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

ي١تحالف الفتح١٠٩بابل1 فائز13242125971ذكرعدنان فيحان موىس شر

ن٢تحالف الفتح١٠٩بابل2 فائز13242114751ذكرحسن شاكر عودة حسي 

فائز13242113467ذكرثامر ذيبان حسون عبود١٤تحالف الفتح١٠٩بابل3

منال وهاب محمد فاضل علي٤تحالف الفتح١٠٩بابل4
فائز1324219557انثى

 1324218706ذكراسكندر  جواد حسن سالم٣تحالف الفتح١٠٩بابل5

 1324217258ذكراحمد فواز مطلك طاهر٧تحالف الفتح١٠٩بابل6

 1324216915ذكررزاق عبداالئمة جاسم غضبان٩تحالف الفتح١٠٩بابل7

 علي٥تحالف الفتح١٠٩بابل8
ن  1324215534ذكرمحمد علي حسي 

 1324214324انثىبان مهدي كاظم جواد١٦تحالف الفتح١٠٩بابل9

 1324213634انثىزينب اسماعيل عطية حسن١٢تحالف الفتح١٠٩بابل10

 1324213401ذكرحسن كمون كريدي مخيلف١٣تحالف الفتح١٠٩بابل11

 1324213346ذكرفاضل رمضان خماس حجاب١١تحالف الفتح١٠٩بابل12

ن٢٨تحالف الفتح١٠٩بابل13  1324212034انثىرفيف عالء سعيد االمي 

 1324212019ذكرحسن حمزة عبدهللا ابراهيم٢١تحالف الفتح١٠٩بابل14

ن مانع حمادي١٧تحالف الفتح١٠٩بابل15  1324211996ذكرمنصور حسي 

 1324211715ذكرنزار سالم شنان فليفل١٥تحالف الفتح١٠٩بابل16

ي٢٣تحالف الفتح١٠٩بابل17
ن راضن  1324211666ذكرقيس عبدالسجاد حسي 

 1324211590ذكرعلي حمزة عسل الجاسم١٩تحالف الفتح١٠٩بابل18

ن محمد٢٥تحالف الفتح١٠٩بابل19  1324211415ذكرحسام غالب عبدالحسي 

 1324211412ذكرهادي مخيف علي جارهللا٣٠تحالف الفتح١٠٩بابل20

 1324211396ذكرحسن نجم عبد جاسم١٠تحالف الفتح١٠٩بابل21

ن١٨تحالف الفتح١٠٩بابل22  1324211133ذكرجالل رضا هاشم حسي 

رواء كريم علي فليح٢٠تحالف الفتح١٠٩بابل23
 132421826انثى

ن٨تحالف الفتح١٠٩بابل24 خولة عبدالحسن عبدعلي حسي 
 132421782انثى

 132421704ذكرفرقد ضياء حمود فياض٢٢تحالف الفتح١٠٩بابل25

 132421368ذكرقاسم مهدي حمزة مهدي٢٧تحالف الفتح١٠٩بابل26

 132421163ذكرصادق كاظم محمدعلي جاسم٦تحالف الفتح١٠٩بابل27

 132421139انثىسندس حسن كاظم ابراهيم٢٤تحالف الفتح١٠٩بابل28

ي٢٦تحالف الفتح١٠٩بابل29 ي تريج 
 13242162ذكرعلي عبدالحسن راضن

 13242140ذكرباسم علي احمد بريسم٢٩تحالف الفتح١٠٩بابل30

فائز12300116780ذكرمحمد  رضا داود نارص١سائرون١٥٦بابل34

فائز12300116175ذكرسالم هادي كاظم عبود١٥سائرون١٥٦بابل35

فائز12300114265ذكرعلي  غاوي حسن جاسم٧سائرون١٥٦بابل36

ي٤سائرون١٥٦بابل37
فائز1230015712انثىنورس كامل عطية ماضن

 1230015621ذكرعلي  ابراهيم محمد سعيد٦سائرون١٥٦بابل38

 1230014992ذكرمحمد  اسماعيل ابراهيم عبد٢سائرون١٥٦بابل39

 1230014800ذكرمحمد  هاشم حسون ضامن١١سائرون١٥٦بابل40

ن  جاسم حمزة٢٥سائرون١٥٦بابل41  1230014090ذكرعقيل حسي 

 1230013205ذكرعدي اركان عباس نعمان٥سائرون١٥٦بابل42
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 1230013191ذكرمازن عيىس مناف عبداالمي ٣٣سائرون١٥٦بابل43

