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

فائز7762420405ذكراحمد عبدهللا  عبد خلف٢٤ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين1

فائز776248696ذكرقتيبة ابراهيم تركي جاسم١ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين2

 776246125ذكرعمادالدين شعالن احمد ضامن٣ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين3

 776244913ذكرشالل عبدل احمد نادر٥ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين4

 776243709ذكرمحمد مخلف حسن  عبدهللا١١ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين5

 776243598ذكررياض سعيد  مصطفى خطاب٢ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين6

 776243582ذكرجاسم  عباس علي  خلف٧ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين7

 776243447ذكرعادل  احمد علي سحل١٤ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين8

 776243398ذكرطالب  محمد مصطفى  محمود١٥ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين9

فائز776243271انثىمنار عبدالمطلب هاشم  سعد١٠ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين10

ى٤ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين11  776242564انثىاشواق سالم  حسن  حسير

 776242197ذكرزياد علي  عبدهللا صالح٨ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين12

 776241766ذكرعلي دودح خلف حمدان١٣ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين13

 776241457انثىالهام مولد محمد خضور١٢ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين14

 776241238ذكرلطيف كردي احمد خلف١٨ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين15

 776241136ذكرتاجر  علي  عطية حميد٦ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين16

 77624902ذكرميثاق غازي فيصل عبد١٩ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين17

  علي١٦ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين18
 77624813انثىشهلة  اكرم مصطفى

ى احمد٢٢ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين19  77624714ذكررائد احمد ياسير

 77624669ذكررافد بندر  حمزة حمود٩ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين20

 77624532ذكراحمد محمد جاسم عيىس٢١ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين21

كهرمان خالد ابراهيم علي٢٣ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين22
 77624179انثى

 77624115انثىبان طلب محي عبد٢٠ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين23

 77624105ذكرعالء عبدالرحمن محمود ريحان١٧ائتالف قلعة الجماهير الوطنية١٨٧صالح الدين24

ي اسماعيل جبار١تحالف الفتح١٠٩صالح الدين25
فائز6426713619ذكرمهدي تف 

ى هادي١١تحالف الفتح١٠٩صالح الدين26 فائز6426712023ذكرمحمد كريم عبدالحسير

 642677931ذكرمفيد منعم احمد محمد٥تحالف الفتح١٠٩صالح الدين27

 642675286ذكرنيازي محمد مهدي معمار اوغلو٢تحالف الفتح١٠٩صالح الدين28

 642674471ذكريزن مشعان ركاض ضامن٤تحالف الفتح١٠٩صالح الدين29

 642672440ذكرجاسم محمد  جعفر كاظم٦تحالف الفتح١٠٩صالح الدين30

 642672433ذكرمراد شاكر خورشيد علي١٨تحالف الفتح١٠٩صالح الدين31

ة عبداالمير كاظم عباس٨تحالف الفتح١٠٩صالح الدين32  642672158انثىامير

 642671709انثىسهاد فاضل حميد عباس٩تحالف الفتح١٠٩صالح الدين33

 642671593انثىهناء اصغر محمد رضا١٦تحالف الفتح١٠٩صالح الدين34

 642671481انثىسدرية يونس غضبان خضى٢٤تحالف الفتح١٠٩صالح الدين35

 642671385ذكرعالء عبدالهادي حسن علي٣تحالف الفتح١٠٩صالح الدين36

ى١٣تحالف الفتح١٠٩صالح الدين37  642671292ذكرحازم حسن هالل حسير

ى صالح١٧تحالف الفتح١٠٩صالح الدين38  642671168ذكرمصعب خضير حسير

 64267921ذكرسعد خلف شهاب شاهر١٤تحالف الفتح١٠٩صالح الدين39

ي١٢تحالف الفتح١٠٩صالح الدين40  عليوي لعيث 
ى  64267880انثىنجالء عبدالحسير

ى١٠تحالف الفتح١٠٩صالح الدين41  64267603ذكرطالل وادي علي حسير

وسناء فليح حسون علي٢٠تحالف الفتح١٠٩صالح الدين42
 64267563انثى

Page 1 of 10



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

ى١٥تحالف الفتح١٠٩صالح الدين43  64267141ذكرعلي عرب زين العابدين حسير

 6426763ذكرزبير محمد رشيد محمد١٩تحالف الفتح١٠٩صالح الدين44

 6426739ذكرمحمد خليل اسماعيل خلف٧تحالف الفتح١٠٩صالح الدين45

 6426736ذكرقيس سليم نجرس عبدهللا٢٢تحالف الفتح١٠٩صالح الدين46

قاط علي٢١تحالف الفتح١٠٩صالح الدين47
 6426736ذكرمحمود محسن شر

 6426711ذكرزناد شالل لكطة خزام٢٣تحالف الفتح١٠٩صالح الدين48

ى٢ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين49 فائز5632511644ذكرمثثى عبد الصمد محمد حسير

