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

ي  كسار٣سائرون١٥٦المثنى1
ى
فائز7105824980ذكرسعران  عبيد شان

 7105819675ذكرباسم خزعل خشان جازع٢سائرون١٥٦المثنى2

ي  نويم٥سائرون١٥٦المثنى3
ى
 710585913ذكرخالد  عريمش كان

 710585780ذكرلفتة عبدهللا غياض سايح١سائرون١٥٦المثنى4

ى١١سائرون١٥٦المثنى5  دالمي امي 
ى  710583520ذكرعامر امي 

 710582088ذكرلفتة يارس حبل  عبار٩سائرون١٥٦المثنى6

فائز710581897اننىرفاه  خضى جياد بعي ١٢سائرون١٥٦المثنى7

 710581035ذكرهاتف كاظم حاجم عبدهللا١٣سائرون١٥٦المثنى8

 71058781ذكرعباس  عبدالخضى عبدهللا شعالن١٠سائرون١٥٦المثنى9

 71058714اننىمنار  عمران عباس هويدي٨سائرون١٥٦المثنى10

 71058604اننىهناء  مطشر باقر خضى٤سائرون١٥٦المثنى11

 71058509ذكرعدنان  عباس عبود احول٦سائرون١٥٦المثنى12

 71058502ذكرعلي  كامل رسول يارس٧سائرون١٥٦المثنى13

ى ثامر فتنان١٤سائرون١٥٦المثنى14  71058445اننىعذراء  حسي 

فائز463639113اننىاشواق كريم محسن عتوج٤تحالف الفتح١٠٩المثنى15

فائز463638561ذكرعدي حاتم راجوج شعالن٥تحالف الفتح١٠٩المثنى16

 463637793ذكرحاكم مسلم هاشم جواد١تحالف الفتح١٠٩المثنى17

 463635029ذكرعلي لفته فنغش حسن٢تحالف الفتح١٠٩المثنى18

 463634741اننىزينب رحيم طعيمة دايس٨تحالف الفتح١٠٩المثنى19

 463632860ذكرصائب رسم بشيت عطار٩تحالف الفتح١٠٩المثنى20

 463632011ذكرقاسم طهماز وعد مشكور١١تحالف الفتح١٠٩المثنى21

 463631114ذكرخزعل كاطع عيىس جير٦تحالف الفتح١٠٩المثنى22

ى محمد١٠تحالف الفتح١٠٩المثنى23  463631083ذكريوسف رسول حسي 

ى حبيب عبد٣تحالف الفتح١٠٩المثنى24  46363664ذكراياد حسي 

ى محمد عالج ال وره٧تحالف الفتح١٠٩المثنى25  46363438ذكرعبدالحسي 

 46363312اننىمريم  عبادي خضي  شالل١٤تحالف الفتح١٠٩المثنى26

 46363291اننىاخالص شالل حسن محمد١٢تحالف الفتح١٠٩المثنى27

فائز357129969ذكرفالح عبدالحسن  سكر سلطان٢ائتالف النض١٥٨المثنى29

 357129298ذكرعمار صاحب مجيد جاسم٦ائتالف النض١٥٨المثنى30

 357123088ذكرابراهيم سلمان جبار هويدي٣ائتالف النض١٥٨المثنى31

 357122950ذكرصالح هادي  عفن حمد٥ائتالف النض١٥٨المثنى32

 357122434ذكرحيدر كريم موىس عبيد١ائتالف النض١٥٨المثنى33

 357122004اننىزينب حسن محمد تايه١٠ائتالف النض١٥٨المثنى34

ي ثكاب بجاي٩ائتالف النض١٥٨المثنى35
ى
 357121531ذكرحسن حسون

 357121363اننىيشى عبدالزهرة حميدي داخل٤ائتالف النض١٥٨المثنى36

ي بطي٧ائتالف النض١٥٨المثنى37
ى
 35712993ذكرعبدالكريم هلوب الف

 35712549اننىرجاء عزيز جبار خضي ٨ائتالف النض١٥٨المثنى38
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 35712233اننىاسماء  حميد مهدي علوان١١ائتالف النض١٥٨المثنى39

ي١١٨المثنى40
ي عكاب١تيار الحكمة الوطنى

فائز356858321ذكرفالح ساري عبداىسر

ي١١٨المثنى41
 356855512ذكرقابل زغي  جوي    ج عبيد٢تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى42
ي٤تيار الحكمة الوطنى ر عبدالننر

ى  356855349اننىخديجة وادي مي 

ي١١٨المثنى43
 356854803ذكرفريق افوين ابراهيم حسن١٠تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى44
 356853381ذكراحمد مرزوك صالل محمد٦تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى45
ى منيصب جوير شمر٩تيار الحكمة الوطنى  356852733ذكرحسي 