ن  عاجل عليوي٢٦سائرون١٥٦بابل44  1230013182ذكرعلي  حسي 

 1230013153انثىضج  عدنان علي عبد٣٤سائرون١٥٦بابل45

ن٣سائرون١٥٦بابل46  1230012791ذكرحيدر  فالح علوان حسي 

ن فرمان٣١سائرون١٥٦بابل47  1230012424ذكرضياء محمد عبدالحسي 

 1230012271ذكرمحمد  حميد مهدي محمد٣٠سائرون١٥٦بابل48

ن٢٩سائرون١٥٦بابل49  علي نارص حسي 
ن  1230012110ذكرحسي 

 1230012103ذكرقاسم حسن حمود جدوع١٨سائرون١٥٦بابل50

  علي حسن١٢سائرون١٥٦بابل51
ن  1230012027انثىخلود حسي 

 1230011971ذكرنارص عبدالحافظ عبود جالب١٠سائرون١٥٦بابل52

 1230011795ذكرفوزي حميد علي موىس١٣سائرون١٥٦بابل53

ي عرط عذاب٨سائرون١٥٦بابل54
ن
 1230011719انثىعروبة  شاف

 1230011682ذكرفرات مكي قاسم محمد٢٣سائرون١٥٦بابل55

 1230011631ذكرصارم عيد حسن علي١٤سائرون١٥٦بابل56

 1230011564ذكرعامر رزاق عباس كاظم٢٢سائرون١٥٦بابل57

 1230011502ذكرحسام وناس مجيد سعيد٢١سائرون١٥٦بابل58

 1230011427انثىريا قاسم عباس شي    ح١٦سائرون١٥٦بابل59

ن٣٢سائرون١٥٦بابل60  1230011418انثىشيماء نزيه نارص حسي 

 123001783انثىفاطمة عبداالمي  عبدالرضا مهدي٢٠سائرون١٥٦بابل61

ن عبداالله نايف ياس١٩سائرون١٥٦بابل62  123001500ذكرحسي 

 123001472ذكررياض صبيح غريب عبدهللا١٧سائرون١٥٦بابل63

 123001462ذكرثائر عبداللطيف عبدالحميد علي٩سائرون١٥٦بابل64

ي٢٧سائرون١٥٦بابل65
ى
اث  123001274ذكرحسن كريم عبيد شر

 123001216انثىزينة جودت كاظم عزيز٢٤سائرون١٥٦بابل66

 123001180انثىاالء عباس رحيم نارص٢٨سائرون١٥٦بابل67

فائز8875311587ذكررشيد عداي  كرو حمزه٧ائتالف النرص١٥٨بابل68

ي منوخ٦ائتالف النرص١٥٨بابل69
فائز887539530ذكرفالح  عبدالكريم راضن

 887537664ذكراحمد حبيب خبط  علي٩ائتالف النرص١٥٨بابل70

 887537093ذكرحسن  حلبوص حمزه نصيف١٧ائتالف النرص١٥٨بابل71

فائز887535791انثىمها فاضل كاظم خضي ٣٢ائتالف النرص١٥٨بابل72

 887534333ذكرصادق رسول حسون نعمه٥ائتالف النرص١٥٨بابل73

 887533870ذكرمهدي عبداالمي  اسماعيل حمد١١ائتالف النرص١٥٨بابل74

ن رضا حيدر١ائتالف النرص١٥٨بابل75  887533855ذكرعلي حسي 

ي٢٥ائتالف النرص١٥٨بابل76
 887533628ذكرمهدي عاكول حسن  ثويثن

 887533607انثىاحالم  راشد حمزه عبيد٤ائتالف النرص١٥٨بابل77

 887533410ذكرمالك كاظم عبداالخوه خلف١٠ائتالف النرص١٥٨بابل78

ي صالل حسن٢٧ائتالف النرص١٥٨بابل79
 887532214ذكرعبدالحسن راضن

ن مطشر٣ائتالف النرص١٥٨بابل80  887531933ذكرزيد علي حسي 

 887531889ذكرياش علي عبد سلمان١٣ائتالف النرص١٥٨بابل81
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 887531625ذكراسامة اسماعيل محمود احمد١٩ائتالف النرص١٥٨بابل82

