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

 جاسم علي٣تحالف الفتح١٠٩البرصة1
ن فائز15161618865ذكرعامر حسي 

ن٦تحالف الفتح١٠٩البرصة2 فائز15161616077ذكرعدي عواد كاظم حسي 

فائز15161611850ذكرفالح حسن جاسم مطلك٢تحالف الفتح١٠٩البرصة3

فائز15161610153ذكرمحمد كامل حنون ابوالهيل٢٦تحالف الفتح١٠٩البرصة4

 1516169011ذكرحسن كاظم حسن علي١تحالف الفتح١٠٩البرصة5

ن حسن طاهر حسن٤٧تحالف الفتح١٠٩البرصة6  1516168756ذكرياسي 

 1516165330ذكرمرتضن كريم خزعل مكلف٩تحالف الفتح١٠٩البرصة7

 1516165142ذكرناظم فارس محسن بدر٤٦تحالف الفتح١٠٩البرصة8

ن محيسن١٤تحالف الفتح١٠٩البرصة9  1516164452ذكرجهاد صدام مفي 

 1516164272ذكرصالح عبداالمي  نصيف حمامة١٩تحالف الفتح١٠٩البرصة10

 1516163536ذكرايمن رشم جوالن طليع١٨تحالف الفتح١٠٩البرصة11

ن كشيش١٣تحالف الفتح١٠٩البرصة12  1516163292ذكرواثق عبدعلي عبدالحسي 

 1516163117ذكرشايع عبود خريبط ظاهر٢٢تحالف الفتح١٠٩البرصة13

 1516162634ذكراحمد ثجيل ربيع نفس١١تحالف الفتح١٠٩البرصة14

 1516162598ذكرفوزي شالي مطر عبداالمام١٥تحالف الفتح١٠٩البرصة15

 1516162389ذكرقاسم محسن عداي عباس٢٣تحالف الفتح١٠٩البرصة16

ن صالح١٢تحالف الفتح١٠٩البرصة17  1516162255ذكراحمد علي حسي 

ي باقر محسن٢٧تحالف الفتح١٠٩البرصة18
 1516162168ذكرباقر راضن

 1516162059ذكرعبدالباسط صادق مزعل طه٣٩تحالف الفتح١٠٩البرصة19

 1516161942ذكرماجد حسن عبدالرضا رشم٣٠تحالف الفتح١٠٩البرصة20

 1516161680ذكروسام راجح صابر عبود٣٢تحالف الفتح١٠٩البرصة21

فائز1516161646انثىانتصار حسن يوسف حسن٤٤تحالف الفتح١٠٩البرصة22

فائز1516161586انثىميثاق ابراهيم فيصل مشتت٤تحالف الفتح١٠٩البرصة23

 1516161261انثىماجدة  عبداالله سعدون شنته٢٨تحالف الفتح١٠٩البرصة24

 1516161198انثىمنوة شويش صباح عذير٢١تحالف الفتح١٠٩البرصة25

 1516161192ذكرفرات محسن سعيد مرزوق٥تحالف الفتح١٠٩البرصة26

 1516161190انثىزكية عبد فري    ح علواش١٦تحالف الفتح١٠٩البرصة27

 1516161122انثىعهود عبدالزهرة عباس طاهر٨تحالف الفتح١٠٩البرصة28

 1516161111ذكرعبدالكريم يوسف مهدي عماره١٧تحالف الفتح١٠٩البرصة29

 1516161016ذكرامجد كاظم حميد طعمة٧تحالف الفتح١٠٩البرصة30

ن مزيد عبدالشيخ٤٢تحالف الفتح١٠٩البرصة31  151616920ذكراحمد حسي 

 151616787ذكرعبدالكريم يوسف جاسم محمد٢٠تحالف الفتح١٠٩البرصة32

ن احمد محمد٤٩تحالف الفتح١٠٩البرصة33  151616773انثىوفيقة عبدالحسي 

 151616762انثىمثن جخيور محيل حمود٢٥تحالف الفتح١٠٩البرصة34

 151616685انثىهنادي خليل ابراهيم جاسم٤٣تحالف الفتح١٠٩البرصة35

 151616621انثىنورية عبدالوهاب حسن ابراهيم٢٤تحالف الفتح١٠٩البرصة36

 151616576ذكرعالء مجيد خرصن جعفر٣٤تحالف الفتح١٠٩البرصة37

 151616549ذكرعلي محمد حميد حميدي٢٩تحالف الفتح١٠٩البرصة38

ن انيس جمالي عذاب٥٠تحالف الفتح١٠٩البرصة39  151616524انثىياسمي 

 علي٤٠تحالف الفتح١٠٩البرصة40
ن  151616512انثىجنان عبدالجبار ياسي 
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 151616480ذكرمحمود طعان نجم عبدهللا٣٣تحالف الفتح١٠٩البرصة41

