
مجموع اصوات المرشحمجموع اصوات القائمةالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

46613755184انثىماجدة  عبداللطيف محمد علي١سائرون١٥٦بغداد1

46613719493ذكررائد جاهد فهمي صالح٣سائرون١٥٦بغداد2

46613718838ذكرعباس عليوي كاظم  ربيج١١سائرون١٥٦بغداد3

46613718386ذكرجواد عبدالكاظم محمد عباس٥سائرون١٥٦بغداد4

46613714611ذكرعالء  صباح هاشم شلش٣٣سائرون١٥٦بغداد5

46613714426ذكرجواد حمدان كاظم حمدهللا٢٢سائرون١٥٦بغداد6

ي٧٧سائرون١٥٦بغداد7 46613713592ذكرصباح حسن محمد طلوب 

46613713247ذكرصباح  جلوب فالح حامي٢سائرون١٥٦بغداد8

ي٣٠سائرون١٥٦بغداد9
46613711311ذكرحسن كريم مطر شمخ 

46613710661ذكرسعد مايع صالح  عباس٩سائرون١٥٦بغداد10

4661379900ذكرستار جبار عبدهللا حسن١٢٢سائرون١٥٦بغداد11

4661378856ذكرامجد هاشم ثامر موله٩٩سائرون١٥٦بغداد12

 شتوي غالي٥٥سائرون١٥٦بغداد13
4661378155ذكررعد حسي  

4661376690انثىانعام  مزيد نزيل درباش٤٤سائرون١٥٦بغداد14

ي روس محمد٥٣سائرون١٥٦بغداد15
4661376629ذكرازاد حميد شف 

4661376303ذكرانور علي غالي حثيل٨٩سائرون١٥٦بغداد16

 مهدي علي٣٤سائرون١٥٦بغداد17
4661376221ذكرنجيب مصطف 

4661376126ذكرحيدر فرحان حلبوص احمد٢٥سائرون١٥٦بغداد18

ي زبون حسي  ١٣٨سائرون١٥٦بغداد19 4661375927ذكرمسلم لعيث 

مناهل جليل علي حسي  ٨٠سائرون١٥٦بغداد20
4661375685انثى

4661375441ذكربهاء محمد علوان دواس٧٠سائرون١٥٦بغداد21

4661375241ذكرنجم عبدهللا عبدالرحيم علي٩٤سائرون١٥٦بغداد22

4661374947ذكرسالم سوادي خصاف حسي  ١١١سائرون١٥٦بغداد23

4661374702ذكرحيدر عبد علي مهدي جاسم٢٩سائرون١٥٦بغداد24

4661374554ذكرمخلد ماهر داود حسون٦٦سائرون١٥٦بغداد25

4661374475ذكرمنتظر مهدي جباره دلي٩٥سائرون١٥٦بغداد26

4661374178ذكرعادل غازي  مخي  محمد٨٦سائرون١٥٦بغداد27

4661374152ذكرحسي   عبدالكريم عالوي هاشم١٢٧سائرون١٥٦بغداد28

4661373794ذكرعباس عبدالحسي   كويش فياض٥٨سائرون١٥٦بغداد29

شيماء علي حسي   حسن٢٠سائرون١٥٦بغداد30
4661373716انثى

4661373612ذكرحسي   جاسم جبار نجدي٧٤سائرون١٥٦بغداد31

4661373463ذكرصباح محسن الهوهي حسن٨١سائرون١٥٦بغداد32

4661373441ذكرحيدر جواد كاظم حمام١٠٣سائرون١٥٦بغداد33

4661373325ذكرحيدر مدلول بدر عبدهللا٨٢سائرون١٥٦بغداد34

4661373221ذكرعالءالدين حسي   جابر حسن١٣٤سائرون١٥٦بغداد35

ي عباس كريم٩١سائرون١٥٦بغداد36
4661373216ذكرمهدي منف 

4661373192ذكرعلي ماهود ديثان راهي١٣٣سائرون١٥٦بغداد37

4661373180انثىنرسين فاضل رحم علي١٠٤سائرون١٥٦بغداد38

4661373159ذكرحيدر محمد جثي  مطلك١٣سائرون١٥٦بغداد39
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4661373076ذكرعدنان عبدالكريم عبدعلي عمران٧سائرون١٥٦بغداد40

4661373008ذكرارشد سالم مرشد مجيد٣٥سائرون١٥٦بغداد41

4661372892ذكرمحمد هادي عبدالرحيم محمد٦سائرون١٥٦بغداد42

4661372767ذكرعودة ماهر غانم صالح١٠سائرون١٥٦بغداد43

4661372742ذكرحسي   قاسم فرج حميد١٨سائرون١٥٦بغداد44

4661372557ذكررياض شهيد  علي شعالن٥٩سائرون١٥٦بغداد45

4661372439ذكرحيدر مطرسر عريان حلو١٠٢سائرون١٥٦بغداد46

4661372381انثىايمان عبدالحسي   سلمان حسي  ١٢٠سائرون١٥٦بغداد47

4661372217ذكرموىس هاشم محيسن عبدالرضا٦٥سائرون١٥٦بغداد48

4661372160ذكرفاضل نرصهللا محان عزاوي١٢٦سائرون١٥٦بغداد49

4661372000ذكرهذال  محمد ضاري جاسم٤٥سائرون١٥٦بغداد50

4661371986ذكرمحمد وحيد فرحان عصمان٥٤سائرون١٥٦بغداد51

4661371984ذكرستار عبود خلف جاسم١٤سائرون١٥٦بغداد52

4661371805ذكرمصطف  صباح مصطف  محمد١٩سائرون١٥٦بغداد53

4661371805ذكرعامر ترف باشااغا كاظم١٥سائرون١٥٦بغداد54

4661371787ذكرنبيل طالل عبدهللا شهاب٥٧سائرون١٥٦بغداد55

4661371744ذكرحيدر رعيد فاضل كريم٦٢سائرون١٥٦بغداد56

 غسان سامي شوكت٤سائرون١٥٦بغداد57
4661371705ذكرمرص 

4661371683ذكراحمد طاهر جبار كاظم٢٣سائرون١٥٦بغداد58

4661371677ذكرحيدر جواد كاظم طنش١٠٦سائرون١٥٦بغداد59

4661371666انثىشهرزاد محمدجعفر باقر عبدالحسي  ٥٦سائرون١٥٦بغداد60

4661371588انثىهالة ثائر مهدي محمد٨سائرون١٥٦بغداد61

4661371572انثىازهار عبدالحسن مسلم حسي  ١٣٢سائرون١٥٦بغداد62

4661371557ذكرناظم جواد كاظم جبي ١٣٠سائرون١٥٦بغداد63

ي بستان١٠٠سائرون١٥٦بغداد64
4661371544انثىزينب نعمه بيث 

4661371543انثىبيداء شاكر عبداالئمه عسل١٢٨سائرون١٥٦بغداد65

 حاشوش حامي محسن١٠٩سائرون١٥٦بغداد66
4661371502ذكرحفي  

4661371472ذكرمثث  جبار عبدالزهرة حسي  ٩٣سائرون١٥٦بغداد67

4661371397انثىسهي  سعدي علوان حمادي١٦سائرون١٥٦بغداد68

4661371394ذكرحسن سيد عني  محمد٧٩سائرون١٥٦بغداد69

4661371372ذكرفراس جبار شلتاغ شذر١١٩سائرون١٥٦بغداد70

4661371272انثىمياسة طاهر محمود غنام٩٦سائرون١٥٦بغداد71

هان١٣٥سائرون١٥٦بغداد72 4661371259ذكروحيد  حنون حسي   شر

ي جي ١١٨سائرون١٥٦بغداد73
4661371215ذكرحيدر جمعه منخ 

ي٤٦سائرون١٥٦بغداد74
4661371180ذكرحيدر قاسم حمود راض 

4661371161ذكرعدنان عبد خشان عنوز٤٢سائرون١٥٦بغداد75

ى جعفر صادق جعفر١٢سائرون١٥٦بغداد76 4661371125انثىبرسر

تغريد مناف علي خضي ٦٨سائرون١٥٦بغداد77
466137936انثى

466137934ذكررهيف نارص علي خطاف٨٥سائرون١٥٦بغداد78
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466137874ذكرماجد عبدالحميد نصيف شاطي١٠٥سائرون١٥٦بغداد79

466137869ذكرحسن هادي علي حسي  ٧٥سائرون١٥٦بغداد80

ة داخل حريز حسن١١٢سائرون١٥٦بغداد81 466137801انثىمني 

466137791انثىايمان شالكه انعيس مسي ١١٦سائرون١٥٦بغداد82

466137749ذكرمحمد عبدالرسول علوان حسي  ١١٠سائرون١٥٦بغداد83

466137736ذكررعد رحيم صالح  حسي  ٦١سائرون١٥٦بغداد84

466137711انثىمها عباس حطيحط عبدهللا٩٢سائرون١٥٦بغداد85

466137689ذكرعلي  حسي   سلمان طرفه١١٤سائرون١٥٦بغداد86

466137661انثىعائدة فوزي احمد جواري٣٢سائرون١٥٦بغداد87

466137618ذكرعباس عبدالزهره احمد زوير١١٧سائرون١٥٦بغداد88

466137611ذكرضياء كريم فرج بوي    ج١٧سائرون١٥٦بغداد89

466137611ذكرايمن احمد محمد حسي  ٧٣سائرون١٥٦بغداد90

466137603ذكرسمي  عيدان عباس علي١٢٩سائرون١٥٦بغداد91

ه احمد عنكوش صالح٥٢سائرون١٥٦بغداد92 466137561انثىجي 

466137532ذكرعلي حسي   جي ٣٧سائرون١٥٦بغداد93

466137513ذكرمازن رشيد  لفته سلمان٥٠سائرون١٥٦بغداد94

466137513انثىانتصار طارق نعمان كرم٤٠سائرون١٥٦بغداد95

سناء سلومي هاشم درويش٨٨سائرون١٥٦بغداد96
466137511انثى

466137500ذكرمناضل فاضل عباس كاظم٣٩سائرون١٥٦بغداد97

466137493ذكرغيث زهي  محمود غالب٢٧سائرون١٥٦بغداد98

466137470ذكرمحمد جاسم فلخي عكله١٠١سائرون١٥٦بغداد99

466137463انثىثرية ماجد بطاي شالل٢٨سائرون١٥٦بغداد100

466137454ذكرعبدالرحيم فري    ح داخل حسي  ٢٦سائرون١٥٦بغداد101

466137453ذكرعامر هاشم عواد حمد٣٨سائرون١٥٦بغداد102

466137451ذكراركان جبار فرحان جي ٩٠سائرون١٥٦بغداد103

466137442ذكروجيه جبار داغر زبون٦٣سائرون١٥٦بغداد104

466137429انثىزينب عبد الكريم حمزه جابر٢٤سائرون١٥٦بغداد105

466137428ذكرمؤيد مخي الدين عبد رضا٤٣سائرون١٥٦بغداد106

466137415ذكرخضي   عباس ريوان  عوده٧١سائرون١٥٦بغداد107

466137405انثىحسناء ازهر قادر جميل٣٦سائرون١٥٦بغداد108

466137373ذكرشمد داود سلمان رضا١٢٥سائرون١٥٦بغداد109

466137364انثىاشواق عبدالرزاق قاسم  محمد٩٧سائرون١٥٦بغداد110

466137355ذكرحامد نافع عبود علي١١٥سائرون١٥٦بغداد111

غام عباس حسن حسي  ١٠٧سائرون١٥٦بغداد112 466137354ذكررص 

ان حاتم١٢١سائرون١٥٦بغداد113 466137347ذكرفريق هادي مي 

466137344انثىخلود صباح هادي عبدالكريم٧٦سائرون١٥٦بغداد114

466137333ذكرحامد صالح مهدي عبد٣١سائرون١٥٦بغداد115

466137298انثىابتسام حسي   حذيه حسي  ١٢٤سائرون١٥٦بغداد116

 علي خضي ١٢٣سائرون١٥٦بغداد117
466137289ذكرمحمد حسي  
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466137278ذكرنبيل جبار علي حسي  ١٣٧سائرون١٥٦بغداد118

466137273ذكرفارس عبدالوهاب امي   صالح٤١سائرون١٥٦بغداد119

انعام  علي  توفيق عبدالرسول١٣٦سائرون١٥٦بغداد120
466137235انثى

466137234ذكرهيمن فخرالدين صالح  علي٤٧سائرون١٥٦بغداد121

466137220ذكراحمد خضي  عباس علي٩٨سائرون١٥٦بغداد122

466137194ذكرسعد كاظم حسي   وكع١٣١سائرون١٥٦بغداد123

466137180انثىسناء ضاحي فجر مزعل٨٤سائرون١٥٦بغداد124

466137179ذكرنصي   صفاء  محمد علي٤٩سائرون١٥٦بغداد125

466137172ذكرصايل شهاب حمد جوير٦٧سائرون١٥٦بغداد126

ي امي  ٥١سائرون١٥٦بغداد128 466137151ذكربالل محمدحسن وهث 

466137148انثىاخالص عويد حسن عبدالسيد١٠٨سائرون١٥٦بغداد129

466137146ذكرصباح مناع ابراهيم العرسان٦٩سائرون١٥٦بغداد130

 علي٦٤سائرون١٥٦بغداد131
466137138انثىيرسى زينل حسي  

466137135ذكرمناجد عباس عرسان علي٨٧سائرون١٥٦بغداد132

466137124ذكرجمال حسي   كاظم جاسم١١٣سائرون١٥٦بغداد133

466137119ذكرشحان جوده شبيب محمد٧٨سائرون١٥٦بغداد134

466137109انثىثورة مصطف  احمد جاسم٧٢سائرون١٥٦بغداد135

ي عبدالكريم عبدالحسن حمادي٨٣سائرون١٥٦بغداد136
466137102ذكرحف 

46613793انثىظفر عبد مطر جهف٦٠سائرون١٥٦بغداد137

شذى عبداالمي  علي اكي  موىس٤٨سائرون١٥٦بغداد138
46613788انثى

26401163568ذكرهادي فرحان عبد هللا حمد١تحالف الفتح١٠٩بغداد139

26401116322ذكروجيه عباس هادي فرج٧٥تحالف الفتح١٠٩بغداد140

26401114486ذكرحسن سالم عباس جي ٥تحالف الفتح١٠٩بغداد141

26401111331ذكرنعيم عبد  ياش صينخ٢١تحالف الفتح١٠٩بغداد142

2640119836ذكراحمد جاسم صابر محمد٣تحالف الفتح١٠٩بغداد143

2640117592ذكراحمد علي حسي   جواد٣٩تحالف الفتح١٠٩بغداد144

2640117469ذكرمحمد سالم عبد الحسي   عبد الرحيم١٦تحالف الفتح١٠٩بغداد145

2640116555ذكرعبدالكريم يونس عيالن صنكور٧تحالف الفتح١٠٩بغداد146

2640115762ذكرمحمد صاحب خلف غالي١٠تحالف الفتح١٠٩بغداد147

2640114916ذكرفالح حسن ياسي   يوسف٤تحالف الفتح١٠٩بغداد148

ي محمد علي١٢تحالف الفتح١٠٩بغداد149 2640114175ذكرمحمد ناح 

2640114151ذكرجاسب مجيد جاسم هليل١٤تحالف الفتح١٠٩بغداد150

2640114135ذكرهمام باقر عبد المجيد حمودي٢تحالف الفتح١٠٩بغداد151

2640113878ذكرمهند هالل بالسم محمد٤١تحالف الفتح١٠٩بغداد152

2640113044انثىاكتفاء مزهر عبد كسار٣٦تحالف الفتح١٠٩بغداد153

2640113012ذكرعبد نجم عبد هللا عودة٥٢تحالف الفتح١٠٩بغداد154

2640112980ذكرماهر ثامر  شواي كامل١٠٩تحالف الفتح١٠٩بغداد155

2640112743ذكرفاضل عكله بنيان خثيث٢٣تحالف الفتح١٠٩بغداد156

2640112462ذكرستار جبار غانم محسن٣٣تحالف الفتح١٠٩بغداد157
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2640112375انثىايمان رشيد حميد عيىس٢٠تحالف الفتح١٠٩بغداد158

ي عمار٩تحالف الفتح١٠٩بغداد159
2640112362ذكرخضي  عباس ثويث 

 عبد علي١٧تحالف الفتح١٠٩بغداد160
2640112278ذكرخالد جواد معي  

2640112164ذكرمهدي علي جابر دري    ع١١تحالف الفتح١٠٩بغداد161

2640112105ذكرابراهيم محمد علي٨تحالف الفتح١٠٩بغداد162

2640112050ذكرحسن كطوف كمر درويش١٣٥تحالف الفتح١٠٩بغداد163

2640111948ذكرابراهيم مهدي عبد  جي ١٢٢تحالف الفتح١٠٩بغداد164

2640111841ذكرطاهر صفر عبد الرحمن رحيم١٣٧تحالف الفتح١٠٩بغداد165

2640111765ذكرازهر عبد العزيز امي  ١٠٠تحالف الفتح١٠٩بغداد166

2640111715ذكرمحمدباقر حسي   علوان شالل٥٥تحالف الفتح١٠٩بغداد167

ي مجيد خليفه٢٧تحالف الفتح١٠٩بغداد168 2640111688ذكرمحمد عريث 

2640111686ذكرعبدالسادة شناوة فهد رجيب٦٣تحالف الفتح١٠٩بغداد169

 علي غفيان٢٢تحالف الفتح١٠٩بغداد170
2640111633ذكركريم حسي  

2640111421ذكررحيم صيهود الزم نوير١٣تحالف الفتح١٠٩بغداد171

2640111344ذكرصباح داغر لفته موىس٢٥تحالف الفتح١٠٩بغداد172

2640111344ذكرعبدالحسي   زبون عجمان نمنم١١٨تحالف الفتح١٠٩بغداد173

ى نعمه راشد حزام٥٨تحالف الفتح١٠٩بغداد174 2640111194انثىبرسر

2640111169ذكرعبدالحسي   معالك مجهول جابر١٨تحالف الفتح١٠٩بغداد175

 علي٦٦تحالف الفتح١٠٩بغداد176
2640111116انثىاشاء عبد الخالق حسي  

2640111074ذكرعبدالجبار رهيف صي  رحيمه٣٠تحالف الفتح١٠٩بغداد177

 محمد علي مناف٤٤تحالف الفتح١٠٩بغداد178
2640111038ذكرحسي  

 مسي  سلومي٨٧تحالف الفتح١٠٩بغداد179
2640111017ذكرحسن دشر

264011990ذكرحسي   حامد محمد عوين٨٥تحالف الفتح١٠٩بغداد180

264011963ذكراحمد فاضل عباس حسن٤٩تحالف الفتح١٠٩بغداد181

264011951ذكرحمدان محمد شبلي محسن٣٧تحالف الفتح١٠٩بغداد182

264011928ذكرعلي جاسم شهاب احمد١١٩تحالف الفتح١٠٩بغداد183

264011875ذكررزاق جليل كاظم غميس٥٣تحالف الفتح١٠٩بغداد184

ة لطيف حسن عيىس٤٠تحالف الفتح١٠٩بغداد185 264011842انثىسمي 

ي١٣٨تحالف الفتح١٠٩بغداد186
264011832ذكرغضنفر كاظم عبيد صخ 

264011830ذكرحيدر خلف سلمان عبد٣٨تحالف الفتح١٠٩بغداد187

264011819ذكرخالد عبد الوهاب ايوب المال٦تحالف الفتح١٠٩بغداد188

264011814ذكرسالم مزهر حسي   غانم٤٣تحالف الفتح١٠٩بغداد189

ي عامر٦٧تحالف الفتح١٠٩بغداد190 264011805ذكررائد عبد االمي  غاح 

264011785ذكراكرم موىس هادي محمد١٥تحالف الفتح١٠٩بغداد191

264011776ذكرفريد خالد داخل شعالن١٩تحالف الفتح١٠٩بغداد192

264011766ذكرحسن هاشم مطرسر شندي٨٢تحالف الفتح١٠٩بغداد193

264011756ذكربسام كاظم شيال مكطوف٦٥تحالف الفتح١٠٩بغداد194

264011727ذكروهاب رزاق عجالن سلمان٧١تحالف الفتح١٠٩بغداد195

264011676ذكرصارم عبد الحسن يوسف حبيب٤٧تحالف الفتح١٠٩بغداد196
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264011659ذكرصبيح سلمان داود عاجل٢٩تحالف الفتح١٠٩بغداد197

264011648ذكرطعمه مطي  حسي   نجم١٢٨تحالف الفتح١٠٩بغداد198

264011640ذكرلؤي طالب كاظم حسن٧٩تحالف الفتح١٠٩بغداد199

264011631ذكرحازم محمد حسي   اسد هللا٧٧تحالف الفتح١٠٩بغداد200

264011585ذكرنجاح حسن حسي   محمد٦٨تحالف الفتح١٠٩بغداد201

264011585ذكرحسن هادي وشيح خليفة١٢٦تحالف الفتح١٠٩بغداد202

264011573انثىرائدة كاظم فياض جساس١٢١تحالف الفتح١٠٩بغداد203

انوار علي فكري حسن٢٤تحالف الفتح١٠٩بغداد204
264011562انثى

264011523ذكرجليل طالب جعفر سلمان٧٤تحالف الفتح١٠٩بغداد205

ي قاسم محمد مهدي٩٧تحالف الفتح١٠٩بغداد206
264011517ذكرعبدالغث 

264011491ذكرعزيز  علي رحيم عزيز١٠١تحالف الفتح١٠٩بغداد207

264011474ذكرصباح حسن عبد سلمان٥٠تحالف الفتح١٠٩بغداد208

264011472ذكرمهند عزيز كاظم نفل٩٤تحالف الفتح١٠٩بغداد209

264011439ذكرحبيب عبد الهادي محمد شبيب٩٩تحالف الفتح١٠٩بغداد210

264011436ذكرهيثم محفوظ عبدالكريم الشيخ١١١تحالف الفتح١٠٩بغداد211

264011435ذكرفخري سدخان شني   فضالة١١٤تحالف الفتح١٠٩بغداد212

سارة علي جودة٣٢تحالف الفتح١٠٩بغداد213
264011409انثى

264011407ذكرمعروف جاسم عبود مهدي١١٥تحالف الفتح١٠٩بغداد214

264011396ذكرموىس سلطان حاجم جي ٨٦تحالف الفتح١٠٩بغداد215

264011369انثىعاصفة عباس قادر محمد٣٥تحالف الفتح١٠٩بغداد216

264011366ذكرمارد عبد الحسن حسون عباس١٣٤تحالف الفتح١٠٩بغداد217

264011361ذكراحمد كاظم حسي   حمود١٠٣تحالف الفتح١٠٩بغداد218

264011359ذكرفوزي ثعبان منىسي حسي  ٤٥تحالف الفتح١٠٩بغداد219

264011351انثىانتصار جلوب جاسم شحان٧٣تحالف الفتح١٠٩بغداد220

264011351انثىفرائد عبد العباس حسن رميض١٠٨تحالف الفتح١٠٩بغداد221

264011333انثىنضال جهاد حميد عبد١٢٠تحالف الفتح١٠٩بغداد222

264011327انثىربيعه خميس صي  خلف٩٦تحالف الفتح١٠٩بغداد223

264011316ذكرمراد ماجد صادق حبيب٥٧تحالف الفتح١٠٩بغداد224

264011303ذكرجاسب عودة كرم هللا منصور٧٨تحالف الفتح١٠٩بغداد225

264011292ذكرسلطان محسن غانم صابط١٠٧تحالف الفتح١٠٩بغداد226

264011292ذكراحمد شحان حسي   جلود٦٩تحالف الفتح١٠٩بغداد227

ي٦١تحالف الفتح١٠٩بغداد228
 
264011280ذكرمحمد عبد مزعل ثاب

264011273انثىهالة حسي   مطلق حسن٢٨تحالف الفتح١٠٩بغداد229

264011259انثىانعام حميد حسن محمد٢٦تحالف الفتح١٠٩بغداد230

264011245انثىازهار كاظم جواد حسي  ١١٢تحالف الفتح١٠٩بغداد231

264011238ذكرحميد جواد كاظم نبهان٨٩تحالف الفتح١٠٩بغداد232

264011228ذكرصالح ساير عبيد عكيلي١١٣تحالف الفتح١٠٩بغداد233

264011223انثىهدى حامد مصطف  عبد الرزاق٥٦تحالف الفتح١٠٩بغداد234

 علي ثعبان٧٢تحالف الفتح١٠٩بغداد235
264011222انثىثورة حسي  
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264011215انثىسفانه حاتم عيىس حمد١٣٦تحالف الفتح١٠٩بغداد236