 887531468انثىحمدية  عباس محمد عبيد٨ائتالف النرص١٥٨بابل83

ي حمادي٢ائتالف النرص١٥٨بابل84
 887531400ذكرحمادي محمد راضن

 887531377ذكرحامد نايف ذياب حمد١٨ائتالف النرص١٥٨بابل85

 887531332ذكرحيدر عمران محمدعلي عبدهللا٢٦ائتالف النرص١٥٨بابل86

 887531260ذكرفالح محمد ابراهيم اعشم١٤ائتالف النرص١٥٨بابل87

 887531031انثىمائدة كاظم  حمزه هزام٢٤ائتالف النرص١٥٨بابل88

 88753982ذكريعرب  محمد مطلق كاظم٢٢ائتالف النرص١٥٨بابل89

 88753879انثىوفاء كامل كاظم نهي ١٢ائتالف النرص١٥٨بابل90

 88753859ذكرمحمد  روضان سلمان نهايه٣٠ائتالف النرص١٥٨بابل91

ن٣٤ائتالف النرص١٥٨بابل92  88753717ذكرمسلم رزاق عكيلي حسي 

 علي٢١ائتالف النرص١٥٨بابل93
ن ن منصور حسي   88753616ذكرحسي 

ن عزيز حبيب٣١ائتالف النرص١٥٨بابل94  88753399ذكرحيدر عبدالحسي 

ن١٥ائتالف النرص١٥٨بابل95 هللا حسي   88753226انثىزينب  قاسم خي 

 88753194انثىتسنيم  صالح مهدي جاعد٢٠ائتالف النرص١٥٨بابل96

 88753128انثىضج  عباس كاظم عبيد٢٨ائتالف النرص١٥٨بابل97

 88753111انثىحدة عبداالمي  حسون جواد١٦ائتالف النرص١٥٨بابل98

 8875396ذكراحمد عزيز سلمان محيل٣٣ائتالف النرص١٥٨بابل99

ن٢٣ائتالف النرص١٥٨بابل100  8875392ذكرامي  علي احمد عبدالحسي 

ي١١٨بابل102
فائز756379317ذكرسالم  طحمي  علي فرهود٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل103
ن١تيار الحكمة الوطثن فائز756378391ذكرحسن فدعم عسل حسي 

ي١١٨بابل104
 756377235ذكرسالم  صالح مهدي عباس١٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل105
 756376934ذكررياض عداي عبود تميم١١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل106
ن عباس٧تيار الحكمة الوطثن  756376517ذكررعد نارص حسي 

ي١١٨بابل107
 756376150ذكرحسن منديل عبدهللا حمزة١٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل108
 756375101ذكرعدنان  احمد رزين صالح٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل109
 756373800ذكرزهي  عباس عداي عطية٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل110
 756372718ذكركامل شبيب شحتول سفاح٢٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل111
 756372101ذكرباسم عبيس عبد منىسي١٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل112
فائز756371781انثىلبثن رحيم كريم فيض هللا١٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل113
 756371718ذكرعبداالمي   دخيل راشد خرميط٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل114
 756371201ذكرطالب عبيد نصار حسن١٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل115
ن كاظم٢٦تيار الحكمة الوطثن  756371192ذكرمشتاق طالب حسي 

ي١١٨بابل116
 756371010ذكرحامد عبيد فرحان عبد٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل117
 756371007ذكرنائل شاكر عالوي ياس١٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل118
 75637849ذكرعلي  شاكر مهدي شي ٣٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل119
 75637744انثىفتحية عبدالحليم عبدالكريم احمد١٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل120
 75637717انثىوفاء غازي  عبدالمحسن محمد٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل121
 75637647ذكرنصي  فاضل عبد عناد٢٥تيار الحكمة الوطثن
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ي١١٨بابل122
 75637628ذكركرم خضي  عباس صالح١٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل123
 75637576ذكرحيدر  هادي ظاهر عباس٢١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل124
 75637568انثىنشين حسن عبداالمي  ابراهيم٢٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل125
 75637535انثىغزوة محمد هادي علوان٣٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل126
 75637514انثىساهرة خليل ابراهيم دعي ٣٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل127
ي٢٠تيار الحكمة الوطثن ايمان محمدعلي عطية ناج 

 75637317انثى

ي١١٨بابل128
ي عبدالرزاق سعيد٢٣تيار الحكمة الوطثن ن صي   75637261ذكرحسي 

ي١١٨بابل129
 75637177انثىنرجس اسماعيل ابراهيم محمد٢٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل130
 75637162انثىبشائر محمد ابراهيم حمادي٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل131
 75637128ذكرمحمد لطيف حسن علي٣٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل132
 75637109ذكرمصدق عبدالحكيم عبدهللا محمد٣١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل133
 7563737ذكرعالء عباس علي محمد١٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨بابل134
 7563714ذكرعلي  عبدالعباس عبدهللا البكري٢٧تيار الحكمة الوطثن