 151616446انثىزينب حميد خصاف حميد٤٨تحالف الفتح١٠٩البرصة42

 151616403انثىانتظار عبد صياح سعد١٠تحالف الفتح١٠٩البرصة43

 151616400ذكرعبدالرضا عبدهللا خضي  غانم٣٥تحالف الفتح١٠٩البرصة44

 151616392ذكرمحمد جاسم خضي  عيىس٣١تحالف الفتح١٠٩البرصة45

ثناء علي قاسم حسن٣٦تحالف الفتح١٠٩البرصة46
 151616308انثى

 151616295ذكرعبدالعالي حميد عبدالعالي مزبان٤٥تحالف الفتح١٠٩البرصة47

ن٣٧تحالف الفتح١٠٩البرصة48  151616251ذكرحازم حميد جودة عبدالحسي 

 151616150ذكرعبدهللا مكي جبار علوان٣٨تحالف الفتح١٠٩البرصة49

 15161678ذكرمالك حسن علي محمد٤١تحالف الفتح١٠٩البرصة50

ي١سائرون١٥٦البرصة51 فائز12110313257ذكررامي جبار  محمد  شر

فائز12110310633ذكرمظفر اسماعيل شتيوي وطبان١٨سائرون١٥٦البرصة52

فائز1211035929ذكربدر  صائغ مكلف شندل٤٣سائرون١٥٦البرصة53

فائز1211035425ذكراسعد  عبدالسادة جاسم  عبود١٠سائرون١٥٦البرصة54

 1211034880ذكرمخلص غازي  عبدالصاحب ثامر٤٥سائرون١٥٦البرصة55

 1211034774ذكرعباس  محمد مهدي حسن غلوم٢سائرون١٥٦البرصة56

 1211034580ذكرعباس عبدالزهرة سلطان خلف٧سائرون١٥٦البرصة57

 1211034416ذكرتوفيق مجيد محسن  ابراهيم٥سائرون١٥٦البرصة58

ي محمد  عبدهللا٢٢سائرون١٥٦البرصة59  1211034269ذكرعالء  خي 

 1211033195ذكرعزت رحيم عبود عبدالمطلب٣سائرون١٥٦البرصة60

ي كاطع٢١سائرون١٥٦البرصة61
ى
 1211033158ذكرمهند فالح ارماث

 1211032782ذكرنهاد جير  عبود رسن٢٧سائرون١٥٦البرصة62

فائز1211032738انثىنجاح  محيسن شياع  محمد٨سائرون١٥٦البرصة63

 1211032714ذكرخضي  عكلو مزوحي زبيدي١٣سائرون١٥٦البرصة64

ي عبدالحسن  يونس٤سائرون١٥٦البرصة65
ن
 1211032688انثىسهيلة عوف

 1211032642ذكرتيسي  داود نيسان طلفاح٣٤سائرون١٥٦البرصة66

 1211032368انثىهديل خالد  شيعان ضمد٣٣سائرون١٥٦البرصة67

 1211032145ذكرجابر عيىس جابر  عيىس٢٩سائرون١٥٦البرصة68

التفات توفيق سامي عبدهللا٣٢سائرون١٥٦البرصة69
 1211032110انثى

 1211032108ذكرفائق قاسم علي  رميض١٥سائرون١٥٦البرصة70

ي٦سائرون١٥٦البرصة71
 1211032072ذكرحيدر  عبدالسادة حرجان ماشر

 1211032019انثىفرات جابر نبخ مظلوم٢٠سائرون١٥٦البرصة72

ن١١سائرون١٥٦البرصة73  1211031608ذكرمرتضن هاشم  تبينه حسي 

  علي  نمر عيىس٤١سائرون١٥٦البرصة74
ن  1211031574ذكرحسي 

ي عزيز مهلهل٢٤سائرون١٥٦البرصة75
 
 1211031322انثىبلقيس عاث

 1211031318انثىفداء سعود  عكاب مطلك١٢سائرون١٥٦البرصة76

 1211031258ذكرحسام عزيز وطبان عباس٩سائرون١٥٦البرصة77

 1211031245ذكركامل  حنتوش لفتة٣٩سائرون١٥٦البرصة78

 1211031189انثىاسماء  مهدي كاظم حبيب٤٨سائرون١٥٦البرصة79

 121103957ذكرماهر  محمود خزعل طالل٥٠سائرون١٥٦البرصة80
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 121103909ذكرجبار حافظ جير ثجيل٤٩سائرون١٥٦البرصة81

 121103823ذكرعبداالمي  حنتوش حسان علي٤٧سائرون١٥٦البرصة82

 121103808ذكرعمار سعود  حسن  عبدالكريم٤٢سائرون١٥٦البرصة83

 121103768ذكريوسف  شعبان يوسف طاهر١٩سائرون١٥٦البرصة84

 121103676انثىميالد حميد  زامل بهيش٣٦سائرون١٥٦البرصة85

 121103671ذكركاظم  حسن هذيلي شناوة٤٦سائرون١٥٦البرصة86

 121103666انثىحنان  طالب عاشور وزار٢٨سائرون١٥٦البرصة87

 121103571ذكرفاضل  عباس عبد لفتة٣٧سائرون١٥٦البرصة88

 121103571ذكرابراهيم رحمه محمد  سميج٢٦سائرون١٥٦البرصة89

 121103547انثىمنتىه جاسم  محمد  خلف١٦سائرون١٥٦البرصة90

 121103426ذكرمخلص مصدق حسن  حمادي٣٥سائرون١٥٦البرصة91

 121103415ذكرحامد جاسم  حسن  حمود٢٣سائرون١٥٦البرصة92

 121103414ذكرظافر شاكر خشن نارص١٤سائرون١٥٦البرصة93

 121103402ذكرنافع عباس احمد  عباس٢٥سائرون١٥٦البرصة94

 121103302ذكرعادل  جاسم  محمد  علي١٧سائرون١٥٦البرصة95

 121103274انثىسعاد حميد  جابر  مبارك٤٠سائرون١٥٦البرصة96

 121103189ذكرليث  كامل عباس   فعل٣٨سائرون١٥٦البرصة97

ي  حسن  علي٣١سائرون١٥٦البرصة98
ن
 121103186ذكرمهند هاث

 121103184ذكرسالم جاسم سلمان  مكطوف٣٠سائرون١٥٦البرصة99

 121103112انثىهيفاء ابراهيم  عبدالسيد عجيل٤٤سائرون١٥٦البرصة100

ي٢ائتالف النرص١٥٨البرصة101  اللعيثر
ن فائز10814328645ذكرجبار علي حسي 

فائز10814310138ذكرجمال عبدالزهرة مزعل مهوس٦ائتالف النرص١٥٨البرصة102

فائز1081436133ذكراسعد عبداالمي  عبدالغفار طعمه٣ائتالف النرص١٥٨البرصة103

فائز1081433926ذكرفاروق هالل جمعة محمود٢٩ائتالف النرص١٥٨البرصة104

 1081433883ذكرعامر حسان حاشوش علي١ائتالف النرص١٥٨البرصة105

 1081433364ذكرتوفيق موحي احمد محيسن٨ائتالف النرص١٥٨البرصة106

ن حنش سلطان١٠ائتالف النرص١٥٨البرصة107  1081433299ذكرزاهر ياسي 

 1081433088ذكرعبدالطيف غالب نايف عبدالكريم١٨ائتالف النرص١٥٨البرصة108

يف٥ائتالف النرص١٥٨البرصة109 ن شر  1081432933ذكرجبار عبدالخالق عبدالحسي 

 1081432911ذكرعبدهللا سلمان عبادي سلمان٤٣ائتالف النرص١٥٨البرصة110

فائز1081432889انثىثورة جواد كاظم حمادي٤ائتالف النرص١٥٨البرصة111

 1081432178ذكرمنترص عبداالمي  سالم طاهر٧ائتالف النرص١٥٨البرصة112

ي عذاري٣٣ائتالف النرص١٥٨البرصة113
 1081431926ذكرعباس بدر ماضن

هيفاء مجلي جعفر حميد٢١ائتالف النرص١٥٨البرصة114
 108143844انثى

 108143811انثىدينا فاضل جهاد عباس١٥ائتالف النرص١٥٨البرصة115

 108143788ذكرصادق محمد حسن محمد٣٨ائتالف النرص١٥٨البرصة116

 108143756ذكرعقيل يوسف نارص نجم١٤ائتالف النرص١٥٨البرصة117

 108143705انثىاخالص خضي  خليفة عبدهللا٢٢ائتالف النرص١٥٨البرصة118

ن قاسم محمد٢٦ائتالف النرص١٥٨البرصة119  108143692ذكرهادي حسي 

ة علي سلمان علي٣٦ائتالف النرص١٥٨البرصة120 سمي 
 108143657انثى
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ي شير٣٩ائتالف النرص١٥٨البرصة121  108143577ذكراحسان منور عبدالنثر

