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

فائز9221916773ذكرحسن عبدهللا عبادي موىس١سائرون١٥٦النجف1

فائز9221911558ذكرماجد عذاب جابر ساجت٣سائرون١٥٦النجف2

فائز922199125ذكرحسن رزاق داود علي١٩سائرون١٥٦النجف3

ي١٨سائرون١٥٦النجف4 ن  خاج   922199080ذكرمحمود جواد  حسي 

ن٢سائرون١٥٦النجف5  922198522ذكرقحطان عباس  نعمان حسي 

  سلومي٤سائرون١٥٦النجف6
ن فائز922193891انثىوالء رحيم حسي 

 922192790ذكرحميد  علي حسن  جزار١٠سائرون١٥٦النجف7

 922192730ذكرمقداد رزاق جواد نارص١٧سائرون١٥٦النجف8

 922192643ذكرماجد حميد حاكم مدفون٦سائرون١٥٦النجف9

 922192512ذكرمدين حاكم وحيد عبود٩سائرون١٥٦النجف10

 922192335انثىسهاد احمد صبحي درويش١٦سائرون١٥٦النجف11

 922191947ذكرنصي   عبودي مدلول مظلوم٥سائرون١٥٦النجف12

 922191615انثىحميدة عبيد عبداالمي  خشان١٢سائرون١٥٦النجف13

 922191607ذكرعباس رحيم جاسم  عباس٧سائرون١٥٦النجف14

ن حاتم عباس٢٠سائرون١٥٦النجف15  922191223انثىحوراء حسي 

 922191216انثىزينب  عبد الزهرة  عبيد مهدي٨سائرون١٥٦النجف16

 922191168ذكرمقداد تركي خشان حسون٢١سائرون١٥٦النجف17

 922191136ذكراسعد عبداالمي  نعمة  علوان٢٢سائرون١٥٦النجف18

 92219644ذكررائد عبيس مطلب جاسم١١سائرون١٥٦النجف19

 92219589ذكرعبداالمي  عبدالزهرة  عناد عباس١٣سائرون١٥٦النجف20

 92219509ذكرعالء عبدالعباس حسن محمود١٥سائرون١٥٦النجف21

 92219417انثىعروبة  عدنان عبدالحسن درويش٢٤سائرون١٥٦النجف22

ن عبود صحن١٤سائرون١٥٦النجف23  92219249ذكرعلي  حسي 

ن عكض علي٢٣سائرون١٥٦النجف24  92219170ذكرنعمة ياسي 

ي عمران١تحالف الفتح١٠٩النجف25 فائز8307011050ذكرعلي يوسف عبدالنث 

ن٥تحالف الفتح١٠٩النجف26 فائز8307010804ذكرفاضل جابر عبد  شني 

ي خلف٢تحالف الفتح١٠٩النجف27
 830707921ذكرعبدالحمزة عبدالحسن راضن

 830706143ذكرعبدالخالق محمد عبيد نارص٨تحالف الفتح١٠٩النجف28

ن طه يوسف٩تحالف الفتح١٠٩النجف29  830705839ذكرمحسن ياسي 

 830705467ذكركريم خصاف ستار رداد٦تحالف الفتح١٠٩النجف30

به٣تحالف الفتح١٠٩النجف31  830705156ذكرزهي  محمدرضا عبدالهادي شر

ي حمزة٧تحالف الفتح١٠٩النجف32
ن
 830703858ذكراسعد عبدالحمزة حسان

فائز830703544انثىسناء محمد حميد جواد٤تحالف الفتح١٠٩النجف33

ن عبداالمي  جي  نعمة١٠تحالف الفتح١٠٩النجف34  830703420ذكرحسي 

 830703394ذكرهادي علي حسان محداد١١تحالف الفتح١٠٩النجف35

 830702062ذكرحسن هادي فاهم شحان٢٠تحالف الفتح١٠٩النجف36

ي٢٤تحالف الفتح١٠٩النجف37
ن
رشا يحث  عبيس هان

 830701787انثى

ن فرهود عزيز١٥تحالف الفتح١٠٩النجف38  830701500ذكررزاق حسي 

 830701232انثىوجيهة شاطي جاسم عبدهللا١٢تحالف الفتح١٠٩النجف39

ي فضلي١٧تحالف الفتح١٠٩النجف40
ن
 83070867ذكرمحمد رحم حسون
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ي مكرود حسون٢٢تحالف الفتح١٠٩النجف41
ن
 83070618ذكرحاكم احسون