ن  مدور عباس٢ائتالف دولة القانون١٥٢بابل136 فائز6172615170ذكرمنصور حسي 

فائز617268754ذكرصادق مدلول حمد جاسم٥ائتالف دولة القانون١٥٢بابل137

 617267954ذكرعلي  جي  حسون سلمان١ائتالف دولة القانون١٥٢بابل138

 617266932ذكرسعد دواي بربيد مشعل٣ائتالف دولة القانون١٥٢بابل139

ي عبدالكريم نرص٨ائتالف دولة القانون١٥٢بابل140
 617265499انثىرفالء راضن

 617263477ذكرعقيل عبدالهادي راقب براك٧ائتالف دولة القانون١٥٢بابل141

ي١١ائتالف دولة القانون١٥٢بابل142  617261963ذكرزيد  سليم  كاظم ناج 

دنيا عبدالجبار علي جي ٤ائتالف دولة القانون١٥٢بابل143
 617261888انثى

 617261538ذكرصالح مهدي عداي محمد١٥ائتالف دولة القانون١٥٢بابل144

 617261064ذكرضياء رفيق حسون علي٩ائتالف دولة القانون١٥٢بابل145

ي عجيل١٤ائتالف دولة القانون١٥٢بابل146  61726825ذكرعلي  شعالن ناج 

 61726387ذكرحمود  حمزة عبد هاشم٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢بابل147

 61726369ذكرهادي فاضل عبدالمحسن مزعل٢٦ائتالف دولة القانون١٥٢بابل148

 61726320ذكرازهر عباس يوسف مهدي٦ائتالف دولة القانون١٥٢بابل149

ن عجيل ياش هادي١٠ائتالف دولة القانون١٥٢بابل150  61726316ذكرامي 

 61726281انثىهناء  زايد عباس كاظم١٢ائتالف دولة القانون١٥٢بابل151

 61726202ذكررحيم جي  احمد سلمان٢٣ائتالف دولة القانون١٥٢بابل152

 61726134ذكرمحمد  انور قدوري خضي ١٧ائتالف دولة القانون١٥٢بابل153

ن موىس شاكر جابر١٣ائتالف دولة القانون١٥٢بابل154  61726104ذكرحسي 

 6172697انثىغفران مكصد عبدزيد سعود٢٤ائتالف دولة القانون١٥٢بابل155

 6172689انثىفوزية محسن  كاظم شالش١٦ائتالف دولة القانون١٥٢بابل156

 6172676ذكرمحمد  جميل  عطشان جادر١٨ائتالف دولة القانون١٥٢بابل157

وز حسن٢٨ائتالف دولة القانون١٥٢بابل158 ي في 
 6172669انثىسعاد راضن

 6172667ذكرعلي  حمود شيبت  معيلو٢٧ائتالف دولة القانون١٥٢بابل159

ناهدة عبدالسجاد عبدالحسن علي٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢بابل160
 6172651انثى

ن٢٥ائتالف دولة القانون١٥٢بابل161  6172639ذكرفاضل  صالح عيدان  حسي 
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ن مغي ٢١ائتالف دولة القانون١٥٢بابل162  6172630ذكرجمال خضي  حسي 

ن٢٩ائتالف دولة القانون١٥٢بابل163  6172624انثىمنال  حكيم حمود عبدالحسي 

فائز336206849ذكرهيثم  رمضان عبد علي هريط١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل166

 336206615ذكررعد حمزة علوان عبود٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل167

 336203905ذكرفاضل غازي دمنة زغي ٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل168

 336202984ذكرفاضل كاظم جاسم محمد٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل169

 336202288ذكرعلي كاظم عبيس حسون٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل170

 336202162ذكرهيثم  هادي طالب ابراهيم٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل171

 336201483انثىختام داوود جالب عبدالرضا٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل172

 336201257ذكرجعفر  علي عطشان عاشور١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل173

 33620998انثىسارة منعم جليل عوض٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل174

 33620751ذكركاظم  جعفر عالوي كاظم١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل175

وداد تركي فليح حسن٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل176
 33620535انثى

 علي١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل177
ن  33620421ذكرعماد  فرحان  حسي 

 33620373ذكرمحمد  حلبوص مجيد كندوح١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل178

 33620287ذكرعالء عبدعلي مزاحم هتيمي٢٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل179

