
مجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

134430ذكرمحمود اديب زوير  محمد١١سائرون١٥٦ميسان1

134430ذكرجمال فاخر عويد علي١سائرون١٥٦ميسان2

134430ذكرعلي  سعدون غالم علي عبدالكريم٢سائرون١٥٦ميسان3

134430ذكرمضر خزعل سلمان منشد١٧سائرون١٥٦ميسان4

134430ذكرعمر عباس  خضير عباس٧سائرون١٥٦ميسان5

134430ذكرسعد كامل رحيم عبدعلي٩سائرون١٥٦ميسان6

134430ذكرمحسن حاتم كاظم سدخان٣سائرون١٥٦ميسان7

134430ذكرعباس رحيمه غليم عبدالرضا١٨سائرون١٥٦ميسان8

134430ذكرمحمد ريسان محمد داود٥سائرون١٥٦ميسان9

134430انثىمنتىه جير صالح  عبد٢٠سائرون١٥٦ميسان10

ر حيدر كاظم١٣سائرون١٥٦ميسان11 134430ذكركرار حسير

ر  صبيح  ثجيل طارش١٤سائرون١٥٦ميسان12 134430ذكرتحسير

ي بهيدل٦سائرون١٥٦ميسان13 134430ذكرحكمت دواي لعيثر

134430انثىاسمهان عباس  يونس كريم٤سائرون١٥٦ميسان14

134430انثىزهراء عبدالجبار عليوي  عباس٨سائرون١٥٦ميسان15

134430انثىزينب  سعيد وذيح حمود١٢سائرون١٥٦ميسان16

ي١٦سائرون١٥٦ميسان17
134430انثىرغد عبدالهادي جبار راضر

ر خليفه١٥سائرون١٥٦ميسان18 134430ذكرسعدون جلوب حسير

134430ذكركريم محمد غركان فرج١٠سائرون١٥٦ميسان19

ر  كاظم هليل١٩سائرون١٥٦ميسان20 134430ذكرعلي عبدالحسير

63835ذكركريم عليوي جاهوش صوينخ١تحالف الفتح١٠٩ميسان21

63835ذكرمحمد حنتوش اسد سكندر٣تحالف الفتح١٠٩ميسان22

63835ذكرناظم زاير حطاب تعبان٦تحالف الفتح١٠٩ميسان23

63835ذكرجواد رحيم قاسم مختاض٢تحالف الفتح١٠٩ميسان24

63835ذكرحيدر حنون زاير احميد٢٠تحالف الفتح١٠٩ميسان25

ر موزان نارص٧تحالف الفتح١٠٩ميسان26 63835ذكرمجبل حسير

63835ذكرقاسم مطشر قاسم شنيور٩تحالف الفتح١٠٩ميسان27

63835انثىدالل حسن محمد عيىس٤تحالف الفتح١٠٩ميسان28

ر عزيز محمد سلمان١٥تحالف الفتح١٠٩ميسان29 63835ذكرحسير

63835ذكرشامل حواس محمد جبارة٥تحالف الفتح١٠٩ميسان30

63835ذكركاظم جبار مهاوي بداي١٠تحالف الفتح١٠٩ميسان31

ي نارص١٢تحالف الفتح١٠٩ميسان32
ر

63835انثىسكنة  نعمة خلوف

ي كامل نعمه خوين١٣تحالف الفتح١٠٩ميسان33 63835ذكرناجر

63835انثىميسون عبدالجبار اسماعيل محي١٨تحالف الفتح١٠٩ميسان34

ي مهلهل٨تحالف الفتح١٠٩ميسان35
ي خضير منحر

63835ذكرراضر

63835انثىمناء هاشم غريب حسن١٦تحالف الفتح١٠٩ميسان36
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63835انثىنجاة مظفر ناهي فجر١٤تحالف الفتح١٠٩ميسان37

63835انثىميثاق حسن شاطي سنبل١٩تحالف الفتح١٠٩ميسان38

ر مرهج سلوم١١تحالف الفتح١٠٩ميسان39 63835ذكرسعدون عبدالحسير

63835ذكرصفاء عائد حامد عزيز١٧تحالف الفتح١٠٩ميسان40

ي١١٨ميسان41
40237ذكرعباس رصوط محسن مسلم١تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان42
40237ذكريوسف سالم حميد كزار١٨تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان43
ي٧تيار الحكمة الوطثر 40237ذكرهادي قاسم جير مشر

ي١١٨ميسان44
40237ذكرمحمد شامل عبدهللا مسعد١١تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان45
ر عبدالرضا رسن رساج١٠تيار الحكمة الوطثر 40237ذكرعبدالحسير

ي١١٨ميسان46
40237ذكركاظم صابر صكبان ثامر٦تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان47
40237ذكرمناف احمد شعالن مطشر٥تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان48
ي٢تيار الحكمة الوطثر 40237ذكرمحمد سعد محمد عريثر