ي١١٨المثنى46
ى محسن٧تيار الحكمة الوطنى  356852057ذكرقاسم جابر عبدالحسي 

ي١١٨المثنى47
 35685931ذكررياض حسن صالح حمود٣تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى48
 35685912اننىمنار وفيق ناظم  محمدنافع١٢تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى49
ى شاهر٨تيار الحكمة الوطنى  35685204اننىفاطمة نارص حسي 

ي١١٨المثنى50
 35685157ذكرجواد  كريم مزهر حمود٥تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى51
ى مهدي صالح١٣تيار الحكمة الوطنى  35685122ذكرعالء حسي 

ي١١٨المثنى52
 3568587ذكراسعد محمود علي جاسم١١تيار الحكمة الوطنى

ي١١٨المثنى53
 356857اننىاسماء محمد صاحب جابر١٤تيار الحكمة الوطنى

فائز310517319ذكرعدنان  هادي  نور علي محمد االسدي١ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى54

 310515134ذكرصباح  عبدهللا عبدالكريم سادود٣ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى55

ي ابو حسنة عاضي٢ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى56
 310513335ذكررسول راضى

بيادر قاسم محسن عبدعلي٥ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى57
 310513036اننى

ي٤ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى58
ى
ي جودة عوف

 310512851اننىخولة منفى

 جالي فرحان١٢ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى59
ى  310511421اننىسناء حسي 

 310511352ذكرجواد  كاظم مري    ح  طواله٦ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى60

 310511163ذكرمجبل مطشر محمود ساجت٧ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى61

 310511066ذكرحسن هادي  مهيدي فياض١١ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى62

 310511006اننىوفاء  فاضل عبدالحسن ابوخشة٨ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى63

 31051764ذكررافد  عطية عبدالجبار حبيب١٤ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى64

ي٩ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى65  31051467ذكرسالم وذرة سوتر حرنر

 31051182ذكربشار  علي عبدالكريم جاسم١٠ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى66

 علي١٣ائتالف دولة القانون١٥٢المثنى67
 3105178ذكرمازن محمد مصطفى

 3759683ذكرحاكم  عاجل جبار عبيد٢حركة ارادة١٨٨المثنى68

ى١حركة ارادة١٨٨المثنى69  3759504ذكرعدنان  كريم محسن حسي 

 3759495اننىزينب  حسن خضي  عباس٤حركة ارادة١٨٨المثنى70

 3759445ذكرجعفر  طريمش عبد خضي ٥حركة ارادة١٨٨المثنى71

 3759402ذكرسعد جاسم ساجت مري١٢حركة ارادة١٨٨المثنى72

رقية رحيم جبي  غالي١٣حركة ارادة١٨٨المثنى73
 3759252اننى

 3759133اننىبيداء عبدالحسن  نعيم فليح٨حركة ارادة١٨٨المثنى74

 3759117ذكرسليم عبدهللا ظاهر حميد٧حركة ارادة١٨٨المثنى75
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ة موىس٣حركة ارادة١٨٨المثنى76  375994ذكرحاتم  كاظم ابوشخي 

 375993ذكراركان عبدالغفار  جاسم  محمد٦حركة ارادة١٨٨المثنى77

ى٩حركة ارادة١٨٨المثنى78  375967ذكرعماد عبدالهادي صكر عبدالحسي 

ي مرهج١٠حركة ارادة١٨٨المثنى79  375967اننىسلوى  قنير ناجر

 375942ذكرمسلم محمد حنتوش هاشم١١حركة ارادة١٨٨المثنى80

 14921321ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦المثنى81

ى مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦المثنى82  149214اننىكارمي 

 149212ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦المثنى83

 14926ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦المثنى84

 14925اننىبيدء خضى بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦المثنى85

 14924ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦المثنى86

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦المثنى87  14923اننىرغد يوسف كير