 33620180ذكرسعد جودة عبد علي عباس١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل180

 33620174ذكرهادي مهدي لفتة  حمزة١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل181

 33620147ذكراحمد عبد الكاظم  سالم صعيب٢٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل182

 33620133انثىسارة كطوف حارث داود١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل183

 33620118ذكرغسان  طارق ظاهر كتاب١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل184

 33620108ذكرارشد جمال عبد الرضا سمرمد٣١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل185

ي١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل186
ن
 3362094انثىشيماء جاسم  محمد هاث

ي جابر٢٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل187
 3362083ذكرطارق شوردو منجن

 3362064ذكرفؤاد سلمان عبود سلمان٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل189

 3362041ذكرعلي ياش عبود شاهر٢٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل190

 3362035ذكرفالح  حكيم هاتف مزعل١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل191

 3362028ذكرعلي جاسم محمد عبد٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل192

 3362021انثىايناس خضي  كاظم مجبل٣٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل193

ن عبيد  عباس٢٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل194  3362015انثىازهار حسي 

ن علوان عبد هللا٢٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل195  336209انثىنادية حسي 

 336207ذكرساهي عبد السادة خلخال شوان٣٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل196

 336204انثىانعام عبد الكاظم  ساجت السمرمد٢٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل197

 علي٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بابل198
ن  336203انثىاسماء  زبي  حسي 

 234515442انثىحنان سعيد محسن علوان١حركة ارادة١٨٨بابل200

 234514531ذكرباسم مكصد نايف جريان٢حركة ارادة١٨٨بابل201

 234513002ذكرمحمود  رحمن هاتف صفر١٣حركة ارادة١٨٨بابل202

 234512073ذكرفائز ضحوي  خليف عواد١٤حركة ارادة١٨٨بابل203

 234512060ذكرعبداالمي  رباط عبد دحام٥حركة ارادة١٨٨بابل204
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 23451924ذكرايهاب ابراهيم زيدان خلف٣حركة ارادة١٨٨بابل205