ي١١٨ميسان49
40237ذكرقاسم عيىس سيد عويد٩تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان50
40237انثىعبير عيىس محمد عبدهللا٤تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان51
40237ذكرحسام فالح حسن محسن١٧تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان52
40237انثىفاطمة فليح حسن غليم١٦تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان53
40237انثىريم صباح محمد حسن٨تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان54
ي صالح  حسن٢٠تيار الحكمة الوطثر 40237انثىزهراء صير

ي١١٨ميسان55
40237ذكرسعدون خضر علي  حبيب١٣تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان56
ر  علي فرحان ساجت١٩تيار الحكمة الوطثر 40237ذكرتحسير

ي١١٨ميسان57
40237انثىرنا علي ازعيج بداي١٢تيار الحكمة الوطثر

ي١١٨ميسان58
ي قاسم لفته علي٣تيار الحكمة الوطثر 40237ذكرخير

ي١١٨ميسان59
ر  محسن محمد١٤تيار الحكمة الوطثر 40237ذكرثائر  عبدالحسير

ي١١٨ميسان60
40237ذكراليوجد مرشح١٥تيار الحكمة الوطثر

36412انثىسهام شنون عبدهللا عذافة١٥ائتالف النض١٥٨ميسان61

ر١ائتالف النض١٥٨ميسان62 36412ذكرحيدر ستار  فرحان حسير

36412ذكرعلي معارج صويدج طاهر٦ائتالف النض١٥٨ميسان63

36412ذكرناظم كاطع رسن رساج٢ائتالف النض١٥٨ميسان64

ر سلمان٣ائتالف النض١٥٨ميسان65 36412ذكرصباح  مهدي حسير

ر جبار١٢ائتالف النض١٥٨ميسان66 36412انثىرشا عبد حسير

36412ذكرعلي موىس جاسم مهدي٧ائتالف النض١٥٨ميسان67

ي٥ائتالف النض١٥٨ميسان68
36412ذكرخالد عبدالواحد كبيان صحر

36412انثىنقاء جواد كاظم علي١٣ائتالف النض١٥٨ميسان69

ي كاظم سدخان٤ائتالف النض١٥٨ميسان70 36412انثىضح لعيثر

36412ذكرمحمد هادي كاظم عباس٩ائتالف النض١٥٨ميسان71

36412انثىانتصار  سعدون موىس  جاسم٨ائتالف النض١٥٨ميسان72
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36412ذكرعلي عبداالئمة كاظم محمد١١ائتالف النض١٥٨ميسان73

36412ذكررحيم  محمد جاسم محمد١٠ائتالف النض١٥٨ميسان74

ي والي١٤ائتالف النض١٥٨ميسان75
36412ذكرابراهيم لفته ماضر

ر  حمود فهد١٦ائتالف النض١٥٨ميسان76 36412ذكرمرتضر عبدالحسير

36412ذكرصادق حسون موزان حمود١٧ائتالف النض١٥٨ميسان77

ر٢ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان78 32213ذكربهاء الدين نور محمد حسير

32213ذكرمحمد سعدون حاتم صيهود١ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان79

ر  علي حسن سجر٣ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان80 32213ذكرتحسير

32213ذكرلطيف عبود قاسم محمد٦ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان81

ر كعيد٤ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان82 32213انثىعديله حمود حسير

32213ذكرعلي سمير الزم شليية٥ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان83

ر علي٧ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان84 ر منشد حسير 32213ذكرحسير

ر  جخيور جواد٨ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان85 32213انثىسعاد عبدالحسير

32213ذكرخالد جاسم حمادي زبون١٤ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان86

32213ذكرمحمد زامل كاظم حسن٩ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان87

32213انثىارساء كاظم عبادي حمادي١٧ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان88

32213انثىمنتىه عباس  علي يوسف١٢ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان89

32213ذكرجعفر مطر عيد رسيتم١٥ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان90

32213ذكرعلي رسن فرج مبارك١١ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان91

32213ذكرخلف علي ابنيه فالح١٣ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان92

ر  شنيشل صالح١٠ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان93 32213ذكرحيدر عبدالحسير

32213ذكرمحمد رشيد حافظ سلطان١٨ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان94

32213انثىميسان صباح عباس دعدوش١٦ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان95

32213انثىفضيلة هندال مكلف فرهود١٩ائتالف دولة القانون١٥٢ميسان96

ر١ائتالف الوطنية١٨٥ميسان97 ي عليوي  حسير
ر

1972ذكرمهدي بان

1972انثىفوزية كويم عبدالرضا رخيص٢ائتالف الوطنية١٨٥ميسان98

1972ذكرسعد نعيم جاسم يوسف٣ائتالف الوطنية١٨٥ميسان99

1972ذكرجميل جبار مويعز محمد٥ائتالف الوطنية١٨٥ميسان100

ر كنهار٤ائتالف الوطنية١٨٥ميسان101 1972انثىايمان شاكر عبدالحسير

952ذكرمهند سعد سعدون صيوان١حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان102

952ذكرمحمد عبدالرزاق مناجي بندر٣حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان103

ي جير فزع٢حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان104 952انثىرؤى صير

952ذكرمهدي ابراهيم عبدالجبار مهدي٧حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان105

952انثىصفا احمد فؤاد محمد٦حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان106