264011214ذكرضياء ربيع عبد جليوي١٢٩تحالف الفتح١٠٩بغداد237

264011214انثىميعاد غافل حمادي عيىس٤٨تحالف الفتح١٠٩بغداد238

264011192ذكراحمد جاسم محمد مارد٩٨تحالف الفتح١٠٩بغداد239

264011189ذكرعبداالمي  حبيب علوان فرج١٠٢تحالف الفتح١٠٩بغداد240

264011183انثىزينة  عبد الرزاق حسون كاظم١٣٢تحالف الفتح١٠٩بغداد241

 علي احمد عبدالحسي  ١١٧تحالف الفتح١٠٩بغداد242
264011182ذكرحسي  

264011181ذكرحيدر نعيم رومي جواد٣١تحالف الفتح١٠٩بغداد243

264011180ذكرمحمود خليل جعفر سليمان٥١تحالف الفتح١٠٩بغداد244

264011177انثىنداء كريم جاسم حمادي١٠٤تحالف الفتح١٠٩بغداد245

ي سلمان٤٢تحالف الفتح١٠٩بغداد246
264011167ذكرعدنان حافظ راض 

264011166انثىسهام حسن كريم عداي٨٤تحالف الفتح١٠٩بغداد247

شيماء ستار شهباز كي علي٦٠تحالف الفتح١٠٩بغداد248
264011162انثى

264011149انثىحمدية احمد نجف خالد٨٨تحالف الفتح١٠٩بغداد249

264011148انثىزينب جميل عبد  كريم٣٤تحالف الفتح١٠٩بغداد250

264011147ذكرعبدالواحد حنون علي حسي  ٩٠تحالف الفتح١٠٩بغداد251

264011138ذكرباسم كاظم خلف حسي  ٩٥تحالف الفتح١٠٩بغداد252

264011137ذكرفالح حسن علي ابو شكه٧٠تحالف الفتح١٠٩بغداد253

264011133انثىكواكب طالب شهيب حميد٨٠تحالف الفتح١٠٩بغداد254

264011133انثىرائدة شناوة ظالم جاسم١٣١تحالف الفتح١٠٩بغداد255

264011132ذكرفتاح كاظم مفتاح محمد٩٣تحالف الفتح١٠٩بغداد256

ي نفس سلمان١٠٥تحالف الفتح١٠٩بغداد257 264011130ذكروارد حرب 

264011127انثىانوار داود سلمان فليح٨٣تحالف الفتح١٠٩بغداد258

264011110ذكرصالح مهدي علي عبد العباس٦٢تحالف الفتح١٠٩بغداد259

 علي١٣٠تحالف الفتح١٠٩بغداد260
264011105انثىضخ حاتم حسي  

26401196انثىهناء كاظم جعفر محمد حسن١١٦تحالف الفتح١٠٩بغداد261

26401184ذكرناطق محمد جواد كاظم١٢٧تحالف الفتح١٠٩بغداد262

26401181ذكرفالح عبد الحسن جي  عوده٥٩تحالف الفتح١٠٩بغداد263

26401177ذكرعبدالجبار جميل شاطي خرنوب١٠٦تحالف الفتح١٠٩بغداد264

26401176انثىايمان جبار عبد الحسن غالم٧٦تحالف الفتح١٠٩بغداد265

26401176انثىشاب قادر مغي  عباس٦٤تحالف الفتح١٠٩بغداد266

افراح علي غضبان محمد١١٠تحالف الفتح١٠٩بغداد267
26401174انثى

26401171ذكرمازن شهاب بشي  رحيم٩١تحالف الفتح١٠٩بغداد268

26401164ذكرعالء شعالن عباس كمر١٣٣تحالف الفتح١٠٩بغداد270

26401155انثىابتسام سعدون محمد سباهي١٢٤تحالف الفتح١٠٩بغداد271

26401152ذكرمحمد عبد حسن جعيفص١٢٥تحالف الفتح١٠٩بغداد272

26401142ذكرنجم عبد الزهرة محمد جبارة٤٦تحالف الفتح١٠٩بغداد273

26401121ذكرثامر عبد العزيز عبد الحميد هادي١٢٣تحالف الفتح١٠٩بغداد274

سعاد جاسم محمد علي٩٢تحالف الفتح١٠٩بغداد276
26401110انثى
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236374102128ذكرنوري  كامل محمد حسن١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد277

23637414326ذكرمحمد شياع صبار حاتم٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد278

2363745934ذكراحمد  سليم عبد الرحمن علي١٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد279

2363743870ذكرهشام عبدالملك علي سهيل٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد280

2363743740ذكرعطوان سيد حسن ثامر٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد281

2363743467ذكرعلي جبار مؤنس جابر٩٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد282

2363743327انثىعالية  انصيف جاسم عزيز٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد283

2363743091ذكرعمار كاظم عبيد جاسم٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد284

2363743039ذكرخالد  عجمي محسن علوان١٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد285

2363742871ذكرعبدالكريم علي حسي   مهدي٢٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد286

2363742059انثىليل مهدي عبد الحسي   هادي٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد287

2363741893ذكرعلي عبدالحسي   محسن حسون٤٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد288

2363741819ذكرفاضل فوزي حسي   ونز٤٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد289

2363741814ذكرصادق عنيد حداوي رضا٨٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد290

نوران عبداالمي  علي اكي  موىس٤٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد291
2363741692انثى

2363741665ذكرمحمد عبدالكاظم عبد سعيد٣٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد292

2363741648ذكرقصي جبار  صلف مطر٤٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد293

2363741614ذكرزيد خليل شعالن فرحان١٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد294

2363741562ذكرقصي عبد الوهاب عبود علي٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد295

2363741486ذكرحيدر مطلك عبدالصاحب محمد٣٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد296

2363741448ذكرجليل عكيش هادي خادم٢١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد297

2363741420ذكرابراهيم محمد غالم فرج٤١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد298

2363741313ذكرنعيم هاتو احمد كرم١٢٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد299

2363741302ذكرغالب  كريم جي  مهذول١١١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد300

2363741179انثىزينب عارف عبد الحسي   حمود٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد301

ي٦١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد302
 
2363741161ذكرعلي جبار محمد سناف

2363741148ذكرسالم دليل ضمد شايع١١٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد303

2363741131ذكرابراهيم فزع دهلة فرج١٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد304

 علي١٠٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد305
 علي حسي  

2363741121ذكرحسي  

2363741077ذكركامل نارص سعدون صاحي١١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد306

2363741070ذكرمحسن صدخان سلطان راشد٢٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد307

2363741053ذكراحمد  محمد حسي   قاسم٣٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد308

2363741033ذكرجواد كاظم عواد سعيد٣٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد309

اق حسن عليوي حمادي١٢٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد310 2363741028انثىاشر

2363741016ذكرامي   كامل خضي  علوان١١٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد311

236374965ذكرمحسن سعيد منشد مصارع١١٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد312

ناهدة  علي حسون محمد٢٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد313
236374952انثى

236374915ذكرهادي عبدالسيد عبد عجمي٥٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد314

236374909ذكرموفق باقر كاظم عريدة١٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد315
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236374908ذكرعبدهللا فضل صكب حسن٩١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد316

236374905انثىسعاد حميد لفتة  جي ٢٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد317

236374858ذكرعلي فاضل حسي   جواد١٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد318

236374840ذكرمؤيد صابر حميد نصيف١٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد319

236374833ذكروائل عبداللطيف حسي   الفضل٣٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد320

236374828ذكرمؤيد هيثم رسن سلمان٧٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد321

236374746ذكرفؤاد كريم خضي   كاطع١٣٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد322

236374739انثىناهدة حميد لفتة جي ١٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد323

236374713ذكرخالد  جاسم حمادي محل٢٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد324

236374706ذكرجميل منادي عناد حمزة٥١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد325

236374694ذكرايوب موىس جعفر ذياب٥٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد326

236374689انثىساهرة غيدان حمد محيل٥٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد327

لينا سالم علي نصيف٨٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد328
236374678انثى

236374661ذكرعدنان جي  خلف طوبان١٢١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد329

236374659ذكرعبدالكريم عبدعلي هاشم حسي  ١٢٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد330

236374652ذكرمحمد جابر محمد عطا٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد331

236374646ذكرحسن لفته عطيه عبدهللا١٣٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد332

236374630ذكرعلي عودة جوير عباس٩٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد333

236374619ذكركمال عبد هللا خالوي جريو٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد334

ي٧٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد335
236374606ذكررحيم عليوي حسي   مخيف 

ي١٢٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد336
236374595ذكرعلي  طالل ثمر شمخ 

236374591ذكرعلي جي  ضمد عيثان٨٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد337

236374573ذكرعلي رشيد عبدالحسن شعالن٥٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد338

236374544ذكرسامي  جاسم  عطية فرحان١٠٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد339

236374530ذكرغالب  حمود مسلم خلف٧٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد340

 عبدعلي مريعي طالل٣١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد341
236374501ذكرعبدالحسي  

236374498ذكرحيدر  عامر صالح احمد١٣١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد342

فاطمة فائق كامل عبدعلي٣٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد343
236374492انثى

236374469انثىزيتونة نعمة دهلة حافظ٦٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد344

236374460ذكرعبد الرزاق  وهاب عبدهللا صالح٥٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد345

236374456ذكرفهد فرهود حسن جعيفص٩٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد346

236374451انثىسحر ادريس كزار عباس٣٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد347

236374446ذكرعادل عبدالرضا علي  ساجت١١٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد348

236374436انثىزينب طالب  نعمة مجدي٩٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد349

ي٨٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد350
236374434ذكرحسي   جي  حسن شمخ 

236374430ذكرياسي   احمد عبد غاوي١٠١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد351

236374409انثىوسن خالد جاسم عقيل١٢٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد352

236374406ذكربسيم عبدالواحد جاسم حسن٨٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد353

ي٢٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد354 236374406ذكرفتح هللا غازي اسماعيل حاح 
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236374405ذكررضا نجم سهيل عبد١٠٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد355

236374397ذكرمحمد سعد محمد مزهر١١٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد356

236374394ذكرمحمد ابراهيم سعودي جواد٦٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد357

236374378ذكرسعد طاهر عبد خلف٦٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد358

236374377ذكرطارق شحان محسن علي١٢٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد359

236374376ذكرحيدر  محمد لفته ذياب١٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد360

236374365انثىنبال فاضل جابر محمد٤٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد361

236374353ذكرطالب فيصل عبدالحسي   امي  ٧١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد362

وز حاتم قاسم حسي  ٧٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد363 236374343انثىفي 

236374338ذكررشيد هادي مهدي عبدالحسي  ٨٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد364

236374316ذكراكرم ملك فاخر علي٥٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد365

236374314ذكرمحمد  حميد  عني  سلمان٩٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد366

236374310ذكريعقوب  يوسف   مخي علي١٠٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد367

236374308ذكرشكون الزار صليو كوريال٥٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد368

236374303انثىسهيلة نجم عبد حتيت١١٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد369

236374298ذكرسعد رحيم هويش عبد١٢٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد370

236374286انثىخالدة حسن عبود علوش٦٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد371

ي حميد١٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد372
236374280انثىذكرى حميد راض 

236374270ذكرضامر عبدالمحسن مهدي حسن١٣٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد373

236374255ذكررياض فهد جاسم خمامة٧٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد374

يفة عبد عبدهللا جي ٥٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد375 236374251انثىشر

236374250انثىاسماء  طعمة مهدي جاري١٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد376

236374241ذكرحيدر عبدالحسي   جواد جوهر١١٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد377

ي٨٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد378
 
236374240انثىايناس سعيد جابر حسوب

 عبدالكريم محمدعلي عبدالرضا٩٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد379
236374238ذكرعبدالحسي  

236374229ذكرسعد عبدالجبار يوسف مطيلب٢٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد380

236374226ذكرموىس جعفر فاضل عماش١٠٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد381

236374224ذكرحسن مراد جويعد ناهض١٠٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد382

236374212انثىعطور عبدالمطلب عبود عباس٤٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد383

236374207انثىخالدة حميد سالم جواد١٣٢ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد384

236374196ذكرحسن عبدالوهاب محمود جاسم٥٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد385

زينب قاسم علي محمدباقر٩٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد386
236374193انثى

ة عبدالرسول كاظم سدخان٨١ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد387 236374187انثىسمي 

236374186ذكرموىس حميد كاطع عيىس٩٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد388

ق رشيد ابراهيم محمد٨٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد389 236374179انثىاستي 

فاطمة علي حسي   شي ٣٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد390
236374161انثى

236374150ذكرعلي  هادي جاسم محمد١٠٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد391

236374149انثىياسمي   خضي  عباس محمود١٠٤ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد392

ي١١٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد393 236374148ذكرطارق  خلف مشتت العريث 
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236374135انثىبراء حميد عبيد عبد الزهرة٧٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد394

236374110ذكراسماعيل سليمان مخلف هالل٧٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد395

ي  قاسم مهدي صالح١٣٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد396
 
236374105انثىتهاب

 علي١٣٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد397
236374103ذكرعدنان عباس حسي  

23637497ذكرعقيل عبدالكريم رشيد سعيد٦٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد398

23637496ذكراحمد  حسن موىس طاهر٦٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد399

عايدة  ابراهيم علي مراد٦٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد400
23637495انثى

ي محمد عبيد٧٠ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد401
 
23637487ذكرياش هاب

23637485ذكرحسي   يوسف  محمود مصطف ٤٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد402

23637472انثىايناس باسل  نايف فاضل١١٦ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد403

خولة علي نارص بخيت١٠٨ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد404
23637470انثى

23637470ذكرطارق صالح حسن علي٨٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد405

ي  عبدالحسي    منوزح١٣٧ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد407
 
23637461ذكرعبدالكريم  عاب

23637458ذكرزهي  عبدالرحمن امي   المالفتخي١٣٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد408

ي حبيب٤٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد409
23637453ذكرعقيل شاكر غث 

ي٧٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد410
23637449ذكرطالب جبار حسن تف 

ي٦٩ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد411
23637438ذكرمظفر ثجيل عودة شمخ 

23637418ذكرصادق علي حيدر نارص٩٥ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد413

ي صغي ٦٣ائتالف دولة القانون١٥٢بغداد414
 
23637416ذكرصبيح حمود شاب

22045728069ذكراياد هاشم حسي   عالوي١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد415

2204577389ذكرزياد طارق عبدهللا حمد٢٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد416

2204576996ذكركاظم عطية كاظم كعيد٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد417

2204576846ذكرغاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر١٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد418

2204575585ذكركريم يوسف حسن علي٩٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد419

2204575339ذكرحسن خضي  عباس شويرد٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد420

2204575261ذكرسليم عبدهللا احمد نارص٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد421

2204575174ذكراياد عبدالجبار كريم مصلح١٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد422

2204574942انثىعائشة غزال مهدي مضعن٩٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد423

2204574941ذكرزيد عبدهللا كريم سويدان١٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد424

2204574898ذكرعثمان ابراهيم محمود مجيد١٠٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد425

2204574878ذكرعمر عدنان علي كرموش٥٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد426

2204574449ذكريحث  احمد فرج حمادي١٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد427

2204574119ذكرحمزة داود سلمان عواد٢١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد428

2204574052ذكرحيدر عبدالكريم رشيد علي٧٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد429

2204573988ذكرباسم محمد سلومي حمد٣٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد430

2204573912ذكرشاكر فزع فرحان فضلي٨٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد431

2204573877ذكرسعد ثامر جاسم شهيد٤٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد432

2204573608ذكرعادل عدنان حسن سلمان٢٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد433

2204573590ذكرمحمد امي   شعالن سهيل٦٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد434
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2204573147ذكرعبدالكريم علي عبطان دهش١١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد435

2204572968انثىزيتون حسي   مراد حمادي٦٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد436

ي٢٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد437
2204572954ذكرفريد مجبل حسي   صخ 

2204572660ذكرعبدهللا علي حسي   علوش٤٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد438

2204572485ذكرعبدالرحمن ظاهر خميس ضاري١٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد439

2204572438ذكرعدنان محسن حسن مسلم٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد440

2204572432ذكرحيدر نوري صادق لطيف١٠٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد441

2204572418ذكرمحمود عبدالوهاب ابراهيم سلمان٣٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد442

2204572217ذكررزاق امي  رشيد حمد٦١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد443

2204572148ذكراوس علي برهان علي٩٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد444

2204572124انثىصباح عبدالرسول عبدالرضا رشيد٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد445

2204572117ذكركريم عبد عيد خلف١٣٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد446

2204571887ذكرزياد طارق احمد ذرب٣٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد447

2204571807انثىايناس عودة جاسم خلف١٣١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد448

2204571699انثىسعاد زياد جياد عذاب٥٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد449

2204571633ذكراياد اسماعيل خليل كمر٣٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد450

2204571603انثىعتاب جاسم نصيف جاسم٢٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد451

2204571576ذكررياض نارص عبدالرزاق محمد٢٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد452

2204571547ذكرعصام علي مجلي احمد٨٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد453

2204571393انثىاشواق فهد عبود عبهول٨٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد454

2204571372انثىنورا حكمت عبد العزيز  نرص١٣٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد455

2204571359ذكرصالح عبد رشيد حسن١٢١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد456

2204571340انثىالهام نعمة محمود حطاب٥٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد457

2204571333ذكرخالد علي امي   خليل١٠٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد458

2204571247ذكراحمد حميد حسي   عبود٤٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد459

2204571240ذكروسام سامي عبدهللا سليمان٣٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد460

2204571217ذكرعلي  هادي فيحان جواد١٣٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد461

2204571212ذكروسام  رشيد جاسم محمد١٣٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد462

2204571171انثىندى محمد ابراهيم داود١٢٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد463

ي١٠٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد464
 
2204571103ذكراركان عبدالودود سلمان رزوف

2204571096ذكرعباس مهدي صالح محل١٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد465

ي اميش شالهي٣٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد466
2204571090ذكراحمد راض 

2204571054ذكرعدي جاسم محمد حسن٥٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد467

ى سليمان احمد حسي  ١٠١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد468 2204571047انثىبرسر

2204571039انثىكولشان جالل مصطف  محمد٣٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد469

220457954انثىامل سهام حامد محمد٧٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد470

220457911ذكرقصي كريم حسن عبد١٠٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد471

220457893ذكرمرتص  نصيف جاسم محمد٤٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد472

220457851ذكرحاتم احمد نغيمش زوين٩٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد473
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220457846ذكرسعد علي خليفة مدلول١١٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد474

220457819ذكرنرص محمد كاظم  عباس١١٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد475

220457802ذكرضياء عادل مهدي نصيف٢٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد476

220457793ذكرحسني   فاضل عباس معله١٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد477

220457766ذكرفائز كريم  صالح عبدهللا٩٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد478

220457759ذكرزهي  علي شعالن سلمان٦٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد479

220457739ذكرسعد عبدهللا نواف حمادي١٠٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد480

220457690ذكرقصي احمد يوسف عبدالهادي٤٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد481

220457633ذكرياسي   طه جاسم محمد٧٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد482

ي٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد483 220457627انثىميسون سالم فاروق الدملوح 

220457580ذكررعد عبدالحسي   حنتوش جوعان٩٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد484

220457533ذكرياسي   محمد مطلك عمر٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد486

220457508انثىضفاف بحر احمد معيوف١٠٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد487

220457500ذكرمحمد توفيق حسي   عالوي٤٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد488

220457457انثىاسماء عباس صالح عباس١٠٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد489

220457457انثىهديل حسي   ياس  خضي ١١٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد490

220457451ذكرعمر صبخي عبدهللا ياسي  ٤٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد491

220457447ذكرمحمد ابراهيم عبدهللا محمد٩٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد492

220457445ذكرحسن نوري سلمان العلوي٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد493

220457440انثىخلود عبدالمجيد شاكر محمود١١٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد494

220457429انثىاديبه رحيم ساجت صالح١٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد495

لينا تركي ابراهيم فارس١٢٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد496
220457411انثى

220457397ذكرزياد حمد عباس اسود٧٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد497

220457390ذكرعبد كاظم سالم مطر٥٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد498

220457388انثىسحب يعسوب رفيق شوكت١٢٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد499

220457374ذكرخميس احمد عبدالحليم عبدهللا٧٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد500

ثناء علي مرير وسيج٢٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد501
220457371انثى

 علي محمد٦٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد502
220457359ذكرطه حسي  

220457357ذكرسعدي كريم موىس محمود١٣٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد503

220457355انثىفائزة كاظم محمد وليد١١٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد504

220457352ذكرليث رافع خلف محمود٤٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد505

220457349انثىهيفاء ابراهيم علوان عكاب١٣٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد506

220457348ذكرعدنان عبدالقادر محمد شيخو٨٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد507

220457344انثىرواء عصمت عراك حمد٥١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد508

220457343ذكرعبدالوهاب يونس جهاد عزيز٥٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد509

220457336ذكرصباح ناهي فجر مثث ٢٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد510

220457328ذكرعماد عناد شالل حسي  ١٣٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد511

220457325انثىهبة عباس نارص كاظم٦٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد512

220457308انثىحال فيصل رحيم خلف٨٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد513
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220457306ذكرفالح مرزة عبود كمونه٤٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد514

220457295ذكرمحمد فاخر جاسم فلخي٨٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد515

ي عباس٨٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد516 220457289ذكرجعفر جاسم صي 

220457284ذكروسام محمد كريم احمد٦٨ائتالف الوطنية١٨٥بغداد517

220457275انثىزينة  حسن  زيدان احمد١١١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد518

220457271ذكرقصي حاتم حسي   عبدهللا٥٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد519

220457266ذكريوسف زبن خضي  يونس٣١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد520

220457254ذكرنوري جاسم زيدان مخلف١٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد521

220457234ذكرمحمد ابراهيم كمر سهيل١١٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد522

220457215ذكرحسي   جاسم محمد عباس٣٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد523

220457207ذكرقحطان حسن سعدون رغيف٣٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد524

220457199انثىبشائر حمزة عزيز السعيد٦٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد525

220457198ذكرمحمد عامر محمد شكر٦٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد526

ى  فليح عبد الحسن جاسم١٢٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد527 220457191انثىبرسر

220457160ذكراسماعيل ابراهيم جميل حمد١٢٣ائتالف الوطنية١٨٥بغداد528

220457150ذكررائد عبدالعزيز عبدالحافظ عبدالقادر٨٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد529

220457144ذكرمؤيد  نوري نعمة علي١٣٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد530

ي سلمان علي٧٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد531 220457133ذكررفعت صي 

220457129ذكرفاضل عواد احمد نرص١١٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد532

220457126ذكرعبد مرسبت احمد حجيج٦٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد533

220457123ذكرسؤدد محسن عباس حمودي١١٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد534

220457121انثىضمياء شفيق عطية عباس١٢٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد535

220457120ذكرعبدالكريم رومي سعد بيوض٨٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد536

220457118انثىزينب جميل  مجيد محمد١١٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد537

220457116انثىبلسم وليد حسي   غانم٥٩ائتالف الوطنية١٨٥بغداد538

22045797ذكراوس جبار كريم فهيد٩٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد539

22045795ذكرمصطف  عبدالكريم مصطف  صالح٧٠ائتالف الوطنية١٨٥بغداد540

22045791ذكرزيد ماجد طه محمد١٠٥ائتالف الوطنية١٨٥بغداد541

هند فائز علي محمد٥٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد542
22045789انثى

22045783انثىاالء صالح مهدي عبود٩٦ائتالف الوطنية١٨٥بغداد543

22045775انثىاقبال كاظم فضالة كريم٨١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد544

ي صالح خلف١٢٧ائتالف الوطنية١٨٥بغداد545
 
22045763انثىسعاد رزوف

22045754ذكراحمد سهام عبدالرزاق حلمي٧١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد546

22045751انثىلينا عبدالجبار محمود خضي ٧٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد547

22045744ذكرحاجم مهدي صالح عبدالرحمن٤١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد548

