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

فائز8889515227ذكرعباس شعيل عوده ثجيل٢تحالف الفتح١٠٩القادسية1

فائز8889510771ذكرسعد  شاكر عزيز كاظم٥تحالف الفتح١٠٩القادسية2

يف خضير رزام٣تحالف الفتح١٠٩القادسية3  888959410ذكرعزيز شر

 888958068ذكرجواد كاظم عيدان عبد١١تحالف الفتح١٠٩القادسية4

فائز888956892انثىسهام موىس حمود جير٤تحالف الفتح١٠٩القادسية5

 888955999انثىحكيمة عظيم حسون خضير١٦تحالف الفتح١٠٩القادسية6

 888954138ذكرصالح حسن عباس علوان١٨تحالف الفتح١٠٩القادسية7

 888953860ذكروسام  محمدعلي هادي غزاي٧تحالف الفتح١٠٩القادسية8

ن١٣تحالف الفتح١٠٩القادسية9  888953711ذكرعبدالكاظم حميد خضير حسير

 888953545ذكرغانم مكلد جلوب عزيز١٤تحالف الفتح١٠٩القادسية10

 888952987ذكرحامد موىس احمد موىس١تحالف الفتح١٠٩القادسية11

 888952516ذكرلفتة هادي  حمزة عطية٩تحالف الفتح١٠٩القادسية12

 888951335ذكرنرصهللا جبار صاحب حلواص١٥تحالف الفتح١٠٩القادسية13

ن هادي  جاهل ابوزركه١٠تحالف الفتح١٠٩القادسية14  888951213ذكرحسير

 88895995انثىسعدية عبد رشيد دحام٢٠تحالف الفتح١٠٩القادسية15

 88895914ذكرمحمد كاظم خلف حسون٦تحالف الفتح١٠٩القادسية16

 88895851ذكرمحسن عبيس عبود هاشم٢١تحالف الفتح١٠٩القادسية17

ن عباس٨تحالف الفتح١٠٩القادسية18  88895605انثىنادية كاظم حسير

 88895520انثىركزان غالب محسن شاطي٢٢تحالف الفتح١٠٩القادسية19

ن١٧تحالف الفتح١٠٩القادسية20  88895440ذكرباسم عبد علي حسير

فائز7329411277ذكراحمد حمزة كاطع جير٦سائرون١٥٦القادسية23

ن عذافة١سائرون١٥٦القادسية24 فائز732948903ذكرمحمد علي حسير

 732946833ذكرعباس صبار داخل هادي١٨سائرون١٥٦القادسية25

 732946375ذكرمحمد طعمة كاظم رضا٥سائرون١٥٦القادسية26

 732945879ذكرعدي وناس عبد مشكور٩سائرون١٥٦القادسية27

 732945235ذكرعبدالواحد عبادي عبدان درويش١٩سائرون١٥٦القادسية28

ي٢٢سائرون١٥٦القادسية29
ن
 732944080ذكرحيدر زرزور جودة حسان

 732943648ذكرفالح اسماعيل حاجم اسيود١٧سائرون١٥٦القادسية30

ي٤سائرون١٥٦القادسية31
 
فائز732943230انثىميسون جاسم داود  عان

ن خزن١٤سائرون١٥٦القادسية32  732942154ذكرجمال فريد حسير

ن عبد١٠سائرون١٥٦القادسية33  732942076ذكرعالء حمزة حسير

ن٣سائرون١٥٦القادسية34  732941940ذكرعالء حسن كريم حسير

 732941460انثىاسيل داود سلمان صالل٨سائرون١٥٦القادسية35

 732941379ذكرنارص رحم حلواص حمود١٣سائرون١٥٦القادسية36

 732941246ذكرماجد حامد مقداد فرهود١١سائرون١٥٦القادسية37

 73294678ذكرحيدر جميل جابر حمادي٧سائرون١٥٦القادسية38

ن١٥سائرون١٥٦القادسية39  علي حسير
ن  73294566ذكرعبد حسير

 73294516ذكرقاسم ديوان لفته كزار٢سائرون١٥٦القادسية40
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 73294386انثىنورس رياض كاظم عواد١٦سائرون١٥٦القادسية41