ي٥حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان107
952ذكرمنذر عبدالرضا كاظم  حاىسر

ي حمد خضير٤حراك الجيل الجديد١٢٠ميسان108
952ذكرعلي واىسر
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633ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١ميسان109

585انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥ميسان110

418ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦ميسان111

ي توما٩حركة بابليون١٦٦ميسان112
418ذكرفاضل توما بثر

418انثىبيدء خضر بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦ميسان113

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦ميسان114 418انثىرغد يوسف كير

418ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦ميسان115

418ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦ميسان116

418ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦ميسان117

ر مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦ميسان118 418انثىكارمير

418ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦ميسان119

ر خوشابا٧حركة بابليون١٦٦ميسان120 418ذكراشور يلدا بنيامير

ي١١٦ميسان121
يف جوده سهر١نوفل الناىسر 372ذكرنوفل رسر

319ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠ميسان122

241ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤ميسان123

ر داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤ميسان124 241ذكرميخائيل بنيامير

241ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤ميسان125

241انثىمثر يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤ميسان126

241انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤ميسان127

241ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤ميسان128

241ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤ميسان129

241انثىاخالص مثى يعقوب مثى٩أبناء النهرين١٥٤ميسان130

241ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤ميسان131

241ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤ميسان132

221ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥ميسان133

195ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤ميسان134

195انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤ميسان135

195ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤ميسان136

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤ميسان137
ر حنا كرومي مثى 195انثىفرجير

195ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤ميسان138

195ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤ميسان139

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤ميسان140
ر

195ذكرهان

195انثىمثر رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤ميسان141

195ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤ميسان142

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤ميسان143
195ذكرباسم حبيب اسطيفو مثى

ي١١٥ميسان144
193ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثر
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ي١١٥ميسان145
193ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان146
193انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان147
193انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان148
193ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان149
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثر 193ذكرجوزيف صليوا سثر

ي١١٥ميسان150
193انثىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان151
193ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان152
193ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١١٥ميسان153
193ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي١٦١ميسان154
ى

191ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

122ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩ميسان155

122انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩ميسان156

122ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩ميسان157

122ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩ميسان158

122ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩ميسان159

122ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩ميسان160

122ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩ميسان161

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩ميسان162
ي دنو بثى

ر
122انثىكاف

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩ميسان163 122انثىبلسم جوزيف بيى

122انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩ميسان164

ي االشوري١١٣ميسان165
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان 99ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣ميسان166
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان ي داود١المجلس الشعثر
99ذكررائد اسحق مثى

ي االشوري١١٣ميسان167
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعثر
99انثىميسون مثى

ي االشوري١١٣ميسان168
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان 99انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣ميسان169
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان ي٢المجلس الشعثر
99ذكرغزوان رزق هللا الياس مثى

ي االشوري١١٣ميسان170
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان 99ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣ميسان171
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان 99انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣ميسان172
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان 99انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣ميسان173
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان ر ادور مخو زكا٦المجلس الشعثر 99انثىكارولير

ي االشوري١١٣ميسان174
ر

ي الشيان
ر

ي الكلدان 99ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعثر

48ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١ميسان175

48ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١ميسان176

48ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١ميسان177

48ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١ميسان178

اس زهير حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١ميسان179 48انثىنير

48انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١ميسان180
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مجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

48ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١ميسان181

ي ثامر١٢٦ميسان182 ي ثامر مطير١رحيم لعيثر 44ذكررحيم لعيثر
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الحالةمجموع اصوات المرشح

فائز20364

فائز15616

فائز10984

فائز10163

7839 

7488 

7475 

7260 

6232 

فائز5171

4726 

4639 

4230 

2876 

2487 

2208 

1716 

1466 

1245 

797 

فائز13112

10135 

6571 

6417 

4898 

2626 

2317 

فائز2215

1874 

1757 

1641 

1457 

1367 

1300 

1090 

791 
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الحالةمجموع اصوات المرشح

474 

334 

251 

212 

فائز6215

4094 

3713 

3501 

3381 

3005 

2961 

2859 

2205 

1933 

904 

870 

579 

561 

494 

477 

452 

385 

310 

44 

فائز5271

4922 

4094 

4049 

3825 

3105 

2426 

2036 

1230 

893 

642 

629 
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الحالةمجموع اصوات المرشح

554 

512 

196 

155 

138 

فائز7466

6004 

5319 

3689 

2868 

668 

540 

503 

489 

385 

283 

240 

235 

205 

122 

33 

24 

20 

14 

679 

293 

133 

119 

31 

528 

133 

45 

44 

9 

7 

4 
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الحالةمجموع اصوات المرشح

68 

58 

289 

15 

8 

6 

5 

4 

4 

4 

1 

1 

31 

56 

36 

27 

19 

17 

11 

8 

4 

3 

2 

1 

75 

60 

18 

10 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

0 

25 

Page 10 of 12



الحالةمجموع اصوات المرشح

19 

17 

10 

9 

7 

6 

6 

6 

6 

18 

34 

8 

6 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

11 

9 

6 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

7 

5 

3 

1 

0 

0 

Page 11 of 12



الحالةمجموع اصوات المرشح

0 

5 
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