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

فائز10140213646ذكرسلمان حسن بدير زايد١٥سائرون١٥٦واسط1

فائز10140211764ذكرحسن جالل محمد طاهر١٩سائرون١٥٦واسط2

 1014029307ذكرمالك طغوان اضعيف كاظم١سائرون١٥٦واسط3

 1014028503ذكرحسن حاجم فزي    ع عودة٢١سائرون١٥٦واسط4

 1014026606ذكرضياء ضالل محيسن منشد١١سائرون١٥٦واسط5

 1014026556ذكرعباس حسن خالطي تايه٣سائرون١٥٦واسط6

 1014025349ذكرعمار فرنسيس بطرس حيدو١٤سائرون١٥٦واسط7

 1014024858ذكرطالع ابراهيم مشجل حمود١٣سائرون١٥٦واسط8

 1014024366ذكرمحمد عبدالحسن نصيف شاطي٢سائرون١٥٦واسط9

 1014023842ذكرصالح عبدالساده مطرود يوسف٩سائرون١٥٦واسط10

 1014023128ذكرعلي فيحان خفيف فرحان٦سائرون١٥٦واسط11

 1014022539ذكرعايد عودة حسون علي١٨سائرون١٥٦واسط12

ي كاظم ابراهيم٨سائرون١٥٦واسط13 فائز1014022353انثىايناس ناج 

ن غوينم٥سائرون١٥٦واسط14  1014022052ذكرباسم جميل حسي 

 1014021649ذكركريم عبد حسن جارهللا١٠سائرون١٥٦واسط15

ي كريم سادة٢٠سائرون١٥٦واسط16  1014021562انثىابتهال ناج 

 1014021201انثىنور صالح كبسون يعقوب٤سائرون١٥٦واسط17

 101402875انثىهناء صباح ماجد مهدي٢٢سائرون١٥٦واسط18

 101402790ذكربشي  غازي كاطع موىس٧سائرون١٥٦واسط19

سيناء سامي مهدي صالح١٦سائرون١٥٦واسط20
 101402751انثى

ي١٧سائرون١٥٦واسط21
 101402748ذكرمظاهر جاسم عبدالكاظم صخن

 101402687انثىخلود محمد خميس شهاب١٢سائرون١٥٦واسط22

ن١تحالف الفتح١٠٩واسط23 فائز7391213166ذكرقاسم محمد جالل حسي 

ن هاشم حسن٣تحالف الفتح١٠٩واسط24 فائز7391211372ذكرسعد حسي 

ي٢تحالف الفتح١٠٩واسط25
 
 739126241ذكراحمد صالل عزيز عات

ي عليوي هادي٢١تحالف الفتح١٠٩واسط26  739126013انثىمحاسن خي 

 739124314ذكركريم عويد كاطع نفاوه٩تحالف الفتح١٠٩واسط27

 739123763ذكرعبدهللا مجهول منيع دامس١١تحالف الفتح١٠٩واسط28

ن سلمان فارس١٨تحالف الفتح١٠٩واسط29  739123286انثىوفاء حسي 

 739122975ذكرعلي محمد شندي مال هللا٦تحالف الفتح١٠٩واسط30

ن عبيد٧تحالف الفتح١٠٩واسط31  739122735ذكراسعد عزيز حسي 

ي محمد٢٠تحالف الفتح١٠٩واسط32
ن راضن  739122324انثىسحر حسي 

 739122096ذكرخليل عبدالرضا عباس محمد١٤تحالف الفتح١٠٩واسط33

 739121964انثىكركانه قحطان عبدالحميد مهدي٢٢تحالف الفتح١٠٩واسط34

ي١٢تحالف الفتح١٠٩واسط35
 739121842انثىدعاء كاظم بشت راضن

 739121665انثىمكاسب حميد محمد عباس٤تحالف الفتح١٠٩واسط36

 739121551ذكرفاضل جاسم محمد جي ٥تحالف الفتح١٠٩واسط37

ة سالم دليان مصحب٨تحالف الفتح١٠٩واسط38  739121336انثىامي 

 73912896ذكرعماد عبدهللا محيسن مهيدي١٥تحالف الفتح١٠٩واسط39

 73912621انثىثريا نجم غافل بري    ج١٩تحالف الفتح١٠٩واسط40
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 73912391ذكرسالم عباس فليح ارزي    ج١٣تحالف الفتح١٠٩واسط41