ى محمد حسن٦ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين50 فائز563255580ذكرجاسم حسير

 563255132ذكراحمد ناظم نجم  عبد١٥ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين51

 563254316ذكراسماعيل خضير  هلوب محمود١ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين52

 563254239ذكرعبدالقهار مهدي محمد حسن٩ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين53

امل مرعي حسن محمد١٤ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين54
 563254105انثى

 563253593ذكررياض حميد طايس محمد٥ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين55

 563253391ذكررائد ابراهيم حمد سليم٤ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين56

 563253251ذكرفارس مخلف خلف وحش٣ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين57

 563252346انثىهبة عادل زكريا بكر١٦ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين58

ى٧ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين59  563251460ذكرصالح زبار حسن حسير

 563251228ذكرهيثم فارس عبد حمزة١١ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين60

 56325898ذكرضياء محي خلف عبد هللا١٨ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين61

ى خلف ارحيم٢٤ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين62  56325868انثىكميلة ياسير

 56325738ذكرصائب فيى عبد الجبار مهدي١٧ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين63

ى حمد١٠ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين64  56325668ذكرعامر علوان حسير

ى٨ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين65  56325423انثىسحر مولود جابر حسير

 56325381انثىايمان عامر عبدالمجيد ابراهيم١٢ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين66

 56325179انثىهالة نافع محمد خطاب٢٠ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين67

ى عبود شبيب٢٣ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين68  56325167ذكرحاضى حسير

 56325137ذكريونس احمد حميدي صالح٢١ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين69

 5632553ذكرعدنان شكور احمد البير٢٢ائتالف الوطنية١٨٥صالح الدين70

فائز5089811499ذكرعمار يوسف حمود لطوف٢ائتالف النض١٥٨صالح الدين73

 508987960ذكرجاسم محمد حسن عطية٣ائتالف النض١٥٨صالح الدين74

 508987799ذكربدر محمود فحل خليل١ائتالف النض١٥٨صالح الدين75

 508983019ذكرعلي  فاضل عباس محمود١٠ائتالف النض١٥٨صالح الدين76

 508982876ذكرعبدالرحمن عناد سعدون خطاب٢٢ائتالف النض١٥٨صالح الدين77

 508982225ذكروسام سهيل نجم  عبد هللا٩ائتالف النض١٥٨صالح الدين78

 508981846ذكرعدنان ذياب غانم مجذاب٥ائتالف النض١٥٨صالح الدين79

 508981723ذكراسو صالح رشاد محمود١٥ائتالف النض١٥٨صالح الدين80

 علي٤ائتالف النض١٥٨صالح الدين81
ى فائز508981320انثىكفاء فرحان حسير

 508981309ذكرمشتاق غايب حسن خلف٦ائتالف النض١٥٨صالح الدين82

 508981268ذكرمحمدمبارك علي عبد الرزاق طه١١ائتالف النض١٥٨صالح الدين83

 علي٧ائتالف النض١٥٨صالح الدين84
ى  508981257ذكرفزع محمد حسير

ى ياس روحي عبد هللا١٤ائتالف النض١٥٨صالح الدين85  508981106ذكرحسير

 50898953انثىايمان خلف عكلة  حمدان٨ائتالف النض١٥٨صالح الدين86
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 50898650ذكركامل طامي حسون محمد١٩ائتالف النض١٥٨صالح الدين87

ى١٣ائتالف النض١٥٨صالح الدين88  50898564ذكرحسام داود  سلمان حسير

 50898511ذكرمحمد ابراهيم احمد طه١٧ائتالف النض١٥٨صالح الدين89

ى عباس٢١ائتالف النض١٥٨صالح الدين90  50898445ذكراسامة خليل ياسير

ى اسماعيل محمد١٦ائتالف النض١٥٨صالح الدين91  50898393انثىثرية سمير

ى٢٤ائتالف النض١٥٨صالح الدين92  50898345انثىسحر محمود عبد الكريم حسير

 50898104انثىابتسام حازم اسماعيل عبد هللا٢٠ائتالف النض١٥٨صالح الدين93

ى١٢ائتالف النض١٥٨صالح الدين94  5089891انثىامنة عبد الحسن هلوس ياسير

 5089877ذكرحسيب  حميد طه احمد٢٣ائتالف النض١٥٨صالح الدين95

ي١٦٨صالح الدين97
 
فائز387557005ذكرمقدام محمد عبيد علي٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين98
 
