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

 علي محمد عباس٢تحالف الفتح١٠٩كربالء1
ن فائز766799496ذكرحسي 

ن هاشم٣تحالف الفتح١٠٩كربالء2 فائز766797954ذكرحامد عباس ياسي 

 766797041ذكرعبدالمهدي جاسم محمد مهدي٧تحالف الفتح١٠٩كربالء3

ي مهدي حبيب١٥تحالف الفتح١٠٩كربالء4
ن
 766795893ذكرستار صاف

 766795028ذكرصالح مهدي مطلب عزوز١تحالف الفتح١٠٩كربالء5

 766794864ذكراحمد جواد كاظم محمد١٨تحالف الفتح١٠٩كربالء6

 766794583ذكرفراس تركي عبدالعزيز طالب٤تحالف الفتح١٠٩كربالء7

 766793958ذكرعلي موحان جنديل فزع١١تحالف الفتح١٠٩كربالء8

فائز766793466انثىليل فليح حسن علوان٢٠تحالف الفتح١٠٩كربالء9

ن جابر٨تحالف الفتح١٠٩كربالء10  766792888انثىابتسام هاشم عبدحسي 

 766792307ذكرذوالفقار عادل عيىس احمد١٣تحالف الفتح١٠٩كربالء11

 766792078انثىنها جعفر سدخان زيبق١٠تحالف الفتح١٠٩كربالء12

 766791620ذكريحث  خليف زياد عباس٦تحالف الفتح١٠٩كربالء13

ن لطيف مركب٥تحالف الفتح١٠٩كربالء14  766791491ذكرضياء حسي 

 766791411ذكرعباس فاضل مهدي محسن١٧تحالف الفتح١٠٩كربالء15

 766791401ذكرثامر موىس محي حمادي٩تحالف الفتح١٠٩كربالء16

 766791274ذكرمحمد خضي  عبيس اخورزنة١٤تحالف الفتح١٠٩كربالء17

 766791238انثىارساء نافع حميد نارص١٢تحالف الفتح١٠٩كربالء18

 766791193ذكرعايد هاشم جودة محمد١٩تحالف الفتح١٠٩كربالء19

 76679620انثىفضيلة ياس خضي  كاظم١٦تحالف الفتح١٠٩كربالء20

 76679596انثىحوراء عبدهللا عباس عبدالحسن٢١تحالف الفتح١٠٩كربالء21

 76679467انثىهيام حسن احمد جعفر٢٢تحالف الفتح١٠٩كربالء22

فائز7482016081ذكرنبيل حمزه محسون اسماعيل١سائرون١٥٦كربالء23

فائز7482011195ذكررياض محمدعلي عودة دهش٢سائرون١٥٦كربالء24

ن٣سائرون١٥٦كربالء25  748208107ذكررائد  عبدالرضا هادي حسي 

فائز748205527انثىفاطمة عباس  كاظم حسن٤سائرون١٥٦كربالء26

 748204909ذكرقحطان عدنان عباس كريم١١سائرون١٥٦كربالء27

ن حبيب٢٠سائرون١٥٦كربالء28 ى  حبيب حسي   748203364انثىبشر

ن١٥سائرون١٥٦كربالء29  748203122ذكرامي  علوان  شبيب  حسي 

ن نبات شاكر٦سائرون١٥٦كربالء30  748203122ذكراياد  حسي 

 748201981انثىصبيحه  هاشم  زهيان عباس١٦سائرون١٥٦كربالء31

 748201925ذكرصفاء خليفة حسن محل١٣سائرون١٥٦كربالء32

جنان منصور كاظم علي٨سائرون١٥٦كربالء33
 748201845انثى

 748201828ذكركريم ضمد مشي  سلمان٧سائرون١٥٦كربالء34

 748201424انثىزينب ضياء عبود كاظم١٢سائرون١٥٦كربالء35

 74820969ذكرحيدر  محمد  محسن محمدعلي٥سائرون١٥٦كربالء36

 74820942ذكرعقيل كاظم عبد حسن٢٢سائرون١٥٦كربالء37

 74820741ذكرحيدر عبداالمي  حسن شطب حبيب١٩سائرون١٥٦كربالء38
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 74820730ذكرعلي عبدالزهرة عويد جبار٢١سائرون١٥٦كربالء39