 23451866ذكروائل ترتيب كريم عراك٦حركة ارادة١٨٨بابل206

 23451783ذكرموح عراك عليوي ظاهر٤حركة ارادة١٨٨بابل207

 23451782ذكرعباس هاشم جاسم حسن١٢حركة ارادة١٨٨بابل208

بثينه محسن علي  عناد١٠حركة ارادة١٨٨بابل209
 23451564انثى

ن عبود٨حركة ارادة١٨٨بابل210 ة عمران حسي   23451498انثىامي 

 23451294ذكرعمار خضي  عباس محسن٧حركة ارادة١٨٨بابل211

 23451259ذكرسعد بريي  مجدس حسن١١حركة ارادة١٨٨بابل212

 23451136ذكركرم  حسن مرزة جريدي٩حركة ارادة١٨٨بابل213

ي عبد المهدي فرحان١ائتالف الوطنية١٨٥بابل214  172643924ذكرعبدالرسول دث 

ن٢ائتالف الوطنية١٨٥بابل216  172641458ذكرعلي  كامل نارص حسي 

ن عبد٤ائتالف الوطنية١٨٥بابل217  172641335انثىهبة طارق حسي 

 172641187ذكرصالح  عايد خضي  كليب١٠ائتالف الوطنية١٨٥بابل218

 17264715ذكرعامر هادي محيسن مشعان١٥ائتالف الوطنية١٨٥بابل219

 سامي نعمة سلمان٢٢ائتالف الوطنية١٨٥بابل220
ن  17264650ذكرمعي 

 17264449انثىسج  عبيد علوان مكاوي٢٤ائتالف الوطنية١٨٥بابل221

ن حمزة كاظم٧ائتالف الوطنية١٨٥بابل222  17264383ذكرسلمان حسي 

 17264357ذكرعبدالخرصن حميد هاشم السعدي٦ائتالف الوطنية١٨٥بابل223

 17264308ذكرخليل محمد علي عبد١٧ائتالف الوطنية١٨٥بابل224

 17264304ذكرصباح عبود حسن  مهدي٥ائتالف الوطنية١٨٥بابل225

 17264303انثىفاتن خضي  عبيد  صالح٨ائتالف الوطنية١٨٥بابل226

 17264266ذكرسامي فخري حسن  محمود٩ائتالف الوطنية١٨٥بابل227

 17264169ذكرحيدر فاضل ويس خضي ١١ائتالف الوطنية١٨٥بابل229

 17264105ذكررياض عباس حمد عبدعلي٢٥ائتالف الوطنية١٨٥بابل230

 17264101ذكرمحمد  محمود شاكر ثعيب٢٩ائتالف الوطنية١٨٥بابل231

 1726490انثىمروة  سعيد محمد سليم١٦ائتالف الوطنية١٨٥بابل232

 1726489ذكرعادل اباذر سعود مخيف٢٦ائتالف الوطنية١٨٥بابل233

ن طخاخ حميد٢٧ائتالف الوطنية١٨٥بابل234  1726487ذكرمازن ياسي 

 1726485انثىمثن عبد الستار عبود مهدي٢٠ائتالف الوطنية١٨٥بابل235

ن١٢ائتالف الوطنية١٨٥بابل236  1726477انثىدنيا عثمان صاحب حين

ي فاضل مطر١٣ائتالف الوطنية١٨٥بابل237  1726471ذكرمحمد  عريث 

 1726464ذكرحسن  هادي ابراهيم  خليل٢٣ائتالف الوطنية١٨٥بابل238

ن عبد االمي  محمد٣٣ائتالف الوطنية١٨٥بابل239  1726463انثىانتصار محمد حسي 

 1726451ذكرمهند  عبدالرضا عبادي مصيول١٨ائتالف الوطنية١٨٥بابل240

 1726431ذكرخالد طه ضايع سمي ٣١ائتالف الوطنية١٨٥بابل242

 1726428ذكرعباس علي شبيب خضي ١٩ائتالف الوطنية١٨٥بابل244

 1726426انثىمنتىه  خليفة علي فرحان٢٨ائتالف الوطنية١٨٥بابل245

 1726413ذكررائد جمال علي  عباس٢١ائتالف الوطنية١٨٥بابل246

 172649ذكرمحمد  عمران عباس خضي ٣٠ائتالف الوطنية١٨٥بابل247
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 148479590ذكرثائر عبد الكاظم  مخيف كتاب٢حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل248

 148471940ذكرعلي  صبجي  كامل  محمد حسن١حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل249

 14847408انثىفاطمة كاظم  جاسم محمد٤حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل250

 14847332انثىخلود محمد جاسم جراد١٢حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل251

 14847315ذكرصالح عبد الحسن فاضل علي١٠حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل252

 14847296ذكرعزيز عباس جي  حمزة١٨حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل253

 14847286انثىتحرر حاتم رضا جاسم٨حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل254

 14847268ذكرسعد جاسم حمود عبود٢١حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل255

 14847266ذكرمحمد  سوادي خضي  عاكول٢٣حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل256

 14847140ذكرمحمد  عبد الواحد  محمد حسن٣حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل257

 1484781ذكرعباس احمد  حميدان حسون٢٥حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل258

 1484759انثىندى  شعالن موحان  حمزة٢٠حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل259

 1484743ذكرعجيل  منذور عبيس عزيز١٥حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل260

 1484726ذكرعايد كريم عبدعون ابراهيم٥حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل261

 1484724ذكرمحمد  كاظم حمزة عبيد٧حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل262

ن١٣حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل263 ن شني   1484719ذكرعدنان كاظم حسي 

ن٩حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل264  1484716ذكرعبدالحميد عودة عمران سمي 

 148479ذكراحمد  اكريم علوان طربوش١٤حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل265

ي باقر٦حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل266  148478ذكرحيدر مجيد ناج 

ان١٧حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل267 ن  148477ذكرعلي محمد علي عني 

ن  جياد  عبيس عليوي١١حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل268  148477ذكرحسي 

انتصار علي  عبد الزهرة  عبيد٢٤حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل269
 148476انثى

ن١٩حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل270  148472ذكرعلي  رزاق لطيف عبد الحسي 

ي١٦حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل271  عفلوك جالث 
ن  148472انثىنشين  عبد الحسي 