 73294229انثىاشاء موىس عبد الكريم حمود١٢سائرون١٥٦القادسية42

 73294171انثىنجاة كريم طاهر حسون٢٠سائرون١٥٦القادسية43

انوار شاكر علي حسون٢١سائرون١٥٦القادسية44
 73294129انثى

ن عزيز احمد جليل٢ائتالف النرص١٥٨القادسية45 فائز5988314354ذكرعبدالحسير

 598839322ذكرفيصل حسان سكر سلمان٦ائتالف النرص١٥٨القادسية46

فائز598836838انثىهدى سجاد محمود شاكر١ائتالف النرص١٥٨القادسية47

 علي٩ائتالف النرص١٥٨القادسية48
ن  598836405ذكرعبدالجليل عبد االمير عبد الحسير

 598836133ذكرعباس جابر مطيوي شنان٥ائتالف النرص١٥٨القادسية49

 598833856ذكرجميل بشير جواد عيساوي١٣ائتالف النرص١٥٨القادسية50

ن مطلب مجيلد عباس١٤ائتالف النرص١٥٨القادسية51  598831673ذكرحسير

 598831610ذكرفرهود طالب رسن فهد٧ائتالف النرص١٥٨القادسية52

 598831232ذكرعلي جواد كاظم برهان١٠ائتالف النرص١٥٨القادسية53

 598831043انثىسهاد مهدي حسن مهدي١٦ائتالف النرص١٥٨القادسية54

 59883885ذكرتوفيق حمود شنجار صكر٣ائتالف النرص١٥٨القادسية55

 59883857ذكررياض صالح مهدي حسن٤ائتالف النرص١٥٨القادسية56

 59883412انثىحميدة جاسم عيىس ابراهيم١٢ائتالف النرص١٥٨القادسية57

ن عبيد١٩ائتالف النرص١٥٨القادسية58  59883371ذكرهاتف لفتة  فتير

ن كريم عبد٢٠ائتالف النرص١٥٨القادسية59  59883368انثىهيام عبد الحسير

 59883355ذكروسام شالل محمد عبطان١٧ائتالف النرص١٥٨القادسية60

 59883328ذكرعزاوي ابولول برهان  مالي١٨ائتالف النرص١٥٨القادسية61

 59883301ذكرماجد حاشوش كاظم قمير١٥ائتالف النرص١٥٨القادسية62

ي هاشم١١ائتالف النرص١٥٨القادسية63  59883281ذكرانيس مقداد ناجر

 59883256انثىريا قيرص علي عبيد٨ائتالف النرص١٥٨القادسية64

 59883199ذكرسواد عكلة علوان حمادي٢١ائتالف النرص١٥٨القادسية65

 5988334انثىزينة  كريم عبد جبار٢٢ائتالف النرص١٥٨القادسية66

فائز428786508ذكرعبداالله علي محمد طاهر١ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية67

 428785664انثىضىح رضا هاشم علوان٤ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية68

 428785633ذكرجمال فريد رايح عطية٣ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية69

 428785384ذكرمحمد طارق كريم حمادي١٣ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية70

 علي٢ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية71
ن  428782093ذكرخضير عبيس حسير

 428781768ذكريحثر فالح محمد حسن٩ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية72

 428781702ذكركريم زغير غزيل تاية٦ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية73

 428781672ذكرعادل فرحان مطلق حمود٥ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية74

 428781617انثىاسماء عبد االمير عبيس صباح٨ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية75

 428781195ذكرسامر زايد ضاجي حمود١٠ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية76

 42878932انثىايمان شاكر خضير عباس١١ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية77

 42878792انثىاسوان قحطان جبار محمد٢١ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية78
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 42878772ذكرصدام حاتم عبد الرحيم صدام١٨ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية79

 علي نور سحاب١٤ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية80
ن  42878521ذكرحسير

 42878519ذكرفارس كاظم خليل ابراهيم١٥ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية81

 42878478ذكرناظم عذاب عمران حسون١٩ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية82

 42878461ذكرسعدي صالح محسن علي٧ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية83

ي فزع١٧ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية84
 42878409ذكرحميد مهدي راضن

 42878400انثىهيبة حامد رضا مهدي١٦ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية85

 42878300انثىنعيمة فهد مسير ذباح٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية86

 42878217ذكرعيدان حبيب حمد سلمان٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية87

