
الجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف أو الحزبرقم القرعةالمحافظة

ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون166نينوى

ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون166بغداد

انثىبيدء خضر بهنام يعقوب٥حركة بابليون166دهوك

ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون166دهوك

ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون166اربيل

ر مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون166كركوك انثىكارمي 

ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون166اربيل

و يعقوب١٠حركة بابليون166بغداد انثىرغد يوسف كبر

ر خوشابا٧حركة بابليون166كركوك ذكراشور يلدا بنيامي 

ي توما٩حركة بابليون166نينوى
ذكرفاضل توما بثر

ي االشوري113كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعثر

ي االشوري113نينوى
ي الرسيانر

ي الكلدانر ي داود١المجلس الشعثر
ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري113نينوى
ي الرسيانر

ي الكلدانر ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعثر

ي االشوري113دهوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر ي٢المجلس الشعثر
ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري113اربيل
ي الرسيانر

ي الكلدانر ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعثر

ي االشوري113بغداد
ي الرسيانر

ي الكلدانر ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعثر

ي االشوري113كركوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر ر ادور مخو زكا٦المجلس الشعثر انثىكارولي 

ي االشوري113دهوك
ي الرسيانر

ي الكلدانر ي ججو نونه٧المجلس الشعثر
انثىميسون مث 

ي االشوري113اربيل
ي الرسيانر

ي الكلدانر انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعثر

ي االشوري113بغداد
ي الرسيانر

ي الكلدانر انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعثر

ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين144بغداد

انثىان نافع اوسي بلبول٣ائتالف الرافدين144نينوى

ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين144كركوك

ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين144دهوك

ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين144نينوى

ي٨ائتالف الرافدين144كركوك
ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

انثىمثر رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين144بغداد

ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين144دهوك

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين144اربيل
ذكرهانر

ي٦ائتالف الرافدين144اربيل
 حنا كرومي مث 

ر انثىفرجي 

ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان139اربيل

ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان139نينوى

ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان139بغداد

انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان139دهوك

انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان139دهوك

ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان139بغداد

ي شمو٤ائتالف الكلدان139نينوى
ي دنو بث 

ر
انثىكاف

ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان139كركوك

ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان139اربيل

و اثناس٨ائتالف الكلدان139كركوك انثىبلسم جوزيف بب 

ي115دهوك
ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115اربيل
ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115اربيل
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثر ذكرجوزيف صليوا سثر

ي115نينوى
ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115بغداد
ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115دهوك
ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثر



ي115كركوك
ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115نينوى
انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115كركوك
انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثر

ي115بغداد
انثىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثر

ر داود يوخنا١أبناء النهرين154دهوك ذكرميخائيل بنيامي 

انثىمثر يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين154اربيل

ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين154بغداد

ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين154نينوى

ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين154نينوى

انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين154بغداد

ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين154اربيل

انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين154كركوك

ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين154دهوك

ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين154كركوك

ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز105دهوك

ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان131نينوى

ذكرميرس كريم موس منصور٢حركة تجمع الرسيان131اربيل

ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان131دهوك

ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان131كركوك

ذكرنبيل طلعت نارص فتوحي٤حركة تجمع الرسيان131بغداد

انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان131كركوك

اس زهب  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان131دهوك انثىنبر

ر١(مستقل- شبكي )قصي عباس 103نينوى ذكرقصي عباس محمد حسي 

انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي155بغدد

ي116بغداد
يف جوده سهر١نوفل الناس  ذكرنوفل رس 

ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح150بغداد

ذكرغزوان حامد حميد خليل٢تيار احرار الشبك101نينوى

ذكرعلي محمد فتحي اسكندر١تيار احرار الشبك101نينوى

ي161بغداد
ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارنى

ذكرصائب خدر نايف فارس٢حزب التقدم االيزيدي114نينوى

ذكرنايف خلف سيدو شمو١حزب التقدم االيزيدي114نينوى

ي سعد سالم سلطان الشبكي186نينوى
 
ذكرسعد سالم سلطان علي١الحقوف

ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود111بغداد

ذكرمازن عبدالمنعم جمعه رجب١(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم 133واسط

ذكرسمب  درويش خلف نمر١حزب الحرية والديمقراطية االيزيدية169نينوى

ذكرخديدا مراد رشو بيسو٢حزب الحرية والديمقراطية االيزيدية169نينوى

ذكرماجد نوري محمد مرادن١الجبهة الفيلية108واسط

ذكرمحمد احمد كريم منصور١الجبهة الفيلية108واسط

ذكرنجم الدين روزان غالم شوان١الجبهة الفيلية108واسط

ذكرعادل عواد ابراهيم جمشب ٢الجبهة الفيلية108واسط

 علي اكبر٢الجبهة الفيلية108واسط
ر ذكرعلي عبدالحسي 

ذكرمجيد خدايخش اسد ماماخان٣الجبهة الفيلية108واسط

ذكراسماعيل موس محمود رحيم٣الجبهة الفيلية108واسط

انثىنرسين محمد  كريم علي٤الجبهة الفيلية108واسط

انثىدينه جاسم محمد حمه خان٥الجبهة الفيلية108واسط

ي ثامر126بغداد ي ثامر مطب ١رحيم لعيثر ذكررحيم لعيثر



ي محمد١تجمع االتحاد الفيلي177واسط
ذكرعلي مهدي جانر

ذكرباقر جاسم حسن اسماعيل٢تجمع االتحاد الفيلي177واسط

ذكرعبيد رشو دواس دهديس٢الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم102نينوى

ي كندور سمو خلف١الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم102نينوى ذكرححر

ي182واسط
 
ر١االئتالف الفيلي العراف ذكرحيدر هشام علي حسي 

ي182واسط
 
ذكرحيدر احمد علو ولي٢االئتالف الفيلي العراف

انثىاسماء شاكر حمودي عباس١الدكتورة اسماء شاكر حمودي157واسط

ذكرنصب  محمود علي مالك١(ابو سالم الحداد)نصب  محمود 159واسط

ذكرفؤاد علي اكبر علي محمد١فؤاد عل اكبر الفيلي124واسط

ذكرجعفر عبدالجبار محمد علي١جعفر عبدالجبار محمد176واسط

ذكرفاضل عباس علي مراد١الدكتور فاضل عباس141واسط

ذكرسالم جمعه خضر محمد١(مستقل)سالم محمد شبك 181نينوى



الحالةالمكونعدد أصوات المرشحمجموع اصوات االئتالف او الحزب
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