ن١٤سائرون١٥٦كربالء40  74820566انثىعواطف محمد فالح عبدالحسي 

ن عباس مهدي٩سائرون١٥٦كربالء41  74820525ذكرعادل حسي 

 74820345ذكرابراهيم  فاضل  ابراهيم خليل١٠سائرون١٥٦كربالء42

 74820187ذكرنصي  شنشول نعمه عطية١٨سائرون١٥٦كربالء43

 7482081ذكرسالم مهدي مسعود حسن١٧سائرون١٥٦كربالء44

فائز526749295انثىمنال  حميد هاشم  عباس٤ائتالف النرص١٥٨كربالء45

ن٩ائتالف النرص١٥٨كربالء46 ي عبدالحسي  فائز526746792ذكرحازم مجيد ناج 

 526746390ذكرفالح  حسن قاسم محمد١ائتالف النرص١٥٨كربالء47

ن عبدهللا محمد٥ائتالف النرص١٥٨كربالء48  526745817ذكرعلي حسي 

 526745380ذكرزهي  كاظم مرهون منذور٦ائتالف النرص١٥٨كربالء49

 526743443ذكرعلي عبدالفتاح محي فرهود٣ائتالف النرص١٥٨كربالء50

 526741773ذكرعالء شطنان عايز داود١٥ائتالف النرص١٥٨كربالء51

 526741590ذكررياض عبدالحمزه عبدالرزاق مهدي٢ائتالف النرص١٥٨كربالء52

ي دخل درويش٨ائتالف النرص١٥٨كربالء53  526741444انثىليل ناج 

 526741097انثىلىم  حمزه ساجت شهر٢١ائتالف النرص١٥٨كربالء54

ن٧ائتالف النرص١٥٨كربالء55  526741070ذكرحيدر عبداالمي  حسن حسي 

 52674941ذكرتكليف  مطلك تخيت حسن١١ائتالف النرص١٥٨كربالء56

 52674868ذكرصاحب عباس حسن عبدالرضا١٠ائتالف النرص١٥٨كربالء57

 52674735ذكرخليل  جودة عبد دهش١٤ائتالف النرص١٥٨كربالء58

 52674728ذكركاظم جواد عبد حميدي١٧ائتالف النرص١٥٨كربالء59

 52674528ذكرعبدالمنعم مطشر فشاخ عجة٢٢ائتالف النرص١٥٨كربالء60

ن١٨ائتالف النرص١٥٨كربالء61  52674400ذكرزمان صاحب عبدعلي حسي 

ى نعمه اسماعيل خضي ١٦ائتالف النرص١٥٨كربالء62  52674354انثىبشر

 52674314ذكرايش محمد مهدي مجيد١٣ائتالف النرص١٥٨كربالء63

 52674306انثىسهاد محمد باقر جواد صادق١٢ائتالف النرص١٥٨كربالء64

ن٣ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء67 فائز399277331ذكريارس عبد صخيل محمد حسي 

ن٥ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء68 ن احمد هادي حسي  فائز399276626ذكرحسي 

 399275297ذكرامال الدين مجيد حميد كاظم١ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء69

ى  كاظم عواد شنيار٢١ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء70  399272772انثىبشر

وز يعقوب٢ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء71  399272154ذكرمحمد  كاظم في 

ي٩ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء72  399271917ذكرانمار عادل صاحب حرب 

 399271274انثىلبثن عباس رمضان رمح١٢ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء73

 399271018ذكرعمران كاظم عطية جي ١٣ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء74

 39927826ذكرمحمد  عدنان فرج حرج١٠ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء75

ن جابر منديل١٩ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء76  39927767ذكراحمد  عبد الحسي 

 39927680انثىهناء عبود فاضل عباس١٦ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء77

 39927679انثىابتهاج خضي  عباس حضي ٤ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء78
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 39927630ذكرجاسم  عباس عبد احمد١١ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء79

 39927621ذكرقاسم علي  عبيد صنيدح١٤ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء80

 39927587انثىمائدة عباس مجهول جي ٨ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء81

 39927554انثىهديل عزيز عبود حلو٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء82

 39927466ذكرعلي منصور جاسم سلمان١٥ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء83

 39927462ذكرعلي  بالش جي  حميدي٧ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء84

 39927314انثىدالل ناهي  طامي عبد٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء85

 39927180ذكرحيدر فوزي صادق محمد١٨ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء86

 39927173ذكرباسم عمران جاسم تركي١٧ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء87