 387554399ذكرجاسم ممتاز جاسم محمد٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين99
 
 387553918ذكرجواد حمد حميد علي١٠تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين100
 
ى١١تحالف القرار العراق  387553384ذكراياد  محمد دبعون حسير

ي١٦٨صالح الدين101
 
 387553323ذكرعبد ذياب جزاع جمعة٤تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين102
 
ى خلف٦تحالف القرار العراق  387552660ذكراسعد علي ياسير

ي١٦٨صالح الدين103
 
 387551781ذكرحازم حميد حمد ضاحي١تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين104
 
 387551739ذكرخالد حسن مهدي صالح٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين105
 
 387551705ذكربادع علوان بهلول صالح٥تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين106
 
 387551401ذكرعايد جاسم محمد خزيم١٦تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين107
 
 387551186ذكراياد  يوسف علي مصلح١٧تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين108
 
ى١٤تحالف القرار العراق  38755703ذكركمال متعب سالم حسير

ي١٦٨صالح الدين109
 
 38755652ذكرمحمد احمد محمد عبد هللا١٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين110
 
 38755621ذكرغانم جنعان احمد براك١٥تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين111
 
38755621انثىخالدة ابراهيم خليل عبدالرحمن١٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين112
 
38755621انثىشمائل سحاب مطر جاسم٢٤تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين113
 
 38755608ذكرهيكل خليل ابراهيم علي٩تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين114
 
 38755527ذكرحمد حمود شكطي غتمي٧تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين115
 
 38755386ذكرعبدهللا خلف صالح حلو١٢تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين116
 
 38755233انثىمروى صالح احمد هزاع٢٣تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين117
 
ى محمد صياد٢٠تحالف القرار العراق  38755172انثىاروى حسير

ي١٦٨صالح الدين118
 
اسيا رحومي عبد علي حمادي٢١تحالف القرار العراق

 3875541انثى

ي١٦٨صالح الدين119
 
 3875522ذكراحمد فرج طه عبيد١٨تحالف القرار العراق

ي١٦٨صالح الدين120
 
 3875513انثىنغم عالء مولود ذيبان٢٢تحالف القرار العراق

فائز319949757ذكرعلي  عبد هللا حمود خليفه٢تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين121

 319944845ذكرشعالن عبد الجبار علي الكريم١تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين122

 319942536ذكرعدنان صي  محمد برع٤تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين123

 319942006ذكرهشام رأفت صبيح شهاب٩تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين124

 319941208ذكرشيبان محمود ابراهيم رضوان٧تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين125

 319941175ذكرهشام دخيل مهدي صالح٥تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين126

 319941082ذكرعباس زيدان صالح حماده٨تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين127

 319941057ذكرسميح محمدحسن  حسن علي٦تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين128

 319941027ذكرخزعل حماد موىس مضعن١٥تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين129

ك  فائز مشي 

قرعة
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ى لفته محمود خلف١٠تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين130  31994944ذكرمعي 

 31994941ذكرعمار خضير  صالح بردي٢٣تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين131

 31994834ذكرمطر بيدر عباس صالح٢١تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين132

 31994713ذكرعدنان فاضل احمد زيدان١١تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين133

 31994454ذكرمظهر عبود احمد حسون٣تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين134

 31994448انثىتمارة جميل مزعل جاسم٢٤تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين135

 31994371ذكرعبدالسالم محمد  صالح زوالي١٣تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين136

 31994336انثىنجاة مجيد جابر محمود٢٢تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين137

 31994323ذكرفاضل صالح فاضل عيىس١٧تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين138

 31994263انثىرماح محمد فيى فياض١٤تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين139

 31994255ذكربدر لفته نجم  مهدي١٢تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين140

 31994210انثىهند ارحيم حميد خضير١٨تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين141

 31994210انثىلمياء يونس حسن حمد٢٠تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين142