ن جهاد ظاهر حبيب١٣تحالف الفتح١٠٩النجف42  83070587ذكرحسي 

ن داود حسن١٤تحالف الفتح١٠٩النجف43  83070390ذكرعبدالرسول حسي 

 83070340انثىسهي  عبدالصمد رشيد سلطان١٩تحالف الفتح١٠٩النجف44

 حسن علي٢١تحالف الفتح١٠٩النجف45
ن  83070211انثىسندس معي 

 83070116انثىرجاء كاظم محمد حميد١٦تحالف الفتح١٠٩النجف46

 8307047ذكرعادل جاسم عبيد كزار١٨تحالف الفتح١٠٩النجف47

فائز7197117419ذكرعدنان  عبد خضي  عباس٢ائتالف النرص١٥٨النجف49

فائز7197113708ذكراحسان ثعبان عبد علي كاظم٤ائتالف النرص١٥٨النجف50

 719719068ذكرعبدالهادي علي محمد  سلمان٦ائتالف النرص١٥٨النجف51

ي٩ائتالف النرص١٥٨النجف52
 719715594ذكرعلي  حاتم حسن  شمحن

سعاد جبار محمد علي٨ائتالف النرص١٥٨النجف53
فائز719713846انثى

 719712893ذكرمكي عبد الكاظم علي حسن٢١ائتالف النرص١٥٨النجف54

 719712574ذكرطالب شاكر  عزوز مهدي١ائتالف النرص١٥٨النجف55

 719712020انثىسحر كريم جاسم  حمادي١٢ائتالف النرص١٥٨النجف56

 719711923انثىازهار  عمران  محمد سعيد٣ائتالف النرص١٥٨النجف57

ن١٠ائتالف النرص١٥٨النجف58  719711882ذكرهيثم عباس  بعيوي حسي 

 719711123ذكرحسن عزيز  عبدزيد علوان١٨ائتالف النرص١٥٨النجف59

 719711094ذكرعلي  حسن  اسماعيل جار هللا٢٢ائتالف النرص١٥٨النجف60

ن عليوي حسون٧ائتالف النرص١٥٨النجف61  71971965ذكرمحمد ياسي 

 71971605ذكرصادق صالح مهدي صادق٥ائتالف النرص١٥٨النجف62

 علي عبد١١ائتالف النرص١٥٨النجف63
ن  71971594ذكرعالء  حسي 

 71971517ذكرفرحان محمد حسن  هاشم١٥ائتالف النرص١٥٨النجف64

ي١٤ائتالف النرص١٥٨النجف65 ي محمد عبد النث   71971461ذكرمحمد عبد النث 

ي طالب جعفر١٦ائتالف النرص١٥٨النجف66 ى ناج   71971417انثىبشر

ن  محمود٢٠ائتالف النرص١٥٨النجف67  71971398انثىنغم سالم  حسي 

 71971375ذكرفاهم جميل وزاي هارون١٩ائتالف النرص١٥٨النجف68

 71971319انثىسبأ حسن  جعفر حمودة١٣ائتالف النرص١٥٨النجف69

 71971193ذكرمحمد جبار هاشم عزيز٢٣ائتالف النرص١٥٨النجف70

 71971165ذكرليث حسن  عبد الرزاق  شمسة١٧ائتالف النرص١٥٨النجف71

ي١١٨النجف73
فائز381637160ذكرخالد  جواد  كاظم  عبود١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف74
 381636651ذكرفارس شاكر  محسن  جواد٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف75
 381632165ذكرعبدالعباس  عزيز  جبار  صفر١١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف76
 381632156ذكرعباس عبدهللا  عبد الكاظم  مهدي٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف77
ن  محسن٩تيار الحكمة الوطثن  381631919ذكرنبيل  عبد الحميد عبد الحسي 