 39927164ذكرعبدالمحسن موىس نايف محيسن٦ائتالف دولة القانون١٥٢كربالء88

ي١١٨كربالء89
فائز203884199ذكرحسن محمد كاظم علوان٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء90
 نجم عبيد عكيلي١تيار الحكمة الوطثن

 203882631ذكرمرتضن

ي١١٨كربالء91
 203882568ذكراحمد  عطية سلهام شبيب٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء92
 203881873انثىجنان عباس اسماعيل حسن٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء93
 203881251ذكرعبادي جبار عاكول فرحان٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء94
ن  عبعوب١٠تيار الحكمة الوطثن  203881177ذكرباسم  جابر  حسي 

ي١١٨كربالء95
 20388892ذكرفواز حمدان عبود جياد٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء96
 20388832ذكرمحمد  حسن  محسن محمد علي٢٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء97
 20388669انثىبلقيس موىس علوان محسن٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء98
 20388641ذكررياض عبداالمي  محسن عكله١٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء99
 20388568ذكرعقيل علوان محمد حمادي١١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء100
 20388534ذكرمنتظر علي  كاظم علي١٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء101
 20388450ذكرعماد فاضل عباس ربيد٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء102
 20388430ذكرعبدالحليم  عبد علي  موىس١٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء103
 20388187انثىنادية صالح مهدي توبة١٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء104
 20388156ذكرصادق عيدان  كاظم علوان٢٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء105
 2038889ذكريامر عبد العالي  محمد عبود١٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء106
 2038886انثىاطياف حسو كاظم جحف١٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء107
ي١٣تيار الحكمة الوطثن

ي بارق غثن
 2038842ذكرحيدر غثن

ي١١٨كربالء108
 2038828ذكرمحمد  لوكان  عاجل شعيوط٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨كربالء110
 203885انثىحميدة كاظم عالوي خرصن٢١تيار الحكمة الوطثن

 122612807ذكرعزيز فيصل  سكر غازي٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء111

 122611931ذكرمهدي خليص حمادي خليفة٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء112

 122611399ذكرمحمد خضي  رمضان صدام١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء113

 122611236ذكرجواد كاظم  مرزه نرصهللا٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء114

 122611011ذكرحيدر علي محسن كاظم١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء115

ن متعب علوان٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء116  12261892ذكرنارص  حسي 

 12261530ذكرمحمود وهاب طعان حمزه٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء117
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ي فضولي١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء118
 12261480ذكرجميل حميد  شغيثن

 12261435ذكرجليل عبد فدعم محمد١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء119

ي٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء120
ن
 12261305ذكرطاهر حبيب نارص حساب

 12261127ذكراسكندر محمدرضا جي  عبد٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء121

ن خضي  حسن١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء122  1226199ذكرهاشم ياسي 

 1226174انثىمثن عبد  دخل حميدي١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء123

 1226174انثىافتخار عبداالله كاظم هوير١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء124

ن خليل٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء125  1226154ذكرحسام  علي عبدالحسي 

 1226148ذكررساب  حميد صالح حمود١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء126

 علي عباس٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء127
ن  1226137انثىنجاح امي 

 1226131ذكراحمد ابراهيم احمد وحيد١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء128

 1226124انثىمها موىس عبد  جاسم٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء129

ن٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء130  1226123ذكرسالم عادل جياد حسي 

 1226120ذكررعد سعد مرزوق جواد١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء131

 122610انثىنبأ  فريد صيهود رباط١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤كربالء132

 76462117ذكرسعد صفوك سعود هتيىمي١ائتالف الوطنية١٨٥كربالء133

 76461191ذكرنديم غالب عباس جاسم٧ائتالف الوطنية١٨٥كربالء134

 7646821ذكربشي   فاضل  فوزي عيفان٥ائتالف الوطنية١٨٥كربالء135

 7646706انثىصباح  نوري جواد محمدرضا٤ائتالف الوطنية١٨٥كربالء136

 7646666ذكرعباس فاضل  عبود حسن٩ائتالف الوطنية١٨٥كربالء137

ي مردان عبعوب٦ائتالف الوطنية١٨٥كربالء138  7646363ذكرماجد مي 

ن مزعل  جاسم١٠ائتالف الوطنية١٨٥كربالء139  7646244ذكرعالء حسي 

ن محمد٣ائتالف الوطنية١٨٥كربالء140  7646204ذكرسمي  فراك حسي 

لطيفة  علي سكران علي٨ائتالف الوطنية١٨٥كربالء141
 7646191انثى

 764691ذكرماجد عبدالعالي ظاهر حبيب١١ائتالف الوطنية١٨٥كربالء142

 شحاته علي٢ائتالف الوطنية١٨٥كربالء143
ن  764661ذكرعزالدين حسي 

ن تايه راهي١٣ائتالف الوطنية١٨٥كربالء144  764630ذكرابراهيم  حسي 

 764625انثىزينب جاسم  اسماعيل مهدي١٢ائتالف الوطنية١٨٥كربالء145

 62364012ذكرايهاب جواد  محمد حسن١تمدن١٣٦كربالء146

 6236383انثىنضال كاظم عبد  مهدي١٦تمدن١٣٦كربالء147

 6236282ذكرعلي عبدالكريم عبدهللا حسن٣تمدن١٣٦كربالء148

ن٦تمدن١٣٦كربالء149  6236143ذكرجاسم كاظم محمد حسي 

 6236134انثىانتصار  لطيف حسن سلمان٤تمدن١٣٦كربالء150

ن خلف٨تمدن١٣٦كربالء151 سناء علي  حسي 
 6236125انثى

 6236105انثىشذى  عبد هللا محمد رضا مهدي١٢تمدن١٣٦كربالء152

 623698ذكرخالد  حميد كريم سلطان٢تمدن١٣٦كربالء153

 623694ذكرخالد  حمدان كاظم كريم١٣تمدن١٣٦كربالء154

ن١٧تمدن١٣٦كربالء155  623684ذكراحمد  علوان محمد حسي 
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 623667ذكرداخل  كاظم عبود علي١٤تمدن١٣٦كربالء156

 623654انثىزينب  حميد سعيد عبد١٨تمدن١٣٦كربالء157

 623633ذكرليث خميس علوان ظاهر١٥تمدن١٣٦كربالء158

 623624ذكرمحمد  صالح مهدي عبداالمي ٥تمدن١٣٦كربالء159

ن عالوي عبد٧تمدن١٣٦كربالء160  623617ذكرخليل  حسي 

 62369ذكرصالح  عبدالمهدي علي  حيدر١١تمدن١٣٦كربالء161

ي٩تمدن١٣٦كربالء162
 62368ذكرمهند عاجل رحمن كاىسر

 62367ذكرعدنان جبي  مذود جحيش١٠تمدن١٣٦كربالء163

ن راهي سعدون رداد٢حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء164  36081394ذكرحسي 

 محمد  حسون علي٦حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء165
ن  3608879ذكرحسي 

 3608291انثىنادية عبد ابراهيم محمد١٠حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء166

 3608209ذكراحمد  مهدي مرزوك يونس٥حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء167

 3608154ذكرجبار عبيد كاظم حميدان٧حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء168

 3608128انثىايناس  حسن عبادي رسول٩حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء169

ن٨حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء170  360892ذكريحث  عبدزيد علي حسي 

 360879ذكروليد عبد الملك عبد الجبار عاشور١حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء171

ن٤حراك الجيل الجديد١٢٠كربالء172  360842انثىزينب  لقمان محسن حسي 

 2267413ذكرحيدر علي  عبد الهادي نارص٢البناء واالصالح١١٠كربالء174

 2267363ذكرحامد حمزة عبيد عباس٩البناء واالصالح١١٠كربالء175

يف٣البناء واالصالح١١٠كربالء176  2267315ذكرنصي  ماجد عبيد رسر

 2267206ذكرنوماس يحث  جي  خنجر٧البناء واالصالح١١٠كربالء177

 2267174ذكرصالح  هادي كاظم غضبان١١البناء واالصالح١١٠كربالء178

 2267158انثىشذى  محمد عبد الرضا ظاهر١٣البناء واالصالح١١٠كربالء179

 2267150انثىخديجة  درويش بنوان عطيوي٤البناء واالصالح١١٠كربالء180

ي١٠البناء واالصالح١١٠كربالء181
 226782ذكرحيدر محسن علي راضن

 226775انثىدالل عباس عاجل سعيد٨البناء واالصالح١١٠كربالء182

 226715ذكراحمد صالح هادي كاظم٦البناء واالصالح١١٠كربالء184

ي٥البناء واالصالح١١٠كربالء185
ن
 226714ذكرابراهيم خليل نشىمي شاب

 22678انثىساهرة يعقوب مختار يعقوب١٢البناء واالصالح١١٠كربالء186

ي الديمقراطي١٠٦كربالء187
ن
 2073650ذكرعلي رضا  حسن علي٦التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦كربالء188
ن
 2073338ذكرعماد عباس حسون فياض١التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦كربالء189
ن
 2073335ذكرنزار عبدعون عبدهللا محمد٣التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦كربالء191
ن
 207358ذكرازهر  عبدالمنعم علي العلي٧التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦كربالء192
ن
 207342انثىاالء مرزوك عبد صكر٤التحالف المدب