 علي١٦تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين143
ى  31994124انثىفريال فاروق حسير

 3199495ذكرضياء فليح حسن علي١٩تحالف صالح الدين هويتنا١٦٣صالح الدين144

 207786213ذكرفراس احمد محمد محمود١عراق االرض١٤٠صالح الدين145

ى عوض٢عراق االرض١٤٠صالح الدين146  207783111ذكرعبد خلف حسير

 207783100ذكرشيت يونس رمضان صايل٢٤عراق االرض١٤٠صالح الدين147

 207781221ذكرعيد محمد عطان شهيد٦عراق االرض١٤٠صالح الدين148

 20778997ذكرعمر جمعة عطية فرج١٠عراق االرض١٤٠صالح الدين149

ان ابراهيم محمد عبد هللا٥عراق االرض١٤٠صالح الدين150  20778963ذكرجي 

 20778828ذكرسطم بدوي عبد هللا رجب٣عراق االرض١٤٠صالح الدين151

 20778525انثىمثى عيىس طعمه عامر٤عراق االرض١٤٠صالح الدين152

 20778510ذكرمحمد محسن عبد خلف٢١عراق االرض١٤٠صالح الدين153

 20778507ذكرجمال طلب صحن عبد هللا٧عراق االرض١٤٠صالح الدين154

 20778468ذكرواثق عبدهللا دولت طلب١٣عراق االرض١٤٠صالح الدين155

 20778352ذكرطه علي طه مسمار١١عراق االرض١٤٠صالح الدين156

 20778346ذكرامير يوسف احمد عياش٩عراق االرض١٤٠صالح الدين157

 20778321ذكرمشعان حسن سعيد صالح١٤عراق االرض١٤٠صالح الدين158

 20778225ذكرصباح علي عبد هللا ناض١٩عراق االرض١٤٠صالح الدين159

ى منصور١٨عراق االرض١٤٠صالح الدين160  20778214ذكرعلي  صالح حسير

 20778182انثىحفصة محمد جمعة دخيل٨عراق االرض١٤٠صالح الدين161

 2077890ذكرحسن ذياب حسن حبيب١٧عراق االرض١٤٠صالح الدين162

 2077862انثىعبير شحان مزيون يونس٢٠عراق االرض١٤٠صالح الدين163

 2077845انثىنضال طالل محمد ظاهر١٢عراق االرض١٤٠صالح الدين164

 2077840انثىغازية اسماعيل خلف عيىس٢٣عراق االرض١٤٠صالح الدين165

 207788ذكربيج عبد هللا ماجد خلف٢٢عراق االرض١٤٠صالح الدين166

ى عليوي كبيىسي١٦عراق االرض١٤٠صالح الدين168  207785انثىدلة حسير

 158168997ذكراديب نزار شنيار عبدهللا١سائرون١٥٦صالح الدين169

 158161666ذكرزيدان خلف محمد مشعان٥سائرون١٥٦صالح الدين170

 158161396ذكرمروان  حردان احمد حسن٢سائرون١٥٦صالح الدين171

 15816617ذكرحيدر عبدالصاحب عباس محمود٧سائرون١٥٦صالح الدين172
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 15816465ذكرياش محمد عبداللطيف٢١سائرون١٥٦صالح الدين173