 73912364ذكرناظم حسن فرحان عيىس١٠تحالف الفتح١٠٩واسط42

ن جي ١٦تحالف الفتح١٠٩واسط43  73912126ذكرعلي حسن عبدالحسي 

 7391245ذكراليوجد مرشح١٧تحالف الفتح١٠٩واسط44

فائز538196419ذكريوسف بعي  علوان عبدعلي٢ائتالف النرص١٥٨واسط45

 538195686ذكرحيدر ناطق جاسم منذور٤ائتالف النرص١٥٨واسط46

 538195508ذكرعبدهللا وهيب مخليف الشمري١٠ائتالف النرص١٥٨واسط47

 538195043ذكرهاشم مكرس موىس عبدالجبار٢١ائتالف النرص١٥٨واسط48

 538194491ذكررحيم سوادي كواد بندر١٤ائتالف النرص١٥٨واسط49

ن ابوجري ماذي٥ائتالف النرص١٥٨واسط50 فائز538193847انثىاقبال عبدالحسي 

ن خليل ابراهيم٣ائتالف النرص١٥٨واسط51  538192764ذكرمهدي حسي 

 538192494انثىنرصة هاشم خلف عباس١٩ائتالف النرص١٥٨واسط52

 538192013ذكرمهدي فرحان بنية علي١ائتالف النرص١٥٨واسط53

 538191991ذكرعبد حسن فرج عباس١٧ائتالف النرص١٥٨واسط54

ي٢٢ائتالف النرص١٥٨واسط55
 538191867انثىونس كاظم عبيد صخن

 538191820انثىاالء اسماعيل حميد حاجم١٥ائتالف النرص١٥٨واسط56

 538191481ذكرهادي نعمة علي هاشم٧ائتالف النرص١٥٨واسط57

 538191298ذكرشامل مظهر عبود دفار٦ائتالف النرص١٥٨واسط58

 53819883ذكرصالح سلمان زاير الربيعي١٦ائتالف النرص١٥٨واسط59

 53819830انثىمريم عبدهللا جادر اسماعيل١١ائتالف النرص١٥٨واسط60

 53819641ذكرعبداالمي  ارحيمه داود ابراهيم٨ائتالف النرص١٥٨واسط61

 53819412ذكررياض جابر ذهب زغي ١٢ائتالف النرص١٥٨واسط62

 53819407انثىفاطمة حاكم طاهر حبيب١٨ائتالف النرص١٥٨واسط63

 53819402ذكرحازم جواد كاظم عودة١٣ائتالف النرص١٥٨واسط64

 53819391انثىاالء صباح محمد النعيمي٢٠ائتالف النرص١٥٨واسط65

 5381987ذكراليوجد مرشح٩ائتالف النرص١٥٨واسط66

ي١١٨واسط67
فائز5192810437ذكرمحمود عبدالرضا طالل محمد٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط68
ن٧تيار الحكمة الوطثن  519287621ذكرعلي غركان عامر حسي 

ي١١٨واسط69
 519286228ذكرمعد جاسم مزهر سمرمد١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط70
 519284957ذكرعلي صبيح عبد خلف٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط71
 519284193ذكراحمد نهي  راهي دبيس٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط72
 519282840ذكراحمد عدنان برهان محمود٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط73
ي١٠تيار الحكمة الوطثن

ن راضن  519281916ذكررياض منصور حسي 

ي١١٨واسط74
ن٤تيار الحكمة الوطثن ي حسي 

ن
فائز519281544انثىسعدية عبدهللا عوف

ي١١٨واسط75
ساجدة  نزر محمدعلي١٢تيار الحكمة الوطثن

 519281438انثى

ي١١٨واسط76
 519281328ذكرعباس وشيل سلمان محمد١٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط77
 519281159ذكرصبيح هاشم ناضي شوندي٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط78
ي١٨تيار الحكمة الوطثن

ن
 519281062ذكرحاكم عالي علي الف

ي١١٨واسط79
 51928899انثىغنية حسن طراد نوفان١٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط80
 51928888ذكرقيس مري لعبوىسي فليح١٥تيار الحكمة الوطثن
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ي١١٨واسط81
 51928868ذكرحسون خليل ابراهيم اسماعيل١٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط82
 51928659ذكركريم نعمة حسن عيىس١١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط83
 محي ٢١تيار الحكمة الوطثن

