤االنبار396

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤االنبار397
 1580ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

ي١١٦االنبار398
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  1509ذكرنوفل شر

 13031انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤االنبار399

ى داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤االنبار400  13016ذكرميخائيل بنيامي 
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 13015انثىمثى يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤االنبار401

 1307ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤االنبار402

 1304ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤االنبار403

 1304ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤االنبار404

 1302ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤االنبار405

 1301ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤االنبار406

 1300انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤االنبار407

 1300ذكروعد عيس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤االنبار408

 12247ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩االنبار409

 1222ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩االنبار410

 1222انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩االنبار411

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩االنبار412
ي دنو بث 

ى
 1222انثىكاف

 1221ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩االنبار413

 1221انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩االنبار414

 1220ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩االنبار415

 1220ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩االنبار416

 1220ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩االنبار417

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩االنبار418  1220انثىبلسم جوزيف بي 

 10713ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠االنبار419

 673ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١االنبار420

 6522ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥االنبار421

ي١١٥االنبار422
 5511ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار423
 554ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار424
 553ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار425
 553انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار426
 552انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار427
 552ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار428
 551انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار429
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثى  550ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥االنبار430
 550ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥االنبار431
 550ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي ثامر١٢٦االنبار432 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث   465ذكررحيم لعيث 

 346ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار433

 344ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار434

 342ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار435

 341ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار436

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار437  340انثىني 

 340ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار438

 340انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١االنبار439

ي االشوري١١٣االنبار440
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب  304ذكرفرج عيس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 
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ي االشوري١١٣االنبار441
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب ي٢المجلس الشعث 

 303ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣االنبار442
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب ي داود١المجلس الشعث 

 303ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣االنبار443
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 303انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣االنبار444
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب  302انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣االنبار445
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب  301انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣االنبار446
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب  301ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣االنبار447
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب ى ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   300انثىكارولي 

ي االشوري١١٣االنبار448
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب  300انثىنهلة منصور عيس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣االنبار449
ى
ي الرسياب

ى
ي الكلداب  300ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 
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