ي١١٨النجف78
 381631786انثىبان  عبدالرضا سعد عباس٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف79
 381631645ذكرفائق  مرزوك  مشكور  عطية١٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف80
 381631414ذكرحسون  محمد انهي   درويش٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف81
 381631343ذكرسليم  عبد الزهرة  جابر رشيد١٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف82
 381631246ذكرحميد  حمزة  ظاهر محمد١٣تيار الحكمة الوطثن
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ي١١٨النجف83
 381631213ذكراياد عبد زيد حمد غلوم٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف84
 381631113ذكرقيس  مكي   محمد علي موىس١٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف85
 381631080انثىزينب  عطية  نور  عطية٢٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف86
 38163873ذكرنصي   عزيز  محمد  كاظم٢٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف87
ن  جياد٨تيار الحكمة الوطثن  38163838انثىليل  جاسم  عبدالحسي 

ي١١٨النجف88
 38163745ذكريونس  كطران  سلطان  عبيس١٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف89
 38163715ذكرحيدر  محمد غزاي  سعدون١٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف90
 38163447ذكرلقاء  علي  محمد  عبد٢١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف91
ن١٢تيار الحكمة الوطثن  38163375انثىضمياء  عيال  نعمة  شني 

ي١١٨النجف92
 38163332ذكراحمد   ابراهيم  حمزة  مهدي٢٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف93
 38163294انثىشذى  عباس  عبد الرزاق  عبد الكريم١٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف94
 38163236انثىزينب  غالب  دخيل  محمد٢٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨النجف95
ي١٥تيار الحكمة الوطثن

ن
ن فاضل  عبدالكاظم  بان  38163201ذكرحسي 

ي١١٨النجف96
 38163130ذكرظافر  عبد االمي   جبار  عبود٧تيار الحكمة الوطثن

فائز370578290ذكرعبود  وحيد عبود  عنيد١ائتالف دولة القانون١٥٢النجف97

ن٣ائتالف دولة القانون١٥٢النجف98  370574263ذكرعباس جي   عبادة  حسي 

 370572650ذكرعباس عبد اليمة  طاهر  حمد٢ائتالف دولة القانون١٥٢النجف99

ن عبد الحميد مرزوك  عواد٢١ائتالف دولة القانون١٥٢النجف100  370572295ذكرحسي 

 370571789ذكرمحمدصالح  محمود  علي  جواد١٤ائتالف دولة القانون١٥٢النجف101

 370571477ذكراسعد عبد االمي   جي   غضيب١٧ائتالف دولة القانون١٥٢النجف102

 370571365ذكرجمال  مروة فري    ج  مري    ح١٩ائتالف دولة القانون١٥٢النجف103

 370571263ذكرميثم  شاكر  عبدالكاظم  خرصن١٠ائتالف دولة القانون١٥٢النجف104

ي١٣ائتالف دولة القانون١٥٢النجف105
 370571225ذكرحيدر كاظم ديوان شمحن

 370571029انثىسعاد جبار  صكيل  طاهر٤ائتالف دولة القانون١٥٢النجف106

 37057994ذكركمال  علي  محمد  محسن٦ائتالف دولة القانون١٥٢النجف107

 37057940ذكرصامد عبدالكاظم مجيد مزهر٥ائتالف دولة القانون١٥٢النجف108

 37057875ذكرحسن علي فاضل هاشم٩ائتالف دولة القانون١٥٢النجف109

ي١٥ائتالف دولة القانون١٥٢النجف110
ن
 37057817ذكرزاحم عبيد  نارص  حسون

ي  صالح يودة  صالح١١ائتالف دولة القانون١٥٢النجف111
 37057706ذكرراضن

 37057508ذكراحمد  محمد زكي  احمد  الزكي٧ائتالف دولة القانون١٥٢النجف112

 37057471انثىنضال  عزيز  عبود حلو٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢النجف113

 37057465ذكرثابت  سويف  ياش  عكله٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢النجف114

 37057330ذكرمحمدرضا  عبد الحسن  عيدان  عبد الرسول١٨ائتالف دولة القانون١٥٢النجف115

 37057316انثىزبيدة  محمد جواد  سعيد  حسن٨ائتالف دولة القانون١٥٢النجف116

 37057207ذكرعبدالرضا  كاطع  حسون  مطلك٢٣ائتالف دولة القانون١٥٢النجف117

ي  عبادة١٢ائتالف دولة القانون١٥٢النجف118
 37057190انثىلميس  مهدي  غثن

 3705788انثىفاطمة كامل  عباس  علوان١٦ائتالف دولة القانون١٥٢النجف119

ي  مطرود٢٤ائتالف دولة القانون١٥٢النجف120
 3705786انثىرملة  اسماعيل  سبث 

 148831919ذكرمهند اياد جعفر فرج هللا١حركة ارادة١٨٨النجف121

ي١٢حركة ارادة١٨٨النجف122
 148831566انثىانتصار خليل رفيق لطفن
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 148831508انثىدالل داخل عبود صايل٢٤حركة ارادة١٨٨النجف123

ي٢٣حركة ارادة١٨٨النجف124
 148831173ذكرطالل عبدالعباس مجيد راضن

 14883818ذكررياض نجيب جعفر علوان٣حركة ارادة١٨٨النجف125

 14883705ذكرجميل كاطع عبد شهيد٢حركة ارادة١٨٨النجف126

 14883534ذكرمحمد  كاظم شكي  مراد١٩حركة ارادة١٨٨النجف127

 14883515ذكرخالد فالح حميد رضا١٥حركة ارادة١٨٨النجف128

 14883504انثىانتصار فاضل جاسم  عزال٨حركة ارادة١٨٨النجف129

ي١٨حركة ارادة١٨٨النجف130  14883497ذكرليث محمد حسن باج 

 14883389انثىايمان عبود خضي  جابر٤حركة ارادة١٨٨النجف131

 14883360ذكرفالح  حسن  نعيم سلمان٢١حركة ارادة١٨٨النجف132

ي محمد جاسم١٤حركة ارادة١٨٨النجف133  14883350ذكرعلي  ناج 

يف مهدي١١حركة ارادة١٨٨النجف134  14883340ذكرحيدر محمد شر

 14883293ذكرمحمد  حمزة  احمد عزيز٧حركة ارادة١٨٨النجف135

 14883279ذكرمحسن طعمة محمد تمر١٠حركة ارادة١٨٨النجف136

 14883256انثىاحالم خضي  رزاق  برهان٩حركة ارادة١٨٨النجف137

 14883237ذكركاظم مهدي كاظم زكم٦حركة ارادة١٨٨النجف138

 14883237انثىبيداء عيدان صالح مهدي١٦حركة ارادة١٨٨النجف139

 علي٥حركة ارادة١٨٨النجف140
ن  14883213ذكرعلي  حمود عبدالحسي 

ن٢٠حركة ارادة١٨٨النجف141 هدية يحث  عيىس حسي 
 14883208انثى

 14883182ذكرمحمد  صاحب  عبد سعد١٣حركة ارادة١٨٨النجف142

 14883127ذكرماجد كاظم مهدي محمد٢٢حركة ارادة١٨٨النجف143

ن  محمد١٧حركة ارادة١٨٨النجف144  1488395ذكررائد عادل حسي 

ن  عيدان  يوسف١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف145  78154245ذكرفالح  عبدالحسي 

 78151112ذكرقاسم محمد كريم هلوس٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف146

 7815498ذكرعامر  سالم  هادي  هجوج٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف147

ن جهاد  درويش  خويط٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف148  7815472ذكرامي 

ن  نصيف١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف149  7815291ذكرنعمة حسن  حسي 

 7815162ذكراحمد مكي كاظم محمد١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف150

رغد  علي  جاسم  ابراهيم٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف151
 7815129انثى

ن  حسن  خفيف٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف152  7815129ذكررياض حسي 

 7815120ذكرمحمد  علي  عبد  محمد٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف153

ن١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف154  7815101انثىوفاء منقذ  هاشم  حسي 

 781541انثىرشا  خليل عبد  نجم٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف155

 781518ذكراسامة توفيق شمس  محمد١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف156