 51928621انثىمريم عالوي حبيي 

ي١١٨واسط84
ن خنجر ياكوت٢٠تيار الحكمة الوطثن  51928459ذكرعلي عبدالحسي 

ي١١٨واسط85
 51928292انثىانتصار خليف جاسم منشار١٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط86
 51928233انثىابتسام حسن عبيد مانع٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط87
 51928126ذكرعمر محمدعلي جعفر عباس٢٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨واسط88
ي١٧تيار الحكمة الوطثن  51928122ذكرجاسم محمد كاظم عزيث 

 علي جابر٢ائتالف دولة القانون١٥٢واسط89
ن فائز445378210ذكركاظم حسي 

 445376701ذكرحيدر كعيم جالن دغش١ائتالف دولة القانون١٥٢واسط90

ي٤ائتالف دولة القانون١٥٢واسط91
انتصار حسن علي منخن

 445375579انثى

ي نارص ظاهر جي ٣ائتالف دولة القانون١٥٢واسط92
 445373989ذكروصفن

 445373685ذكرحسن علوي سبع شظيف٥ائتالف دولة القانون١٥٢واسط93

 445371755ذكرجاسم علي حسن جاسم٦ائتالف دولة القانون١٥٢واسط94

 445371302ذكرعلي كامل محسن نارص١١ائتالف دولة القانون١٥٢واسط95

ن١٠ائتالف دولة القانون١٥٢واسط96 ن مظلوم حسي   445371129ذكرعلي حسي 

 445371104انثىامال حسن مهدي عبود٨ائتالف دولة القانون١٥٢واسط97

 44537706ذكرسالم مظلوم علي مهبهب١٤ائتالف دولة القانون١٥٢واسط98

 44537648ذكرمهدي حنش حسون محمد١٨ائتالف دولة القانون١٥٢واسط99

 44537553ذكرمحروس احمد صالح حسن١٧ائتالف دولة القانون١٥٢واسط100

 44537452انثىكميلة حلو لفته حسون١٦ائتالف دولة القانون١٥٢واسط101

 44537435انثىزينب ماجد صالح عباس٢١ائتالف دولة القانون١٥٢واسط102

 44537430ذكركريم علي محيبس شوكه٧ائتالف دولة القانون١٥٢واسط103

 44537424انثىزينب عبدالكاظم محمد سيد١٢ائتالف دولة القانون١٥٢واسط104

ي٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢واسط105
 44537361انثىهناء نعاس عليوي وطفن

 44537296انثىهناء جسام مشحوت مرشد٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢واسط106

ي صفر يوسف١٣ائتالف دولة القانون١٥٢واسط107
 
ف  44537246ذكرثامر شر

 44537236ذكرمحمد فرحان يوسف مطي ١٩ائتالف دولة القانون١٥٢واسط108

يف سطان١٥ائتالف دولة القانون١٥٢واسط109  44537162ذكرحيدر عماد شر

 4453736ذكراليوجد مرشح٩ائتالف دولة القانون١٥٢واسط110

فائز377827693ذكرعباس يابر عويد سايح٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط111

 377823980ذكرعلي داود سلمان رية٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط112

 377823250ذكرتركي خلف عليل عبد٢٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط113

 377822972ذكروليد فنجان حرز سبع١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط114

 377822668ذكرداود سلمان ادريس غياض١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط115

ن ابراهيم٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط116  377822648انثىامل عبدالحسن ياسي 

ي٢٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط117  377822544ذكرعلي ثامر علوان دت 

 377822448ذكرعلي صالح عكال البطيخ١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط118

 377821446ذكرحيدر كصاد علي سهر١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط119

 377821136ذكرعيدان كاطع علي جوهر١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط120

Page 3 of 7



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

 377821127ذكراحمد علي حسون نايف١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط121

 377821074ذكرعلي صادق كاظم عويد٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط122

 37782841ذكرمحمد خضي  كريم علكم٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط123

ن حميد مجيد رشيد٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط124  37782597انثىياسمي 

 37782534انثىهيام دعيل نايف مانع١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط125

 37782456انثىوسن فاضل اليذ محمد٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط126

 37782439ذكرحاتم سالم داخل وداي٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط127

ن جوالن١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط128  37782184انثىعذراء كرم حسي 