22045730ذكرليث صباح خليف فرحان٩١ائتالف الوطنية١٨٥بغداد550

22045728ذكراحمد جميل  عباس خرص ١٢٢ائتالف الوطنية١٨٥بغداد551

22045714ذكرسالم موىس ساوا ابونا١٢٤ائتالف الوطنية١٨٥بغداد552

21618559710ذكرحيدر جواد كاظم العبادي١ائتالف النرص١٥٨بغداد553
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ي٣٥ائتالف النرص١٥٨بغداد554
2161859970ذكرعالء سكر شحان الدلف 

 علي كريم فنجان٤٢ائتالف النرص١٥٨بغداد555
2161857578ذكرحسي  

2161856911ذكرطه هاتف مخي محمد١٩ائتالف النرص١٥٨بغداد556

2161856702ذكرحيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي١٠ائتالف النرص١٥٨بغداد557

2161856677ذكراراس حبيب محمد كريم٤ائتالف النرص١٥٨بغداد558

2161856353ذكرعلي فيصل فهد الفياض٣٦ائتالف النرص١٥٨بغداد559

2161854251ذكرحسي   سلمان محمد سلمان٣٩ائتالف النرص١٥٨بغداد560

2161853995ذكرحميد كاظم عواد راعي١٠٨ائتالف النرص١٥٨بغداد561

2161853751ذكرعباس حسي   صالح جعفر٣١ائتالف النرص١٥٨بغداد562

2161853413ذكرثائر عبدالجليل حيال جودة٥٩ائتالف النرص١٥٨بغداد563

2161853192ذكرحامد وزير عكار غضب١٣٨ائتالف النرص١٥٨بغداد564

2161853108ذكرعقيل خليل ابراهيم لطيف١٣١ائتالف النرص١٥٨بغداد565

2161853090ذكرعلي جبار حافظ جلس٢٨ائتالف النرص١٥٨بغداد566

2161853051ذكرشمد عبداالله محمد احمد٥٨ائتالف النرص١٥٨بغداد567

2161852941ذكرشامل محمد حسي   كهيه١٤ائتالف النرص١٥٨بغداد568

2161852658ذكرحيدر حسن جليل رحيم١٣ائتالف النرص١٥٨بغداد569

 علي مصحب شنان١٣٢ائتالف النرص١٥٨بغداد570
2161852507ذكرحسي  

 علي طاهر١١٠ائتالف النرص١٥٨بغداد571
2161852491ذكرعالوي حسي  

2161852284ذكرطارق جهان بخش فرمان١٧ائتالف النرص١٥٨بغداد572

2161852003ذكرعلي ضاري علي الفياض٢٣ائتالف النرص١٥٨بغداد573

2161851970ذكرفوزي عبدالواحد حميد منهل٦٣ائتالف النرص١٥٨بغداد574

هناء  تركي عبد حسن٢ائتالف النرص١٥٨بغداد575
2161851949انثى

2161851549انثىندى شاكر جودت ذياب١١ائتالف النرص١٥٨بغداد576

2161851514ذكرهاشم  عبد رضا حسن٩٩ائتالف النرص١٥٨بغداد577

2161851500ذكرفاخر حمود كاظم حداد٨٦ائتالف النرص١٥٨بغداد578

مهدية عبد حسن الالمي٣٣ائتالف النرص١٥٨بغداد579
2161851464انثى

ة محمد علي جواد١٢ائتالف النرص١٥٨بغداد580 سمي 
2161851428انثى

2161851388ذكرعيىس هاشم فالح يوسف٧٥ائتالف النرص١٥٨بغداد581

2161851320ذكرعلي حميد محمد جواد٢١ائتالف النرص١٥٨بغداد582

2161851264ذكراركان شهاب احمد كاظم٧٧ائتالف النرص١٥٨بغداد583

2161851234انثىعامرة خضي  عباس علي٣٠ائتالف النرص١٥٨بغداد584

قع١٥ائتالف النرص١٥٨بغداد585 2161851221ذكرعلي عبدالرحمن يونس المي 

2161851178ذكرطالب عبدالوهاب حسي   الساعدي٢٥ائتالف النرص١٥٨بغداد586

2161851055ذكرعبدالعباس حمود سالم شياع٢٤ائتالف النرص١٥٨بغداد587

2161851024ذكرمحمد حديد  حمود صالح٩٧ائتالف النرص١٥٨بغداد588

ي مهدي٧٦ائتالف النرص١٥٨بغداد589
216185986انثىنوال صادق تف 

216185986ذكرميثم عمران جواد درويش٦٥ائتالف النرص١٥٨بغداد590

216185980ذكرفاضل كاطع عزيز موىس٥٢ائتالف النرص١٥٨بغداد591

ي٣ائتالف النرص١٥٨بغداد592
 
216185943ذكرعباس حسن موىس البياب
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ي عفات علي٤٦ائتالف النرص١٥٨بغداد593
216185867ذكرحيدر صبخ 

216185851ذكرعادل كامل حاتم  حسي  ٤٧ائتالف النرص١٥٨بغداد594

216185840ذكررعد راهي عبدالواحد سكر١٠٧ائتالف النرص١٥٨بغداد595

216185812ذكرصائب طراد عبدالكاظم غثوان٧٠ائتالف النرص١٥٨بغداد596

216185799ذكراحمد جبار فرج ياسي  ٨٧ائتالف النرص١٥٨بغداد597

ي حاتم الحداد٢٩ائتالف النرص١٥٨بغداد598 216185754ذكرمني  صي 

216185752ذكرحاكم عبيد سلمان عراك٦٩ائتالف النرص١٥٨بغداد599

216185716ذكرعلي احمد سلمان امي  ٦٦ائتالف النرص١٥٨بغداد600

216185712ذكرعلي عبدهللا مظهظب الخطيب١٨ائتالف النرص١٥٨بغداد601

216185698ذكرعادل صابر فهد محيسن٨٠ائتالف النرص١٥٨بغداد602

216185680ذكراحمد جمعة زبون البهادلي٢٦ائتالف النرص١٥٨بغداد603

216185677ذكرعلي كريم مزعل رضيو٩٦ائتالف النرص١٥٨بغداد604

216185672ذكراحمد حامد عبدالرضا بويه١١٦ائتالف النرص١٥٨بغداد605

216185664ذكرمازن مهدي حبيب شبيب٥٣ائتالف النرص١٥٨بغداد606

216185638ذكرجاسم حمود منصور  حسي  ٩١ائتالف النرص١٥٨بغداد607

ي١٠٣ائتالف النرص١٥٨بغداد608
 
ي هاشم الطالقاب

216185626ذكرجميل غث 

ي صالح٢٠ائتالف النرص١٥٨بغداد609
 
216185625ذكرمحمود صالح عاب

216185613ذكرحسن عزيز علي نجم١١١ائتالف النرص١٥٨بغداد610

ان يوسف جي  محسن٨ائتالف النرص١٥٨بغداد611 216185589انثىني 

216185550ذكرعبدالمطلب حسان شالكة حسي  ٥٥ائتالف النرص١٥٨بغداد612

216185539ذكرحميد عديل نايف حرج١٣٣ائتالف النرص١٥٨بغداد613

216185537ذكرحميد عبدالكاظم داخل جبار٥٤ائتالف النرص١٥٨بغداد614

216185523انثىايمان سعد عناد بدن٨٢ائتالف النرص١٥٨بغداد615

216185519ذكرحيدر حميد جهاد حسي  ١٣٥ائتالف النرص١٥٨بغداد616

216185498ذكرهيثم علي كاظم ملهود٨٤ائتالف النرص١٥٨بغداد617

216185483ذكرعباس جبار محمد سعد٥٠ائتالف النرص١٥٨بغداد618

216185464ذكرفالح احمد فاضل عباس٤٠ائتالف النرص١٥٨بغداد619

216185447ذكرحامد جاسم حمادي عداي٥ائتالف النرص١٥٨بغداد620

216185427ذكرعباس كاظم عامر محمد٤٤ائتالف النرص١٥٨بغداد621

216185424ذكرجبار درويش جاسم بطيخ٧١ائتالف النرص١٥٨بغداد622

216185418ذكرنارص  محمود عبد حمود٩٣ائتالف النرص١٥٨بغداد623

216185416ذكرعبداالمي  محمود عباس عبدالوهاب٤٨ائتالف النرص١٥٨بغداد624

216185394انثىهناء  حسن جاسم شيال٤٩ائتالف النرص١٥٨بغداد625

216185381ذكرعبد فيصل حميد علي١٣٦ائتالف النرص١٥٨بغداد626

 سعد محمد علي٦٠ائتالف النرص١٥٨بغداد627
216185380ذكرياسي  

216185375ذكرمحمد هاشم محيسن اسمي ٨١ائتالف النرص١٥٨بغداد628

216185375انثىنور قيس عبود نصيف٥٧ائتالف النرص١٥٨بغداد629

216185374ذكرعباس فاضل عباس حمادي١٢٧ائتالف النرص١٥٨بغداد630

216185360ذكرواثق افرام بولص هندو٧ائتالف النرص١٥٨بغداد631
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216185355ذكرعبدالعال جاسب مزعل غلوم٩٢ائتالف النرص١٥٨بغداد632

 علي عودة١٦ائتالف النرص١٥٨بغداد633
216185355انثىزينب عبدالحسي  

216185347انثىايات  مظفر نوري فتخي٩٨ائتالف النرص١٥٨بغداد634

216185339انثىنادية مجيد حسي   محمد٣٨ائتالف النرص١٥٨بغداد635

216185330انثىصابرين ابراهيم عبد صالح١٢٣ائتالف النرص١٥٨بغداد636

216185328ذكراحمد اسماعيل عبداالمي  اسماعيل١٢٠ائتالف النرص١٥٨بغداد637

ى محمد علوان فتال٧٤ائتالف النرص١٥٨بغداد638 216185324انثىبرسر

216185315ذكرعلي عباس كاظم العبيدي١١٧ائتالف النرص١٥٨بغداد639

ابتسام عزيز علي حسن٣٤ائتالف النرص١٥٨بغداد640
216185311انثى

216185306ذكرحيدر عبدالرزاق حسن علي٢٢ائتالف النرص١٥٨بغداد641

216185291انثىاشاء اكرم فاضل جياد٩٠ائتالف النرص١٥٨بغداد642

216185286ذكرجاسم حميد عبيدة حمد١٢٨ائتالف النرص١٥٨بغداد643

راقية عبدالجبار  علي هيىسي٩٤ائتالف النرص١٥٨بغداد644
216185277انثى

216185275ذكرعباس فضال حمادي عبد٣٢ائتالف النرص١٥٨بغداد645

216185272ذكرمحمد عباس احمد ثامر١٠٤ائتالف النرص١٥٨بغداد646

216185265انثىزينب نارص كاظم الوحيلي٨٨ائتالف النرص١٥٨بغداد647

 علي شكر حمود٦٧ائتالف النرص١٥٨بغداد648
216185261ذكرحسني  

216185258ذكرمجيد راشد منيت وادي٧٣ائتالف النرص١٥٨بغداد649

216185256ذكرصفاء جمعة  عبد حسن٥٦ائتالف النرص١٥٨بغداد650

216185254ذكراحمد محمد طالب حسن١٠٠ائتالف النرص١٥٨بغداد651

ي٦٤ائتالف النرص١٥٨بغداد652
 
216185250ذكراحمد ريسان فرج الحمداب

216185243ذكرعمار طالب محمد حسي  ١٢١ائتالف النرص١٥٨بغداد654

216185230ذكرعبدالرحمن عبدهللا خميس جاسم١٠٦ائتالف النرص١٥٨بغداد655

216185229ذكرحسن بدير هاشم البهادلي٤٣ائتالف النرص١٥٨بغداد656

216185212انثىبان عبدالستار خرص  عباس١٢٢ائتالف النرص١٥٨بغداد657

216185211ذكرزيد مني  عبدالرزاق حمود٩٥ائتالف النرص١٥٨بغداد658

216185207انثىرواء حمدي رشيد حبيب٥١ائتالف النرص١٥٨بغداد659

216185196انثىهيفاء كاظم جابر عيىس١٣٧ائتالف النرص١٥٨بغداد660

216185194انثىسوسن شهيد برتو حسي  ٦١ائتالف النرص١٥٨بغداد661

216185187انثىرجاء سعدي لفته موىس١٢٤ائتالف النرص١٥٨بغداد662

216185172انثىهدى سهيل عبد محمد٧٢ائتالف النرص١٥٨بغداد663

216185160ذكرداود سلمان جواد كاظم٨٣ائتالف النرص١٥٨بغداد664

216185156انثىرشا  كاظم خريسان خلف١٣٠ائتالف النرص١٥٨بغداد665

216185156انثىرابحة قاسم ثجيل سباهي٣٧ائتالف النرص١٥٨بغداد666

216185145ذكرعبدالحسن جبار حسن محسن٦٨ائتالف النرص١٥٨بغداد667

216185142ذكرعلي عباس رسن سنيد١٠٢ائتالف النرص١٥٨بغداد669

216185140ذكرعلي محمد نوري تراب١١٥ائتالف النرص١٥٨بغداد670

216185138ذكرحسن سعد حسن عباس٧٨ائتالف النرص١٥٨بغداد671

216185138ذكرصالح نجم عبود صالح١٢٥ائتالف النرص١٥٨بغداد672
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216185133ذكرنزار سامي نرصي ال بو غوص٧٩ائتالف النرص١٥٨بغداد673

ي جرجيس١٢٦ائتالف النرص١٥٨بغداد674
216185122انثىانوار جميل بث 

216185114ذكرزيد شاكر محمد حسي  ١١٣ائتالف النرص١٥٨بغداد675

216185109انثىالهام جاسم محمد فليح٨٩ائتالف النرص١٥٨بغداد676

 يعقوب محمدعلي الهنداوي٤١ائتالف النرص١٥٨بغداد677
216185100ذكرعبدالحسي  

216185100ذكرمحمد خضي  عبود احمد٨٥ائتالف النرص١٥٨بغداد678

21618591ذكرمهند لؤي جوهر حسن١٠١ائتالف النرص١٥٨بغداد680

21618583ذكركاظم مرتص   محمد اسماعيل٢٧ائتالف النرص١٥٨بغداد681

ي٦٢ائتالف النرص١٥٨بغداد683 حميدة جهاد لوي    ح الغراب 
21618577انثى

21618575ذكربولص جرجيس بولص حنا١١٨ائتالف النرص١٥٨بغداد684

21618571انثىانسام مانؤيل اسكندر منصور١١٤ائتالف النرص١٥٨بغداد685

مها غانم علي عني ١١٩ائتالف النرص١٥٨بغداد686
21618565انثى

21618557ذكراسامة محمود حسي   عيىس١١٢ائتالف النرص١٥٨بغداد687

ي١٢٩ائتالف النرص١٥٨بغداد688 21618550انثىزينب سمي  محمد صي 

21618547ذكروسام عمر نوري فوزي١٠٥ائتالف النرص١٥٨بغداد689

ي١١٨بغداد691
10005834461ذكرعبدالحسي    عبد الرضا باقر محمد١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد692
1000584013ذكرجاسم موحان عبدال خماط٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد693
1000583474ذكرعلي جبي  الزم داخل٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد694
1000583186ذكرعلي  جاسم محمد خليفة٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد695
1000582248ذكرمحمد حسي   شذر حنضل١٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد696
1000582183ذكرقيس اسماعيل جبار محمود١١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد697
1000581607ذكرسامي سلومي واحد مساعد٢٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد698
 علي نارص صبخي١٨تيار الحكمة الوطث 

1000581572ذكرحسي  

ي١١٨بغداد699
انسجام  عبدالزهرة جواد علي٤تيار الحكمة الوطث 

1000581533انثى

ي١١٨بغداد700
1000581468ذكرعالوي نعمة مول طارش٢٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد701
1000581247ذكرسعدون  ثامر حمادي شمد٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد702
1000581237ذكرسعد سادر حمدان سالم٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد703
1000581162ذكررعد فيصل عباس عبدهللا٥٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد704
1000581145ذكرعباس مزبان عسكر عليوي٢٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد705
1000581134ذكرمحمد عمران حمزه فحل١١٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد706
1000581089انثىهدى محمد مثث  مشيت٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد707
1000581069ذكرمحمد  عيىس نارص هيجل٢١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد708
1000581036ذكرعلي حسي   عباس دهش٣٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد709
1000581028ذكرمحمد جاسم محمد خماس١٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد710
1000581017ذكرمالك  نعمة حواس ولي٨٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد711
100058992ذكرسعدون  جبار نادر حالي٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد712
100058963انثىيرسى سعيد حميد شطب٦٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد713
100058956انثىوداد عالء محمد هادي١٠٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد714
100058934انثىهدى جليل محسن بدر١٦تيار الحكمة الوطث 
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ي١١٨بغداد715
100058901انثىاعتماد لطيف حسي   عجود٤٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد716
100058878ذكراحمد كاظم موزان حسن١٢٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد717
100058874ذكرفارس طالب فارس مغي ١٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد718
احالم سالم ثجيل علي١٢تيار الحكمة الوطث 

100058839انثى

ي١١٨بغداد719
فاطمة محسن سيد علي٢٠تيار الحكمة الوطث 

100058799انثى

ي١١٨بغداد720
100058783ذكرقاسم محمد جاسم محمد٧٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد721
100058745ذكرحيدر عبدالرضا جي  علي٥٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد722
100058740ذكرسعد  علي حسن فرحان١٢٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد723
100058679ذكرعالء قاسم مهدي جابر٢٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد724
 سلمان علي٩٣تيار الحكمة الوطث 

100058612ذكرعدنان عبدالحسي  

ي١١٨بغداد725
100058595ذكرمحمد شالل عباس حمود٥١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد726
100058590ذكرعلي حسي   حافظ محمد١١٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد727
100058587ذكرعبدهللا فليح عبدالحسن محمد٣٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد728
100058579ذكرنزار قحطان حسن جي ١٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد729
100058518ذكرصباح درع عبد رهيف٤٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد730
100058505ذكررشيد حسن نرصهللا هزاع٢٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد731
100058493انثىامل حسن ميذاب نحو٦٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد732
100058468ذكرحيدر مطر علي خالوي١٣٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد733
100058466ذكراسالم كاظم حسن رستم٣٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد734
100058427ذكرعزالدين حسي   فرحان لوي    ع٦٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد735
100058422ذكرهاشم بريسم كشاش ونس١٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد736
100058418ذكرصادق جعفر عباس كاظم١٣٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد737
100058413ذكرسعد سلمان عبيد عزيز٦٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد738
100058404انثىنبأ عبد الخالق عثمان حاتم١١٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد739
100058391ذكرمؤيد  جي  حميدي محيبس٥٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد740
100058386ذكرعبدالزهرة محمد غضب خلف٤٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد741
100058369انثىحال تايه عمران حسون٩٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد742
100058338ذكرعمار ابراهيم محمد حسن١٣١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد743
100058273ذكرعبداالمي  كاظم عبدالحسي   رسول٤٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد744
100058269ذكرصادق جاسم كاظم سلمان٣٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد745
ي١٠٣تيار الحكمة الوطث 

ي كباىسر 100058262ذكرغالب جاوي لعيث 

ي١١٨بغداد746
ي طعمة سلمان ملوح٢٦تيار الحكمة الوطث 

100058260ذكرمنخ 

ي١١٨بغداد747
100058249ذكرطالب حسن درهش حبيب٣١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد748
 سامي كزار سويدان٩٠تيار الحكمة الوطث 

100058244ذكرمصطف 

ي١١٨بغداد749
100058240ذكرعالء حمودي جاسم حمود٨٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد750
100058225ذكررياض وحيد نعمة عجيل٣٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد751
100058223ذكرحميد جاسم عبدالسادة كرلوش٤٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد752
100058219ذكرامجد كاظم مجيد حمد٤٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد753
100058210ذكرقاسم كاظم حسي   محمد٦٧تيار الحكمة الوطث 
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ي١١٨بغداد754
100058208ذكرمحمد مذخور مهاوي فهد١٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد755
100058204ذكراحمد طالب كاظم خميس١٢٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد756
100058202ذكرايرس ابراهيم مي  علي٧٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد757
100058195ذكرمحمد  رسن عبد هالل١٠١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد758
خلود حسن عطية علي٨٨تيار الحكمة الوطث 

100058193انثى

ي١١٨بغداد759
ف علي١٣٧تيار الحكمة الوطث 

100058192ذكرمحمد حسي   مرسر

ي١١٨بغداد760
100058191انثىندى  جبار الزم حويزاوي٨٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد761
100058185ذكرثائر رحيم يونس علي٦١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد762
100058184انثىعبي  محمود شاكر ريكان٣٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد763
100058178انثىحنان نوري حنون عكار٥٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد764
100058177انثىنضال كمر  عبدالواحد فنجان٤٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد765
100058171انثىسحر عيىس حمزه حنضل٢٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد766
100058170انثىامنة عبد نعمه محسن١٠٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد767
100058169ذكرجواد سلمان طاهر محمد١١٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد768
100058164انثىمنال حميد مجيد محمد٢٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد769
100058160ذكرياسي   محسن عبدالهادي كاظم٩٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد770
100058159ذكرذوالفقار حميد  لفتة خشان٨٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد771
100058144ذكرايهاب  ياش حسي   حبيب٩١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد772
  علي كنبار عباس٥٣تيار الحكمة الوطث 

100058141ذكرحسي  

ي١١٨بغداد773
100058139ذكرجميل عبد رماح عبد٨٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد774
100058136ذكرحسن هادي علي محيسن١٠٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد775
100058134ذكرعلي مطي  خليل بريسم٨٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد776
هبة علي عباس مهدي١٢٤تيار الحكمة الوطث 

100058131انثى

ي١١٨بغداد777
100058128ذكرخالد  علي حسي   روضان٦٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد778
ي حسن غازي١١٥تيار الحكمة الوطث  100058128ذكرحسن لعيث 

ي١١٨بغداد779
100058125ذكرمنعم سالم جاسم طاهر١١٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد780
ي حمد٤٨تيار الحكمة الوطث 

 
100058124انثىايمان قاسم هاب

ي١١٨بغداد781
100058124ذكرمحمد غازي فخري عبد الغفور٩٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد782
100058120انثىرضاب حافظ جميل كايد٣٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد783
100058118ذكرجاسم حلو نعمة مخي١١٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد784
ي سلمان٩٥تيار الحكمة الوطث  100058110ذكرقتيبة ستار عبد النث 

ي١١٨بغداد785
100058107ذكرمهند كاظم سلمان مناوي٥٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد786
100058104ذكراكرم علي عبدهللا حمود١١٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد787
ي عبود٨٢تيار الحكمة الوطث 

 
10005896ذكرقادر هيال شاف

ي١١٨بغداد788
10005893ذكروسن سلمان داود عودة٩٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد789
10005893ذكرعمر مزهر زامل فرادي١١١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد790
10005886ذكرجعفر جي  محمود خنجر١٢٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد791
10005884ذكرلؤي فرحان زغي  شالي١٣٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد792
10005881ذكرفاضل عبداالمي  حبيب زين العابدين٧١تيار الحكمة الوطث 
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ي١١٨بغداد793
10005878ذكراياد احمد محمد حسي  ١٢٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد794
 حسي  ١٢١تيار الحكمة الوطث 

10005874ذكرمحمود حسي   مصطف 

ي١١٨بغداد795
10005872ذكراحمد خرص  عبدالواحد مجيد١٠٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد796
10005871انثىعالية  جاسم جبار فرص١٣٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد797
 محمد علي١٣٢تيار الحكمة الوطث 

10005869انثىرغد حسي  

ي١١٨بغداد798
10005868ذكرقيس  علي حسي   جي ٣٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد799
 علي فضل١٠٩تيار الحكمة الوطث 

10005867ذكربسام حسي  

ي١١٨بغداد800
10005863ذكرهشمت عيىس محمد احمد١٠٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد801
10005863ذكرفكرت محمود حميد مجيد٧٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد802
10005860ذكرسالم عبد توماية علي٧٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد803
10005859انثىالهام شنته احمد صالح١٠٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد804
10005856انثىثامرة كامل كريم رشيد٧٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد805
10005852ذكرماهر زكي فيصل علي٤٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد806
10005846انثىندى  محمد رضا جعفر٦٠تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد807
اكرام موفق علي مصلح٥٢تيار الحكمة الوطث 