ي٢٨ائتالف النرص١٥٨البرصة122 ابرار عبدعلي عبالرضا عريثر
 108143571انثى

ن٣٢ائتالف النرص١٥٨البرصة123 ن نارص حسي   108143571انثىظمياء امي 

ن ديوان حمادي٢٠ائتالف النرص١٥٨البرصة124  108143533ذكرجالل  عبدالحسي 

 108143531ذكرعبدالهادي محمد جاسم سلطان١٧ائتالف النرص١٥٨البرصة125

 108143523ذكرعلي خماس محمد سفيح٢٣ائتالف النرص١٥٨البرصة126

 108143465ذكربراق قاسم عبود حسن١٩ائتالف النرص١٥٨البرصة127

 108143464ذكراسماعيل طه معتوك مهدي٤٢ائتالف النرص١٥٨البرصة128

 108143448ذكرسلمان كاصد حالوب احذية١٣ائتالف النرص١٥٨البرصة129

 108143420ذكرعبدالكريم جير محمد احمد٣٧ائتالف النرص١٥٨البرصة130

ن حمادي طاهر١٦ائتالف النرص١٥٨البرصة131  108143406ذكريحث  شاهي 

 108143328ذكرثامر عبدالدايم سلمان كنعان٢٤ائتالف النرص١٥٨البرصة132

 108143319ذكرماجد عباس هادي سدخان٤٤ائتالف النرص١٥٨البرصة133

 108143305انثىغادة حامد جوده رحيم١٢ائتالف النرص١٥٨البرصة134

 108143283ذكرموفق عبدالزهرة احمد ديوان١١ائتالف النرص١٥٨البرصة135

 108143264انثىميادة غالب عبدالرزاق صبيح٤٩ائتالف النرص١٥٨البرصة136

ي٥٠ائتالف النرص١٥٨البرصة137  108143229ذكرخالد جبار حمدان عريثر

يف٤٧ائتالف النرص١٥٨البرصة138  108143227ذكرعلي فريد عبود شر

 108143226ذكرجاسم حميد زعيل دوازه٣٠ائتالف النرص١٥٨البرصة139

 108143203ذكرحسن عبدالمجيد محمد الرياحي٤٠ائتالف النرص١٥٨البرصة140

 108143169ذكرضياء كيلو حسن محمد٤٨ائتالف النرص١٥٨البرصة141

 108143167انثىازهار حميد محسن فرج٢٥ائتالف النرص١٥٨البرصة142

 108143163ذكرمشتاق حميد عبدهللا رشيد٣٥ائتالف النرص١٥٨البرصة143

 108143121ذكرعلي بندر عيىس بندر٢٧ائتالف النرص١٥٨البرصة144

ن حسن عباس٤٦ائتالف النرص١٥٨البرصة145  108143116انثىابتسام ياسي 

يف٣١ائتالف النرص١٥٨البرصة146  108143103انثىخديجة مهودر حسن شر

ن هاشم نارص٣٤ائتالف النرص١٥٨البرصة147  10814391ذكرضياء امي 

 10814381انثىبتول تميم فرحان منهي ٤٥ائتالف النرص١٥٨البرصة148

 10814354انثىنادية فالح مهدي صالح٤١ائتالف النرص١٥٨البرصة149

فائز9456113299ذكرخلف  عبد الصمد  خلف  علي١ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة150

ي٦ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة151
فائز945618726ذكرعبدالسالم عبد المحسن  عرمش تق 

ن  ضيدان٢ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة152 فائز945618493ذكركاظم  فنجان  حسي 

 945616501ذكررفيق  هاشم  شناوة  سالم٣ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة153

 945614319ذكرجبار عبدعلي  جليد داخل٢١ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة154

 945613216ذكرصباح  عبد الحر  احمد  عبدهللا٣٠ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة155

ن  خلف  حسون٥ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة156  945612889ذكرعباس  عبد الحسي 

 945612797ذكرفريد  خالد  علي  بندر١٥ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة157

 945612464ذكرحسن  عبد الهادي  علي  راشد٥٠ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة158

 945612286ذكرقيرص  فيصل  غازي  شهاب٢٥ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة159

 945612240ذكرمصطقن  عطية  رسن  جودة١٨ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة160
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ن  كاظم  محمد٣٥ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة161  945612174ذكراحمد  عبد الحسي 

 945611881ذكرفاضل  عجمي  حالوب  مطر٢٩ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة162

 945611828ذكرعباس  نارص   سعدون  علي٩ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة163

فائز945611750انثىصفاء  مسلم  بندر  سلمان٤ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة164

 945611307ذكرمحمد  عبد المنعم  حالوب  شلش١٤ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة165

ن  مسلم٤١ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة166  945611214ذكرباسم  علوان  ياسي 

 945611204ذكرعالء  شهد علي  راهي٧ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة167

 945611197انثىناطقة  نارص   شياع  جير٤٤ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة168

 945611156ذكرثابت  عبد العالي  مهوس  محمد٤٧ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة169

يف  جير  ايدام٣٨ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة170  945611136ذكرعلي  شر

ن٢٤ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة171  945611050انثىبسمة داخل  عبد الزهرة عبد الحسي 

 945611046ذكرعقيل  هاشم  نارص  محمود١٩ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة172

 94561955ذكرعبدعلي  لفتة  نعمة  محمد٣٣ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة173

 94561932ذكرنوح  عوض  عكلة  شهيب٤٣ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة174

 94561883انثىعواطف  نعمة  ناهي  صخي ٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة175

ي١١ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة176
 94561876ذكرحيدر  حميد  كاطع  كباشر

ن محمد٢٦ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة177  94561783ذكرشنان  عمران  شني 

ي٣٩ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة178
 94561758ذكرفالح  اسوادي  عبد  راضن

ي حسب٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة179
 94561727ذكرمحمد  رحيمة منخن

ان  عطية  هديد٣٦ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة180  94561702انثىذكرى  حي 

ن٢٧ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة181 ي  حسي 
 94561642ذكرجاسم  محمد  راضن

 94561626ذكرعلي  عبد الرضا شهيد   مجيد١٣ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة182

 94561602انثىفاطمة سلمان  زباري  سالم٨ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة183

 94561557ذكربدر  علي  حسن  بدرا ن٣١ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة184

 94561546انثىرحاب  نعمة  مكطوف  خشجوري١٢ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة185

 94561509ذكرعامر  عباس  عيىس  فاخر١٧ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة186

 94561465انثىفائدة  وحيد  مصطقن  ابراهيم١٦ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة187

ن٤٦ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة188 ن  صحي   94561430ذكرعبداالمام  رشيد  حسي 

 94561395ذكرصبيح  هاشم  نعمة حسن٢٣ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة189

 94561384ذكرزهي   غازي  عواد  سفيح١٠ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة190

 94561315ذكرعبدهللا كاظم  كنهار  تولة٣٤ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة191

 94561255ذكرمحمد  عبدالحسن  تويه  زبون٤٢ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة192

انتصار  علي  الواي عميتة٣٢ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة193
 94561209انثى

 94561192انثىسلوى  حسن  محمد  حمد٤٨ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة194

ن  بدر  غالب  محسن٣٧ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة195  94561192ذكرحسي 

 94561189انثىنرجس  ابراهيم  خالد  علي٢٨ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة196

ان  جبار  مصطقن  ابراهيم٤٠ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة197  94561149انثىني 

 94561123ذكرعلي  سوادي  مفتاح  نارص٤٥ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة198

 9456180انثىحرمان  كاظم  سعيد  لفتة٤٩ائتالف دولة القانون١٥٢البرصة199

ي١١٨البرصة200
ي٥تيار الحكمة الوطثن

فائز573155434ذكرحسن  خالطي  نصيف  راضن
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ي١١٨البرصة201
 573154392ذكرصباح  حاتم  رضا  غليس١٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة202
 573154281ذكرعلي شداد  فارس  شهيل٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة203
 573153834ذكرجواد  عبد العباس  محمد  جاسم٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة204
 573152904ذكرباقر  فاتر  حسن  خلف٣٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة205
 573152893ذكرجواد كاظم  حسن  مسافر١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة206
ي  عبد علي  دويلي٩تيار الحكمة الوطثن