 15816338ذكرعلي خضير عطية عباس٦سائرون١٥٦صالح الدين174

ى ابراهيم٤سائرون١٥٦صالح الدين175  15816220انثىفاطمة هادي حسير

 15816210ذكرمحمد  احمد  موىس جار هللا٢٢سائرون١٥٦صالح الدين176

ى احمد١٩سائرون١٥٦صالح الدين177  15816177ذكرصاحب حبيب حسير

 15816174ذكراحمد محمود فاضل عويد١١سائرون١٥٦صالح الدين178

ي احمد  عبد اللطيف احمد٣سائرون١٥٦صالح الدين179
 15816154ذكروصفى

 15816152ذكرمحمد فيصل ابراهيم محمد١٤سائرون١٥٦صالح الدين180

ى احمد١٥سائرون١٥٦صالح الدين181  15816135ذكريوسف  شكوري ياسير

 1581679انثىسهير هاشم عبود هجول١٨سائرون١٥٦صالح الدين182

ى ظاهر غضب مهدي١٧سائرون١٥٦صالح الدين183  1581667ذكرحسير

 1581667ذكرباهض ستار حسن علي٩سائرون١٥٦صالح الدين184

وجدان  علي  عبد هللا  احمد٢٤سائرون١٥٦صالح الدين185
 1581636انثى

 1581635انثىشاب عبد الستار محمد سعود٨سائرون١٥٦صالح الدين186

 1581628انثىنىه عائد سليمان حميد٢٠سائرون١٥٦صالح الدين187

 1581626ذكرعبدالواحد قائم مزعل صالح١٠سائرون١٥٦صالح الدين188

ي خلف ظاهر١٣سائرون١٥٦صالح الدين189
ى
 1581616ذكرعدنان دان

 1581615انثىهناء كريم كلبوش عبيد١٦سائرون١٥٦صالح الدين190

 158167انثىسوسن محمود محل سالم١٢سائرون١٥٦صالح الدين191

 158167ذكرماجد محمد  صالح جاسم٢٣سائرون١٥٦صالح الدين192

ي١١٨صالح الدين193
 98512979ذكررسول عدنان عباس احمد٥تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين194
ى١تيار الحكمة الوطثى  98511742ذكرمحمد فرحان حمد امير

ي١١٨صالح الدين195
 9851968ذكرحميد غريب نايف مهيدي٣تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين196
امنة حميد علي حميضة٤تيار الحكمة الوطثى

 9851723انثى

ي١١٨صالح الدين197
ي٢٣تيار الحكمة الوطثى

 9851646انثىغنية عبد الزهرة يوسف تف 

ي١١٨صالح الدين198
ى احمد١٩تيار الحكمة الوطثى  9851383ذكرميثم علي سمير

ي١١٨صالح الدين199
 9851294انثىايال رشاد مهدي خليل٢٠تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين200
 9851261انثىسهاد فاضل عباس مصطفى٢تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين201
 9851239ذكراحمد خليل ابراهيم علي١٣تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين202
 9851219ذكرحازم محمد علي جويد١٨تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين203
فاتن هادي حسن علي١٢تيار الحكمة الوطثى

 9851205انثى

ي١١٨صالح الدين204
شيماء صدام تركي طالب٢٤تيار الحكمة الوطثى

 9851200انثى

ي١١٨صالح الدين205
 9851138ذكروطبان خالد فهمي رمضان٩تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين206
ي سلمان١٤تيار الحكمة الوطثى فاطمة فاضل عبدالنث 

 9851106انثى

ي١١٨صالح الدين207
 9851105ذكرعدنان محمد فياض سليم٨تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين208
 985155ذكرظافر هادي عبد الكريم علي١١تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين209
 985153ذكربهاء عباس عبيد محمد١٠تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين210
 985148ذكرصالح مهدي عباس علي٦تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين211
 985146انثىشاب كامل وهيب لطيف١٦تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين212
 985141ذكرقاسم محمود محمد خلف١٥تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين213
 985110ذكرعباس حسن احمد علي١٧تيار الحكمة الوطثى

ي١١٨صالح الدين214
 98517ذكرسليمان صالح حمد خاير٢١تيار الحكمة الوطثى
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ي١١٨صالح الدين215
 محمد علي٧تيار الحكمة الوطثى

ى  98517ذكراحسان امير

ى كنامش٣حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين217  89152063ذكرباسل عبد هللا ياسير

 89151033ذكرحسن  درويش جاسم كمر١٣حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين219

 8915646ذكرثائر  ستار  هندي  محمد٢حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين220

 8915633ذكرفراس  ملحم محمد حمد٦حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين221

 8915526ذكرعماد خليف عطية علي٥حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين222

يف٤حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين223 ي شر
ي تف 

 8915498انثىحالء نف 

 8915291ذكرحازم  عبدهللا محمد علي٢٣حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين224

 8915263ذكرداود سليمان عايد جاسم١٩حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين225

 8915254ذكرعباس احمد مطلك صديد١٤حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين226

 8915214ذكرعبدالرزاق  خالد  عبدهللا محيميد١٥حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين227

 8915183ذكرصالح عبدان سلمان جاموس٢١حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين228

 8915122ذكرخطاب عمر  محمود حماده٧حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين229

 8915117ذكررائد محمود عبد شيخ٩حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين230

 8915114ذكرمالك عبدالمجيد زيدان  خلف١١حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين231

 891574انثىانتصار عبدهللا  اسكندر حبيب٨حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين232