10005844انثى

ي١١٨بغداد808
10005843ذكرموىس  سلطان جواد محمد٥٧تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد809
ي٧٩تيار الحكمة الوطث 

10005838ذكرحبيب شالل محسن مصخ 

ي١١٨بغداد810
ي لفتة٤١تيار الحكمة الوطث  10005838ذكرعدي كريم لعيث 

ي١١٨بغداد811
10005838ذكرماجد فرج سلومي عبداالحد٧٤تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد812
فاطمة سامي عبدالقادر عبدالوهاب٨٠تيار الحكمة الوطث 

10005837انثى

ي١١٨بغداد813
10005837ذكرموفق خضي  عباس طعمه٥٨تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد814
مي   مجيد رشيد مصطف ١٣٠تيار الحكمة الوطث  10005832انثىشر

ي١١٨بغداد815
10005831ذكررياض محمد مزهر خلف٧٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد816
10005829ذكركاظم  جاسم وادي رسن٧٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد817
10005825ذكرسعد كريم حسي   غضيب٦٣تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد818
10005825ذكرحيدر مشكور عبدالخان عويض٨١تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد819
ي هادي١٢٩تيار الحكمة الوطث  10005823ذكرلؤي جاسم صي 

ي١١٨بغداد820
مي داود جيجان زوير١٢٨تيار الحكمة الوطث 

10005822انثى

ي١١٨بغداد821
ي١٢٠تيار الحكمة الوطث 

10005821انثىامال تاري عبد حريىسر

ي١١٨بغداد822
10005820انثىنىه موحان فالح موىس١١٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد823
10005818ذكرخالد  محمد علك كاظم٩٩تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد824
10005812انثىمارب  يوسف حمدان عامر٣٦تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد826
1000584ذكراحمد عبدعلي خضي  عيىس٦٢تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد827
1000583ذكرمحمد عبدعلي جواد كاظم١٠٥تيار الحكمة الوطث 

ي١١٨بغداد828
1000581انثىسهاد   موحان حاتم حسن٩٢تيار الحكمة الوطث 

ي١٦٨بغداد829
 
9986610116ذكرطالل  خضي   عباس  كعيد٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد830
 
998666414ذكراحمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد831
 
998664105ذكرظافر ناظم سلمان محمود١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد832
 
998663760ذكريحث   عارف جاسم محمد٤تحالف القرار العراف
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ي١٦٨بغداد833
 
998663474ذكراحمد  عبد حمادي شاوش٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد834
 
998662910ذكرصالح ياسي   محمد حسون٧٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد835
 
998662591انثىوحدة محمود فهد عبد٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد836
 
998662295ذكرمحمد عبدهللا مطلك مدب١١٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد837
 
998662241ذكرياسي    محمد حمد خلف٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد838
 
998662009ذكرنديم عدنان محجوب مصلح٣٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد839
 
998661905ذكرمحمد كعود حسن محيميد٥٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد840
 
998661615ذكرمهيب محمد اسود غافل١٢٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد841
 
998661572ذكرمنعم خميس مخلف مشحن٩٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد842
 
998661565ذكرفيصل كربت عبد محمد٣٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد843
 
998661541ذكرمحمد فاضل جاسم محمد٤٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد844
 
998661539انثىشهالء نايف احمد جاسم٢٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد845
 
998661473ذكرخالد طالب كاظم جدي٥٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد846
 
998661409ذكرعباس شياع علوان حسن٢٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد847
 
998661370ذكرزيد عبد الوهاب اسماعيل عبد الرحمن١١١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد848
 
998661165ذكراركان فخري عبود علي٢٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد849
 
998661144ذكرخضي  نشمي نارص حسي  ٦٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد850
 
998661141ذكرعبدالكريم  علي ياسي    خلف٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد851
 
ي عبيد حمود٤٠تحالف القرار العراف 998661106ذكرعبدالحميد ناح 

ي١٦٨بغداد852
 
998661104ذكرعلي  مخلف حمد خليفة٩٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد853
 
998661083ذكرصالح كامل متعب محمد٨٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد854
 
998661079ذكرمحمد فارس جلوب عبود٩٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد855
 
998661019ذكرمحمد اسماعيل  محمود خضي ٤٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد856
 
99866831ذكرلؤي كريم عبد خضي ١٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد857
 
99866829ذكرمحمد قاسم كيطان عنفوص٧٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد858
 
99866821ذكريحث  غازي نارص حسي  ٣٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد859
 
99866821ذكرقحطان عودة صبار مزود١٢٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد860
 
99866813ذكرعثمان عادل نواف  مطر١٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد861
 
99866746ذكرسعدون عبيد ضاحي عبد٩٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد862
 
99866743ذكرغزوان فيصل عبدالحليم صالح٦٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد863
 
99866672ذكرياش جاسم محمد احمد٨٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد864
 
99866668انثىاسماء اسماعيل  حسي   خلف٧٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد865
 
99866662ذكرارشد نعمان سعد حمزه١١٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد866
 
99866645ذكرسلمان خلف طابوق حمد١٣٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد867
 
99866639ذكرنافع عبد هلل حافظ هجيج١٠٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد868
 
99866606ذكرياش عباس حمادي حمد١٠٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد869
 
99866598ذكرحسي    جاسم محيميد احمد٤٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد870
 
99866573ذكرارشد مزاحم مجبل راشد١٠٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد871
 
شيماء زكي سلمان معروف٥٥تحالف القرار العراف

99866550انثى
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ي١٦٨بغداد872
 
99866548ذكرغزوان كامل بشي  معروف١٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد873
 
99866546ذكردريد نجم عبد خضي ٦٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد874
 
 عواد علي نصار١٠٨تحالف القرار العراف

99866524ذكرحسي  

ي١٦٨بغداد875
 
99866511ذكرطامي احمد معروف مشوح٥٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد877
 
99866465ذكرمحمد دلف صالح حمادي٨١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد878
 
99866446انثىفاتن عبد الجبار جواد حمزه٢١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد879
 
99866444انثىمنال المعتصم عبدالرحمن احمد٤٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد880
 
99866422ذكرجبار ستار داود دلي١٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد881
 
99866420انثىسحر  محسن عبود سلمان٤٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد882
 
99866411ذكرطالب يوسف صايل حمود٦٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد883
 
99866408انثىايمان عاضي غضبان حسن١٢٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد884
 
99866407ذكرعدنان جميل محمود حميد٣٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد885
 
ميسم علي محمد عباس٨٥تحالف القرار العراف

99866406انثى

ي١٦٨بغداد886
 
99866400ذكركاظم جواد كاظم مناحي٣٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد887
 
99866399انثىنبأ فاضل صالح خلف٨٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد888
 
99866391انثىسندس هالل سند راشد٧٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد889
 
99866387انثىندى عبدالواحد محمد خلف١٣١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد890
 
99866360انثىعروبة  مجيد عاشور شهاب٢٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد891
 
99866360ذكرعامر عبدالجليل علي سلمان٩١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد892
 
99866360ذكرهاشم كربت عبد محمد٢٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد893
 
99866359انثىوسن عدنان هاشم محمود٦٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد894
 
99866358انثىازهار  عبدالكريم  عبدالوهاب  احمد٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد895
 
99866356ذكراسماعيل خليف علوان شيحان١١٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد896
 
99866343ذكرفائق علي عبدالرسول عبدهللا١٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد897
 
99866340ذكرهشام عبدهللا حسون حمد١٠٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد898
 
ي فخري عبدالوهاب٦١تحالف القرار العراف

99866337ذكرمعتصم عبدالغث 

ي١٦٨بغداد899
 
99866336ذكرسيف الدين عبدالقادر عباس  تايه٦٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد900
 
99866328ذكرماجد حامد حسي   مرهج١٢٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد901
 
99866314ذكرمصعب رشيد عبدهللا سالم٢٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد902
 
99866304ذكرعصام ابراهيم راشد برغوث٦٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد903
 
99866297ذكرسعد نصيف محمد جي ٧٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد904
 
99866291انثىنادية عبد شحاذه جاسم١٣٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد905
 
99866283ذكرحميد موىس جاسم لطيف٩٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد906
 
 ابراهيم مني  ابراهيم٢٣تحالف القرار العراف

99866281ذكرمصطف 

ي١٦٨بغداد907
 
99866280ذكرخالد رشيد  جاسم حمادي١٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد908
 
ى علي فيصل مغي ٢٠تحالف القرار العراف

99866275انثىبرسر

ي١٦٨بغداد909
 
99866271انثىسهيلة جليل مصطف  ناظم١١٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد910
 
99866268ذكراحمد  حديد سعد محمد١٢٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد911
 
99866265ذكرسعد  حمادي نارص عيىس١٩تحالف القرار العراف
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ي١٦٨بغداد912
 
99866263انثىسهام هاشم طه عبود١٠٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد913
 
99866262ذكرسعد عبدالستار  عبدالجبار صالح٨٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد914
 
99866254ذكرلطيف عباس محمد علي٥٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد915
 
99866251ذكرعمر طلب درع ظاهر١١٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد916
 
ي عابس٩٢تحالف القرار العراف

99866243ذكرعلي  مسلط ثويث 

ي١٦٨بغداد917
 
99866240انثىافراح محمد عمر فيصل١٢٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد918
 
99866238ذكرجمال حسن عبدهللا عبد١٠١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد919
 
99866235انثىزينة  جالل جاسم محمد٨٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد920
 
99866222انثىاسماء زيد منهل مانع٣٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد921
 
99866220انثىفتحية غازي عبدهللا احمد٦٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد922
 
99866219ذكرخالد مهدي صالح علي٤٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد923
 
 علي٣٩تحالف القرار العراف

99866212انثىجنان غازي امي  

ي١٦٨بغداد924
 
99866201ذكررشيد احمد جاسم ابراهيم٤١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد925
 
ي نصيف جاسم٦٥تحالف القرار العراف 99866200انثىالحان صي 

ي١٦٨بغداد926
 
99866196ذكرعبدالرزاق غثيث سوعان شالش٤٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد927
 
99866195انثىسلوى احمد مجيد محمود٥٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد928
 
99866187ذكرخالص خميس نارص كطر١٣٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد929
 
99866174ذكرحسام منذر نوماس سلمان٩٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد930
 
99866166ذكرياسي    مصطف  لزام محمد١٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد931
 
99866157ذكرهيثم محمود نجم عبدهللا١٠٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد932
 
ي رشيد صادق١٢تحالف القرار العراف

99866154ذكرهمام راض 

ي١٦٨بغداد933
 
99866149ذكرمصعب شي محمود سلمان١١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد934
 
ي عبيد١١٣تحالف القرار العراف

99866143انثىلينا غانم راض 

ي١٦٨بغداد935
 
99866137انثىغفران غازي ابراهيم عبدالرحمن٧١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد936
 
99866128ذكرسعد مجيد محمود خلف٧٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد937
 
99866125ذكرماجد كيف مريود دحام٣٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد938
 
99866123انثىسلوى سمي  عبدالرزاق عبدالوهاب٧٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد939
 
99866117ذكرمحمد عبدالستار  ابراهيم عباس٩٤تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد940
 
99866117ذكرعبدالنارص احمد حمد عياش١٣٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد941
 
99866106ذكرعباس علي محمود ولي٨٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد942
 
99866105انثىمها صبخي محمد محمود٧٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد943
 
99866105ذكراسماعيل رحيل عودة كاضي١٢٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد944
 
اق مني  محمد عبدالرزاق٧٣تحالف القرار العراف 99866102انثىاشر

ي١٦٨بغداد945
 
99866100ذكرمشعان شديد عبيد حمادي٥٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد946
 
9986693ذكرحذيفة حماد عبد عصمي٥٩تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد947
 
9986690انثىاشاء هاشم دحام احمد١٠٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد948
 
9986688انثىسليمة حماد دعبول جاسم٣٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد949
 
يف شاكر خليل٥١تحالف القرار العراف 9986688انثىرشا شر

ي١٦٨بغداد950
 
9986687ذكرخالد هاشم خضي  شالش١٣٣تحالف القرار العراف
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ي١٦٨بغداد951
 
9986679ذكرسلمان احمد ضيدان مبارك١١٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد952
 
مائدة حمزة حسن علي٥٦تحالف القرار العراف

9986669انثى

ي١٦٨بغداد953
 
9986660انثىوديان اسماعيل  رحيم ريحان١٢٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد954
 
رفل نزار طه مكي٢٥تحالف القرار العراف

9986659انثى

ي١٦٨بغداد955
 
9986659ذكرحارث خميس هادي صالح٣١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد956
 
9986658انثىنادية لطيف عبدهللا علي١١٠تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد957
 
عائدة زكي خليل بشي ٤٣تحالف القرار العراف

9986652انثى

ي١٦٨بغداد958
 
9986647انثىانتصار عباس حمادي خلف١٣٧تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد959
 
9986647انثىاشاء سامي سليم مراح٨٢تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد960
 
9986647ذكرمحمد مكرم مصطف  محمود١٠٦تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد961
 
9986643ذكراسماعيل عبد صالح محسن١١٥تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد962
 
9986639ذكرثامر عدنان فرحان عبد هلل١٢١تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد963
 
9986637انثىشذى ابراهيم هاشم ابراهيم١٢٣تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد964
 
9986634ذكرشي عبدهللا شعبان عيىس٨٨تحالف القرار العراف

ي١٦٨بغداد965
 
ف الدين عزيز رفيق١٣٦تحالف القرار العراف 9986626انثىدينا شر

ي١٦٨بغداد966
 
9986624انثىفائزة احمد عبدهللا صالح٩٨تحالف القرار العراف

977476760ذكرليث مصطف  حمود جزاع١٣٨تحالف بغداد١٤٩بغداد967

ي عبد٧تحالف بغداد١٤٩بغداد968
 
977475911ذكريونس  قاسم شغاب

977475269ذكرمحمود حسي   مطلك شلش٩٩تحالف بغداد١٤٩بغداد969

977474514ذكرحميد جسام محمد كسار٦تحالف بغداد١٤٩بغداد970

977474188ذكرمحمود داود سلمان موىس١تحالف بغداد١٤٩بغداد971

977474138ذكرمظهر خرص  نارص حسي  ٤تحالف بغداد١٤٩بغداد972

977473817ذكربشار عدنان نجم عبد هللا٣تحالف بغداد١٤٩بغداد973

977473530ذكرمحمود خلف علي حسن٨٥تحالف بغداد١٤٩بغداد974

977473001ذكروسيم عبد مزيد خلف١١تحالف بغداد١٤٩بغداد975

ي٥تحالف بغداد١٤٩بغداد976
 
977472904انثىأال تحسي   حبيب طالباب

977472647ذكرعلي  احمد جاسم حمادي١٥تحالف بغداد١٤٩بغداد977

977472614انثىسها  هشام سياب  مزوق١٠٠تحالف بغداد١٤٩بغداد978

977472435ذكرصبار مذب عذاب شطب٢تحالف بغداد١٤٩بغداد979

977472170ذكرعبدالجبار  كريم  حمادي محمود١٦تحالف بغداد١٤٩بغداد980

977472067ذكرعلي  حسي   محمد عبد٤٦تحالف بغداد١٤٩بغداد981

977471892ذكرمحمد جواد كاظم فرحان٣٧تحالف بغداد١٤٩بغداد982

977471633ذكرمشعان ركاض ضامن عبد هللا٦٦تحالف بغداد١٤٩بغداد983

977471461ذكرفالح محمود احمد جميل٢٤تحالف بغداد١٤٩بغداد984

977471365ذكرعمر  هيجل  حمد شبيب١٠تحالف بغداد١٤٩بغداد985

977471182ذكرهشام داود عزيز عباس٥٩تحالف بغداد١٤٩بغداد986

977471142ذكرمهند وليد عبيد ياسي  ١٤تحالف بغداد١٤٩بغداد987

977471141ذكرمحمد جاسم محيميد جاسم٢٥تحالف بغداد١٤٩بغداد988

977471131ذكرصالح الدين حسن عبيد مضغن٦٠تحالف بغداد١٤٩بغداد989
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977471047ذكرجاسم محمد خلف  سلوم١٢تحالف بغداد١٤٩بغداد990

977471047ذكرفاخر نجم عبدهللا  خلف٢٣تحالف بغداد١٤٩بغداد991

977471022ذكرعماد كاظم محمد ابراهيم٨٧تحالف بغداد١٤٩بغداد992

ي عليوي عباس٩تحالف بغداد١٤٩بغداد993 97747965انثىغروب صي 

ي شهيد عجرش١٢٩تحالف بغداد١٤٩بغداد994 97747933ذكرجاسم خي 

97747885ذكرعصام هاشم سلمان ذعار٨تحالف بغداد١٤٩بغداد995

97747852ذكرمحمد عبدهللا مهدي عبدالجبار١٣٧تحالف بغداد١٤٩بغداد996

97747827انثىايمان  مزاحم اسماعيل  فهد٤١تحالف بغداد١٤٩بغداد997

97747751ذكراسماعيل  خرص  فضيل عباس١٢٠تحالف بغداد١٤٩بغداد998

97747691ذكرخالد وليد احمد عبد٣٣تحالف بغداد١٤٩بغداد999

97747644ذكرقيس شذر خميس حسي  ١٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1000

97747623ذكرصباح  عبد هللا عباس صالح٤٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1001

97747594ذكرفيصل اسماعيل حسي   احمد١٣٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1002

ي شلش٢٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1003
97747536ذكرصباح كاظم حاىسر

مي  نايف محمد محمود١٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1004
97747532انثى

97747502ذكرقائد طلب شنيي  عدنان٢١تحالف بغداد١٤٩بغداد1005

97747498ذكررافع  حميد خالد حمد٢٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1006

97747487ذكرحميد جاسم محمد جاسم٢٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1007

97747483ذكرصالح  تايه  عبد مطر٤٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1008

97747469ذكرسالم خليل ابراهيم حمادي٦٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1009

97747461ذكرثائر عبدهللا زعال  كريم٢٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1010

97747458ذكرعالوي  عبدهللا حسي   عبد٣٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1011

97747448ذكرجمعة جلوب حمد طينة٥١تحالف بغداد١٤٩بغداد1012

97747420ذكرنصيف جاسم خلف شبيب٣٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1013

97747399ذكرزياد طارق علي محمد٣٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1014

97747397ذكرعالء دلف انعيم حسي  ٤٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1015

97747392ذكررائد محمد خلف  محمد٣٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1016

97747365ذكرمجيد  عزيز حديد مهدي١٠٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1017

97747365ذكرخالد خليل ابراهيم محمود٥٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1018

ي٢٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1019
 
97747360انثىدانيال مجيد كاطع صاف

97747333ذكرنزار مريد خسباك رشيد٧٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1020

97747326انثىابتسام محمد جالل محمد٦٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1021

97747317ذكرقحطان ثامر علي  نجم٣١تحالف بغداد١٤٩بغداد1022

97747277انثىورقاء كاظم عليوي حمد٥٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1023

97747274ذكرعالء حسي   عباس سلومي١٣٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1024

97747262ذكرنصي  عيدان كاظم فزع٩٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1025

97747255ذكرصباح خلف جي  سيد١٢٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1026

97747246انثىجنان محمد جوري عباس٢٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1027

97747238ذكراحمد رشيد علي فياض٣٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1028
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97747237انثىقسمة مهدي نايف فارس٩٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1029

97747236ذكرنبهان محمد نواف حمد٩٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1030

97747225ذكرسامي  عنفوص ثامر عبد هللا٧٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1031

اع١١٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1032 97747223ذكرحسن  احمد عويد شر

97747214ذكرعلي  نجم عبود فليح٧٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1033

97747214ذكرحميد محمد عواد بارج٤٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1034

97747212ذكرقصي  حاتم علي حميد١١٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1035

97747206ذكرنهاد عباس شهاب احمد٥٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1036

97747184ذكرطارق  مصلح عجاج احمد١٠٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1037

97747176ذكربكر عبيد ساهي سلمان١٣٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1038

97747176انثىنغم  حامد عبد المهدي فنجان٧٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1039

ى شالل حبيب محمد١١٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1040 97747170انثىبرسر

97747162انثىهناء فرحان  حمادي  حسن١٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1041

97747157ذكرلؤي اسعد علي ابراهيم٩٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1042

97747157انثىشذى  صالح مهدي عبد هللا٩٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1043

97747149ذكرباسم محمد جاسم محمود٨٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1044

97747146انثىبركه مهدي صالح عبد هللا٨٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1045

97747143انثىنورة عقيل حسي   معن٦٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1046

97747143ذكرفراس جبي  مطر مطلك١٠٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1047

97747141ذكرعالء كاظم صالح حسي  ٦٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1048

97747134انثىرغد خلف ابراهيم خلف١٢٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1049

97747133انثىثامرة رواح سعيد حميد٦٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1050

97747131انثىرشا عبد كاظم برجس٧٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1051

97747130ذكرمهند فاضل صباح ماهود٨٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1052

97747125ذكرعبدالمنعم رشيد صالح حسي  ٦٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1053

97747123انثىثامرة عبد الباري سلمان عطية٥٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1054

97747123ذكرعلي  اسماعيل عليوي احمد١٠١تحالف بغداد١٤٩بغداد1055

97747122ذكركريم  صالح احمد جعاطه١٠٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1056

97747121انثىهالة كريم  رشيد عني ١٢١تحالف بغداد١٤٩بغداد1057

97747120ذكرحسن فالح حسن علي٥٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1058

97747111انثىمنار  سالم حميد نجم٤٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1059

97747105ذكرنجم عبيد يعقوب يوسف٨٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1060

97747103انثىحوراء خالد احمد محمد٨٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1061

97747101ذكرغازي  شهاب احمد حسي  ١٢٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1062

9774797انثىبدور عبد مرهج مارد٧٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1063

9774784ذكربسام زاير سلمان مزبان١٢٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1064

ي٣٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1065 9774782انثىهدى قيس حسي   صي 

9774779ذكرياس خضي  طه عبيد٤٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1066

ان نبيل شاكر محمود٥٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1067 9774775انثىني 
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ي جاسم٩٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1068
9774775ذكرعبدالكاظم عبيس ثويث 

9774771ذكرعصام محمد فياض  خلف٤٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1069

9774768ذكرخالد عبدالحليم اللطيف  عبد١١٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1070

9774768ذكرمحمد اسماعيل ياسي   حمادي٦١تحالف بغداد١٤٩بغداد1071

9774765ذكرنعمة محمود عطية جواد١٢٤تحالف بغداد١٤٩بغداد1072

9774763ذكراثيل محمد سليم يونس٥٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1073

9774762انثىزهراء حسن جاسم خميس٥٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1074

9774760انثىورود كاظم حسان فري    ح١٢٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1075

9774758انثىشذى  هادي محمد جواد١١٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1076

9774758ذكرقتيبة زكي عبد الرحمن احمد١٢٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1077

سيناء علي محمود نجم٧١تحالف بغداد١٤٩بغداد1078
9774757انثى

9774755انثىفاتن رشيد حميد صالح٨٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1079

9774754ذكرعالء احسان علي احمد١٣٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1080

9774753ذكرغازي  جلوب مدهوش عجيل١١٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1081

9774753انثىمها نزار شاكر محمود١٠٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1082

9774751انثىليلو دهام محمد سعيد١١٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1083

9774747ذكرتوفيق عبدالمجيد سعدهللا  احمد٦٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1084

9774746انثىسلفانا دلشاد شمعون كوركيس٩١تحالف بغداد١٤٩بغداد1085

9774746ذكرعمر  عبدالوهاب ابراهيم مهدي١٣١تحالف بغداد١٤٩بغداد1086

9774745ذكررعد عبدالمنعم علي  محمد١٩تحالف بغداد١٤٩بغداد1087

 علي احمد٧٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1088
9774743انثىاحالم حسي  

9774742ذكرصاحب علي محمود عواد٧٠تحالف بغداد١٤٩بغداد1089

9774736ذكرطالب  عبدالواحد ذياب الخربيط٤٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1090

 علي دوهان الحسن٩٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1091
9774735ذكرحسي  

9774733ذكرزاهد سعدون حمودي جاسم١٣٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1092

ق فهد محمد٨١تحالف بغداد١٤٩بغداد1093 9774727انثىلهيب استي 

ي حافظ عباس كشكول١٠٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1094
9774726ذكرحف 

9774726ذكرماجد كاظم غاوي حمد١٠٢تحالف بغداد١٤٩بغداد1095

9774724انثىلميس محمود اسماعيل  ابراهيم٨٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1096