 
 573152691ذكرسليم  شوف

ي١١٨البرصة207
 573152246ذكرعدنان  جاسم  صيهود  جعفر٤٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة208
 573152169ذكرظاهر حبيب عبدالكريم سلمان٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة209
 573151939ذكرماهر  سامي  مهلهل  جاسم٢٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة210
 573151813ذكراسعد  عبود  عيىس  بندر٢١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة211
زهرة  حمزة  علي  حسن٨تيار الحكمة الوطثن

فائز573151545انثى

ي١١٨البرصة212
ن  دهيك  صالح٤١تيار الحكمة الوطثن  573151514ذكرعادل  عبد الحسي 

ي١١٨البرصة213
ة هللا حسن١٠تيار الحكمة الوطثن  573151514ذكرعبدالجبار  حنون  جير

ي١١٨البرصة214
ن  عويد علك١١تيار الحكمة الوطثن  573151402ذكرهاشم  حسي 

ي١١٨البرصة215
 573151294ذكرثابت  جودة  جبار  علوان٣٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة216
 573151053انثىنجالء  جبار  مجيد  التميمي٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة217
 57315912انثىاكتفاء  سباهي  محمد  فجري١٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة218
ن  مضخي٣٥تيار الحكمة الوطثن  57315899ذكررياض  عبد الرحيم  حسي 

ي١١٨البرصة219
ي  جاسم٢٢تيار الحكمة الوطثن

 57315882ذكررياض  سوادي  شمخن

ي١١٨البرصة220
 57315864ذكرلؤي  جمعة  عبادي  سلمان١٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة221
 57315822ذكرمحمد  شاكر  رسن  بيك٥٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة222
 57315778انثىتحرير  هامل  غضبان  صجم١٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة223
 57315621ذكرمؤيد  مزهر  حميد  حمود١٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة224
  علي٣٨تيار الحكمة الوطثن

ن هناء  علي  حسي 
 57315513انثى

ي١١٨البرصة225
 57315498ذكراكرم  سالم  علي  عبيد٤٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة226
 57315427ذكراثيل  عبد علي  سلمان  عبود٣٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة227
ن٣تيار الحكمة الوطثن  57315421انثىابتسام كاظم عبدهللا حسي 

ي١١٨البرصة228
رحاب  يحث   غانم  وادي٤٤تيار الحكمة الوطثن

 57315394انثى

ي١١٨البرصة229
ي  سعود  عبد العزيز  عبد هلل٢٠تيار الحكمة الوطثن

ن
 57315367انثىف

ي١١٨البرصة230
 57315352ذكرنوفل  كاظم  جواد  علي١٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة231
 57315310ذكرفيصل عبد منشد هندي١٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة232
 57315301ذكرحميد كاظم عكاب طريف٢٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة233
 57315275انثىاشاء  عبد العالي  عبد الوهاب  يرس٢٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة234
 57315263انثىشيماء  سعدي  جاسم  محمد٤٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة235
 57315259ذكرشمد  عبد هللا  عباس  المطور٢٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة236
 57315243انثىخولة عبد االمي   عيال  جعفر٢٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة237
ن  كاظم٣٦تيار الحكمة الوطثن  57315229انثىليل  جويد  شاهي 

ي١١٨البرصة238
ائيل  عالء  مجبل  حمادي٣١تيار الحكمة الوطثن  57315198ذكرجير

ي١١٨البرصة239
 57315196ذكرماجد  احمد  كاظم  عذار٤٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة240
 57315180ذكرعباس  مخي  عبد هللا  معارك٤٦تيار الحكمة الوطثن
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ي١١٨البرصة241
ن  عبد القاهر  احمد  كاظم٢٧تيار الحكمة الوطثن  57315164ذكرحسي 

ي١١٨البرصة242
 57315160انثىنداء  يوسف  مهنا محمد٤٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة243
ي  عبد الرزاق  سعد٤٣تيار الحكمة الوطثن  57315152ذكربهاء الدين  ناحر

ي١١٨البرصة244
ن  محمد٣٢تيار الحكمة الوطثن  57315133انثىاناهيد  جاسم  حسي 

ي١١٨البرصة245
 57315125ذكرعلي محسن  مجبل  ثامر١٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة246
 5731545ذكرمحسن  حالوب  هاشم  احمد٣٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة247
 5731544ذكرعبدالستار  جير  كاطع  خليفة٢٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨البرصة248
ي  كاظم  مهدي٤٩تيار الحكمة الوطثن  5731526ذكرمحمد  صير