 علي١٧حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين233
ى  891573ذكركمال عبدالكريم حسير

 891566ذكرخالد خلف عبدهللا سليمان٢٢حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين234

 891565انثىصباح  حسن جاسم محمد١٢حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين235

 891544انثىبسمة محمد فياض جاسم١٦حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين236

 891524انثىسمية جاسم منجور عبطان٢٤حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين237

 891512انثىاري    ج عباس حسن نجم٢٠حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين238

ى محمد١٠حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين239  891510ذكرعثمان طه حسير

 89156ذكرجمال خليل  مصطفى الويس١٨حزب الفدرالية الوطنية١٠٧صالح الدين240

 76331543انثىعفيفة عباس زوة مغامس١٢بيارق الخير١٤٥صالح الدين241

ى١بيارق الخير١٤٥صالح الدين242  7633885ذكرزاحم اسماعيل علي حسير

 7633827انثىزهرة نامس طالل موىس٢١بيارق الخير١٤٥صالح الدين243

 7633733ذكرعمر شعيب عبيد خلف١٣بيارق الخير١٤٥صالح الدين244

ى١٠بيارق الخير١٤٥صالح الدين245  7633421ذكراياد عبدالرزاق احمد حسير

 7633329ذكروسام مجيد فزع خلف٩بيارق الخير١٤٥صالح الدين246

ى عبدعلي محمد جواد٢٠بيارق الخير١٤٥صالح الدين247
 7633329انثىبشر

ي٣بيارق الخير١٤٥صالح الدين248  7633275ذكرزكريا عبد احمد عمير

 7633268ذكرمفيد علي خلف احمد٢بيارق الخير١٤٥صالح الدين249

 7633264ذكراحمد جبار عويد طالل٢٤بيارق الخير١٤٥صالح الدين250

ى٦بيارق الخير١٤٥صالح الدين251  7633245ذكرعدنان سالم محمود حسير

 7633186ذكرابراهيم محمد هايس علي٥بيارق الخير١٤٥صالح الدين252

 7633175ذكرعبدهللا حمدي محمد جاسم٢٢بيارق الخير١٤٥صالح الدين253

 7633168ذكرمحمود يونس حماده علي١١بيارق الخير١٤٥صالح الدين254

وق مطشر الزم عبدهللا٤بيارق الخير١٤٥صالح الدين255  7633148انثىشر

 7633129ذكرعالء حازم حمدان سهو١٤بيارق الخير١٤٥صالح الدين256

 763394ذكرزيد محمد مصطفى مهدي١٨بيارق الخير١٤٥صالح الدين257

 763392ذكرجاسم  محمد  ماجد خلف٧بيارق الخير١٤٥صالح الدين258

Page 6 of 10



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

ازهار علي  جاسم نعمان٨بيارق الخير١٤٥صالح الدين259
 763390انثى

 763347انثىسميعة نوفان عبدهللا علي٢٣بيارق الخير١٤٥صالح الدين260

 76335انثىزهيه مجيد حميد محسن١٦بيارق الخير١٤٥صالح الدين262

 76334ذكرفالح مطلق محمد مرعي١٥بيارق الخير١٤٥صالح الدين263

 علي١٧بيارق الخير١٤٥صالح الدين264
ى  76332ذكرحاتم كريم حسير

 72341348ذكرسبهان  جياد كرين عزيز١تضامن١٧١صالح الدين265

ي مسير ضحوي١١تضامن١٧١صالح الدين266  7234938ذكرغانم صلث 

 7234911ذكررائد خطاب محيميد حلو٣تضامن١٧١صالح الدين267

 7234601ذكربهجت شهاب حمد صالح٦تضامن١٧١صالح الدين268

 7234582ذكرالفهد باسل مولود مخلص٢تضامن١٧١صالح الدين269

ي١٥تضامن١٧١صالح الدين270  7234421ذكررحيم عيدان رحيل حرن 

 7234298ذكرهيمن  نوري احمد ابراهيم٢١تضامن١٧١صالح الدين271

لمياء علي  حمزة علي١٦تضامن١٧١صالح الدين272
 7234289انثى

 7234274ذكرشهاب الدين احمد عوض خلف١٧تضامن١٧١صالح الدين273

اسماء علي  حمد خلف٢٠تضامن١٧١صالح الدين274
 7234274انثى

 7234216ذكرداود عبدهللا محمد ساجت٢٢تضامن١٧١صالح الدين275

ى١٤تضامن١٧١صالح الدين276  7234154ذكرمجيد عبدالكريم حسن ياسير

ى عزيز جواد قادر٧تضامن١٧١صالح الدين277  7234119ذكرامير

 7234115انثىخديجة  محسن احمد مهدي٢٤تضامن١٧١صالح الدين278

 7234101ذكراركان احمد خميس محمد٥تضامن١٧١صالح الدين279

 723482انثىتماضى عبدالكريم عبدالوهاب احمد٨تضامن١٧١صالح الدين280

 723462ذكررعد نعمان  جاسم حبيب١٠تضامن١٧١صالح الدين281

 723456انثىسهيلة كمال دحام مهدي٤تضامن١٧١صالح الدين282

 723441ذكرفراس  عزيز ابراهيم علي٢٣تضامن١٧١صالح الدين283