9774722ذكراياد عبدالمحسن احمد حسي  ١٠٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1097

9774716ذكرفراس طارق جمعة جواد٩٨تحالف بغداد١٤٩بغداد1098

ي١٣٣تحالف بغداد١٤٩بغداد1099
9774715انثىمها مهدي امانه منخ 

9774711ذكرمزهر  نصيف جاسم جميل٣٥تحالف بغداد١٤٩بغداد1101

 محسن علي  ابراهيم١١١تحالف بغداد١٤٩بغداد1102
977476ذكرياسي  

977476انثىميسم صباح خضي  عباس١١٦تحالف بغداد١٤٩بغداد1103

977475ذكرسنان  حكمت حسي   عبدهللا١١٧تحالف بغداد١٤٩بغداد1104

5078317729ذكرمحمدعثمان اسماعيل مصطف  صالح١بيارق الخي ١٤٥بغداد1105

507834991ذكرنجم  عبود غضبان لفته٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1106

507831255ذكرعلي ابراهيم حمودي عياش٣٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1107
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507831067ذكرمروان منذر عبدالكريم احمد٣٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1108

50783943انثىعلية فالح  عويد رشيد٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1109

50783924ذكرمظهر  عبدالكريم سليم عبيد٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1110

50783833ذكرصاحب عبدهللا حسي   جاسم٤٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1111

50783827ذكرفيصل  طالل  في  فيصل٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1112

50783793ذكراحمد اكرم احمد سلمان٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1113

50783753ذكروائل محمد عبدالحسن علي١٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1114

50783721ذكرباسم  هاشم دبيس  جبار٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1115

50783706انثىرشا عبدالجبار عبدالرحمن عياش٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1116

50783656ذكرغزوان  اكرم محمد حسن عليوي٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1117

50783588ذكرعبدالكريم ثامر جميل محمود٢١بيارق الخي ١٤٥بغداد1118

50783511انثىسعاد محسن حسي   جرمط٤٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1119

50783499ذكرمحمد مجيد سمي   عزيز٨٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1120

50783481ذكررعد ابراهيم فلفل عبدهللا٢٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1121

50783422ذكرعباس عبود محمود ياس٨٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1122

50783394ذكرحازم محمود احمد حسي  ٣٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1123

50783347انثىخالدة نارص  جاسم محمد٢٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1124

50783334انثىوسن خليل عيىس اسماعيل٧٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1125

ي٢٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1126
50783333انثىحنان عبداالمي  ثبيت دوح 

50783333انثىاالء حكمت فاضل سعد٢٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1127

50783316ذكرسيف الدين غانم درع فياض٥٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1128

50783304ذكراحمد عاضي ابراهيم حسي  ٦١بيارق الخي ١٤٥بغداد1129

50783269انثىبان اسماعيل محمود حسن٦٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1130

50783252ذكراحمد عبد الكريم جالل شكي ٥٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1131

50783212ذكرعلي نارص  عبد رابط٧٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1132

50783211ذكردريد  مؤيد عبدالوهاب زيدان١٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1133

 عبدالجليل تركي حمادي٤٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1134
50783202انثىمث 

50783196ذكرخالد سلمان داود خضي ٥٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1135

50783181ذكراحمد صبار حسي   احمد٢٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1136

50783180انثىنورية حنفيش محمد جرداغ٦٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1137

50783176ذكررشيد عبود رشيد عبد الكريم٧٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1138

50783162ذكرحازم خالص عبدالرحمن حبيب٢٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1139

50783160انثىرغد عبدالرحمن جاسم محمد١٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1140

50783157ذكرخالد كلي عبد كلي١٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1141

50783156انثىشيماء صباح  علوان عبد٨٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1142

50783149ذكرمروان محمود محمد  سلمان٢٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1143

50783141ذكرخالد ابراهيم علي جاسم٧١بيارق الخي ١٤٥بغداد1144

50783139ذكرحسام الدين عبدالستار احمد حسن١٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1145

50783138ذكرعمار عبد الكريم علي حسي  ٤٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1146
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50783138انثىعقيلة عزيز سويدان عليوي٥٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1147

اسيل مزاحم علي حسي  ٧٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1148
50783136انثى

50783135ذكرعلي طالب قاسم حسي  ٦٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1149

50783131ذكراحمد نور الدين عبدالمطلب محسن٣٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1150

50783117ذكرحميد  عبد الحسي   مهدي صالح٥١بيارق الخي ١٤٥بغداد1151

50783117ذكرضياء رحيم محسن سلمان٣٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1152

بان عصمت عبدالقادر سامي١٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1153
50783109انثى

50783104ذكررياض  توفيق مجيد يعقوب١٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1154

5078396ذكرعصام محسن محمود صالح٦٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1155

5078395ذكرعبدالنارص عبدالكريم محمد عبيد٤٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1156

5078385ذكرعبدالزهرة  جاسم رسن موىس٣٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1157

5078384انثىاسماء  عبدالجبار مهدي جواد٤٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1158

5078376ذكرمجيد حميد احمد عودة٥٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1159

5078375ذكرخالد عبدالمحسن محمد مسلط٥٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1160

5078357ذكربرهان جالل حسي   غائب٥٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1161

5078354انثىزحل نجم عبود ابراهيم٧٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1162

5078352ذكرعلي عزت محمد السيد٣٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1163

5078352ذكرحسي   فليح حسن حسي  ٧٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1164

5078351انثىضخ سعدون عبدهللا حسي  ٥٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1165

5078349ذكرمحمد  حميد رشيد عبد الرحمن٤٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1166

ي٦٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1167
ديار هاشم علي راض 

5078349انثى

5078348ذكرليث حمودي عبدالرسول ماجد١٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1168

5078346ذكرعادل دلف خليفة  مهدي٣٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1169

5078343ذكرهاشم سلمان زاهي طرفه١٥بيارق الخي ١٤٥بغداد1170

5078343انثىكلثوم كاظم دخينة  حبيب٨١بيارق الخي ١٤٥بغداد1171

5078343ذكرعباس  حمود عيىس فيحان١١بيارق الخي ١٤٥بغداد1172

5078342انثىوفاء ابراهيم عطية  مهدي٣١بيارق الخي ١٤٥بغداد1173

5078341ذكرحمزة عباس نعمان عبد الرضا٦٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1174

5078339انثىميساء عيىس محمد احمد٤٠بيارق الخي ١٤٥بغداد1175

5078338انثىهناء نوري حنون عكار٧٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1176

5078335انثىسمر توفيق حميد عباس٥٦بيارق الخي ١٤٥بغداد1177

5078333انثىالنا  خليل ابراهيم محمد٢٤بيارق الخي ١٤٥بغداد1178

5078332ذكريوسف كفاح كاظم عبدالرحمن٤١بيارق الخي ١٤٥بغداد1179

5078328انثىفاتن محسن خلف شايع٧٨بيارق الخي ١٤٥بغداد1180

5078325ذكرسيف الدين علي احمد محمد٢٣بيارق الخي ١٤٥بغداد1181

5078324ذكرمحمد مصطف  حبيب محمد٦٩بيارق الخي ١٤٥بغداد1182

ي حسن٤٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1184
5078315ذكرقاسم اسماعيل راض 

5078311انثىزينب طارق جاسم محمد٧٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1186

507839ذكرابراهيم كمر صجم منصور٦٧بيارق الخي ١٤٥بغداد1187
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507836ذكرمصلح محمود خضي  محمد٦٢بيارق الخي ١٤٥بغداد1188

351488950ذكرفائق دعبول عبدهللا الشيخ علي١تمدن١٣٦بغداد1189

وق توفيق عبدالحميد جاسم٢تمدن١٣٦بغداد1190 351481323انثىشر

351481204ذكرصباح شكر حمود حسي  ١٨تمدن١٣٦بغداد1191

35148942انثىرويدة عبدالزهره عبدالحسي   حمزه٦٦تمدن١٣٦بغداد1192

35148842ذكرعبدالكريم فياض حمود عباس٥٥تمدن١٣٦بغداد1193

35148667انثىكريمة داود سلمان عباس٨تمدن١٣٦بغداد1194

35148648ذكرحاتم كريم عباس شهاب٣تمدن١٣٦بغداد1195

35148632انثىنور ابراهيم حسي   احمد٢٨تمدن١٣٦بغداد1196

35148568ذكراسعد امي  محمد علوان٥تمدن١٣٦بغداد1197

35148546ذكرزاحم محمد مسلم شلكم٧٤تمدن١٣٦بغداد1198

35148519ذكرحسي   سالم مكاون صالح٩٠تمدن١٣٦بغداد1199

35148456ذكرعدنان محمد يرس غالي٩٩تمدن١٣٦بغداد1200

ي جي   جهاد١٠تمدن١٣٦بغداد1201
35148439ذكرسيف راض 

35148392ذكررمزي كاطع جي  عبد١١٧تمدن١٣٦بغداد1202

35148384ذكراحمد  محمد عبود احمد٩٤تمدن١٣٦بغداد1203

ي٤٢تمدن١٣٦بغداد1204
35148382ذكرخلدون علي جي  راض 

35148379ذكرعبدالحسي   جوحي موزان سلمان١٢١تمدن١٣٦بغداد1205

 علي١٣٦تمدن١٣٦بغداد1206
35148378انثىهند خالد حسي  

35148365ذكرعبدالحكيم عاضي غضبان حسن٨٥تمدن١٣٦بغداد1207

ي جي ٧تمدن١٣٦بغداد1208
35148353ذكرذوالفقار حسي   شمخ 

35148352ذكرخالد عجيل مفي   عبد٢٦تمدن١٣٦بغداد1209

35148348ذكراحمد رمزي كريم احمد١٠٣تمدن١٣٦بغداد1210

35148347ذكررحمن فالح طالك كريدي٤٦تمدن١٣٦بغداد1211

35148324ذكركريم دشر صكر بدر٩٧تمدن١٣٦بغداد1212

35148322انثىايناس عماد عبدالمنعم حسي  ٥٦تمدن١٣٦بغداد1213

35148305ذكرمحمد عباس  جي  جودة١١تمدن١٣٦بغداد1214

35148305ذكررعد عبدالرضا عاضي يوسف١٤تمدن١٣٦بغداد1215

35148302انثىحال قاسم جاسم حسن٨٨تمدن١٣٦بغداد1216

35148296انثىفوزية حسي   عبد ابراهيم١١١تمدن١٣٦بغداد1217

35148262ذكرامي   سعدون طه مصطف ٦تمدن١٣٦بغداد1218

35148251ذكرعبيد  داغر يوسف عبد٦٥تمدن١٣٦بغداد1219

35148248انثىشيماء صبخي ياسي   طه٣٦تمدن١٣٦بغداد1220

35148246انثىرشا فاروق عباس شهاب٤تمدن١٣٦بغداد1221

35148245انثىسمر اسماعيل حامد حسن٢٥تمدن١٣٦بغداد1222

35148225ذكريوسف عباس  عجب نهر٨٢تمدن١٣٦بغداد1223

35148220ذكرياش خليل عبدهللا خميس٧٩تمدن١٣٦بغداد1224

ي خنفوش٧٠تمدن١٣٦بغداد1225 35148213ذكرمحسن علي عريث 

35148207ذكرعبدالحليم كريم عبدمساعد عبدالحسي  ١٣٣تمدن١٣٦بغداد1226
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35148205ذكرعيدان عطيه رسن سلمان١١٨تمدن١٣٦بغداد1227

ا رستم يعقوب ابراهيم٢٢تمدن١٣٦بغداد1228 35148198انثىلي  

35148193ذكرسعد كاظم سعد خلف٧٥تمدن١٣٦بغداد1229

35148181ذكرخليل ابراهيم عزو جاسم١٧تمدن١٣٦بغداد1230

35148166انثىنادية عامر محمود محمد١٣٢تمدن١٣٦بغداد1231

35148162ذكرمازن هادي ابراهيم فنجان٨٦تمدن١٣٦بغداد1232

35148154ذكرعبدالرحمن عبدالجبار نارص محمد٣٠تمدن١٣٦بغداد1233

35148153ذكرحيدر عبد هادي الحرجان١٩تمدن١٣٦بغداد1234

35148150انثىنرسين ذنون  سعيد داود٢٤تمدن١٣٦بغداد1235

 علي سويد٧١تمدن١٣٦بغداد1236
35148145ذكرفلح حسي  

35148136ذكرعمر زياد سامي حليم١١٩تمدن١٣٦بغداد1237

35148131ذكريحث  جودت عزالدين مجيد٩تمدن١٣٦بغداد1238

35148131ذكراحمد ياسي   حسي   عبدالرحمن٣٣تمدن١٣٦بغداد1239

35148128انثىابتسام عباس  حمد خلف١٠٢تمدن١٣٦بغداد1240

ي٨١تمدن١٣٦بغداد1241
35148128ذكرنرص كزار عبدالحسي   باىسر

35148127ذكراحمد سعيد غريب كنهور٥٣تمدن١٣٦بغداد1242

35148125ذكرشهاب احمد سلمان كسوب٣٢تمدن١٣٦بغداد1243

ي عباس٩٣تمدن١٣٦بغداد1244 35148125ذكرمعمر صالح ناح 

35148123ذكرحازم شهاب بشي  رحيم١١٠تمدن١٣٦بغداد1245

35148121انثىامل حسي   ساجر سلوم١٢تمدن١٣٦بغداد1246

35148119انثىوصال كاظم حسي   جسام٧٢تمدن١٣٦بغداد1247

35148117ذكرمحمد جاسم  عثمان سلمان٦٩تمدن١٣٦بغداد1248

35148116انثىهدى عباس  حسن حبيب١٢٨تمدن١٣٦بغداد1249

35148116ذكرماجد ساهي عبد حسي  ٥٨تمدن١٣٦بغداد1250

35148115ذكرقاسم يوسف شتيت عويد٦١تمدن١٣٦بغداد1251

35148114ذكرمحمد جاسم محمد عكله١٣٤تمدن١٣٦بغداد1252

35148113ذكرسالم محمود علي مهدي٢٧تمدن١٣٦بغداد1253

35148112ذكرحسن  خضي  درباش نارص١٥تمدن١٣٦بغداد1254

35148110ذكرفائز علي غالب خرص ١٣٧تمدن١٣٦بغداد1255

35148109انثىميسون مجيد محمد  عبدهللا٨٤تمدن١٣٦بغداد1256

35148106ذكرقصي عاضي غضبان حسن١٢٧تمدن١٣٦بغداد1257

35148105ذكرثبات عبدالحسي   كاظم طاهر٥١تمدن١٣٦بغداد1258

35148104انثىنداء  مطرسر صادق جعفر١٦تمدن١٣٦بغداد1259

35148103ذكريعقوب صفر علي مراد٣٩تمدن١٣٦بغداد1260

3514899ذكرعباس فاخر نعمه  حسن٥٠تمدن١٣٦بغداد1261

3514888ذكرغسان نارص جعفر عون٣٨تمدن١٣٦بغداد1262

 علي١٠٠تمدن١٣٦بغداد1263
3514886انثىمها ابراهيم حسي  

3514885انثىهند عامر عباس حسن٤٨تمدن١٣٦بغداد1264

3514883انثىمناسك عبدالوهاب حكمت عبدالقادر٨٠تمدن١٣٦بغداد1265
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3514882انثىهناء حسي   لطيف علو٦٨تمدن١٣٦بغداد1266

3514880انثىشذى  طارق جابر مني ٧٦تمدن١٣٦بغداد1267

3514877انثىاشاء مهدي صالح عايد١١٢تمدن١٣٦بغداد1268

3514876ذكرمالك عدنان ابراهيم عزال١٠٦تمدن١٣٦بغداد1269

اسماء حردان علي كريم١٣٥تمدن١٣٦بغداد1270
3514875انثى

3514873انثىقدس جبوري محمد يوسف٤٧تمدن١٣٦بغداد1271

3514872ذكرعبدالكريم دواي مذخور كريم٧٨تمدن١٣٦بغداد1272

3514868انثىداليا صدام جوحي حسي  ١١٦تمدن١٣٦بغداد1273

3514867ذكرمحمود حاتم جعفر زين العابدين١٢٥تمدن١٣٦بغداد1274

3514866ذكرفالح احمد محمد حسن٦٧تمدن١٣٦بغداد1275

3514865ذكرقتيبة ابراهيم سعيد عاشور١١٣تمدن١٣٦بغداد1276

3514865انثىسليمة مطرسر جبار سوادي٩٦تمدن١٣٦بغداد1277

3514863انثىسحر فؤاد ابراهيم المال١٣٠تمدن١٣٦بغداد1278

ي مخلف٦٣تمدن١٣٦بغداد1279 3514863ذكرنصي  عبدالرضا حاح 

3514862ذكرعبدالسالم  غضبان يوسف وهاج٢٣تمدن١٣٦بغداد1280

بان  هاشم ذنون علي٤٤تمدن١٣٦بغداد1281
3514860انثى

3514860ذكرحسي   هادي عبدالحميد الكليدار١٠١تمدن١٣٦بغداد1282

3514859انثىرجاء خليل داود حسن١٠٤تمدن١٣٦بغداد1283

3514859ذكرباسم حسي   لفته نجم٥٧تمدن١٣٦بغداد1284

3514857ذكرجعفر صادق حسن حسي  ٢١تمدن١٣٦بغداد1285

ى  عواد ابراهيم صالح١٢٣تمدن١٣٦بغداد1286 3514855انثىبرسر

3514855ذكرجبار عبدالحسي   موىس حسي  ٨٩تمدن١٣٦بغداد1287

اس هيثم كاظم عبدعلي٩٢تمدن١٣٦بغداد1288 3514854انثىني 

3514853انثىزينب محمود جاسم محمد٤٣تمدن١٣٦بغداد1289

تمارة كاظم علي كاظم٦٤تمدن١٣٦بغداد1290
3514853انثى

3514851انثىسلم عبدالرضا عبد جعفر١٢٦تمدن١٣٦بغداد1291

3514851انثىشيماء عبدالرحيم محمود خميس٢٠تمدن١٣٦بغداد1292

3514850انثىسوزان عدنان صالح محمد٣١تمدن١٣٦بغداد1293

3514847ذكروليد عبدهللا محمد ظاهر١٢٩تمدن١٣٦بغداد1294

ى حسن اسماعيل حسي  ١١٥تمدن١٣٦بغداد1295 3514842انثىبرسر

3514842انثىاخالص عبد سيد سلمان٤٥تمدن١٣٦بغداد1296

ي٦٠تمدن١٣٦بغداد1297
3514841انثىبيان فري    ح  محمد راض 

3514841ذكرقاسم عبدال مجهول شدهان٤٩تمدن١٣٦بغداد1298

3514839انثىشاب فؤاد فاضل عبدهللا١٢٤تمدن١٣٦بغداد1299

ي اسماعيل محمد طعمه٩١تمدن١٣٦بغداد1300
3514835ذكرحف 

 علي باقر٣٥تمدن١٣٦بغداد1301
3514829انثىتحرير حسي  

3514828ذكراياد غافل حمادي عيىس٣٤تمدن١٣٦بغداد1302

3514827انثىسوسن فاروق عمر محمد١٣٨تمدن١٣٦بغداد1303

3514827انثىزينب جهاد حسي   عباس٥٢تمدن١٣٦بغداد1304

Page 33 of 114



مجموع اصوات المرشحمجموع اصوات القائمةالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

3514825ذكرشاكر محمود احمد حياوي١٠٩تمدن١٣٦بغداد1305

3514823ذكرحيدر موىس ميكائيل منصور١٢٢تمدن١٣٦بغداد1306

3514823ذكرعبدالسالم  اسماعيل خليل ابراهيم٩٨تمدن١٣٦بغداد1307

3514822ذكررمزي احمد اسماعيل ابراهيم٦٢تمدن١٣٦بغداد1308

3514820ذكرعثمان حسن علي احمد٥٩تمدن١٣٦بغداد1309

3514820ذكرعامر سالم عبد عفريت٩٥تمدن١٣٦بغداد1310

ى عامر فاضل صالح٨٣تمدن١٣٦بغداد1311 3514819انثىبرسر

3514819ذكراسامة احمد سلمان حسن٧٣تمدن١٣٦بغداد1312

ي محمد عبدالحميد١٠٥تمدن١٣٦بغداد1313
3514817ذكراحمد راض 

3514813ذكرعلي حنون حسي   هديد٢٩تمدن١٣٦بغداد1314

3514813ذكرمهند ماجد عبدالوهاب احمد٧٧تمدن١٣٦بغداد1315

3514812ذكروائل احمد رشيد عيدان٣٧تمدن١٣٦بغداد1316

3514812انثىفراس محمد شفيق عبداللطيف احمد١٣تمدن١٣٦بغداد1317

3514812ذكرعمار محمد زكريا رشيد٨٧تمدن١٣٦بغداد1318

3514810انثىهند سلمان عباس سلمان٤٠تمدن١٣٦بغداد1320

351487انثىاسيل ثامر ابراهيم عبيد١١٤تمدن١٣٦بغداد1321

 علي احمد١٢٠تمدن١٣٦بغداد1322
351486انثىرويدة حسي  

351483انثىاشاء فاضل ابراهيم شهاب١٣١تمدن١٣٦بغداد1324

351482انثىشيماء تركان صالح مهدي١٠٨تمدن١٣٦بغداد1325

351481ذكرمحمد ابراهيم داود احمد١٠٧تمدن١٣٦بغداد1326

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1327
 
331167351ذكرمحمد علي صالح باقر٢٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1328
 
331166800ذكرغسان رايح عطية العطية١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1329
 
331164453ذكرعلي كاظم عزيز سلمان٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1330
 
33116955ذكرمحمد حميد فاضل كاظم١٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1331
 
33116566ذكرفيصل عبدهللا عبيد خلف٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1332
 
33116457ذكربشي  غالب عبد الكاظم وادي٥٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1333
 
33116450ذكرمحمد صبيح محمود محمد٣٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1334
 
 علي٥التحالف المدب

33116422ذكررحيم ابو جري معي  

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1335
 
33116399ذكرعقيل كاظم مسلم جي ١٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1336
 
33116370ذكرمهند ابراهيم فرحان محمد٦٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1337
 
33116370ذكرعارف جابر موىس جعفر١٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1338
 
33116315ذكراسماعيل حمد درويش خلف٦٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1339
 
33116281ذكرناظم كمال حميد فتح٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1340
 
33116272ذكرعبدهللا رعد علي عباس١٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1341
 
 علي٥٩التحالف المدب

33116238انثىرقية فالح حسي  

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1342
 
33116231ذكرعصام احمد محمد يعقوب٢١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1343
 
33116229ذكرجعفر منعم عبداالمي  سعيد١٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1344
 
33116224ذكرمحمود داوود محمد البهادلي٧٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1345
 
33116220ذكرفارس يوسف ججو قودا١١التحالف المدب
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ي الديمقراطي١٠٦بغداد1346
 
33116213ذكرنهاد كاظم عبد الحسي   وادي٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1347
 
33116210ذكربكر احمد طه ياسي  ٦٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1348
 
33116192ذكريوسف محمد علي يوسف٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1349
 
33116188انثىشذى عباس محمد خضي ٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1350
 
33116187ذكرابراهيم كشكول صالح سليمان٢٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1351
 
33116179ذكرمنعم هتلر هاشم الجابري٨٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1352
 
33116177ذكرقاسم محمد علي حسي  ٥٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1353
 
33116174انثىهيفاء محل فياض شبيب٩٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1354
 
33116170انثىاشاء صالح رشيد سعيد٨٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1355
 
33116168ذكرفعل مشتت جاسب عبد السالم٩٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1356
 
33116168ذكرمناف عطية جي  مطرسر٨٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1357
 
33116147ذكركاظم قاسم محمد بردي٦٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1358
 
33116141انثىرجاء عبدالهادي شمران عمران١٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1359
 
33116139انثىرنا صفاء فخري صادق٩٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1360
 
33116138ذكرفاضل برهان اسد سلوم٤٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1361
 
33116129انثىاشاء عبد الزهرة حميد زاير٥٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1362
 
ى محمد جاسم حمادي٢٤التحالف المدب 33116128انثىبرسر

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1363
 
ي عبد الكريم حاتم١٤التحالف المدب 33116127ذكرهيثم صي 

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1364
 
33116121ذكرنذير كاظم مهود محمد٩٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1365
 