ي الديمقراطي١٠٦كربالء193
ن
 207320انثىايناس فاضل  جاسم سلطان٥التحالف المدب

 17661409ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦كربالء194

 176616انثىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦كربالء195

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦كربالء196  176614انثىكارمي 
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 176611ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦كربالء197

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦كربالء198  17668ذكراشور يلدا بنيامي 

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦كربالء199  17667انثىرغد يوسف كي 

 17667ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦كربالء200

ي توما٩حركة بابليون١٦٦كربالء201
 17666ذكرفاضل توما بثن

 17664ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦كربالء202

 17664ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦كربالء203

 63584ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩كربالء204

 63569ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩كربالء205

 63552ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩كربالء206

 63532ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩كربالء207

 63515انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩كربالء208

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩كربالء209
ي دنو بث 

ن
 63513انثىكاف

 63511ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩كربالء210

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩كربالء211  63510انثىبلسم جوزيف بي 

 6359انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩كربالء212

 6356ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩كربالء213

 55976انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥كربالء214

ي١١٦كربالء215
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  35936ذكرنوفل رسر

 34429ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠كربالء216

 31642ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤كربالء217

 31624ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤كربالء218

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤كربالء219  31624ذكرميخائيل بنيامي 

 31622انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤كربالء220

 31619ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤كربالء221

 31618ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤كربالء222

 3168ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤كربالء223

 3166انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤كربالء224

 3166انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤كربالء225

 3163ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤كربالء226

 30991انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤كربالء227

 30919ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤كربالء228

 30916ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤كربالء229

 30911ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤كربالء230

 30911ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤كربالء231

 3094انثىمثن رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤كربالء232

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤كربالء233
ن
 3094ذكرهاب

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤كربالء234
 حنا كرومي مث 

ن  3092انثىفرجي 
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ي٨ائتالف الرافدين١٤٤كربالء235
 3092ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

 3091ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤كربالء236

 29964ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥كربالء237

ي االشوري١١٣كربالء238
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب  22026ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣كربالء239
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب ي داود١المجلس الشعث 

 22026ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣كربالء240
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب  22021ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣كربالء241
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب  22010ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣كربالء242
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب  2208انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣كربالء243
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب ي٢المجلس الشعث 

 2207ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣كربالء244
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب  2206انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣كربالء245
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب  2205انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣كربالء246
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   2204انثىكارولي 

ي االشوري١١٣كربالء247
ن
ي الشياب

ن
ي الكلداب ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 2202انثىميسون مث 

ي١١٥كربالء248
 19217انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء249
 19216ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء250
 19216ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء251
 19214ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء252
 19214انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء253
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  19213ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥كربالء254
 19212ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء255
 1925ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء256
 1923انثىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥كربالء257
 1922ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

 17417ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١كربالء258

ن حسن٢حزب الداعي١٢٩كربالء259  15324ذكراحمد حاكم عبدالحسي 

 علي عزيز قمر١حزب الداعي١٢٩كربالء260
ن  15324ذكرحسي 

 15310ذكرمنذر  صاحب عبدالرسول عبدالوهاب٣حزب الداعي١٢٩كربالء261

 علي٦حزب الداعي١٢٩كربالء262
ن  15310ذكرحيدر كريم حسي 

 1535انثىوالء عبدالكريم عبدالكاظم سلمان٤حزب الداعي١٢٩كربالء263

 1534انثىرجاء صاحب عبدالرسول عبدالوهاب٥حزب الداعي١٢٩كربالء264

ي١٦١كربالء265
ى
 12516ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارب

 10617ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١كربالء266

 10610ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١كربالء267

 1066ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١كربالء268

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١كربالء269  1065انثىني 

 1063ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١كربالء270

 1063انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١كربالء271

 1061ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١كربالء272
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ي ثامر١٢٦كربالء273 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث   727ذكررحيم لعيث 
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