 723433ذكرهاشم خميس حسن عبد١٨تضامن١٧١صالح الدين284

 723423ذكرخالد جمال محمدسعيد عبدالرحيم١٩تضامن١٧١صالح الدين285

 723418ذكرسامي عبد الستار شكر محمود١٣تضامن١٧١صالح الدين286

 72348انثىلم فاضل عبد الحميد رزيق١٢تضامن١٧١صالح الدين287

 72346ذكريوسف  حسن  محمد مصطفى٩تضامن١٧١صالح الدين288

 65624100ذكرعماد خلف خليل خاير١تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين289

زاد كريم مجيد نجم٢تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين290  65621279ذكرشير

 6562268ذكرانور صبحي محمد عطية١٠تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين291

 6562201ذكرخلف عياش احمد عياش٩تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين292

 6562121انثىشاهة دحام عبد هللا  خطاب٤تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين293

 علي صالح٥تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين294
ى  6562114ذكريونس حسير

 656258ذكرمحمود حسن احمد  رحيم٣تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين295

 656245ذكرمنيف خالد احميد جدعان١١تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين296

ى محمود حسن٧تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين297  656210انثىسلوى حسير

 65629ذكرميثم سامي كريم خلف٦تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين298

 65628انثىايمان شاكر عواد سلمان١٢تجمع عراقيون للتغيير١١٩صالح الدين299

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين301
ى
 1561390ذكرجمعة الطيف شهاب احمد٦التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين302
ى
ى٤التحالف المدن  1561255انثىسوزان كريم جاسم ياسير
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ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين303
ى
يف عبد جاسم١٠التحالف المدن  1561197ذكروقاص شر

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين304
ى
ى٣التحالف المدن  1561150ذكرعبدالقهار حسن علي حسير

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين305
ى
 1561144ذكرعلي  ناض  عبد الرزاق سلمان١التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين306
ى
 156182ذكرعدنان لطوف فاضل عباس٩التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين307
ى
 156166ذكررشيد حميد علي حسن٥التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين308
ى
 156157ذكرصفاء شاكر حميد احمد٢التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين309
ى
 156128انثىهبة غانم هاشم كريم١٢التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين310
ى
 156115ذكرمحسن حسن صالح عيث١١التحالف المدن

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين311
ى
ى١٣التحالف المدن  156113انثىاسماء محمد مرزوك عبدالحسير

ي الديمقراطي١٠٦صالح الدين312
ى
 15615انثىنادية ناض عبدالرزاق٨التحالف المدن

 1241642ذكرعثمان كريم احمد مصطفى١ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين314

 1241235ذكرغسان عزالدين عارف محمد٣ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين315

ى شاطي فالح٧ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين316  124189ذكرفرحان حسير

 124142انثىسلوى  عزيز حسن غائب٥ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين317

 124124ذكرعمر محمد حسن عليوي٦ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين319

 124122انثىسم عبد الرزاق نوري عبد الرزاق٤ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين320

ى احمد  حسون١٠ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين322  12415ذكرجاسم  حسير

ى٩ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين323  12415ذكرمعالي شكور محمود حسير