33116112ذكرسالم حميد سالم حسن٤٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1366
 
33116102ذكرمحمد سليم عباس علو٩١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1367
 
3311698ذكريوسف زهي  منصور زيا٤٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1368
 
3311697ذكرعمر حسي   حسن حسي  ٥٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1369
 
3311696انثىنادية سعدون عبد الحسن زغي ١٠٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1370
 
3311694ذكرماجد محمد حسن خليل٢٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1371
 
3311691انثىمها محمود شاكر جعفر٢٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1372
 
3311690ذكرحسام احمد حسي   الغالي٢٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1373
 
3311689ذكرعبدالعظيم نعمة كريم مظلوم٥١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1374
 
3311688ذكرحسن نجم محمد حسون٧٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1375
 
3311687ذكرياش رياض عبد علي حميد٧٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1376
 
3311686ذكراثيل محمد صالح عبود٥٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1377
 
3311685انثىيرسى رديف خالص اسماعيل١٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1378
 
ي عبد الوهاب٥٧التحالف المدب

 
ان ناظم شوف 3311685ذكرجي 

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1379
 
3311677ذكرساطع علي سلطان جمعة٣١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1380
 
3311674ذكرعادل سعدون داوود بداي٧٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1381
 
3311666ذكراحسان رشيد حسن علوي٤٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1382
 
ي عبد الرزاق٩٢التحالف المدب

3311666انثىسؤدد كامل عبد الغث 

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1383
 
3311665ذكرزياد مسلم دغيم حبيب٢٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1384
 
3311664ذكرطارق عبد الرحمن محمد خلف٥٥التحالف المدب
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ي الديمقراطي١٠٦بغداد1385
 
3311664انثىانوار حسي   كريم الوزان٤٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1386
 
3311664ذكرعبدالكريم طاهر مدهوش هديرس٩٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1387
 
3311664انثىجنان حميد مجيد مهدي٦٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1388
 
3311661انثىوجود داهم خلف شبلي٨٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1389
 
3311661ذكرجبار جعفر غضبان علي٣٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1390
 
3311660انثىسوسن اسماعيل عبد الرزاق شهاب٤٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1391
 
3311655انثىحمدية عبد العزيز مصطف  الفياض٤٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1392
 
3311654انثىهند خلف عبد الرزاق عباس٣٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1393
 
3311653انثىسىه سعيد محمد العزاوي٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1394
 
3311652ذكرجمعة عبد هللا عنيفص احمد٩٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1395
 
3311649ذكرزهي  هاشم كاظم محمد١٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1396
 
3311648ذكرحيدر عبد المجيد معتوق محمد٧٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1397
 
3311639ذكراحمد فضلة عباس كاظم١٠٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1398
 
3311638انثىفيتنام رحيم ابو جري معي  ٢٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1399
 
اشواق جبار علي حسي  ٣٦التحالف المدب

3311636انثى

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1400
 
3311634انثىسمية سعيد عباس عبد الحسي  ٢٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1401
 
3311633انثىوجدان حسي   جوهر دهيم٧٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1402
 
3311633ذكرحسن جاسم صيهود فيصل٧١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1403
 
3311630ذكرخالد ابراهيم جاسم محمد٨١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1404
 
3311626انثىذكرى عبد الصاحب عبادي عكلة٧٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1405
 
3311626ذكرمحمد رضا عبد االمي  عبود٧٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1406
 
3311624ذكرهيثم عبد ضيول حمود٦٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1407
 
3311622ذكرصفاءالدين عبد المهدي علوش عداي٨٩التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1408
 
3311622ذكررضا حسن محمد علي٩٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1409
 
3311621ذكرمحمد شدهان احمد فليح١٠٢التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1410
 
3311620انثىاشاء علي ابراهيم شهاب٥٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1411
 
3311617ذكرعلي ماجد عبد الوهاب احمد١٠١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1414
 
ي وهيب٨٨التحالف المدب

 
3311612ذكرعبدالرزاق توفيق رزوف

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1415
 
3311611انثىفاطمة كاظم خريسان خلف٩٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1416
 
3311610ذكرمحمد كاظم فرطوس عنادي٦١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1418
 
331169ذكراسامة ابراهيم محمد امي  ٣٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1421
 
331166انثىاشاء عادل سلمان علي٤٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1425
 
331164انثىهديل نبيل خليل حسي  ٦٨التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1426
 
331163ذكراموري مثث  اموري عباس٨٠التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1427
 
331162ذكركاظم تركي جميل فليح٣٥التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1428
 
ي٨٤التحالف المدب ي عبد النث 

331162ذكرمهدي صالح كباىسر

ي الديمقراطي١٠٦بغداد1429
 
331162ذكرحكمت احمد فرض علي٦٧التحالف المدب

ي١٧٨بغداد1430
 
324968684ذكرحمد ياش  محسن غالب١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1431
 
324962469ذكرمناف محمد ابراهيم علي٧الحزب المدب

Page 36 of 114



مجموع اصوات المرشحمجموع اصوات القائمةالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

ي١٧٨بغداد1432
 
324961828ذكرهادي جلو مرعي مناحي١٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1433
 
32496794ذكرمحمد عجيل عطية عيىس٣٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1434
 
ق عالوي شمس دوازة٢٤الحزب المدب 32496762ذكراستي 

ي١٧٨بغداد1435
 
32496760ذكرمهند جبار عذاب سالم٢٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1436
 
32496673ذكرفاضل عبدالجي  جي  فارس٤٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1437
 
32496665انثىساهرة فليح محمد ظاهر١٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1438
 
32496531انثىبلقيس حسن عباس عدنان٢٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1439
 
32496496ذكرفاضل عبد رسن عمارة٢٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1440
 
32496468ذكرقاسم صبار فليح حسي  ٧٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1441
 
32496421ذكرحسام الدين هاشم عبود عزوز٧١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1442
 
32496390ذكرخالد وليد صالح محمد٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1443
 
32496385ذكرجالل كاظم  رشك طعمة٢٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1444
 
32496335ذكرنجاح عبدالحسن عبد حطيحط١١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1445
 
32496334ذكرمحمد ابراهيم  سعيد حميد٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1446
 
32496328ذكرفراس عبدالرحمان مناور عنيد٤٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1447
 
32496326ذكرفيصل غازي زناد بحر١٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1448
 
32496308ذكرمهدي اسماعيل صاحب خلف٥٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1449
 
32496282ذكرمؤيد جليل جابر حسن٩٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1450
 
32496265ذكرحيدر ستار نكة عباس٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1451
 
32496258ذكرماجد حسي   رهك خلف٦٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1452
 
32496240انثىاخالص يونس محمد ابراهيم١٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1453
 
32496234ذكرطه عبدالرحيم رشيد محمد٢٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1454
 
ي١١١الحزب المدب

 
32496225ذكرعمار جاسم محمد شباب

ي١٧٨بغداد1455
 
ي شفيق٨١الحزب المدب

ي راض 
 
32496220ذكرطارق رزوف

ي١٧٨بغداد1456
 
32496206ذكرمهند عبيد كاطع كاظم٦٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1457
 
32496186ذكرحسن فرحان حسون خايفة١٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1458
 
32496182ذكرمحمد عبدالجبار عباس كاظم١٣٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1459
 
32496179انثىزهراء ظاهر عبد حمزة١٠٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1460
 
32496178انثىفرات عبدالحسي   جي  عالوي١٢٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1461
 
32496169ذكراحمد زيارة بجاي خطيم٥١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1462
 
ي هدب٨٨الحزب المدب 32496169انثىنداء عبود ناح 

ي١٧٨بغداد1463
 
32496168ذكرفؤاد مهدي جهاد غالم٣٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1464
 
32496161ذكراحمد قاسم جوحي سعدهللا٥٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1465
 
32496158ذكرجبار خماط حمزة سلمان١٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1466
 
32496154ذكرقصي منشد حطاب عكاب٩٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1467
 
32496151انثىبيداء  سالم سليمان سليمان٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1468
 
32496146ذكرسعد كطوف مطر شندي٦٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1469
 
32496139انثىتغريد منعم نافع درويش٨٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1470
 
ي حسن٣٢الحزب المدب انتصار عليوي لعيث 

32496133انثى
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ي١٧٨بغداد1471
 
ي خشن١٠٩الحزب المدب

32496132ذكرسالم موىس عمىسر

ي١٧٨بغداد1472
 
32496132ذكرمحمود عباس موىس كاظم٩٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1473
 
32496131ذكرعماد جواد نعمة حسون٨٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1474
 
32496128ذكرحسان فالح عبدالرحمان كاظم٥٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1475
 
ي١٣الحزب المدب

32496126ذكرزبيد ضياء  عايد مطث 

ي١٧٨بغداد1476
 
 علي شهاب٩٥الحزب المدب

32496126ذكرفراس حسي  

ي١٧٨بغداد1477
 
32496123ذكرمحمد حكمت حسي   عبدهللا٨٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1478
 
32496117انثىزينب هشام مالك عبدهللا٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1479
 
32496114انثىاحياء عزيز شنيشل حسي  ٤٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1480
 
32496114انثىنور رزاق حسي   حريف٤٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1481
 
32496113انثىالهام خميس عباس حسون٥٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1482
 
32496113ذكرمحمد مطرسر  عبدالكريم نغيمش٧٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1484
 
32496100انثىزينب عبداالمي  سعيد حنون٧٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1485
 
3249697ذكرعماد حمد علي حمادي٦٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1486
 
3249697انثىعشتار حبيب جاسم حسن٣٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1487
 
3249694ذكراياد ذياب حميد حسي  ٣٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1488
 
3249694ذكرعلي خلف عبد محمد٥٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1489
 
3249692ذكرعلي كاظم علوان سندال٨٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1490
 
3249692ذكررحيم حسي   شمة بارمحمد٦٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1491
 
3249691ذكرزياد طارق عبداللطيف جاسم٣٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1492
 
ي٤٠الحزب المدب ي لعيث 

3249688انثىرونزى فارس راض 

ي١٧٨بغداد1493
 
3249688ذكرعامر فدعوس عذيب رميض١٢٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1494
 
3249687انثىازهار عبدالرضا علوان عبيد٩٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1495
 
3249686ذكرمحمد عبدالحسي   حسن عيىس٥٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1496
 
3249684ذكرسعيد جاسم محسن حسن٣٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1497
 
3249682ذكرمثث  عبدالطالب محمود ابراهيم١١٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1498
 
3249681ذكرسامي جمال  صالح  محمد امي  ٩٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1499
 
3249678ذكرمشتاق طالب محمد علي هادي١٠١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1500
 
3249673ذكركاظم عبيد جابر فرحان٨٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1501
 
3249671ذكرعلي حسن محمد كبيش٦٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1503
 
نداء غازي علي كاظم٩٨الحزب المدب

3249670انثى

ي١٧٨بغداد1504
 
3249669ذكروسام  هاشم يونس صبيح٧٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1506
 
3249668ذكرباسم صالح مهدي شناوة١٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1507
 
3249667ذكرابراهيم عبد حمادي حميد٨٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1508
 
3249665ذكراحمد مولود احمد عزاوي٨٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1509
 
3249664ذكرعبداالمي  عبدالزهرة عبدالحسن محمد٢٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1510
 
3249662ذكرعلي  طارق هاشم عودة١١٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1511
 
3249661ذكرمازن عبداالمي  خزعل جابر١١٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1512
 
ي محمود نديم١٠٦الحزب المدب 3249660ذكرعلي نقال ناح 
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ي١٧٨بغداد1513
 
3249656انثىعبي  محمد عباس محمد علي١٢٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1514
 
 نزال كنيدح رومي٥٤الحزب المدب

3249656ذكرحسي  

ي١٧٨بغداد1515
 
3249656ذكرعمر احمد معيوف علي٧٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1516
 
3249655ذكراحمد عبدالجبار محمود فتاح٣٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1517
 
3249655ذكرغسان حامد ساجت جرو٧٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1518
 
3249651ذكرسالم عبدالكاظم جي  كزار٧٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1519
 
3249651ذكرمحمد مصطف  عباس جاسم٤٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1520
 
3249650ذكرعماد مهدي فرحان يوسف٦١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1521
 
3249648انثىخالد ابراهيم محمد مراد٧٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1522
 
ي جاسم كاظم١٠٣الحزب المدب

3249646ذكرفراس راض 

ي١٧٨بغداد1523
 
3249642ذكرسليم خلف صايل ساجت١٣٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1524
 
3249641انثىنضال عبدالجبار شالل محمد١٠٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1525
 
3249641ذكرعلي كريم علوان خضي ١٠٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1526
 
3249638انثىايمان مهدي صالح احمد١٢٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1527
 
وق حامد حسي   ظاهر٢١الحزب المدب 3249635ذكرشر

ي١٧٨بغداد1528
 
ي فرج٩١الحزب المدب

3249630ذكرجمال حمود عطيف 

ي١٧٨بغداد1529
 
3249626ذكرغسان حسن عبدالهادي موىس١٠٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1530
 
3249626انثىزهرة غانم عبيد نجم٦٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1531
 
3249626ذكرعلي خوام حاتم يحث ٩٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1532
 
3249625ذكرمحمود اسماعيل محمود عبدالرزاق١٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1533
 
3249625انثىسها عدنان سلمان ابراهيم١٠٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1534
 
حال غالي جياد الجواد٢٨الحزب المدب

3249624انثى

ي١٧٨بغداد1535
 
ي  حسي  ١٢٨الحزب المدب

3249624انثىمنار  عبدهللا راض 

ي١٧٨بغداد1536
 
ي سلمان١١٢الحزب المدب  عريث 

3249624انثىوداد حسي  

ي١٧٨بغداد1537
 
3249622ذكررياحي   جميل حمودي عبدالحسي  ١٣٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1538
 
3249622انثىهند محمد خلف هللا صالح١٣٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1539
 
3249621انثىانتصار فيحان نفل روضان١٣٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1540
 
3249621ذكرليث صادق ظاهر حبيب١٣١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1541
 
3249620ذكرمنذر حسي   محمد عبدهللا٤١الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1542
 
ي حسن٨٤الحزب المدب 3249619انثىرغد كمال ناح 

ي١٧٨بغداد1543
 
3249618ذكرمناف عبدالمطلب باقر محمد امي  ٤٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1544
 
3249618ذكرحسي   عبداللطيف محمود سلمان١١٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1545
 
3249617انثىوسن صدام ربيع تامول٥٦الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1547
 
3249616انثىنجالء سامر خزعل دريعم٦٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1548
 
3249615ذكرموفق لفتة قاسم طاهر٥٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1549
 
3249613انثىليناز انيس فاضل احمد٦٠الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1550
 
3249613ذكرمروان ذاكر ابراهيم محمود١١٣الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1551
 
ي حسي  ١٢٠الحزب المدب 3249612انثىنوال مهدي  ناح 

ي١٧٨بغداد1552
 
الهام علي بعيوي علي١١٦الحزب المدب

3249612انثى
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ي١٧٨بغداد1554
 
3249610ذكرطيف رسول حسي   حمادي١٣٥الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1556
 
3249610ذكرخالد ضاري عباس عبدهللا٣٨الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1557
 
3249610ذكراثي  عبدالحسي   مونس مزج١١٤الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1559
 
324967ذكرحيدر ثامر شاكر صادق١٢٧الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1563
 
324964انثىميسون مجيد شناوة محمد٩٢الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1564
 
324963ذكرمحمد هاشم سامي وهب٤٩الحزب المدب

ي١٧٨بغداد1565
 
ي٣١الحزب المدب

324963ذكرزياد نزار عبدالجبار سبث 

ي١٧٨بغداد1566
 
ي مخي١٢٩الحزب المدب

324962ذكرحميد ادم ثويث 

ي١٧٨بغداد1567
 
324960انثىرقية مجيد عبدالحميد كاظم١٣٠الحزب المدب

 سعيد كاظم علي١حركة ارادة١٨٨بغداد1568
275506608ذكرحسي  

275502487ذكرابوفراس بدر ثامر سلطان٢حركة ارادة١٨٨بغداد1569

ي حسي  ١١حركة ارادة١٨٨بغداد1570 275501266ذكراحمد حميد عريث 

275501184ذكرجاسم محمد ورور كشمر٦٢حركة ارادة١٨٨بغداد1571

27550861ذكرعالء جبار غزاي سيد٢١حركة ارادة١٨٨بغداد1572

27550776ذكراحمد هزبر خلف دهش٧حركة ارادة١٨٨بغداد1573

ي٦٠حركة ارادة١٨٨بغداد1574
27550725ذكرعالء حسن فرج راض 

27550723ذكرفوزي  حسي   جواد كاظم٤٠حركة ارادة١٨٨بغداد1575

27550646ذكرثائر  حطيحط ابراهيم علي٤٤حركة ارادة١٨٨بغداد1576

27550593ذكرعلي  جواد محمدعلي جاسم٩حركة ارادة١٨٨بغداد1577

27550582انثىميساء حسي   مطرود خليل٨حركة ارادة١٨٨بغداد1578

27550562ذكرطه حسن محمد نورمحمد٣٥حركة ارادة١٨٨بغداد1579

27550464انثىمنال عبدالواحد عبود فرحان٤حركة ارادة١٨٨بغداد1580

27550433ذكراحمد غازي حميد نارص١٩حركة ارادة١٨٨بغداد1581

27550409ذكرخزعل قاسم خليفة جي ٢٥حركة ارادة١٨٨بغداد1582

27550399ذكرحسن هادي باقر علي١٥حركة ارادة١٨٨بغداد1583

 علي شيحان٣٩حركة ارادة١٨٨بغداد1584
27550372انثىسحر حسي  

27550332ذكرحسن عودة عامر علي١٧حركة ارادة١٨٨بغداد1585

27550326ذكرمحمد عزيز حسن موىس١٤حركة ارادة١٨٨بغداد1586

27550320ذكرصباح عبدالهادي ناعور علي٦٣حركة ارادة١٨٨بغداد1587

27550288انثىبيداء  عباس سلمان غباش١٢حركة ارادة١٨٨بغداد1588

ي٤٢حركة ارادة١٨٨بغداد1589
 
27550285انثىوجدان صبيح حسي   حسوب

ة صالح٣٦حركة ارادة١٨٨بغداد1590 27550257انثىمنتىه عبد بي 

27550252ذكرعبدالجليل جبار نارص حسي  ٣حركة ارادة١٨٨بغداد1591

27550250ذكرانور عقيل جعفر طاهر٥حركة ارادة١٨٨بغداد1592

ورود  غازي صباح علي٤٥حركة ارادة١٨٨بغداد1593
27550223انثى

ي طوفان٤٩حركة ارادة١٨٨بغداد1594
27550202ذكرعودة اهليل اطريف 

27550200انثىزينب  لطيف موىس عباس٥٧حركة ارادة١٨٨بغداد1595

27550198ذكرسعد حسي   عبود حسي  ٤٦حركة ارادة١٨٨بغداد1596

27550182ذكرليث عبدهللا هادي حسن٤١حركة ارادة١٨٨بغداد1597
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هللا وذيح٣٢حركة ارادة١٨٨بغداد1598 27550176ذكرحميد  زغي   خي 

ازهار علي مهدي سعدون١٦حركة ارادة١٨٨بغداد1599
27550143انثى

27550133ذكراياد كمال هاشم ابراهيم٢٩حركة ارادة١٨٨بغداد1600

27550132انثىسارة يعقوب يوسف مهدي٢٤حركة ارادة١٨٨بغداد1601

27550128ذكرعلي عبداالمي  رشيد سبع٦حركة ارادة١٨٨بغداد1602

27550121ذكرعباس حسن عليوي جي ٣١حركة ارادة١٨٨بغداد1603

27550117انثىرجاء احمد خليل اسماعيل٥٣حركة ارادة١٨٨بغداد1604

27550114ذكرعماد محسن عيىس فتخي٥٩حركة ارادة١٨٨بغداد1605

27550102ذكرعامر عجيل داود ظاهر٣٧حركة ارادة١٨٨بغداد1606

يدة محمد٢٣حركة ارادة١٨٨بغداد1607 27550102ذكرجبار فري    ح  شر

2755098انثىفاتن شامل محمد شكر٦٤حركة ارادة١٨٨بغداد1608

الهام حسن علي ال صفر٢٠حركة ارادة١٨٨بغداد1609
2755097انثى

2755087ذكرعقيل اسماعيل مالك شعالن١٠حركة ارادة١٨٨بغداد1610

2755078ذكربالل  علي احمد رميض١٨حركة ارادة١٨٨بغداد1611

2755075انثىامينة  سلمان عبدالرزاق ياس٤٨حركة ارادة١٨٨بغداد1612

2755071ذكرعلي  حسي   عبيد عباس٦١حركة ارادة١٨٨بغداد1613

2755068ذكرمحمد فالح مهودر زبون٢٢حركة ارادة١٨٨بغداد1614

2755063انثىحكيمة سلمان داود غالم٥٤حركة ارادة١٨٨بغداد1615

2755061ذكرعلي  صاحب احمد رشيد٤٣حركة ارادة١٨٨بغداد1616

2755058ذكرضياء ضهد جي  مشعان٣٨حركة ارادة١٨٨بغداد1617

2755057ذكرمحمد كاظم كريم سلمان٢٦حركة ارادة١٨٨بغداد1618

2755056انثىعبي  كامل رشيد جاسم٢٧حركة ارادة١٨٨بغداد1619

2755053ذكراحمد عالءالدين جعفر عباس٤٧حركة ارادة١٨٨بغداد1620

ي مهدي صالح مهدي١٣حركة ارادة١٨٨بغداد1621
2755053ذكرراض 

2755048انثىعذراء ردام مرزوك العواد٥٢حركة ارادة١٨٨بغداد1622

2755046انثىسندس عبدهللا جدوع ذرب٣٠حركة ارادة١٨٨بغداد1623

2755043انثىرويدة شاطي عبدالكريم سعيد٥٨حركة ارادة١٨٨بغداد1624

2755042انثىلطيفة عبدهللا داود عبدهللا٣٣حركة ارادة١٨٨بغداد1625

فاتن شاكر علي حسي  ٥١حركة ارادة١٨٨بغداد1626
2755032انثى

ي خضي ٣٤حركة ارادة١٨٨بغداد1627
 
2755031ذكرجاسم محمد حسوب

2755027انثىفريال عبدالعزيز جعفر عباس٥٥حركة ارادة١٨٨بغداد1628

2755021ذكرثابت  حسان  جي  عبدهللا٥٠حركة ارادة١٨٨بغداد1629

ي٥٦حركة ارادة١٨٨بغداد1630
2755013ذكرازهر قاسم حمود راض 

275509ذكرمحمد بيان مهدي صبار٢٨حركة ارادة١٨٨بغداد1631

219032233ذكرظاهر علي فياض علي١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1632

21903866ذكرعدي طارق حسن نارص١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1633

21903865ذكرليث طالب عيىس شي ١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1634

21903781ذكرصالح عباس كاظم علي١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1635

21903774ذكرسلوان سعيد لباح  عجة١٢٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1636
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21903688ذكرسلمان ذياب شحان مبارك٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1637

21903686ذكرفراس حامد محمد خليف١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1638

ي المشجل٥٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1639 21903618ذكرطالل عبد االمي  ناح 

21903523ذكرحسن ساهي منشد طريخي٧٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1640

21903515ذكرمحمد عيدان كيطان ديش٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1641

21903483ذكرياسي   مزهر عالوي ياسي  ٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1642

21903455ذكرعباس علوان حسي   مري١١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1643

ابتهال تركي عبد الحسي   موىس١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1644
21903442انثى

21903442ذكرسعد عبود اسماعيل طه٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1645

21903384ذكرجاسم محمد ضيدان راشد٣٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1646

21903353ذكرواثق محمود عبود زبار٥٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1647

ي٣٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1648 21903312ذكرحيدر حسن عبدهللا العيث 

21903299ذكرحسن محمدعلي كاظم محمد١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1649

21903275ذكرمحمد لفتة فليح سفيح٥٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1650

21903273ذكرعلي رعد حسن عبد٢٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1651

21903266ذكرفاضل بديوي عبيد خلوف٣١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1652

21903255ذكرعبدالمنعم حسام حميد طاهر٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1653

21903245انثىمروة خضي  حمود مشيهد١٠٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1654

21903243ذكرعالء فالح حسن عليوي٥٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1655