ي١١٨البرصة249
 5731513ذكريوسف  يعقوب  باقر  يعقوب٣٠تيار الحكمة الوطثن

فائز258376596ذكرعبداالمي  نجم عبد هللا مدلول١تجمع رجال العراق١٤٦البرصة250

 258372093ذكرامجد عادل رشاش شناوة٤٢تجمع رجال العراق١٤٦البرصة251

ي خرس٥تجمع رجال العراق١٤٦البرصة252  جوبان عريثر
ن  258371831ذكرحسي 

ي كاطع٢تجمع رجال العراق١٤٦البرصة253  258371255ذكراحمد جابر حرثر

 25837723ذكرحلمي شعالن اسماعيل جناح٦تجمع رجال العراق١٤٦البرصة254

ي مهنا٤٥تجمع رجال العراق١٤٦البرصة255
ن
 25837706ذكرمنترص عبد الغفار عوف

 25837696ذكرمشتاق طالب حسن عراك٤٣تجمع رجال العراق١٤٦البرصة256

ن ذرب٩تجمع رجال العراق١٤٦البرصة257  25837685ذكركريم سلمان ياسي 

 25837669ذكرعبدالرزاق  عبد الكريم صباح  جبارة٧تجمع رجال العراق١٤٦البرصة258

 25837622ذكرمازن نعيم خليل علي١١تجمع رجال العراق١٤٦البرصة259

 25837547ذكرعادل عباس فليح جير٣٥تجمع رجال العراق١٤٦البرصة260

 25837545انثىامل  محمد عبد الكريم عبد هللا٢٤تجمع رجال العراق١٤٦البرصة261

 25837511ذكرعبدالعظيم حسن صكر دنبوس٢٥تجمع رجال العراق١٤٦البرصة262

 25837505ذكرمحمد عيىس طاهر عيىس٢١تجمع رجال العراق١٤٦البرصة263

 25837473ذكراحمد اسماعيل عبد الرحيم حسب١٨تجمع رجال العراق١٤٦البرصة264

 25837460ذكرسلمان عبد الرزاق جعفر شناوة١٤تجمع رجال العراق١٤٦البرصة265

 25837457انثىافراح  طالب علي حيدر٤تجمع رجال العراق١٤٦البرصة266

 25837432انثىابتهال عيىس حمزة عباس٨تجمع رجال العراق١٤٦البرصة267

 25837424ذكرجعفر صادق مهدي صالح٣تجمع رجال العراق١٤٦البرصة268

 25837381ذكرباسم عبد الحافظ جبار مرواح١٣تجمع رجال العراق١٤٦البرصة269

ن٣٦تجمع رجال العراق١٤٦البرصة270  25837371انثىلم جميل جمعة  عبد الحسي 

ي نارص٣١تجمع رجال العراق١٤٦البرصة271  25837368ذكرسيف الدين عبد الهادي عبد النثر

 25837342ذكرنصي  صادق عاشور عيىس٥٠تجمع رجال العراق١٤٦البرصة272

 25837262ذكرصدام عبد العباس عريس سعدون٢٩تجمع رجال العراق١٤٦البرصة273

ي١٩تجمع رجال العراق١٤٦البرصة274 وان مرسر  25837259ذكرحامد مردان شر

 25837228ذكرعصام محمد جاسم محمد٢٦تجمع رجال العراق١٤٦البرصة275

ن  لفتة محمود٤٠تجمع رجال العراق١٤٦البرصة276  25837226انثىحميدة حسي 

 25837214ذكررمزي ايشا داود ممو٤٧تجمع رجال العراق١٤٦البرصة277

 25837212ذكرجاسم محمد مجيد عبد الحسن٣٠تجمع رجال العراق١٤٦البرصة278

ن فتخي احمد  محمد٢٢تجمع رجال العراق١٤٦البرصة279  25837205ذكرحسني 

 25837189ذكرفؤاد عبد الصاحب شعبان عباس٣٧تجمع رجال العراق١٤٦البرصة280
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ن٣٣تجمع رجال العراق١٤٦البرصة281 ي عبد الكريم ياسي   25837179ذكرعلي عبد النثر

ن عبد هللا معتوق عبد هللا٤٦تجمع رجال العراق١٤٦البرصة282  25837144ذكرحسي 

 25837142ذكرمحمد علي خلف ياش١٥تجمع رجال العراق١٤٦البرصة283

 25837115انثىغصون سلمان رضا صالح١٦تجمع رجال العراق١٤٦البرصة284

 25837112ذكررعد كاظم جواد كاظم١٧تجمع رجال العراق١٤٦البرصة285

 25837108ذكريوسف سالم داود عطية٣٩تجمع رجال العراق١٤٦البرصة286

ن طه عبد الكريم محمود٤١تجمع رجال العراق١٤٦البرصة287  2583778ذكرياسي 

 2583764انثىعلياء صالح  مهدي جوال٤٨تجمع رجال العراق١٤٦البرصة288

 2583742انثىمفيدة داود شبيب جابر٢٠تجمع رجال العراق١٤٦البرصة289

ي محمد سلمان٣٢تجمع رجال العراق١٤٦البرصة290  2583729انثىزينب هليخر

ي فيصل٣٤تجمع رجال العراق١٤٦البرصة291
 2583726ذكرعلي عبد الخالق كباشر

 2583726انثىايمان جابر ناقوط وثج٤٤تجمع رجال العراق١٤٦البرصة292

 2583714ذكرعبدالرزاق  عبد الجليل نعيم جريد١٠تجمع رجال العراق١٤٦البرصة294

 2583713ذكراحمد جبار عيىس سعيد٢٣تجمع رجال العراق١٤٦البرصة295

 258378ذكرمحسن رحيم فنجان سلمان٣٨تجمع رجال العراق١٤٦البرصة296

ين كاظم حميد علي٤٩تجمع رجال العراق١٤٦البرصة297 شي 
 258378انثى

ابتسام علي عيىس بنيان٢٨تجمع رجال العراق١٤٦البرصة298
 258377انثى

 258374ذكرفياض عبد  عباس جعفر٢٧تجمع رجال العراق١٤٦البرصة299

فائز238976900ذكرعبدعون  عالوي  طاهر  علي١حركة ارادة١٨٨البرصة300

 238973490ذكركاظم  صدام  فهد  منصور٢حركة ارادة١٨٨البرصة301

 238971758ذكرفالح  حسن  حنون  علي١٥حركة ارادة١٨٨البرصة302

ي  عبد الجبار  حبيب هارون١٦حركة ارادة١٨٨البرصة303
ن
 23897933انثىاماث

 23897913انثىسحر  جبار  فيصل  ثامر٨حركة ارادة١٨٨البرصة304

  عبدعلي  محمد  علي٧حركة ارادة١٨٨البرصة305
 23897830ذكرمرصن

 23897755ذكرمؤيد  خرداش  واهس  نجم٢٢حركة ارادة١٨٨البرصة306

 23897698ذكريعقوب  مكي  بدر  محسن١٣حركة ارادة١٨٨البرصة307

 23897674ذكركاظم  جهاد غريب  جير٣حركة ارادة١٨٨البرصة308

 23897630ذكرحسان  علي  عبد الجبار  علي٦حركة ارادة١٨٨البرصة309

 23897514ذكرجاسم  ابراهيم  سوادي  معتوق٢٦حركة ارادة١٨٨البرصة310

 23897511ذكرلفتة عبد هللا  نارص  كعيد١٠حركة ارادة١٨٨البرصة311

 23897418ذكرذاكر  محمود  خضي   غالي١٤حركة ارادة١٨٨البرصة312

 23897340ذكرعبدالرزاق  عباس   مبارك  مبادر٢٩حركة ارادة١٨٨البرصة313

 23897329ذكرعبداللطيف  وطبان  عبدعلي  معيلو٥حركة ارادة١٨٨البرصة314

شيماء  كاظم  حميد علي٤حركة ارادة١٨٨البرصة315
 23897296انثى

ن٩حركة ارادة١٨٨البرصة316   حسي 
 23897275ذكرنوري  جواد مصطقن

ي١٩حركة ارادة١٨٨البرصة317  23897265ذكرمنترص  عدنان  جابر  لعيثر

 23897261ذكراحمد  جمال  شاكر  عبود٢٣حركة ارادة١٨٨البرصة318

 23897236ذكرليث  عبد الرزاق  كاظم  محمود١١حركة ارادة١٨٨البرصة319

ن  عبدالحسن  ديوان١٢حركة ارادة١٨٨البرصة320  23897206انثىابتهال  حسي 

يف٢٧حركة ارادة١٨٨البرصة321  23897172ذكراحسان  مهجر  حبش  شر
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 23897161ذكرسعد  سالم  جليل سلطان١٨حركة ارادة١٨٨البرصة322