 78154ذكراحمد  موفق  رزاق  مجيد٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤النجف157

 75942366ذكرحسن  حمزة  موىس حمزة١امة انصار الحق١١٧النجف158

 7594783ذكررفيق عبد شاوي عبود١٢امة انصار الحق١١٧النجف159

 7594681انثىهدباء نعاس محسن مطلك٨امة انصار الحق١١٧النجف160

 7594669ذكرحامد عبد الشهيد هادي  عبد علي٩امة انصار الحق١١٧النجف161

 7594665ذكرمهدي  صاحب  محمدعلي  جواد٦امة انصار الحق١١٧النجف162
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 7594665ذكرحاتم كريم  جياد  دحام٧امة انصار الحق١١٧النجف163

ي  حسن   احمد٢امة انصار الحق١١٧النجف164
 7594430ذكراياد غثن

 7594404انثىسهام  جبار خلف  دلي٤امة انصار الحق١١٧النجف165

 7594114انثىابتسام رشيد مركب عواد١٣امة انصار الحق١١٧النجف166

 759499ذكرليث يوسف جي  طاهر١٠امة انصار الحق١١٧النجف167

 759456ذكرجساب  عبد الحسن  عليوي  جغال٥امة انصار الحق١١٧النجف168

 759410انثىنجاح مطر عبدالكريم مهدي١١امة انصار الحق١١٧النجف170

 60411171ذكرعدنان  عيىس  احمد عيىس١تمدن١٣٦النجف171

ن  محمد٢تمدن١٣٦النجف172  6041643ذكرناظم  نارص حسي 

 6041503انثىزينا كاظم نارص مهنا١٢تمدن١٣٦النجف173

وز١٦تمدن١٣٦النجف174  6041392انثىميادة جاسم محمد  في 

ن زنكور حمادي١٤تمدن١٣٦النجف175  6041386ذكرنسيم  حسي 

ازهار  سامي  خليل  اسماعيل٤تمدن١٣٦النجف176
 6041289انثى

 6041283ذكرمحمد فاضل  نوري حجاب١٣تمدن١٣٦النجف177

 6041265ذكرعادل  عبد زيد حمود  بشارة٧تمدن١٣٦النجف178

 6041253ذكرعبدالكريم علي  عبد المحسن بالل١١تمدن١٣٦النجف179

 6041181ذكررعد طارق مهدي اسماعيل١٠تمدن١٣٦النجف180

ن١٧تمدن١٣٦النجف181  6041179ذكرفاضل ثابت مهدي حسي 

ن حسن  محسن  ابراهيم٢٢تمدن١٣٦النجف182  6041145ذكرحسي 

ن  جواد٥تمدن١٣٦النجف183  6041130ذكرصاحب  مهدي  حسي 

ن٦تمدن١٣٦النجف184 ي مشكور حسي 
ن
 6041112ذكرطالب شان

 6041102ذكرصالح محمد حسن  علي٢١تمدن١٣٦النجف185

ن  الخلفة١٩تمدن١٣٦النجف186  604157ذكرفراس  عبد االمي   حسي 

  علي١٥تمدن١٣٦النجف187
ن  604154ذكرحمودي عبد الشهيد ياسي 

 604149ذكرعقيل عبد الزهرة  جاسم  عباس١٨تمدن١٣٦النجف188

مكية  شاكر  علي اصغر محمد٨تمدن١٣٦النجف189
 604148انثى

 604136انثىوفاء  كاظم  جبار  عبد٢٤تمدن١٣٦النجف190

ي  محمد  ذرب٩تمدن١٣٦النجف192
 604119ذكرستار  راضن