21903234ذكرمحسن حسي   هاشم حسي  ١١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1656

21903222ذكرسالم زكم علي فضلي٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1657

21903214ذكرغسان عبد صالح هزاع٣٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1658

21903209ذكراحمد فالح عطية حمد٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1659

21903209ذكرسالم نجف الياس ايدام١١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1660

21903192ذكرماجد عزيز كرم علي١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1661

21903186ذكرمحسن عباس نهود كناص٤٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1662

21903183ذكرعماد كاظم عبد  محمد٣٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1663

21903175ذكرانور فاضل محمد رمان١٢٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1664

21903167انثىلقاء محمد عمش عبد٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1665

21903155ذكرحيدر شاكر هادي محمد٦٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1666

21903154ذكرفاضل عودة كريدي سلطان٧١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1667

21903145ذكرتركي سعد منصور السماوي٤٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1668

21903135ذكررواء راشد نعمة هليل٩٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1669

21903131انثىزهراء ثامر شالل غبي  ٢٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1670

21903129ذكرغياث دحام عطية حويرص ٤٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1671

21903125انثىشيماء  عبدالحميد يوسف حسن٩٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1672

21903123انثىريم خضي  حسي   سهيل١٢٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1673

21903121ذكرهاشم نعيم برغوث عطية٦٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1674

ي٥٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1675
ي صباح  شمخ 

 
21903117ذكروحيد ثاب
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يد٢٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1676 21903113ذكرمحمد ماجد رشيد شر

21903113انثىشى صائب حمزة عالوي٦١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1677

21903111ذكرغالب محمد محسن فهد٣٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1678

21903110ذكرجواد كاظم خضي  سليم٥٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1679

هالة قاسم  محمد علي٨٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1680
21903108انثى

21903107ذكرحسام كاظم مطر شجي ٩٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1681

21903105ذكروجدي عودة وادي يازاغا٧٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1682

21903105انثىحال جاسب محمد الزم٤٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1683

21903105ذكرعلي كاظم عجر حسب٦٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1684

ق حافظ عباس علي٢٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1685 21903100ذكرمرسر

21903100ذكرزاهد فيصل محسن الهاشمي٤٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1686

2190399انثىزينب جاسم محمد عبد عباس٤٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1687

2190398ذكررائد نعيم هوين فلفل٣٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1688

2190397ذكرمحمد صالح راشد عودة١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1689

2190396ذكراسعد  رعد سلمان عذاب٨٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1690

2190396انثىحنان طابور ثجيل رضا٤٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1691

شذى جبار كطامي بندر٣٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1692
2190395انثى

2190395ذكرفراس يوسف علوان حسن١٢٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1693

2190394انثىميادة رحيم كريم خلف١١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1694

2190389ذكراحمد عادل امي   مجيد٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1695

غيداء سامي نوري سعيد١٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1696
2190389انثى

2190384ذكرفارس عواد جي  عودة٧٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1697

2190380انثىانتصار  حميد عبود حمزة١٠٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1698

2190375ذكرمسلم  نارص زبون محسن٩٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1699

2190372ذكرمحمد قاسم سالم شاكر١٠٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1700

2190368ذكرجبار حبيب علي هادي٧٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1701

2190365انثىجنان عدنان عبد اللطيف حبيب٨٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1702

2190364ذكرحيدر كاظم عالوي محسن٩٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1703

2190362انثىرجاء  طعمة عرمش محسن٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1704

2190356انثىفاتن خضي  عباس عبد٥٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1705

2190349انثىحنان كامل مويش خلف١٠٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1706

2190348ذكراحمد طالب نجرس طه٤٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1707

عادلة اصالن علي حسي  ١٢٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1708
2190347انثى

2190347ذكرقاسم  عبد الرضا عسكر حسي  ٩٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1709

2190347ذكرنادية طه مرهون حسن١٢٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1710

وحيدة علي ذرب صياح٦٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1711
2190346انثى

2190345انثىضمياء ذنون جاسم محمد١١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1712

2190344ذكروليد حمزة محمد حبيب٦٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1713

2190339انثىجنان عبد الجليل عبد الكريم فرحان٥٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1714
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2190338ذكرعلي خليل ابراهيم محمد٨٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1715

 علي حسي  ٢٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1716
2190337ذكراحمد عبد الحسي  

2190336ذكرنارص احمد سلمان رشيد٦٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1717

2190335ذكرطالب علوان عواد علي٦٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1718

2190335ذكرحسام مجيد ياسي   جابر١٠٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1719

يف دوهان فرحان٨٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1720 2190335ذكرسعد شر

ي فرج١٢٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1721
انتصار  علي راض 

2190331انثى

شيماء  علي جليل محسن١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1722
2190328انثى

2190327انثىميسون اسماعيل ابراهيم رضا١١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1723

2190327انثىمنار عبد الهادي هايس زامل٧٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1724

2190324ذكرمهدي قهرمان حسن علي١١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1725

ب علي١٠٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1726 2190324ذكراياد صالح دهي 

2190323انثىسحر عبدالجبار محمد صالح٣٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1727

 علي حسي  ٢٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1728
2190322ذكرمحمد حسي  

2190322انثىاخالص خالد حسون فتخي٦٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1729

2190321انثىبان عبدالجبار محمد خلف٥١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1730

2190321ذكرغزوان جمال ابراهيم احمد٩١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1731

2190320ذكرمهند عبد الحمزة مرزا حواس٩٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1732

2190318ذكراياد جواد كاظم سلمان١٣٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1733

2190317انثىسوسن  محسن حنون جبار١٠٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1734

بان عبد علي حسن عباس١٠١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1735
2190316انثى

2190316انثىنغم  محمد محمود محمد٨٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1736

2190315انثىسعدية موىس خلف جثي ٦٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1737

2190315ذكرسعد جاسم محمد حسي  ١٠٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1738

2190315انثىموج رعد حمزة علوان٩٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1739

2190313ذكرجاسم محمد عباس حسون٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1740

2190312ذكراسعد الزم علي مجمان١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1741

2190312ذكرسعد ابراهيم احمد علي٤٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1742

2190311ذكرفرند حكمت فرج احمد٢٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1743

2190311ذكرعلي حسن عبيد صالح٤١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1744

2190311ذكروحيد سلمان عباس شهد٩٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1745

2190310ذكرعقيل رحيم كاظم جري٨٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1746

219039انثىزينة  عدنان جعفر يوسف١١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1747

219038ذكرنصيف جاسم كريم عزير٣٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1748

219037انثىعفاف احمد محمد يوسف٥٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1749

219037انثىاالء ناطق يوسف داود١٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1750

219036انثىعمار اسماعيل نعمة محمود١٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1751

219035انثىضخ عماد محمد  رشاد٧٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1752

219035ذكرعلي  عيدان عفلوك محمد١١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1753

Page 44 of 114



مجموع اصوات المرشحمجموع اصوات القائمةالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

219034ذكرفالح كلخان احمد مجمان١٠٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1754

219034انثىسعاد نهاد عبد المجيد عمر٧٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1755

219032ذكراحمد فارس كمال محمد٧٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1757

219031ذكرصادق خضي  عباس فليح٨١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1759

219031ذكررضوان نافع داود سليم٨٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1760

219030ذكراسعد علي عبد االمي  حسي  ٨٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤بغداد1761

205882554ذكركامل نواف عبود حبيب٢تضامن١٧١بغداد1762

 محسن علي١٠تضامن١٧١بغداد1763
205882127ذكرطالل حسي  

ر١تضامن١٧١بغداد1764 205881654ذكروضاح مالك كنعان مي  

20588929ذكرعبدالجليل صبخي جاسم محمد٥تضامن١٧١بغداد1765

20588716انثىدهاء عبدالعزيز محمد حديد٤تضامن١٧١بغداد1766

20588589ذكرفيصل علي حسن دخيل٢٢تضامن١٧١بغداد1767

20588528ذكرتركي علي عودة داوود١٤تضامن١٧١بغداد1768

20588522ذكراياد خلف عمر شبيب٣تضامن١٧١بغداد1769

20588505ذكرعدنان احمد محمود احمد١٨تضامن١٧١بغداد1770

20588473ذكرحميد سلوم ناهي محمد٢٧تضامن١٧١بغداد1771

20588310ذكرمحمد عبدالجبار عبدالرحمن ابراهيم٣٢تضامن١٧١بغداد1772

20588307ذكرطه  احمد عبد سلمان٦٢تضامن١٧١بغداد1773

20588306ذكرمحمد جليل بخيت مهاوش١١تضامن١٧١بغداد1774

ي خليف حسن عبيد٢٦تضامن١٧١بغداد1775 20588305ذكرناح 

20588304انثىايناس ظاهر عزيز طاهر٧تضامن١٧١بغداد1776

20588299ذكرمحمد عبد الرزاق احمد سلطان١٠٥تضامن١٧١بغداد1777

20588275ذكرباسم قاسم عبد الشاه طارش١٠٢تضامن١٧١بغداد1778

20588254ذكراسماعيل كريم مخلف ضاحي٤٣تضامن١٧١بغداد1779

20588246ذكرمنذر فياض محمد رضا٣٠تضامن١٧١بغداد1780

20588246ذكرمهند عبد رشيد سليم  علي٨٢تضامن١٧١بغداد1781

20588223ذكرطالل زاهد جاسم محمد٩تضامن١٧١بغداد1782

20588197ذكرطارق سلوم اسماعيل داوود٣٣تضامن١٧١بغداد1783

20588195ذكرصهيب صالح احمد ابراهيم١٠١تضامن١٧١بغداد1784

20588193انثىرغد بشي   سالم  عبدهللا٥٧تضامن١٧١بغداد1785

20588190ذكراثي  هالل فليح حسن٤٤تضامن١٧١بغداد1786

اس يونس حسي   صالح١٣٤تضامن١٧١بغداد1787 20588188ذكرني 

20588183انثىرنا صادق  شهاب حمد٩٩تضامن١٧١بغداد1788

20588177ذكرهيثم  طالب  علي  عفرين٧٢تضامن١٧١بغداد1789

ي لفتة١٥تضامن١٧١بغداد1790 مها فاضل العيث 
20588175انثى

20588152ذكررعد عبطان حسي   محمد٤٦تضامن١٧١بغداد1791

20588142انثىامل فاضل  رشيد حسي  ٥٩تضامن١٧١بغداد1792

20588134انثىرابعة مزهر شاكر محمود١٣تضامن١٧١بغداد1793

20588134ذكرعالءالدين  حميد  جاسم  علي٧٤تضامن١٧١بغداد1794
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20588133ذكرليث احمد سلمان حمد٢٤تضامن١٧١بغداد1795

20588127ذكركاظم نوري عبد حميد٣٩تضامن١٧١بغداد1796

20588126ذكرجمال  فاضل  محمود  خضي ٥٤تضامن١٧١بغداد1797

20588124ذكرحامد راشد مرموص شلش١٢٨تضامن١٧١بغداد1798

20588120ذكرمحمد فاضل شيخ خلف٢٨تضامن١٧١بغداد1799

20588111ذكرثامر يوسف حمادي عمر٣٤تضامن١٧١بغداد1800

20588109انثىزكية  حسن  ابراهيم  جريمط٨١تضامن١٧١بغداد1801

20588108انثىندى  نجم  عبدالرزاق زيدان٥٢تضامن١٧١بغداد1802

2058896انثىفاطمة سليمان احمد مخيي ٤٥تضامن١٧١بغداد1804

2058896ذكرعثمان  عبد  حمود سليمان٦٠تضامن١٧١بغداد1805

2058892ذكرمني  محل حردان حمد٦تضامن١٧١بغداد1806

2058890ذكراوس محمود غائب سالم٧٠تضامن١٧١بغداد1807

2058889ذكرسالم خلف عبدهللا  حسي  ٣٦تضامن١٧١بغداد1808

ي  حميد١٠٠تضامن١٧١بغداد1809 خديجة  مجيد  صليث 
2058887انثى

2058886ذكرعبد الرحمن عبد الرزاق عبد اللطيف نارص٦٧تضامن١٧١بغداد1810

ي حمادي١٦تضامن١٧١بغداد1811 2058884انثىهناء محمد عني  

2058882ذكرفالح  حسن  ابراهيم  جريمط٦٦تضامن١٧١بغداد1812

2058879انثىسالمة ليلو علوان جواد١٠٦تضامن١٧١بغداد1813

2058877انثىمث  اسماعيل خليل رمضان١١٠تضامن١٧١بغداد1814

اس نايف عبد الرزاق عطية١١٨تضامن١٧١بغداد1815 2058876انثىني 

2058874ذكرهادي  حسي    عطية  عني ٨٧تضامن١٧١بغداد1816

2058873انثىايمان طه ياسي   ضاحي١١٦تضامن١٧١بغداد1817

2058872انثىانتصار كاظم جواد كاظم٧٧تضامن١٧١بغداد1818

2058866ذكررائد مجيد امي   الياس١٣٦تضامن١٧١بغداد1819

2058866ذكرخالد  مصلح  فرحان  زعيي ٩٣تضامن١٧١بغداد1820

2058864ذكرمحمود طالل احمد مدحت١٣١تضامن١٧١بغداد1821

مي ياسي   محمد سعيد٢٥تضامن١٧١بغداد1822
2058863انثى

2058862ذكرحيدر سلمان محمد عليوي١١٧تضامن١٧١بغداد1823

2058860انثىزينة  طارق فليح حسن١٣٧تضامن١٧١بغداد1824

  علي٧١تضامن١٧١بغداد1825
2058860ذكرجاسم  محمد  حسي  

2058860انثىهيفاء  حيال  رهيف  هندي٧٣تضامن١٧١بغداد1826

اعياد غازي محمد علي٤٩تضامن١٧١بغداد1827
2058852انثى

2058849ذكرايمن  موحان  عبد الهادي  سلمان٧٨تضامن١٧١بغداد1828

ي سعيد حسي  ١٣٢تضامن١٧١بغداد1829 2058849انثىاقبال ناح 

2058848ذكربايش  جبار  زيارة  عبد٥٦تضامن١٧١بغداد1830

2058848ذكرانعم عباس نارص حسون١٠٤تضامن١٧١بغداد1831

2058848انثىابتسام عبد المجيد اسماعيل سلمان١٠٩تضامن١٧١بغداد1832

2058847ذكرعالء   حاتم  حسي    علوان٧٩تضامن١٧١بغداد1833

2058845انثىسناء  محمد  مهدي  صالح٩٦تضامن١٧١بغداد1834
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2058842انثىرقية عبد محمد محمود٣٥تضامن١٧١بغداد1835

2058839ذكرشامل ابراهيم محمد سعدي٢٠تضامن١٧١بغداد1836

2058839انثىسمارة محمد جاسم حمود١٢٧تضامن١٧١بغداد1837

2058837ذكرمالك  اسماعيل  عبد شاطي  فرج٨٤تضامن١٧١بغداد1839

ى  شعبان  محيسن  علي٥٣تضامن١٧١بغداد1840
2058836انثىبرسر

2058836انثىثمينة كاظم كريم  عراك٣٧تضامن١٧١بغداد1841

ة ظاهر محمدصالح قادر٤٨تضامن١٧١بغداد1842 2058835انثىسمي 

2058835ذكرعالء  توفيق  سعيد  صالح٨٣تضامن١٧١بغداد1843

2058831ذكرناظر عبد محمد ذياب٤٠تضامن١٧١بغداد1845

2058829ذكركامل  عطية  صالح  حلن٩٧تضامن١٧١بغداد1846

2058828ذكرعلي اسماعيل عباس علوان١٢٥تضامن١٧١بغداد1847

 علي حيدر١١٤تضامن١٧١بغداد1848
2058828انثىوفاء حسي  

2058827ذكربشي   صالح  مهدي  ثجيل٩١تضامن١٧١بغداد1849

2058826ذكرمحمد ماجد عبد الوهاب احمد١٣٥تضامن١٧١بغداد1850

2058825انثىاحالم  خالد  نعمان صالح٩٨تضامن١٧١بغداد1851

2058823ذكرمني   محمد  عبد الجليل  عبد الوهاب٧٥تضامن١٧١بغداد1852

2058823انثىامامة  احمد يعقوب  محمد٦٣تضامن١٧١بغداد1853

ي حرز عويز٨٥تضامن١٧١بغداد1854
 
ف هاب 2058822ذكراشر

2058821ذكرحسي   اياد حميد طاهر١٣٠تضامن١٧١بغداد1856

2058820انثىاسماء خضي  كاظم حسي  ٢٩تضامن١٧١بغداد1857

2058820انثىنجاة حسي   موىس طاهر٤١تضامن١٧١بغداد1858

2058817ذكرمحمد  بري  علي  محمد٩٢تضامن١٧١بغداد1860

2058814انثىعواطف هاشم فاخر عبيد١٢١تضامن١٧١بغداد1861

2058813انثىامال  اسماعيل  حسي    محمد٧٦تضامن١٧١بغداد1862

2058813ذكرفيصل  خزعل  عايل  حمود٨٦تضامن١٧١بغداد1863

2058813ذكرضياء محسن علون محمد١٠٣تضامن١٧١بغداد1864

2058812ذكراحمد  عدنان  انور  عطه٦٩تضامن١٧١بغداد1865

2058812انثىاالء  هادي  محمد  سعدهللا٥١تضامن١٧١بغداد1866

2058811ذكرصالح  خضي   صالح جاسم٦١تضامن١٧١بغداد1867

2058811ذكرمهند عبد الجبار عطوان نايف١١٩تضامن١٧١بغداد1868

2058810انثىزينة  اسعد عبد الجبار  اسود٥٨تضامن١٧١بغداد1869

2058810ذكراحمد محمد احمد علي٢٣تضامن١٧١بغداد1870

وفاء  جاسم  سلمان  علي٨٩تضامن١٧١بغداد1871
205888انثى

205888ذكرمحمد ياسي   بزي    ع فارس١٣٨تضامن١٧١بغداد1872

205888ذكرحردان حامد كاظم حسي  ١١١تضامن١٧١بغداد1873

205886انثىباسمة  حميد  احمد عبداللة٨٠تضامن١٧١بغداد1874

205886ذكرسعد علي جابر جري٦٨تضامن١٧١بغداد1875

205886ذكرجواد كاظم حمدان خلف٣١تضامن١٧١بغداد1876

205885ذكرعبدالجبار عطوان نايف محل١٩تضامن١٧١بغداد1877
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205885ذكرسعد جادر مطلك محيميد١٢٦تضامن١٧١بغداد1878

205884ذكرشهاب احمد عبد هللا علي١٢٣تضامن١٧١بغداد1879

مياسة كريم علي صالح٤٢تضامن١٧١بغداد1880
205884انثى

205884انثىزينب عبد الوهاب عبد االمي  حاتم١٠٧تضامن١٧١بغداد1882

205884ذكراوس حميد  جاعد محسن١٢تضامن١٧١بغداد1883

 علي١١٢تضامن١٧١بغداد1884
205884ذكراسامة طارق حسي  

205884انثىعلية عبد حبيب صائغ٥٠تضامن١٧١بغداد1885

205883ذكرسلوان عدنان هارون ماهود٤٧تضامن١٧١بغداد1886

205883ذكرعلي  صبخي  علي  فرج٨٨تضامن١٧١بغداد1887

205883ذكرخالد خضي  جاسم نصيف١٠٨تضامن١٧١بغداد1888

  علي  حسن  ال نجم٥٥تضامن١٧١بغداد1889
205882ذكرحسي  

ي هادي١٢٢تضامن١٧١بغداد1890 205882انثىهدى صالح صي 

205882ذكرمحمود سلمان  محمد  حاجم٦٥تضامن١٧١بغداد1891

205882ذكرفرات كاظم  عبد الحسي    حمزة٩٠تضامن١٧١بغداد1892

205882ذكرثائر لبيب يوسف خادم الحسي  ١١٥تضامن١٧١بغداد1893

205881ذكرثائر  رمضان  مجول  هجرس٩٥تضامن١٧١بغداد1895

205880ذكررفعت  صباح  كريمي   عوده٩٤تضامن١٧١بغداد1898

205880ذكرمحمد عبد حردان جراح١١٣تضامن١٧١بغداد1899

94711770ذكرمحمد لطيف  هندال حسن٢٥تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1900

ي هاشم١تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1901
 
9471942ذكرشحان جري لوب

9471773ذكرمحمد ياش حمود شحان٣تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1902

9471621ذكروليد خالد عبد نعمه٦تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1903

ي ساجت مخلف٢تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1904
 
9471411ذكرهاشم شاف

9471391ذكرستار جبار جالب غنتاب٥تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1905

9471323ذكرباسم  فرحان  داود  سلوم٢٢تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1906

9471308ذكرحيدر حسن هادي خلف٩تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1907

9471268ذكرحيدر  سعيد  باقر عبد الحسي  ١٨تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1908

9471250ذكرعبدالستار  عبد الجبار  ابو جري  ماذي٢٩تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1909

9471239ذكرابراهيم  حاتم  سلمان  عبد هللا٢١تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1910

9471226ذكرعلي احمود اسفيح  سكران١٤تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1911

9471221ذكرعبدهللا  عكلو  حسي    عبد هللا٣٠تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1912

9471220انثىفاتن  عباس مهدي صادق٤تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1913

9471199ذكراحمد  لطيف  جاسم  طلفاح١٩تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1914

9471197ذكرعلي  ابراهيم   سعيد  محمد٢٧تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1915

9471194ذكرجليل عبدالزيد عزيز شبيب١٠تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1916

9471192ذكرابراهيم  حريجة  محمد  علوم١١تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1917

ي عباس٧تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1918 9471170ذكرجبار حسي   صي 

9471133انثىوسام  حسن  عذاب  بجاي٢٠تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1919

يف  محيسن١٦تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1920 ي  شر 9471132انثىذكرى  صي 
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9471130ذكرسعد عالء ياسي    فيصل١٧تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1921

9471108ذكرعبد  حسن  ماشاف  مشحوت١٣تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1922

947185انثىبان عبدالحسن سفاح سكران٨تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1923

ي  جبار  طاهر٢٣تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1924 947182ذكرجبار  لعيث 

947144ذكرمثث   رحيم  جاسم  محمد١٥تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1925

947141ذكرمحمد  رضا عباس  مهدي٢٦تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1926

947128انثىقمر  مفيد  محمود  كاظم١٢تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1927

94715انثىسماهر  عادل  مزهر  بطي٢٤تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1928

94712انثىرويدة عدنان  مطر  مظلوم٢٨تجمع برلمان الشعب١٢٢بغداد1929

ي١٢٧بغداد1930
68491778انثىباسمة لؤي حسون معي  ١حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1931
6849644ذكرصبيح صدام ملك كاظم٣٢حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1932
6849302ذكركريم جمعة فليح هارف٢٣حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1933
ي جي ١٤حزب اليقي   الوطث 

6849283ذكرمنذر حسن راض 

ي١٢٧بغداد1934
6849249انثىفاطمة  راشد كاظم كسارة٣٠حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1935
6849232ذكرعبدالحسن علي موىس جي ٤٧حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1936
6849230ذكرثائر عبدعلي داود سلمان٨حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1937
6849211ذكرمهند عبد الستار جبار حسي  ٦حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1938
6849198انثىجنان هادي محمد عراك٥حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1939
ة كاظم خلف نارص٤٥حزب اليقي   الوطث  6849186انثىسمي 

ي١٢٧بغداد1940
6849165ذكرحسي   صباح  خلف محمد٢٢حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1941
6849157ذكرفائز محمد  باقر مهدي٤حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1942
 حميد  محمد علي٣حزب اليقي   الوطث 

6849151ذكرحيدر عبد الحسي  

ي١٢٧بغداد1943
6849108ذكرمحمد خلف ثجيل خنجر٤٢حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1944
6849108ذكرعبدالكاظم عبد محمد سلمان٢٤حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1945
6849101ذكرحيدر لطيف جاسم حمد٣١حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1946
ي هويدي جوالن٥٠حزب اليقي   الوطث 