ن  هاشم٢١حركة ارادة١٨٨البرصة323  23897145ذكرغفران  جبار  عبداالحسي 

ن  حمود٢٤حركة ارادة١٨٨البرصة324  23897120انثىايمان  عبد الجبار  ياسي 

 23897101ذكريوسف  محمد  اغا علي١٧حركة ارادة١٨٨البرصة325

  علي  عابر٢٥حركة ارادة١٨٨البرصة326
ن  2389775ذكرصالح  حسي 

 2389750انثىنجالء  محمد  مزبان  حلو٢٠حركة ارادة١٨٨البرصة327

 2389724انثىنجاح  حميد  جير دهش٢٨حركة ارادة١٨٨البرصة328

 238978انثىاناس  جليل  هيلي موازي٣٠حركة ارادة١٨٨البرصة329

فائز232743386ذكرصفاء  عدنان مجيد مخي٦ائتالف الوطنية١٨٥البرصة330

 232742940ذكرعبدالكريم نارص محمود اسماعيل١١ائتالف الوطنية١٨٥البرصة331

 232742107ذكراسماعيل غازي عودة زوير١ائتالف الوطنية١٨٥البرصة332

 232741992ذكركامل عسل نصار نجم٥ائتالف الوطنية١٨٥البرصة333

 232741745ذكرابراهيم خالص عبد المجيد اسماعيل١٤ائتالف الوطنية١٨٥البرصة334

 232741250ذكرصالح مهدي عبد العزيز مهدي١٠ائتالف الوطنية١٨٥البرصة335

 232741183ذكرساجد جبار ضاحي صالل٢ائتالف الوطنية١٨٥البرصة336

 23274871انثىشذى احمد شاكر طه٣١ائتالف الوطنية١٨٥البرصة337

 23274837ذكرفهد لفتة خادم كاظم٧ائتالف الوطنية١٨٥البرصة338

 23274830ذكرضياء  جاسم محمد حبيب١٩ائتالف الوطنية١٨٥البرصة339

ي٣٣ائتالف الوطنية١٨٥البرصة340
ن
ي  ماجد هندال عوف  23274723ذكرناحر

 23274389ذكرعلي عبيد مهدي حسن٩ائتالف الوطنية١٨٥البرصة341

 23274281ذكرعدي عبد الفتاح منصور صالح٢٣ائتالف الوطنية١٨٥البرصة342

 23274276ذكرقضي قيس داود مروح٣ائتالف الوطنية١٨٥البرصة343

ن١٥ائتالف الوطنية١٨٥البرصة344  23274255ذكرمحمد عزيز طه ياسي 

 23274231انثىيرسى  منذر نعمة محمد١٦ائتالف الوطنية١٨٥البرصة345

ن٨ائتالف الوطنية١٨٥البرصة346 ن  عبد حسي   23274185انثىاشواق حسي 

 23274183انثىاشجان عباس سلمان موش٢٥ائتالف الوطنية١٨٥البرصة347

ن عباس٢١ائتالف الوطنية١٨٥البرصة348  23274181ذكرهيثم سامي حسي 

ن  جابر جودة٢٦ائتالف الوطنية١٨٥البرصة349  23274175ذكرعلي حسي 

 23274172انثىزينب فاضل جاسم علي محمد٤ائتالف الوطنية١٨٥البرصة350

هنادي سعد عبد علي سعد هللا٣٠ائتالف الوطنية١٨٥البرصة351
 23274166انثى

ن عزيز خلف شناوة١٨ائتالف الوطنية١٨٥البرصة352  23274162ذكرمعي 

 23274143ذكرمحمد جهلول مهودر عبد هللا٢٩ائتالف الوطنية١٨٥البرصة353

 23274130انثىخولة عبود حوشان فيصل١٢ائتالف الوطنية١٨٥البرصة354

 23274107انثىميعاد محمد ابراهيم محمد٢٨ائتالف الوطنية١٨٥البرصة355

ابتسام سامي عبد الجبار جار هللا٢٤ائتالف الوطنية١٨٥البرصة356
 2327478انثى

 2327477ذكرارشد محمد احمد محمد١٣ائتالف الوطنية١٨٥البرصة357

 2327464ذكرسمي  الزم محمد نورعلي١٧ائتالف الوطنية١٨٥البرصة358

 2327440ذكرعبدهللا داخل دهام فنجان٢٢ائتالف الوطنية١٨٥البرصة359

 2327436انثىابتهال اكرم فرحان  كرم٢٠ائتالف الوطنية١٨٥البرصة360

 2327436ذكررمزي مردان الزم عنيد٢٧ائتالف الوطنية١٨٥البرصة361
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 2327418انثىرؤى كزار نمر دفار٣٢ائتالف الوطنية١٨٥البرصة362

ن٢٩البناء واالصالح١١٠البرصة363  178366900ذكررجب عبدالواحد مجيد عبدالحسي 

ي عبد هلل٣البناء واالصالح١١٠البرصة365  178361346ذكرضياء  عبد االمي  دعوحر

 178361283ذكرباسم محمد عبد االمام عويد٩البناء واالصالح١١٠البرصة366

 17836717ذكرعقيل حميد مجيد سعيد٧البناء واالصالح١١٠البرصة367

ي١١البناء واالصالح١١٠البرصة368
 17836659ذكرسمي  رحيم حمود ماضن

 17836515انثىنور فاضل عبد االمي  حمود٤البناء واالصالح١١٠البرصة369

 17836487ذكرفوزي عباس علي احمد١٠البناء واالصالح١١٠البرصة370

ي صالح علي٦البناء واالصالح١١٠البرصة371
 
 17836461ذكراياد عبد الباف

ي يوسف١٨البناء واالصالح١١٠البرصة372
 17836249ذكراسامة يوسف سبث 

 17836222انثىايمان طارق خضي  محمد٢٤البناء واالصالح١١٠البرصة373

 17836219انثىزينب مزهر محسن علي٨البناء واالصالح١١٠البرصة374

ى حميد ثامر عباس١٢البناء واالصالح١١٠البرصة375  17836213انثىبرسر

 17836208انثىاشاء عبد الرزاق عبد المحسن نجم١٦البناء واالصالح١١٠البرصة376

 17836190ذكرعلي فاخر طالب جابر٢٦البناء واالصالح١١٠البرصة377

 17836182ذكرعلي جاسم كريم فرحان٢البناء واالصالح١١٠البرصة378

ن عجيل١٩البناء واالصالح١١٠البرصة379  17836170ذكرعالء صادق عبد الحسي 

 17836168انثىمثن يونس جاسب صير٢٨البناء واالصالح١١٠البرصة380

 17836143ذكراحمد يحث  عيىس جواد٥البناء واالصالح١١٠البرصة381

ي٢٢البناء واالصالح١١٠البرصة382
ن
 17836113ذكرمحمود عبد الكريم محمد واف

 1783693ذكراثي  محمد جواد كاظم الجزائري١٥البناء واالصالح١١٠البرصة383

 1783691ذكرعدي فالح مجيد عبد الحميد٢٧البناء واالصالح١١٠البرصة384

 1783658ذكرمؤيد خليل ابراهيم فخر الدين٢٣البناء واالصالح١١٠البرصة385

 1783655ذكركامل مالك جمعه علي١٧البناء واالصالح١١٠البرصة386

ن حميد١٣البناء واالصالح١١٠البرصة387  1783648ذكرسمي  حليم امي 

ن كاظم جاسم جابر٢٥البناء واالصالح١١٠البرصة389  1783635ذكرحسي 

ن حبيب٣٦البناء واالصالح١١٠البرصة390  1783629انثىغفران عبد الجبار حسي 

ن٢١البناء واالصالح١١٠البرصة391  1783628ذكرزيدان خلف رذيل حسي 

 178366انثىابتسام عبدهللا قدوري حسن٢٠البناء واالصالح١١٠البرصة396

 178366ذكرابراهيم عبدالمنعم علي سعدون٣١البناء واالصالح١١٠البرصة397

ي الديمقراطي١٠٦البرصة399
ن
 119753093ذكرمؤيد  جمعة  لفتة  شوكان١التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة400
ن
 119752825ذكرعادل  صادق  وكر  جوالن٥التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة401
ن
 119751277ذكرسمي   فاخر  عبد هللا  دراج٣التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة402
ن
ن  كثي ٦التحالف المدث  11975564ذكرنزار  علي  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦البرصة403
ن
ي٢التحالف المدث  11975449ذكررياض  فرحان  عبد الكريم  ال عبد النثر