 148472ذكرفاضل عبد زيد فرحان عبد٢٢حركة االغلبية الوطنية١٣٨بابل272

 55421151ذكرمحمد  سلمان محمد  حاجم١تضامن١٧١بابل273

 5542586ذكرغسان  ناظم حمادي شبيب٢تضامن١٧١بابل274

 علي٥تضامن١٧١بابل275
ن ن  مهدي حسي   5542461ذكرحسي 

ن٦تضامن١٧١بابل276  5542452ذكرمحسن  جواد كاظم حسي 

 5542379ذكرخالد رحيم كاظم خشان٣تضامن١٧١بابل277

 5542301ذكررافد كاظم متعب كاظم١٥تضامن١٧١بابل278

 5542262ذكرسعد منهل هاشم محمد١٩تضامن١٧١بابل279

 5542253انثىامنة شاكر عبيد  خضي ٨تضامن١٧١بابل280

 5542227ذكرعزيز عبد االمي  عبد الكريم ابراهيم١٠تضامن١٧١بابل281

 5542217ذكرفالح  حسن عزيز حميد١١تضامن١٧١بابل282

 5542211ذكرعلي غلطان وهاب محيسن٣٣تضامن١٧١بابل283

ن مجي  ظنة١٧تضامن١٧١بابل284  5542181ذكرعباس عبد الحسي 

ن محمد عبيس موىس٢٣تضامن١٧١بابل285  5542177ذكرحسي 

 5542104ذكرعلي  كاظم عناد حسن٩تضامن١٧١بابل286
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 554266ذكرمحمد  صالح حسن  عباس٧تضامن١٧١بابل287

 554263ذكرزيدان حلواص جحالي جياد٢٢تضامن١٧١بابل288

ن محمود٣٤تضامن١٧١بابل289  554232انثىنوال محمود حسي 

 554230ذكرعلي  سلمان خميس ساجت٢٥تضامن١٧١بابل290

ن عبود١٢تضامن١٧١بابل291  554215انثىرجاء كاظم حسي 

 554215انثىجنان رحيم طاهر جدوع١٦تضامن١٧١بابل292

 554214انثىسهيلة  عبد الرضا حميد بدن٤تضامن١٧١بابل293

 55426انثىمناهل حمود عمران فرج٣٢تضامن١٧١بابل294

ن جاسم محمد١٣تضامن١٧١بابل296  55425ذكرصاحب حسي 

 55425ذكرفوزي تيمول عبد الواحد محسن١٤تضامن١٧١بابل297

ن٢٧تضامن١٧١بابل298 ن حمزة حسي   55425ذكرعقيل حسي 

 55423انثىايناس خضي  جواد برير٢٤تضامن١٧١بابل299

 55423ذكروسام  فندي خضي  محمد٣١تضامن١٧١بابل300

 55422ذكرعبدالكريم خلف كاظم خلف٢٩تضامن١٧١بابل301

 55422ذكراحمد قاسم كاظم دنيف٢١تضامن١٧١بابل302

 55421انثىنورة حمزة صالح مهدي٢٠تضامن١٧١بابل303

 55420انثىحمدية رزاق جبي  فهد٢٨تضامن١٧١بابل304

 55420ذكرعمران جاسم علي مسعود٢٦تضامن١٧١بابل305

 55420ذكروسام  كمال محمود مجيد٣٠تضامن١٧١بابل306

ن عبدالحسن حمادي عالته١تمدن١٣٦بابل307  4840997ذكرحسي 

 4840411انثىتغريد جبار رسول عبد٧تمدن١٣٦بابل308

 4840411ذكرحيدر هادي جاسم عبود٢٨تمدن١٣٦بابل309

 4840377ذكرمرتضن جاسم زرار ياش٥تمدن١٣٦بابل310

 4840312ذكرحسن  محمد جواد كاظم١٤تمدن١٣٦بابل311

 4840290انثىانتصار مهدي محمد عيفان١٨تمدن١٣٦بابل312

 علي عبود زغي ٢تمدن١٣٦بابل313
ن  4840288ذكرياسي 

 4840233انثىروم كريم خرصن احمد٣تمدن١٣٦بابل314

ن٨تمدن١٣٦بابل315 ن علوان حسي   4840213ذكرنجم عبدالحسي 

 4840129انثىابتسام عبدالحميد عبدهللا علي٢٧تمدن١٣٦بابل316

ن محمود٦تمدن١٣٦بابل317  4840104ذكرعلي عبدالشهيد  عبدالحسي 

 484086ذكرفؤاد غازي كاظم علي٢١تمدن١٣٦بابل318

ميامي محمدجواد حسن  ابراهيم١٥تمدن١٣٦بابل319
 484082انثى

ي٩تمدن١٣٦بابل320
 484073ذكرعباس عبيد كاظم حظن

 484037ذكرمازن عباس سماوي سمرمد٤تمدن١٣٦بابل321

 484027ذكرعادل مهدي احمد جاسم١٣تمدن١٣٦بابل322

رشا قاسم علي صالح١١تمدن١٣٦بابل323
 484022انثى

 484020ذكرعلي خالد توفيق عباس١٠تمدن١٣٦بابل324

 484014انثىبلقيس  فاروق حمزه ثجيل٢٢تمدن١٣٦بابل325

ن نوري فرحان هزاع١٢تمدن١٣٦بابل326  484012ذكرحسي 
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 484012ذكراحمد جاسم سلمان نايف١٦تمدن١٣٦بابل327