 
684994ذكرمحمد صاف

ي١٢٧بغداد1947
684993انثىساهرة عبد الحسي   عبد هللا علي٢١حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1948
684970ذكرمحمد امي   عزت صالح٢حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1949
684969ذكرعبدالرحمن جميل غضب مخرب١٩حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1950
684963ذكرداود سلمان غويفل طعمة٤٦حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1951
684959ذكررياض جاسم محمد بشارة٢٧حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1952
684958ذكرعدنان زبون بشي  حسب١٦حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1953
684955ذكرعلي كصاب شامخ ضمد٣٨حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1954
684953انثىانتضار ماجد جليل ابراهيم٢٩حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1955
684951ذكرطيف صالح ابراهيم احمد٢٦حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1956
684947انثىمنتىه عبد الزهرة فرحان ورد١٧حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1957
684945ذكرغالب عمران حسن عبد٤٤حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1958
ي بهي ٣٩حزب اليقي   الوطث 

 
يف ثوب 684945ذكرسلمان شر

ي١٢٧بغداد1959
ي عليوي حطاب٢٠حزب اليقي   الوطث  684944ذكرجمعة لعيث 
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ي١٢٧بغداد1960
684942ذكرخالد وحيد زحام عبد٣٦حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1961
684939انثىاقبال عبد  عبد هللا حسن١٣حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1962
684938ذكرعامر ياسي   موىس شالل٤٠حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1963
684938ذكراسامة جبار محسن كريم٤٨حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1964
684930ذكرهادي صالح محيبس بشارة١٥حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1965
684927ذكرنمي  ثامر محمدعلي حسي  ١١حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1966
684921ذكرحسن سمي  حسي   تامول٧حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1967
684921ذكرحيدر قيس رشاد عبدالرزاق١٠حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1968
684920انثىمها داود سلمان نعمة٩حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1969
684918ذكركريم عودة خضي  بنيان١٨حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1970
684918ذكرمحمد سهيل خليل جاسم١٢حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1971
684913انثىاخالص لؤي حسون معي  ٣٣حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1972
ي٣٧حزب اليقي   الوطث 

684912انثىسناء هادي كاظم راض 

ي١٢٧بغداد1973
684912ذكرمحمد سامي درويش احمد٣٥حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1974
68496ذكرعلي عبد الزهرة فرحان ورد٢٨حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1975
68492ذكرعدنان خلف فتخي علي٤٣حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1976
انعام عبد الجبار نور علي٤٩حزب اليقي   الوطث 

68492انثى

ي١٢٧بغداد1977
68491ذكرسيف الدين عادل جمعة  باش٣٤حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1978
68491انثىسارة خالد شنور سعيد٢٥حزب اليقي   الوطث 

ي١٢٧بغداد1979
68491انثىلم يحث  موىس سلمان٤١حزب اليقي   الوطث 

ي١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1980
 
55761774ذكرعبدالباسط تركي سعيد عبد الباف

5576341انثىابتسام ثابت محمد عبد اللطيف٢٣تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1981

5576239ذكرباسم حسي   جبار كريم١٩تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1982

5576233ذكرمهدي شحان عباده حمد١١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1983

5576223ذكرعبدالهادي جبار جياد رهيف٢تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1984

5576202ذكرمهند امجد خضي  احمد٦تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1985

5576176ذكركريم عيىس رسن عجمان١٧تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1986

5576156ذكرعالء احسان سلوم مرسبت٣تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1987

ي عمران١٤تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1988
5576150ذكرقاسم محمود راض 

5576110ذكرمحمد ناطق محمد خضي ٢٢تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1989

557696ذكرجبار خضي  احمد ظاهر٩تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1990

557695انثىاسماء غازي عبد محمد١٢تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1991

557695ذكرجاسب الزم ابنيه مزبان٥تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1992

ي٢١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1993
 
557685انثىاالء قدوري رمضان رزوف

557658ذكرعدنان محمد حامد فرحان١٠تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1994

ايمان جواد رضا علي١٦تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1995
557652انثى

557643انثىازهار ابراهيم ضاري عبد٤تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1996

557638انثىشور يوسف عبد الهادي حسن٢٠تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1997

ايمان جليل علي حسي  ٨تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1998
557629انثى
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557628ذكرمحمد مكي خماس جرجيس١٥تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد1999

557623انثىرنا جبار كاصد جلهوم١٨تجمع عراقيون للتغيي ١١٩بغداد2001

 عبد الكريم علي ياسي  ١حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2003
5374801ذكرمصطف 

5374756ذكرحيدر حسن فالح عبدهللا٥حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2004

5374435ذكرعدي  حامد عطية فرحان٢حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2005

5374280ذكرمثث  فاضل كاظم جاسم٩حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2006

ي اسماعيل غانم فهد١١حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2007
5374192ذكرحف 

ي٦حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2008
5374177ذكرابراهيم سامي ابراهيم حف 

5374163انثىرؤى عماد عبدهللا دهش٤حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2009

5374162انثىهبة خلف رمضان خلف٢٠حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2010

5374157ذكرمحمد قاسم محمد سلمان١٩حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2011

5374136ذكرنبيل عبدالحسي   رضا عبدالحسي  ٢١حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2012

5374133انثىشيالن كيكاوس محمد محمود١٥حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2013

5374126ذكرفيصل غازي محمد الباوي٧حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2014

5374109ذكراحمد فوزي شوكت شاهي  ٣حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2015

رشا علي محسن عباس٢٢حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2016
5374107انثى

5374106انثىايمان صالح الدين محمود عبدالرحمن٢٥حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2017

يف هذال٢٣حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2018 5374104انثىوسن عدنان شر

ي١٠حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2019
537493ذكرحسي   محمود شحان خف 

537455ذكرارسالن قاسم كرملن برجي  ١٦حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2020

537454انثىميسون مخي هالل شحان١٣حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2021

537451ذكرمحمود هالل هيجل عباس٢٦حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2022

ي٢٤حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2023
537447ذكرحسن غازي سلمان ثويث 

537445ذكركمال عبدالواحد  عبدالحسي   خلف١٧حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2024

537441انثىزينب  فؤاد عبداالمي  سلوم١٢حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2025

537437ذكرشاكر محمود جاسم محمد٢٨حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2026

537433ذكرمحمد خالد حسن علي١٨حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2027

537422ذكرعامر عبدهللا عباس محمد١٤حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2028

537415ذكرحسن اسعد ابراهيم محمد٢٧حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2029

537410انثىفيان هاشم  حسن رشيد٨حراك الجيل الجديد١٢٠بغداد2030

47102460ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦بغداد2031

4710315ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦بغداد2032

4710221ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦بغداد2033

4710187انثىبيدء خرص  بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦بغداد2034

4710166ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦بغداد2035

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦بغداد2036 4710161انثىرغد يوسف كي 

471096ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦بغداد2037

ي توما٩حركة بابليون١٦٦بغداد2038
471066ذكرفاضل توما بث 

471019انثىكارمي   مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦بغداد2039
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471017ذكراشور يلدا بنيامي   خوشابا٧حركة بابليون١٦٦بغداد2040

4549778ذكرحميد رشيد  عبد ولي١الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2041

ي٥الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2042
4549389ذكرحسن محمد امي  باىسر

 شي  علي١٧الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2043
4549242ذكرمحمد امي  

4549236ذكرحيدر خضي   موىس سوزه٧الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2044

4549170ذكرعمار علي سهراب بهرام٣الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2046

4549151ذكرشهاب احمد فرج باقر١٤الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2047

4549151ذكرجمعة سلمان جمعه عبدالرحيم٦الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2048

4549142انثىنوال وهاب احمد محمد٤الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2049

ي قاسم  محمد٢١الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2050 4549123ذكرعلي عبدالنث 

اس كريم شناوه طهماز٢٠الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2051 4549121انثىني 

454993ذكرمحمد احمد مراد خان١٣الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2052

ى هاشم مراد عبدالرحمن٨الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2053 454983انثىبرسر

454969انثىايمان  جاسم حسن محمد١٩الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2054

454955ذكررائد محمد فتاح جبار١٨الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2055

زه نوري بشي ١٥الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2056 454950ذكرمحمد مي 

454947ذكراحمد عبدالجبار كاظم علي١٠الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2057

454945انثىدينا عبدالستار نعمان صادق١٢الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2058

ي١٦الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2059
454931ذكرسهاد محمد مراد غث 

454930ذكرعبدالعباس عبدالجاسم احمد علي٩الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2060

454923ذكرعلي اسماعيل ابراهيم قادر٢٢الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2061

454921ذكرعبدالسالم عبدالعزيز عبدالكريم خماس١١الجبهة الفيلية١٠٨بغداد2062

43951461ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2063

43951277انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2064

4395217ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2065

4395138انثىمث  شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2066

4395102ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2067

439562ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2068

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2069
 
439547ذكرهاب

439527ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2070

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2071
 حنا كرومي مث 

439517انثىفرجي  

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤بغداد2072
43958ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

3692434ذكرستار رزاق حمود عبيد٧البناء واالصالح١١٠بغداد2073

3692422ذكرحميد دريول محمد نابد٦البناء واالصالح١١٠بغداد2074

3692186انثىرفاه زاير جونه ظاهر٢٧البناء واالصالح١١٠بغداد2076

3692167ذكرعيىس صابر عبدهللا مروح٥البناء واالصالح١١٠بغداد2077

3692142ذكرابراهيم حسن هادي ابراهيم١٠البناء واالصالح١١٠بغداد2078

3692120ذكرجاسم محمد عبدهللا ياسي  ١٩البناء واالصالح١١٠بغداد2079

3692109انثىاشاء طارق فؤاد قاسم٨البناء واالصالح١١٠بغداد2080
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3692105ذكراحمد عباس سوزه علي حيدر٩البناء واالصالح١١٠بغداد2081

3692104ذكراكرم  احمد نعيم محسن٢٢البناء واالصالح١١٠بغداد2082

369296ذكراحمد عدنان حبيب صقر٣البناء واالصالح١١٠بغداد2083

369283انثىوهران نعيم  محمد واضح٢٨البناء واالصالح١١٠بغداد2084

ة اسماعيل حبيب عبدهللا١٦البناء واالصالح١١٠بغداد2085 369274انثىسمي 

369267انثىنهاية فيصل لفتة نجم٢٩البناء واالصالح١١٠بغداد2086

369253انثىبيداء حميد خليل ابراهيم٢٣البناء واالصالح١١٠بغداد2087

 علي عواد٢٤البناء واالصالح١١٠بغداد2088
369251انثىهيله حسي  

369245انثىشيماء كاظم سليم عيىس٤البناء واالصالح١١٠بغداد2089

369243ذكرفاخر جبار كيطان طاهر١٨البناء واالصالح١١٠بغداد2090

369233انثىرشا  فوزي موىس جاسم٣٠البناء واالصالح١١٠بغداد2091

369222ذكرخليل ابراهيم عباس نارص٢١البناء واالصالح١١٠بغداد2092

نغم عدنان علي شيخه٢٥البناء واالصالح١١٠بغداد2093
369221انثى

369219انثىحنان محمد فائز محمد١٥البناء واالصالح١١٠بغداد2094

369218انثىاكرام دحام زغي  عمي ١٢البناء واالصالح١١٠بغداد2095

369215ذكرمحمد سعيد محمدرضا ظاهر١٧البناء واالصالح١١٠بغداد2097

369213ذكرثائر نعمه محمد مفتاح١١البناء واالصالح١١٠بغداد2098

36929ذكرخالد فرهود منعيى ضيدان٣١البناء واالصالح١١٠بغداد2099

36927انثىافراح عبدالقادر عباس محمد٢٠البناء واالصالح١١٠بغداد2100

36925ذكرعماد عبدالكريم علوان كاظم١٣البناء واالصالح١١٠بغداد2101

36924انثىابتهال عبدالقادر جميل صالح٢٦البناء واالصالح١١٠بغداد2103

ي١٦٢بغداد2104
 
ي الكوردستاب

3462785ذكرصاحب رشيد موىس فرج١االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2105
 
ي الكوردستاب

3462661ذكرماجد حميد عبد الرحيم نوري٣االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2106
 
ي الكوردستاب

3462307ذكريونس رشيد محمد عبدي٢االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2107
 
ي الكوردستاب

3462291انثىسعدية كريم اسماعيل محمد٧االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2108
 
ي الكوردستاب

3462238انثىامال يد هللا عبد الرضا همت٤االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2109
 
ي الكوردستاب

 اكي  علي٨االتحاد الوطث 
346294ذكرحيدر حسي  

ي١٦٢بغداد2110
 
ي الكوردستاب

346294ذكرعباس عبد منديل خميس٩االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2111
 
ي الكوردستاب

346287ذكرعماد علي جالل حسي  ٥االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2112
 
ي الكوردستاب

346286ذكررياض اكي  امي   كريم١٠االتحاد الوطث 

ي١٦٢بغداد2113
 
ي الكوردستاب

346248ذكرحسن علي عباس منصور٦االتحاد الوطث 

3276660انثىسهام حسن عبدهللا مطلك١حزب االمانة١٥١بغداد2114

3276348ذكرعدنان رديف عبدالعزيز كريم٢حزب االمانة١٥١بغداد2115

3276274ذكراحمد محسن عبدعلي محمد١٨حزب االمانة١٥١بغداد2116

3276139ذكرمحمد عبدالجبار عبدهللا مختاض١٥حزب االمانة١٥١بغداد2117

3276123انثىرجاء كتاب محجوب عواد١٧حزب االمانة١٥١بغداد2118

327683ذكرسعد كاظم حسي   عبدالسيد١٣حزب االمانة١٥١بغداد2119

327677ذكرعبدالرزاق سيد درويش عباس٦حزب االمانة١٥١بغداد2121

ي حسي  ٢٦حزب االمانة١٥١بغداد2122 327677ذكرصباح وليد عريث 
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327670ذكرنديم عبيد علوان جاسم٧حزب االمانة١٥١بغداد2123

327669ذكرعبدالعباس مجيد  محسن عباس١٠حزب االمانة١٥١بغداد2124

327667ذكروليد خالد علي جاسم١١حزب االمانة١٥١بغداد2125

ي يوسف احمد٥حزب االمانة١٥١بغداد2126 327653ذكرزهي  خي 

327644انثىامال حسي   سلمان عباده٨حزب االمانة١٥١بغداد2127

327642ذكرعادل رسن شنيشل حسي  ٩حزب االمانة١٥١بغداد2128

327640انثىزينة  زهي  حياوي محمد٢٢حزب االمانة١٥١بغداد2129

327629ذكرعلي سعيد سعدون عطيه٣حزب االمانة١٥١بغداد2130

327627انثىايمان عبدالجبار عبدهللا محمود٤حزب االمانة١٥١بغداد2131

327621انثىابتسام ابراهيم اسماعيل عبدالقادر١٦حزب االمانة١٥١بغداد2132

327620ذكرحسي   نعيس حمزه مهوس٢٣حزب االمانة١٥١بغداد2133

327618ذكرظافر فاخر علي عمران٢٧حزب االمانة١٥١بغداد2134

حليمه  محمد علي قاسم٢٠حزب االمانة١٥١بغداد2135
327611انثى

32769ذكرادريس سيد  درويش عباس٢١حزب االمانة١٥١بغداد2136

32768انثىرنا  محمد هاشم محمد٢٤حزب االمانة١٥١بغداد2137

32766انثىزينب سعد محمد قدروي٢٥حزب االمانة١٥١بغداد2138

32762ذكرجعفر محمد درويش علي١٩حزب االمانة١٥١بغداد2139

32761ذكراسامة اكرم سلمان علي١٤حزب االمانة١٥١بغداد2140

2904358انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥بغداد2141

2535680ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2142

2535398ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2143

2535228ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2144

2535129انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2145

2535115انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2146

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2147 253584انثىبلسم جوزيف بي 

253539ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2148

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2149
ي دنو بث 

 
253534انثىكاف

253524ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2150

253522ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩بغداد2151

2237370ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤بغداد2152

2237366ذكرميخائيل بنيامي   داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤بغداد2153

2237173انثىمث  يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤بغداد2154

2237127ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤بغداد2155

223790ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤بغداد2156

223785ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤بغداد2157

223761انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤بغداد2158

223735انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤بغداد2159

223722ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤بغداد2160

223716ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤بغداد2161
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2147295ذكرعبدالزهرة عباس صالح ماجد١مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2162

2147243ذكرهشام عبد حسن علي١٥مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2163

شيماء محمود محمد علي١١مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2164
2147106انثى

ي٦مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2165
 
214787ذكرعلي  سلمان عطوان البيضاب

214784انثىبسمة فوزي محمد سليم٢مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2166

214771ذكركيالن كاظم مسعود صالح١٤مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2167

214770انثىجميلة نارص رضا قني ٤مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2168

214764انثىايمان نجم عبيد عباس٩مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2169

214761ذكرمحمد جاسم محمد احمد٧مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2170

214755ذكراسماعيل حامد فرحان حمد٥مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2171

214752ذكريحث  حسن علي كاظم١٢مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2172

ي٣مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2173
 
214744ذكرحيدر عبد هللا عصفور صاف

ي٨مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2174 214740ذكرشمد  عبد الوهاب شاكر صي 

214726ذكرجبار جاسم حسي   خشي  ١٣مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2175

افراح مكي احمد حسن١٦مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2176
214725انثى

214715ذكرشمد  نجم عبد االمي  محمد١٠مجلس انقاذ العراق١٢٥بغداد2177

ي العراق١٣٢بغداد2179
 
ي العشائري ف

1997355ذكرسعدي انعيم  ثجيل عباس١التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2180
 
ي العشائري ف

1997141ذكرمحمود هادي كاظم عباس٧التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2181
 
ي العشائري ف

1997141انثىاغاريد قاسم محمد مصطاف٩التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2182
 
ي العشائري ف

1997113انثىنهاد ناجح شمران امي  ٤التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2183
 
ي العشائري ف

199784ذكرسعد كاظم طاهر سعدون١١التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2184
 
ي العشائري ف

ي ذنون٥التيار الوطث 
 
199768ذكرانمار اسماعيل رزوف

ي العراق١٣٢بغداد2185
 
ي العشائري ف

199768ذكرسيف علي جبار حسي  ١٠التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2186
 
ي العشائري ف

199758ذكرفراس  محسن سعيد مجيد٣التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2187
 
ي العشائري ف

199736ذكرعبدعلي سلمان كباش فرادي٦التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2188
 
ي العشائري ف

199719انثىغصون نجم عبدهللا علي٨التيار الوطث 

ي العراق١٣٢بغداد2189
 
ي العشائري ف

199717انثىمث  طالب ثابت بشي ٢التيار الوطث 

1766608ذكرمحمد متعب خضي  مرعي١حزب الداعي١٢٩بغداد2190

1766173ذكرمهدي  صالح محمد عيىس٥حزب الداعي١٢٩بغداد2191

1766116ذكرقحطان  عدنان صالح  موىس٦حزب الداعي١٢٩بغداد2192

176653ذكرحيدر كريم اسد احمد٤حزب الداعي١٢٩بغداد2193

 نجيب والي محسن٨حزب الداعي١٢٩بغداد2194
176649ذكرحسي  

176645ذكرعماد اسماعيل علي شالل٢حزب الداعي١٢٩بغداد2195

176634ذكرفهد سامي احمد صالح١٢حزب الداعي١٢٩بغداد2196

176632انثىرنا  محمد عبد نارص٧حزب الداعي١٢٩بغداد2197

زينب علي نارص حسي  ٣حزب الداعي١٢٩بغداد2198
176631انثى

176626انثىجنان عجيل محسن باشااغا١٠حزب الداعي١٢٩بغداد2199

176616انثىشيماء خزعل مجيد حسي  ٩حزب الداعي١٢٩بغداد2200

176616انثىسندس صاحب عبدالرسول عبدالوهاب١١حزب الداعي١٢٩بغداد2201
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1674394ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥بغداد2202

ي١١٥بغداد2203
1348191ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2204
1348185ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2205
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطث  1348157ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥بغداد2206
134848ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2207
134836ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2208
134830انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2209
134820انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2210
134820انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2211
134819ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٥بغداد2212
134819ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطث 

ي١١٦بغداد2213
يف جوده سهر١نوفل الناىسر 1267189ذكرنوفل شر

1185104ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠بغداد2214

1044382ذكرمعتي  علي عباس مهيدي٢جبهة الصالحون١٣٠بغداد2215

1044169انثىابتهال حسي   لفته صالح١جبهة الصالحون١٣٠بغداد2216

104477انثىكرم عواد كاظم نارص٩جبهة الصالحون١٣٠بغداد2217

104459انثىسمر جابر شبيب نارص٦جبهة الصالحون١٣٠بغداد2218

104425انثىعلياء محمد سعيد حسن٣جبهة الصالحون١٣٠بغداد2219

10446انثىنجاة جعفر محسن مال هللا٥جبهة الصالحون١٣٠بغداد2220

10443انثىبيداء حسي   لفته صالح٨جبهة الصالحون١٣٠بغداد2221

10442ذكرجعفر صادق جاسم حسن٤جبهة الصالحون١٣٠بغداد2222

10441ذكرنظي  سامي قاسم محمد٧جبهة الصالحون١٣٠بغداد2223

ي االشوري١١٣بغداد2224
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب ي داود١المجلس الشعث 

936171ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣بغداد2225
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب ي٢المجلس الشعث 

936112ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣بغداد2226
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 93679انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بغداد2227
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

93656انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣بغداد2228
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 93650ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بغداد2229
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 93631ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بغداد2230
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 93625انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بغداد2231
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 93613انثىكارولي   ادور مخو زكا٦المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بغداد2232
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 93611انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣بغداد2233
 
ي الرسياب

 
ي الكلداب 9368ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي١٦١بغداد2234
ى
935154ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارب

90898ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١بغداد2235

ي ثامر١٢٦بغداد2236 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث  42837ذكررحيم لعيث 

42644ذكرأشم باسل حسن حسي  ١أشم االزيرجاوي. د١٦٤بغداد2237

40574ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2238

40534ذكرنبيل طلعت نارص فتوحي٤حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2239

40519ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2240
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40510ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2241

4055انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2242

4054ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2243

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١بغداد2244 4050انثىني 

4549778ذكرحميد رشيد  عبد ولي١الجبهة الفيلية108بغداد2245

4549170ذكرعمار علي سهراب بهرام٣الجبهة الفيلية108بغداد2247

4549142انثىنوال وهاب احمد محمد٤الجبهة الفيلية108بغداد2248

ي٥الجبهة الفيلية108بغداد2249
4549389ذكرحسن محمد امي  باىسر

4549151ذكرجمعة سلمان جمعه عبدالرحيم٦الجبهة الفيلية108بغداد2250

4549236ذكرحيدر خضي   موىس سوزه٧الجبهة الفيلية108بغداد2251

ى هاشم مراد عبدالرحمن٨الجبهة الفيلية108بغداد2252 454983انثىبرسر

454930ذكرعبدالعباس عبدالجاسم احمد علي٩الجبهة الفيلية108بغداد2253

454947ذكراحمد عبدالجبار كاظم علي١٠الجبهة الفيلية108بغداد2254

454921ذكرعبدالسالم عبدالعزيز عبدالكريم خماس١١الجبهة الفيلية108بغداد2255

454945انثىدينا عبدالستار نعمان صادق١٢الجبهة الفيلية108بغداد2256

454993ذكرمحمد احمد مراد خان١٣الجبهة الفيلية108بغداد2257

4549151ذكرشهاب احمد فرج باقر١٤الجبهة الفيلية108بغداد2258

زه نوري بشي ١٥الجبهة الفيلية108بغداد2259 454950ذكرمحمد مي 

ي١٦الجبهة الفيلية108بغداد2260
454931ذكرسهاد محمد مراد غث 

 شي  علي١٧الجبهة الفيلية108بغداد2261
4549242ذكرمحمد امي  

454955ذكررائد محمد فتاح جبار١٨الجبهة الفيلية108بغداد2262

454969انثىايمان  جاسم حسن محمد١٩الجبهة الفيلية108بغداد2263

اس كريم شناوه طهماز٢٠الجبهة الفيلية108بغداد2264 4549121انثىني 

ي قاسم  محمد٢١الجبهة الفيلية108بغداد2265 4549123ذكرعلي عبدالنث 

454923ذكرعلي اسماعيل ابراهيم قادر٢٢الجبهة الفيلية108بغداد2266
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