 42878130انثىميسون خضير عباس لفته١٢ائتالف دولة القانون١٥٢القادسية88

ي١١٨القادسية89
فائز421396932ذكرعلي مانع عطيه سلمان٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية90
ن كاظم شنته١تيار الحكمة الوطثن  421396090ذكررزاق حسير

ي١١٨القادسية91
 421393994ذكرصاحب بندر عبيد عيفان٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية92
 421393653ذكرحاكم حميد حاتم متعب١٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية93
 421393099ذكرميثاق طالب جرد رسن٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية94
 421392803انثىزينب حمزه عبيد اديعج١٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية95
انتصار هادي جعفر علي٤تيار الحكمة الوطثن

 421392209انثى

ي١١٨القادسية96
ن ادريس١٤تيار الحكمة الوطثن  421392147ذكرعقيل كريم حسير

ي١١٨القادسية97
 421392090ذكرصائب مهدي سوادي عباس٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية98
 علي حسن٣تيار الحكمة الوطثن

ن  421391664ذكرحيدر حسير

ي١١٨القادسية99
 421391586ذكرمحمد ياش مهدي جواد١١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية100
 421391080ذكرعلي حميد شعبان محمد١٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية101
رجاء باقر كاظم علي٢٠تيار الحكمة الوطثن

 42139771انثى

ي١١٨القادسية102
 42139595ذكرماجد رحيم كاظم داود١٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية103
 42139572ذكركرار موىس عبد عباس٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية104
 42139436ذكرثامر عباس عوده جير١٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية105
ي١٩تيار الحكمة الوطثن

 42139330ذكرحمزة عبيد صالح راضن

ي١١٨القادسية106
 42139278ذكرحيدر منعم مجيد محمد سعيد١٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية107
 42139209انثىسهام حسن حمزة مهدي٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية108
 4213958انثىلقاء كريم فيصل هاشم١٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية109
 4213958ذكرحسام كريم عزيز كاظم٢٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨القادسية110
 4213920ذكراحمد يوسف جدوع منصور٢١تيار الحكمة الوطثن

فائز247714384ذكرملحان عمران موىس سلمان١حركة ارادة١٨٨القادسية111

 علي كريم شاكر٢حركة ارادة١٨٨القادسية112
ن  247714273ذكرحسير

 247714241ذكرفاضل  خالد مطر عبد السادة١٠حركة ارادة١٨٨القادسية113

 247711793ذكرعباس فاضل ابو خويط حميد٥حركة ارادة١٨٨القادسية114

 247711350انثىوداد حاتم هاشم محمد٤حركة ارادة١٨٨القادسية115

 247711331ذكرغيث جالء جبار شامخ١٤حركة ارادة١٨٨القادسية116
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 247711066ذكرموجد امير عبد غيدان٣حركة ارادة١٨٨القادسية117

 247711011ذكرعلي محسن خضير ثامر٧حركة ارادة١٨٨القادسية118

 24771957ذكرمحمد مخيف مجيد دبيان٦حركة ارادة١٨٨القادسية119

 24771941ذكرسليم  محسن كاظم عزوز١١حركة ارادة١٨٨القادسية120

ي١٨حركة ارادة١٨٨القادسية121
 24771592ذكركريم وفقان حشل باىسر

 24771403انثىاشواق صالح هادي مهدي١٢حركة ارادة١٨٨القادسية122

 24771273ذكرامير نعمة محمد عطية٩حركة ارادة١٨٨القادسية123

 24771196انثىسناء هشام بايون عبد هللا١٩حركة ارادة١٨٨القادسية124

 24771185انثىمروة جاسم محمد مهدي١٦حركة ارادة١٨٨القادسية125

 24771167ذكرعلي رشيد جواد كاظم١٣حركة ارادة١٨٨القادسية126

 24771134ذكرجبار كلف شنان عليج١٥حركة ارادة١٨٨القادسية127

 24771111انثىعذراء حمزة عبد حسن٨حركة ارادة١٨٨القادسية128

 24771106ذكرمحمد غانم محمد عنجور١٧حركة ارادة١٨٨القادسية129

ي الديمقراطي١٠٦القادسية130
ن
 65352810ذكرعلي فوزي زيدان كطن٢التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية131
ن
 65351485ذكرمحمد نعمه محمد علوان٣التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية132
ن
 6535586انثىنغم عادل نجم عبود٤التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية133
ن
 6535431ذكرعيىس كطوف عكاب يوسف١التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية134
ن
 6535324ذكرجبار عبيد كاظم هيجل١٠التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية135
ن
ن٥التحالف المدن  6535145ذكرطارق حميدي شمران عبد الحسير