ي الديمقراطي١٠٦البرصة404
ن
ن  عاشور١١التحالف المدث ي  حسي 

 11975434ذكرعلي  راضن

ي الديمقراطي١٠٦البرصة405
ن
ي  محمد  مشعان٧التحالف المدث

 
ف  11975400ذكرساجد شر

ي الديمقراطي١٠٦البرصة406
ن
  علي١٢التحالف المدث

ن ة علي  حسي  امي 
 11975330انثى

ي الديمقراطي١٠٦البرصة407
ن
ي  عبد علي  عباس١٣التحالف المدث

ن
ي  هاث

 11975330ذكرتق 

ي الديمقراطي١٠٦البرصة408
ن
ي  علوان١٠التحالف المدث  11975307ذكرعالء  عبد الزهرة  عبد النثر
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

ي الديمقراطي١٠٦البرصة409
ن
 11975160انثىحنان  شهاب  حميد شهاب١٦التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة410
ن
ن  خلف  هليل١٩التحالف المدث  11975160ذكركاظم  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦البرصة411
ن
 11975157ذكرسعد  جاسم  محمد  نارص١٥التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة412
ن
يف  محمد٨التحالف المدث  11975129انثىلبثن  عبد الكريم  شر

ي الديمقراطي١٠٦البرصة413
ن
 11975103انثىاسماء  جبار  ابراهيم  مهنا٤التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة414
ن
ن فالح عبدالكريم شوي    خ١٤التحالف المدث  1197590ذكرحسي 

ي الديمقراطي١٠٦البرصة415
ن
 1197552انثىندى  عبد الستار  عبد الرزاق  صالح٢٠التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة416
ن
 1197540ذكرفالح  حسن  بدر  سدران٩التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة417
ن
 1197520انثىسحر  عبد الرسول  اسماعيل  حمد١٨التحالف المدث

ي الديمقراطي١٠٦البرصة418
ن
 119757ذكررعد  فاضل  احمد  حسن١٧التحالف المدث

 116985990ذكريوسف سناوي عبدالواحد منصور١حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة419

 11698984ذكرمهدي ريكان كريم بدر٥حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة420

 11698595ذكرحسن جاسم محمد منشد٧حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة421

 11698444ذكرجاسم عذافة خشجوري دهيم١٨حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة422

 11698327ذكرسلمان توفيق فرحان سلطان١٩حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة423

 11698286ذكررياض عبدالعزيز مهدي محسن٢حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة424

 11698281ذكرمحمد محمد سالم ثجيل٣حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة425

 11698247انثىايناس اسماعيل جابر نصيب٨حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة426

 11698231ذكرصباح احمد عيىس سلمان١٥حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة427

 11698215ذكرسعود عبدهللا علوان ادهام١٣حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة428

ي محسن زغي ٩حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة429  11698201ذكرصادق صفي 

 11698172ذكركريم غازي زياره حيدر١٠حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة430

 11698169انثىابتسام كريم عيىس بندر١٦حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة431

 11698151ذكرباسم عبد محيبس مطيلج٢٢حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة432

 11698142انثىفادية عبدالصاحب عبداللطيف عبدهللا٤حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة433

 11698123ذكرعلي فرهود عبود كير٢٥حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة434

 علي٢٧حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة435
ن  1169886ذكرعبدالمنعم محمد حسي 

ن٢٣حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة436  1169877ذكرحسن فرحان علوان حسي 

 1169871انثىزينب محمود جير ضمد١٢حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة437

ن محسن جبار حسن٢١حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة438  1169856ذكرتحسي 

 1169836ذكرجواد صالح عبود شهيب١٧حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة439

 1169820ذكرعامر هاشم صدام شوط٦حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة440

 1169810ذكرقيهل محروس طعمة عدنان٢٦حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة441

 116988ذكرابراهيم جاسب محمد علي١١حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة442

هيفاء عادل سامي جميل٢٤حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة443
 116987انثى

ي سالم٢٠حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة444
 116987انثىمنال رضا منخن

 116986ذكرخلدون ذيبان كاظم طاهر١٤حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة445

 116984انثىايرس فالح حسن اسماعيل٢٨حزب ثأر هللا االسالمي١٢١البرصة446

 80021383ذكرطالل حمود عبدالرزاق شاكر١تمدن١٣٦البرصة447

 8002858ذكرمحمد عبدهللا فرج سعدون١٥تمدن١٣٦البرصة448
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ي موحان سعد٥تمدن١٣٦البرصة449
 8002697ذكربسام عبدالغثن

 8002504ذكرعالء جابر عبدالسيد حبيب٦تمدن١٣٦البرصة450

 8002472ذكرعبدالزهره يرس موش عيىس٩تمدن١٣٦البرصة451

ي جري حسن١١تمدن١٣٦البرصة452
 8002446ذكرمحمد ماشر

 8002385ذكرصباح محمد حاجم سلطان٣تمدن١٣٦البرصة453

 8002368انثىسوالف عبدالرحمن عبدهللا محمود١٢تمدن١٣٦البرصة454

 8002261ذكررعد عزيز مجيد عبيد٢تمدن١٣٦البرصة455

 8002256انثىرشا عبدالعباس محسن مهودر٣٠تمدن١٣٦البرصة456

 8002225انثىكميلة سلطان غضبان خلف٨تمدن١٣٦البرصة457

 8002198ذكرباسم حميد عباس حنتوش١٧تمدن١٣٦البرصة458

 8002178انثىبدور سعد قاسم محمد٤تمدن١٣٦البرصة459

 8002165ذكرفائز نارص حمادي عبدهللا١٤تمدن١٣٦البرصة460

ن حاتم جبار٢١تمدن١٣٦البرصة461  8002143ذكرحيدر حسي 

 8002113ذكرعبدالجبار رحيم كريم عيىس١٨تمدن١٣٦البرصة462

لينا جمال محسن علي٢٠تمدن١٣٦البرصة463
 800287انثى

ن هارون١٣تمدن١٣٦البرصة464 ن طه ياسي   800278ذكرياسي 

غيداء عادل سامي الخرصن١٦تمدن١٣٦البرصة465
 800266انثى

 800258انثىنضال نرص هللا علي سلطان٢٨تمدن١٣٦البرصة466

ن١٠تمدن١٣٦البرصة468  800248ذكرعمار يعكوب جوالن حسي 

 800246ذكرعبداالمي  حميد علي محمود٢٣تمدن١٣٦البرصة469

 800213ذكرضياء محمد نافع علق٢٢تمدن١٣٦البرصة471

 80029ذكرعادل صالح هادي صالح١٩تمدن١٣٦البرصة473

 80028ذكرعلي حسن ثجيل وادي٣٣تمدن١٣٦البرصة474

 80028ذكرثائر هادي جبار نارص٣١تمدن١٣٦البرصة475

 80027ذكرخليل ابراهيم جايد حسن٢٩تمدن١٣٦البرصة476

 80026انثىاخالص جمعه عبد شلب٢٤تمدن١٣٦البرصة477

ي جير نظيف٢٧تمدن١٣٦البرصة479  لعيثر
ن  80022ذكرحسي 

 7399882ذكرعباس عبد الكاظم حسن عالوي١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة481