 60417انثىميسون سالم  محمد  حبيب٢٠تمدن١٣٦النجف193

ن٢٣تمدن١٣٦النجف194  60413ذكرمنتظر  جهاد  عبد االمي   حسي 

 47221960ذكرعارف كامل عبداالمي  خرصن١ائتالف الوطنية١٨٥النجف195

 4722474ذكرباسم عباس هادي  حميد٢ائتالف الوطنية١٨٥النجف196

 4722461ذكريعمر طاهر محمد مايح٣ائتالف الوطنية١٨٥النجف197

ن عبدزيد عبيس شناوة٦ائتالف الوطنية١٨٥النجف198  4722202ذكرعبدالحسي 

ي برغش٤ائتالف الوطنية١٨٥النجف199
 4722192انثىامل جودي سبث 

 4722147انثىكريمة عبداالمي  جاسم محمد١٥ائتالف الوطنية١٨٥النجف200

 علي١٢ائتالف الوطنية١٨٥النجف201
ن  4722101انثىسهام  عبدالصاحب عبدالحسي 

 4722100ذكرعلي  مهدي محمد صادق٩ائتالف الوطنية١٨٥النجف202

 472285ذكرمحسن جابر محمد علي١٠ائتالف الوطنية١٨٥النجف203

ي١٧ائتالف الوطنية١٨٥النجف204
 472276ذكرحيدر هالل مهدي شمحن
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 472267انثىحكيمة عبد محمد عاجل٨ائتالف الوطنية١٨٥النجف205

 472249ذكرحيدر محمد سلمان صفوك٥ائتالف الوطنية١٨٥النجف206

ن١٣ائتالف الوطنية١٨٥النجف207 ن  حمودي عبدالحسي   472248ذكرحيدر عبدالحسي 

 472247ذكرعالوي عناد كاظم سلمان١١ائتالف الوطنية١٨٥النجف208

 472222ذكررياح حتحوت مدفون جبار١٤ائتالف الوطنية١٨٥النجف209

 472221ذكرعلي  عبدهللا محمد علي٢١ائتالف الوطنية١٨٥النجف210

 472218ذكرفوزي عبداالمي  هادي  صالح١٨ائتالف الوطنية١٨٥النجف211

 472211ذكراحمد  كامل جاسم  عباس١٩ائتالف الوطنية١٨٥النجف213

 472210انثىنشين حسن  جاسم  عودة١٦ائتالف الوطنية١٨٥النجف214

ي الديمقراطي١٠٦النجف216
ن
ي١التحالف المدن

يف مغيض سعد راضن  3104766ذكرشر

ي الديمقراطي١٠٦النجف217
ن
 3104397ذكرخالد  عبد الهادي عبد الزهرة هادي٣التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦النجف218
ن
ن  فتات٢التحالف المدن  3104283ذكرتومان غازي  حسي 

ي الديمقراطي١٠٦النجف219
ن
ن٥التحالف المدن  3104270ذكرشاكر جابر  نارص حسي 

ي الديمقراطي١٠٦النجف220
ن
ن عباس  حسن٧التحالف المدن  3104226ذكرعلي  عبد الحسي 

ي الديمقراطي١٠٦النجف221
ن
اشجان عبد علي كريم صبار٨التحالف المدن

 3104214انثى

ي الديمقراطي١٠٦النجف222
ن
 3104189انثىجنان عزيز  حسن  نارص٩التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦النجف223
ن
ن٤التحالف المدن ي محمد حسي  نضال عبدالنث 