ي الديمقراطي١٠٦القادسية136
ن
 653591ذكرمحمد عباس علي جاسم٦التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية137
ن
 653520انثىسناء عبد االمير شايه نارص١١التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية138
ن
 653517ذكرقاسم فرهود شالش علي٩التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية139
ن
 653514ذكرضياء كاظم عبيد كاظم٧التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦القادسية140
ن
 65357انثىصبا كاظم غازي جاير٨التحالف المدن

 48612248ذكرمحمد حميد يعكوب عطية١ائتالف الوطنية١٨٥القادسية141

الماز علي جبار حبيب٢ائتالف الوطنية١٨٥القادسية142
 4861359انثى

 4861346ذكرقاسم مطشر حسون طاهر٧ائتالف الوطنية١٨٥القادسية143

 4861224ذكرجواد كاظم مهدي عبود٥ائتالف الوطنية١٨٥القادسية144

 4861221ذكرحيدر رسول عيىس عمران١٠ائتالف الوطنية١٨٥القادسية145

 4861198ذكرمؤيد عوين سعدون شغناب٩ائتالف الوطنية١٨٥القادسية146

 4861183ذكرمظفر صبىحي شاكر مجيد٦ائتالف الوطنية١٨٥القادسية147

 4861103انثىنهاية حمزة صالح حميدي٤ائتالف الوطنية١٨٥القادسية148

ي٣ائتالف الوطنية١٨٥القادسية149
ن
 486155ذكرابراهيم عباس عبد هان

 486148ذكرحمزة جاسم مهنه علي١١ائتالف الوطنية١٨٥القادسية150

 486142انثىفوزية حامد رضا مهدي٨ائتالف الوطنية١٨٥القادسية151

 4706607ذكرصفاء كاظم جاسم عكموش١ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية152

 4706569ذكرصالل عبد االمير عودة صباح٢ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية153

 4706477انثىسعدية عيدان سعد عسل٨ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية154
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 4706441انثىاالء رحمن ساجت راهي١٢ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية155

 4706376ذكرعلي عبد الحمزة خوان عودة٩ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية156

 4706342ذكرسعد رسن مهنا مشكور٥ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية157

 4706327ذكرعالء هلوس حمزة ملجه١٣ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية158

 4706224ذكرطه رشاد اسماعيل خليل١١ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية159

ي حمزة جبار٣ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية160
 4706221ذكرمحمد راضن

 4706186ذكرحسن امير كاظم خفيف١٤ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية161

 4706161انثىصفد  عبد العزيز حمادي عالوي٤ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية162

ي٦ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية163
 4706154ذكرمنهل عبد الخرصن مهدي شمىحن

 4706109ذكرعلي كاظم كريدي كنداوي١٠ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية164

ن ابو محسن٧ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية165  470686ذكرحيدر نعمة ياسير

ن عبيس١٨ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية166  470667انثىعامرة مالك حسير

 470650ذكرصدام جيثوم عطية ابو العود١٥ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية167

وق شباط فرج حران١٦ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية168  47063انثىشر

 47062ذكرعالء سلمان كاظم ذرب١٧ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤القادسية169

 2761705ذكرمصطفن رزاق رحمن محمد٣تمدن١٣٦القادسية170

ي٥تمدن١٣٦القادسية171  2761394ذكرعدنان عودة فليح حرنر

ابتداء علي محمد باقر٤تمدن١٣٦القادسية172
 2761304انثى

ن داخل كاظم مهدي٦تمدن١٣٦القادسية173  2761266ذكرحسنير

 2761261ذكرعلي جدعان علي سكران١تمدن١٣٦القادسية174

ي عطية٩تمدن١٣٦القادسية175
 2761130ذكرحسن طاهر حبيثن

 2761105انثىنوال هاشم جدوع كريم١٢تمدن١٣٦القادسية176

 276184ذكرثائر نارص محسن حسن١٠تمدن١٣٦القادسية177

ن٢تمدن١٣٦القادسية178  276146ذكرمحمد كامل جابر حسير

ن مهدي موىس٧تمدن١٣٦القادسية179  276126ذكرقاسم حسير

 276113انثىصابرين نعمة كنش عباس٨تمدن١٣٦القادسية180

 276111ذكرحسام جبار مزهر معن١١تمدن١٣٦القادسية181

ن١٣تمدن١٣٦القادسية182  27616ذكررعد سعار كريم حسير

 27615ذكرعلي شي    ع يحثر مهدي١٤تمدن١٣٦القادسية183

ن١٥تمدن١٣٦القادسية184 ن عبد الهادي عجة حسير  27612ذكرحسير

ن١البناء واالصالح١١٠القادسية185  17841084ذكرسلمان خليل جودة حسير

ن٥البناء واالصالح١١٠القادسية186 تغريد علي نور حسير
 1784104انثى

 178471انثىعبير حامد عبد غيدان٣البناء واالصالح١١٠القادسية187

ن عبود فياض٤البناء واالصالح١١٠القادسية188  178455ذكرخليل مفي 

 178445ذكرعلي فاضل كاظم بجاي٢البناء واالصالح١١٠القادسية189

 178417ذكرثائر ملك حمادي وادي٦البناء واالصالح١١٠القادسية190

 17641406ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦القادسية191

ي توما٩حركة بابليون١٦٦القادسية192
 176433ذكرفاضل توما بثن
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 176425ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦القادسية193

 176416انثىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦القادسية194

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦القادسية195  176412انثىكارمير

 176412ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦القادسية196

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦القادسية197  17648انثىرغد يوسف كير

 17647ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦القادسية198

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦القادسية199  17646ذكراشور يلدا بنيامير

 17646ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦القادسية200

 67032ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠القادسية201

 56566انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥القادسية202

ي١١٦القادسية203
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  56175ذكرنوفل شر

ي١١٥القادسية204
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  503128ذكرجوزيف صليوا سثر

ي١١٥القادسية205
 50344ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية206
 50333ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية207
 50331ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية208
 50330ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية209
 50324انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية210
 50320انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية211
 50312انثىسلىم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية212
 50311ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥القادسية213
 5033ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

 34080ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤القادسية214

 34044ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤القادسية215

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤القادسية216  34026ذكرميخائيل بنيامير

 34012ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤القادسية217

 34011انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤القادسية218

 3409ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤القادسية219

 3409انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤القادسية220

 3405ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤القادسية221

 3403انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤القادسية222

 3403ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤القادسية223

 26760ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥القادسية224

 25478ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩القادسية225

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩القادسية226  25441انثىبلسم جوزيف بي 

 2549ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩القادسية227

 2549انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩القادسية228

 2548ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩القادسية229

 2547انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩القادسية230
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الحالةمجموع اصوات المرشحمجموع اصوات الكيانالجنساسم المرشحرقم المرشحاسم االئتالف او الحزبرقم االئتالف او الحزبالدائرة االنتخابيةت

 2547ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩القادسية231

 2544ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩القادسية232

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩القادسية233
ي دنو بث 

ن
 2544انثىكاف

 2543ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩القادسية234

ي١٦١القادسية235
ى
 24226ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 23862انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤القادسية236

 23838ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤القادسية237

 23817ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤القادسية238

 23810انثىمثن شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤القادسية239

 2385ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤القادسية240

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤القادسية241
 2385ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤القادسية242
 حنا كرومي مث 

ن  2384انثىفرجير

 2384ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤القادسية243

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤القادسية244
ن
 2382ذكرهان

 2381ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤القادسية245

ي االشوري١١٣القادسية246
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعثر

 18121ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣القادسية247
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  18121ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣القادسية248
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  18119ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣القادسية249
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  18112انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣القادسية250
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعثر

 1818انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣القادسية251
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعثر  1818انثىكارولير

ي االشوري١١٣القادسية252
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  1816ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣القادسية253
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  1815انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعثر

ي االشوري١١٣القادسية254
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان ي٢المجلس الشعثر

 1812ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣القادسية255
ن
ي الشيان

ن
ي الكلدان  1811انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعثر

 15412ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١القادسية256

 10415ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١القادسية257

 1048ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١القادسية258

 1047ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١القادسية259

 1045ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١القادسية260

 1044ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١القادسية261

 1043انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١القادسية262

اس زهير حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١القادسية263  1042انثىنير

ي ثامر١٢٦القادسية264 ي ثامر مطير١رحيم لعيثر  9713ذكررحيم لعيثر
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