 7399775ذكرعلي عزيز عبد صالح٣٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة482

 7399772ذكرابراهيم محمد قاسم محمد١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة483

 7399699ذكرجمال عبد الحسن احمد عبود٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة484

 7399447ذكرحارث كامل عبد الواحد صبيح٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة485

 7399314ذكراحمد يوسف مراد جازع١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة486

ن عبد الكاظم خلف محيبس٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة487  7399270ذكرعبدالحسي 

 7399241ذكرحسن فلك رحمة كريم١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة488

 7399231انثىكفاح عذيب جمعة  لفتة٢٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة489

 7399228ذكرجابر كاظم جابر جلود١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة490

 7399209ذكراحمد عجيل عبد القادر عبد الرحمن١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة491

 7399205انثىسوزان كريم عودة نمنم١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة492

 7399204ذكرحمزة دعي  عذافة مزيد١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة493
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ي٢٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة494
 
 7399189ذكرفاضل حطاب علي جفاث

 7399177انثىاشاء حميد جليل جابر٣٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة495

 7399167ذكرغسان محمود حمود محمود٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة496

 7399163ذكرمحمد  خليل حيدر سعد٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة497

ي علي٢٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة498  7399115انثىعبي  سمي  ناحر

 7399103ذكرعادل لفتة سيد محمد٣٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة499

 739983ذكرحسن محمود حميد عبد هللا٢٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة500

 739961انثىصنعاء يعقوب خضي  اسيود١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة501

 739954ذكراحمد جاسم كطافة جسام٣١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة502

 739950ذكرسعد علي حسون احمد٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة503

 739946ذكرعامر شنشول سلمان عامر٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة504

 739944ذكرابو طالب زايد خلف شويل٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة505

 739944انثىعلياء موش عبد هللا زيارة٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة506

 739926ذكرماجد حاجم سلطان طاهر٢٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة507

 739925ذكررعد حميد سلمان روي  ىهي١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة508

ن  مجيد نارص٢٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة509  739915ذكرعلي حسي 

 739912ذكرمرتضن محمد جعفر جلوب١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة510

 73999انثىشيماء هشام شهاب الدين رياض٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة511

 73997ذكرعلي يوسف ابراهيم عباس٢٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة512

 73994انثىابتسام عبدالصمد جابر نصيب٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤البرصة513

 2367730ذكرفالح  زيبك مهوس  حسن٢بيارق الخي ١٤٥البرصة514

 2367253ذكرسجاد محمود هشام  محمود١بيارق الخي ١٤٥البرصة515

 2367203ذكرصباح  طياح  مراح عذافة٣بيارق الخي ١٤٥البرصة516

 2367114ذكرهاشم  وليد هاشم  محمد٥بيارق الخي ١٤٥البرصة517

ن  صادق  صالح  محمد٦بيارق الخي ١٤٥البرصة518  236747ذكرحسي 

 236727ذكراحمد  عبد الكريم  محسن  علي٧بيارق الخي ١٤٥البرصة519

 236721انثىمروة  عبد االمي   حطاب  حمود٤بيارق الخي ١٤٥البرصة520

 236712انثىباسمة لفتة  عبد العزيز  عبد اللطيف٨بيارق الخي ١٤٥البرصة521

 20041466ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦البرصة522

 200447انثىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦البرصة523

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦البرصة524  200431انثىكارمي 

 200426ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦البرصة525

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦البرصة526  200416انثىرغد يوسف كير

 200415ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦البرصة527

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦البرصة528  200412ذكراشور يلدا بنيامي 

ي توما٩حركة بابليون١٦٦البرصة529
 20047ذكرفاضل توما بثن

 20046ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦البرصة530

 20044ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦البرصة531

 1289128انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥البرصة532

ي١١٦البرصة533
يف جوده سهر١نوفل الناشر  110276ذكرنوفل شر
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 1017303انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩البرصة534

 1017193ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩البرصة535

 101719ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩البرصة536

 101715ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩البرصة537

 101711ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩البرصة538

 101711انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩البرصة539

 10179ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩البرصة540

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩البرصة541
ي دنو بث 

ن
 10178انثىكاف

 10176ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩البرصة542

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩البرصة543  10174انثىبلسم جوزيف بي 

 970118ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠البرصة544

ي ثامر١٢٦البرصة545 ي ثامر مطي ١رحيم لعيثر  82156ذكررحيم لعيثر

 767194ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥البرصة546

 60953انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤البرصة547

 60949ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤البرصة548

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤البرصة549  60940ذكرميخائيل بنيامي 

 60935ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤البرصة550

 60926ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤البرصة551

 60918ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤البرصة552

 60917انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤البرصة553

 60913ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤البرصة554

 6095ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤البرصة555

 6095انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤البرصة556

 59660ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١البرصة557

ي١١٥البرصة558
 48037ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة559
 48030ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة560
 48027ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة561
 48024انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة562
 48020ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة563
 48017ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة564
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  48017ذكرجوزيف صليوا سثر

ي١١٥البرصة565
 48010انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة566
 4807انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥البرصة567
 4807ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

 47679ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤البرصة568

 47654ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤البرصة569

 47633انثىان نافع اوشي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤البرصة570

 4769ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤البرصة571

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤البرصة572
 4768ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

 4768ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤البرصة573
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ي٦ائتالف الرافدين١٤٤البرصة574
 حنا كرومي مث 

ن  4767انثىفرجي 

 4765انثىمثن شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤البرصة575

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤البرصة576
ن
 4762ذكرهاث

 4762ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤البرصة577

ي االشوري١١٣البرصة578
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث ي داود١المجلس الشعثر

 47555ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣البرصة579
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعثر  47534انثىكارولي 

ي االشوري١١٣البرصة580
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث  47518ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣البرصة581
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث ي٢المجلس الشعثر

 47512ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣البرصة582
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث  47510ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣البرصة583
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث  47510انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣البرصة584
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث ي ججو نونه٧المجلس الشعثر

 47510انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣البرصة585
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث  4757انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣البرصة586
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث  4755انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣البرصة587
ن
ي الرسياث

ن
ي الكلداث  4754ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعثر

ي١٦١البرصة588
ى
 34140ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارث

 19327ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة589

 1938ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة590

 1937ذكرميرس كريم موش منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة591

 1937ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة592

 1936انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة593

 1934ذكرنبيل طلعت نارص فتوحي٤حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة594

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١البرصة595  1932انثىنير
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