ن يعقوب٢٤تمدن١٣٦بابل328  484010ذكرصالح عبد المهدي عبد الحسي 

ن كاظم سلمان١٩تمدن١٣٦بابل329  48406ذكراحمد عبدالحسي 

 48406ذكرهيثم  ناظم جهاد بخيت٢٣تمدن١٣٦بابل330

 48406ذكرامجد حميد علي منصور٢٠تمدن١٣٦بابل331

ن١٧تمدن١٣٦بابل332  علي محيسن حسي 
ن  48406ذكرحسي 

 48404انثىبتول فاروق حمزة ثجيل٢٦تمدن١٣٦بابل333

 48402ذكراحمد عامر شعالن  علي٢٥تمدن١٣٦بابل334

 1254875ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦بابل335

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦بابل336  125427انثىرغد يوسف كي 

 125417انثىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦بابل337

 125412ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦بابل338

 12549ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦بابل339

 12549ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦بابل340

ي توما٩حركة بابليون١٦٦بابل341
 12549ذكرفاضل توما بثن

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦بابل342  12548انثىكارمي 

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦بابل343  12548ذكراشور يلدا بنيامي 

 12543ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦بابل344

 1069169ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤بابل345

 1069166انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤بابل346

 1069112ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤بابل347

 106935ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤بابل348

 106931انثىمثن شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤بابل349

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤بابل350
ن
 106920ذكرهاث

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤بابل351
 106919ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

 106919ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤بابل352

 10699ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤بابل353

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤بابل354
 حنا كرومي مث 

ن  10692انثىفرجي 

 771100انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥بابل355

ي١١٦بابل356
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  58454ذكرنوفل شر

ي ثامر١٢٦بابل357 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث   45423ذكررحيم لعيث 

 44690انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤بابل358

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤بابل359  44640ذكرميخائيل بنيامي 

 44638ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤بابل360

 44635انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤بابل361

 44625ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤بابل362

 44613ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤بابل363

 44610ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤بابل364

 4468ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤بابل365
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 4466ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤بابل366

 4465انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤بابل367

 43135ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠بابل368

 390131ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥بابل369

 34589ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩بابل370

 34538ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١بابل371

 34512انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩بابل372

 3459ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩بابل373

 3458ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩بابل374

 3458ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩بابل375

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩بابل376  3455انثىبلسم جوزيف بي 

 3454ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩بابل377

 3453انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩بابل378

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩بابل379
ي دنو بث 

ن
 3452انثىكاف

 3452ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩بابل380

ي االشوري١١٣بابل381
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث ي٢المجلس الشعث 

 33843ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣بابل382
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث  33829ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بابل383
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث  33826ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بابل384
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث ي داود١المجلس الشعث 

 33823ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣بابل385
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 33817انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣بابل386
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث  33815ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بابل387
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث  33815انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بابل388
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث  3385انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بابل389
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   3383انثىكارولي 

ي االشوري١١٣بابل390
ن
ي الشياث

ن
ي الكلداث  3381انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي١١٥بابل391
 32928ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل392
 32926ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل393
 32919انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل394
 32917ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل395
 32917انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل396
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  32915ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥بابل397
 32913ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل398
 32910ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل399
 32910انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥بابل400
 3291ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

 27245ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١بابل401

 27234ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١بابل402

 27224انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١بابل403

 27210ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١بابل404
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 27210ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١بابل405

 2727ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١بابل406

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١بابل407  2722انثىني 

 21846انثىشى عباس جابر درويش٢حزب الداعي١٢٩بابل408

 21826ذكراثي   عبدالستار جاسم محمد١حزب الداعي١٢٩بابل409

ي١٦١بابل410
ى
 21812ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارث

ن عدنان صالح موىس٣حزب الداعي١٢٩بابل411  2186ذكرحسي 

 2186انثىوسن نجم عبد عابر٦حزب الداعي١٢٩بابل412

ن٥حزب الداعي١٢٩بابل413  علي حسي 
ن  2184ذكرفرقد  حسي 

 2183ذكراحمد عودة خصاف غضبان٤حزب الداعي١٢٩بابل414
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