ى خوشابا٧حركة بابليون١٦٦المثنى88  14922ذكراشور يلدا بنيامي 

 14922ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦المثنى89

ي توما٩حركة بابليون١٦٦المثنى90
 14922ذكرفاضل توما بنى

ى١ائتالف الوطنية١٨٥المثنى91  1113204ذكرمحمد  داخل طارش حسي 

 1113193ذكرجميل نصار عبد نارص٢ائتالف الوطنية١٨٥المثنى92

هللا٦ائتالف الوطنية١٨٥المثنى93  1113151ذكررافد  رشاش جعاز خي 

ي كريم شويرد٥ائتالف الوطنية١٨٥المثنى94  1113120ذكرعقيل ناجر

 111370ذكراحمد هاشم عبدعلي هاشم١٠ائتالف الوطنية١٨٥المثنى95

 111365اننىميثاق فليح حسن حمود٤ائتالف الوطنية١٨٥المثنى96

 111364ذكرنبيل جبار حواله  عبد نور٣ائتالف الوطنية١٨٥المثنى97

 111348ذكرمهند جمال خريبط جرمط٩ائتالف الوطنية١٨٥المثنى98

ي دهش٧ائتالف الوطنية١٨٥المثنى99  111323ذكرحيدر ابراهيم حنر

 111317اننىسهاد محمد خضي  حيدر٨ائتالف الوطنية١٨٥المثنى100

 11139ذكرمحمد  جمع داخل ابوزهرة١١ائتالف الوطنية١٨٥المثنى101

ى كشيش حامي١٢ائتالف الوطنية١٨٥المثنى102  11135اننىهيفاء حسي 

 11130اننىاسيا علوان عجيل محسن١٤ائتالف الوطنية١٨٥المثنى103

 11130ذكروسام مسعد دريول محمد١٣ائتالف الوطنية١٨٥المثنى104

 920427اننىزينب كريم ساجت وناس٤البناء واالصالح١١٠المثنى105

ى صبار عبود١البناء واالصالح١١٠المثنى106  920108ذكرعلي  حسي 

 92088ذكراحمد سعودي كريم كاظم٣البناء واالصالح١١٠المثنى107

 92071ذكرمحمد  حسن خضي  ريس٢البناء واالصالح١١٠المثنى108

 92067ذكرفاهم  صكبان كريم مجيبل٥البناء واالصالح١١٠المثنى109

 33216اننىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥المثنى110

ي١١٦المثنى111
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  31649ذكرنوفل رسر

ي١١٥المثنى112
 27750اننىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطنى
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ي١١٥المثنى113
 27739ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى114
 27729ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى115
 27727ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى116
 27721اننىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى117
 27719اننىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى118
 27714ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى119
 2779ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطنى

ي١١٥المثنى120
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطنى  2777ذكرجوزيف صليوا سنر

ي١١٥المثنى121
 2771ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطنى

 25552ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤المثنى122

 25523ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤المثنى123

 25523ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤المثنى124

ى داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤المثنى125  25520ذكرميخائيل بنيامي 

 25515اننىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤المثنى126

 25515اننىمنى يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤المثنى127

 2557اننىاخالص منى يعقوب منى٩أبناء النهرين١٥٤المثنى128

 2554ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤المثنى129

 2552ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤المثنى130

 2551ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤المثنى131

 23136ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠المثنى132

ي١٦١المثنى133
ى
 16124ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 12225ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥المثنى134

 11426ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤المثنى135

 11414اننىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤المثنى136

 11411ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤المثنى137

 11411ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤المثنى138

 1148ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤المثنى139

 1146اننىمنى رسحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤المثنى140

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤المثنى141
 حنا كرومي منى

ى  1143اننىفرجي 

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤المثنى142
ى
 1142ذكرهان

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤المثنى143
 1142ذكرباسم حبيب اسطيفو منى

 1141ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤المثنى144

 7829ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩المثنى145

 786ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩المثنى146

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩المثنى147
ي دنو بنى

ى
 785اننىكاف

 784اننىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩المثنى148

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩المثنى149  783اننىبلسم جوزيف بيى
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 783ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩المثنى150

 783ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩المثنى151

 782ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩المثنى152

 780ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩المثنى153

 780اننىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩المثنى154

 776ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١المثنى155

ي االشوري١١٣المثنى156
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  7611اننىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعنر

ي االشوري١١٣المثنى157
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  7610ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعنر

ي االشوري١١٣المثنى158
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  767اننىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعنر

ي االشوري١١٣المثنى159
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعنر

 765ذكررائد اسحق منى

ي االشوري١١٣المثنى160
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ي٢المجلس الشعنر

 765ذكرغزوان رزق هللا الياس منى

ي االشوري١١٣المثنى161
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  763ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعنر

ي االشوري١١٣المثنى162
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ى ادور مخو زكا٦المجلس الشعنر  762اننىكارولي 

ي االشوري١١٣المثنى163
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعنر

 762اننىميسون منى

ي االشوري١١٣المثنى164
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  760ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعنر

ي االشوري١١٣المثنى165
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  760اننىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعنر

ي ثامر١٢٦المثنى166 ي ثامر مطي ١رحيم لعينر  6611ذكررحيم لعينر

 519ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١المثنى167

 516ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١المثنى168

 515ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١المثنى169

 515ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١المثنى170

 512ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١المثنى171

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١المثنى172  510اننىنير

 510اننىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١المثنى173
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