 3104143انثى

ي الديمقراطي١٠٦النجف224
ن
ن عبد الكاظم كريم نفاخ٦التحالف المدن  3104134ذكرامي 

ن غازي  عبد  محسن٦البناء واالصالح١١٠النجف225  1903536ذكرعبدالحسي 

ي١البناء واالصالح١١٠النجف226
 1903280ذكرعلي  حمزة  عباس  عويث 

 1903274ذكراياد احمد عبد الرضا كاظم٢البناء واالصالح١١٠النجف227

ن  علوان٣البناء واالصالح١١٠النجف228  1903180ذكرفؤاد  عليوي  حسي 

ن  جازع٩البناء واالصالح١١٠النجف229  1903178ذكرعلي  حمادي ياسي 

ة صالح هادي كاظم١٠البناء واالصالح١١٠النجف230  190362انثىمني 

ة عالوي  هادي جوعان٤البناء واالصالح١١٠النجف231  190358انثىامي 

 190335ذكرفالح عبدالرضا هاشم عزيز٥البناء واالصالح١١٠النجف232

 190330انثىنور  صادق عبدهللا عبد الرضا٨البناء واالصالح١١٠النجف233

 190318ذكرعالء  عبدالزهرة  عبد االمي   موىس٧البناء واالصالح١١٠النجف234

 1163619ذكرزين العابدين عزيز  مزيد مدفون١حراك الجيل الجديد١٢٠النجف235

 1163200انثىعذراء عبد علوان كاظم٢حراك الجيل الجديد١٢٠النجف236

 1163149ذكرامي   مرتضن نعيم هاشم٣حراك الجيل الجديد١٢٠النجف237

 1081377ذكرازهر جعفر علي مهدي١تجمع عراقيون للتغيي ١١٩النجف238

 1081332انثىمعارف كاظم هادي  منصور٤تجمع عراقيون للتغيي ١١٩النجف239

ن٣تجمع عراقيون للتغيي ١١٩النجف240 ن شنشول عبدالحسي   108126انثىغادة  حسي 

 822610ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦النجف242

 82215انثىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦النجف243

 82214ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦النجف244

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦النجف245  8227انثىرغد يوسف كي 

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦النجف246  8225انثىكارمي 

 8224ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦النجف247
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ي توما٩حركة بابليون١٦٦النجف248
 8223ذكرفاضل توما بثن

 8223ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦النجف249

 8222ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦النجف250

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦النجف251  8221ذكراشور يلدا بنيامي 

 56874انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥النجف252

 53196ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩النجف253

 53141ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩النجف254

 53124ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩النجف255

 53121ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩النجف256

 53121ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩النجف257

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩النجف258  53120انثىبلسم جوزيف بي 

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩النجف259
ي دنو بث 

ن
 53114انثىكاف

 53113انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩النجف260

 5319انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩النجف261

 5316ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩النجف262

ي١١٦النجف263
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  35028ذكرنوفل شر

 34438ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤النجف264

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤النجف265  34428ذكرميخائيل بنيامي 

 34419ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤النجف266

 34416ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤النجف267

 34415انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤النجف268

 34414ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤النجف269

 34410انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤النجف270

 3449ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤النجف271

 3445ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤النجف272

 3442انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤النجف273

 30935ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠النجف274

 24262ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥النجف275

ي االشوري١١٣النجف276
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعث 

 22524ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣النجف277
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  22514ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣النجف278
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   22512انثىكارولي 

ي االشوري١١٣النجف279
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ي٢المجلس الشعث 

 22511ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣النجف280
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  2259ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣النجف281
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  2256ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣النجف282
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  2255انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣النجف283
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  2255انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣النجف284
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 2253انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣النجف285
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  2252انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

 20745انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤النجف286

 20718ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤النجف287
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 2079ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤النجف288

 2075ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤النجف289

 2074انثىمثن شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤النجف290

 2074ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤النجف291

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤النجف292
 حنا كرومي مث 

ن  2073انثىفرجي 

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤النجف293
 2073ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

 2072ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤النجف294

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤النجف295
ن
 2071ذكرهان

ي١٦١النجف296
ى
 1886ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

ي١١٥النجف297
 16918ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف298
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  16916ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥النجف299
 16915ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف300
 16912انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف301
 1698انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف302
 1698ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف303
 1698ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف304
 1695ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف305
 1693انثىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥النجف306
 1690ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

 15215ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١النجف307

 علي عبد خضي ١حزب الداعي١٢٩النجف308
 10728ذكرمصطفن

ي حميد٣حزب الداعي١٢٩النجف309  1079ذكراحمد كاظم كرج 

ي٦حزب الداعي١٢٩النجف310
ي  راضن

ن
 1077ذكرجواد فليح حسون

 1075ذكرفؤاد  عبدهللا عمران عيىس٢حزب الداعي١٢٩النجف311

حنان  علي عزيز قمر٥حزب الداعي١٢٩النجف312
 1072انثى

 1071انثىزمن  عبدالزهرة  كاظم  حنون٤حزب الداعي١٢٩النجف313

ي ثامر١٢٦النجف314 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث   736ذكررحيم لعيث 

 697ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١النجف315

 696ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١النجف316

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١النجف317  694انثىني 

 693ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١النجف318

 693ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١النجف319

 692انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١النجف320

 692ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١النجف321
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