 12412انثىشيماء سعيد حميد محمود١١ائتالف كفاءات للتغيير١٣٤صالح الدين324

 754281انثىروناك مجيد فتاح محمد٢حراك الجيل الجديد١٢٠صالح الدين325

ايمن علي مجيد حسن١حراك الجيل الجديد١٢٠صالح الدين326
 754271انثى

 75431ذكراسد خميس محمود حميد٣حراك الجيل الجديد١٢٠صالح الدين327

 7548ذكرقبس فاروق نظمي رضا٤حراك الجيل الجديد١٢٠صالح الدين328

 691183ذكرمنير سعيد محسن علي١ائتالف دولة القانون١٥٢صالح الدين329

ى٣ائتالف دولة القانون١٥٢صالح الدين330  69158ذكرطارق فاضل علي حسير

 69142ذكرمزهر محمود عباس دليمي٢ائتالف دولة القانون١٥٢صالح الدين331

 69118انثىنادية محمد نجيب احمد عبد الفتاح٤ائتالف دولة القانون١٥٢صالح الدين332

 623289ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦صالح الدين333

 62344ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦صالح الدين334

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦صالح الدين335  62344انثىرغد يوسف كي 

 62329ذكررعد ناض شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦صالح الدين336

 62326ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦صالح الدين337

ى مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦صالح الدين338  62315انثىكارمير

 62310ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦صالح الدين339

 6239انثىبيدء خضى بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦صالح الدين340

ي توما٩حركة بابليون١٦٦صالح الدين341
 6237ذكرفاضل توما بثى

ى خوشابا٧حركة بابليون١٦٦صالح الدين342  6234ذكراشور يلدا بنيامير

ي١٧٤صالح الدين343
 
ى محمد فاضل موىس الطان ى محمد فاضل موىس١حسير  58140ذكرحسير

ي١١٦صالح الدين344
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  26132ذكرنوفل شر

ي١٦١صالح الدين345
ى
 22926ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارن

 20034انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥صالح الدين346

 18327ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤صالح الدين347
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 18314انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤صالح الدين348

ى داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤صالح الدين349  18312ذكرميخائيل بنيامير

 1838انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤صالح الدين350

 1837انثىمثى يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤صالح الدين351

 1835ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤صالح الدين352

 1835ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤صالح الدين353

 1834ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤صالح الدين354

 1832ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤صالح الدين355

 1831ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤صالح الدين356

ي١١٥صالح الدين357
 15926ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين358
 15913ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين359
 15910ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين360
 1598انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين361
 1596ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين362
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثى  1596ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥صالح الدين363
 1595ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين364
 1595انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين365
 1592ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثى

ي١١٥صالح الدين366
 1591انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثى

 14710ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠صالح الدين367

 14412ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١صالح الدين368

 14326ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين369

 14324ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين370

 1437ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين371

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين372
ي دنو بث 

ى
 1436انثىكاق

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين373  1435انثىبلسم جوزيف بي 

 1435انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين374

 1434ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين375

 1434انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين376

 1433ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين377

 1431ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩صالح الدين378

 9720ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥صالح الدين379

 9617ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين380

 967ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين381

 965انثىمثى شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين382

 964ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين383

 963انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين384

 961ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين385

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين386
ى
 961ذكرهان

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين387
 حنا كرومي مث 

ى  960انثىفرجير

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين388
 960ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

 960ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤صالح الدين389
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ي ثامر١٢٦صالح الدين390 ي ثامر مطير١رحيم لعيث   946ذكررحيم لعيث 

 8014ذكرهشام نوري حسن علي٢حزب الداعي١٢٩صالح الدين391

 8010ذكرعبير منشد علي عباس١حزب الداعي١٢٩صالح الدين392

 806ذكرشمد حسيب حسن عبد الخالق٣حزب الداعي١٢٩صالح الدين393

ى٥حزب الداعي١٢٩صالح الدين394  806انثىشيماء طالب كريم حسير

 800انثىسيماء محمود ابراهيم رشيد٤حزب الداعي١٢٩صالح الدين395

ي االشوري١١٣صالح الدين396
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  7017انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣صالح الدين397
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  705ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣صالح الدين398
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  705ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣صالح الدين399
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ي داود١المجلس الشعث 

 704ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣صالح الدين400
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  703ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣صالح الدين401
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ى ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   703انثىكارولير

ي االشوري١١٣صالح الدين402
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  702انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣صالح الدين403
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ي٢المجلس الشعث 

 701ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣صالح الدين404
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 701انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣صالح الدين405
ى
ي الشيان

ى
ي الكلدان  701انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

 134ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين406

 131ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين407

 131ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين408

 130ذكرنبيل طلعت ناض فتوحي٤حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين409

اس زهير حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين410  130انثىني 

 130انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين411

 130ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١صالح الدين412
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