 37782100ذكرايمن حميد فرحان لفته١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط129

 3778292انثىابتسام عبود مكطوف عجزان١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط130

 3778260ذكرفالح عبدالمهدي حمد خالد١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط131

 3778223انثىازهار زيد كاظم سبع٢١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤واسط132

 79411478ذكرياش نعمة ادريس حمود١ائتالف الوطنية١٨٥واسط133

 7941867ذكراحمد محمدصالح هويدي عباس٣ائتالف الوطنية١٨٥واسط134

ن١٣ائتالف الوطنية١٨٥واسط135  7941837ذكرطالب جالب زعيل حني 

 7941660ذكرادهم عبدالعزيز جالب محمد٧ائتالف الوطنية١٨٥واسط136

 7941494انثىختام سلمان عبد عيىس٤ائتالف الوطنية١٨٥واسط137

ن مغامس٨ائتالف الوطنية١٨٥واسط138  7941376انثىخالدة دعاس حسي 

 7941346ذكربسام كريم نارص جعفر١٠ائتالف الوطنية١٨٥واسط139

 7941344ذكرمؤيد عبدالصاحب عزيز مذكور٦ائتالف الوطنية١٨٥واسط140

 7941279ذكرانور كريم ذياب فرحان٥ائتالف الوطنية١٨٥واسط141

ن٢ائتالف الوطنية١٨٥واسط142  7941243ذكرضياء خالد محمد امي 

 7941214ذكراحمد شاهر رشيد غضيب٩ائتالف الوطنية١٨٥واسط143

 7941213ذكراسعد نعيس عبود خنجر١٤ائتالف الوطنية١٨٥واسط144

ن عباس١١ائتالف الوطنية١٨٥واسط145 ن جبار عبدالحسي   7941136ذكرحسي 

 7941128انثىنضال عبدالرزاق محمد الطاهر١٨ائتالف الوطنية١٨٥واسط146

 7941116ذكراحمد ذيبان احمد عابد١٧ائتالف الوطنية١٨٥واسط147

وق بشار طليع غركان١٢ائتالف الوطنية١٨٥واسط148  794171انثىشر

 794147ذكراليوجد مرشح١٩ائتالف الوطنية١٨٥واسط149

 794146ذكرقاسم رضا علو مهدي١٥ائتالف الوطنية١٨٥واسط150

 794116انثىنضال حميد شمال حسن٢٠ائتالف الوطنية١٨٥واسط151

 794115ذكراليوجد مرشح١٦ائتالف الوطنية١٨٥واسط152

 5078430ذكرمازن عبدالمنعم جمعه رجب١(ابو حيدر)مازن عبدالمنعم ١٣٣واسط153

ي محمد١تجمع االتحاد الفيلي١٧٧واسط154
ن
 33562271ذكرعلي مهدي جات

 3356849ذكرباقر جاسم حسن اسماعيل٢تجمع االتحاد الفيلي١٧٧واسط155

ي١٨٢واسط156
 
ن١االئتالف الفيلي العراف  32372823ذكرحيدر هشام علي حسي 

ي١٨٢واسط157
 
 3237165ذكرحيدر احمد علو ولي٢االئتالف الفيلي العراف

 1706136انثىاسماء شاكر حمودي عباس١الدكتورة اسماء شاكر حمودي١٥٧واسط158

 1667975ذكرنصي  محمود علي مالك١(ابو سالم الحداد)نصي  محمود ١٥٩واسط159

ي العراق١٣٢واسط160
ن
ي العشائري ف

 1648700ذكررحيم محسن وداعه جي ١التيار الوطثن
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ي العراق١٣٢واسط161
ن
ي العشائري ف

ن بدر٢التيار الوطثن ن ياسي   1648400ذكرحامد عبدالحسي 

ي العراق١٣٢واسط162
ن
ي العشائري ف

 1648243ذكرنورالدين خضي  محمد خلف٣التيار الوطثن

ي العراق١٣٢واسط163
ن
ي العشائري ف

ن شلخ٤التيار الوطثن  1648120انثىمريم عالوي ياسي 

ي العراق١٣٢واسط164
ن
ي العشائري ف

 16482انثىهبة عبدالمنعم حامد اسماعيل٥التيار الوطثن

 1326168ذكرفؤاد علي اكي  علي محمد١فؤاد عل اكي  الفيلي١٢٤واسط165

 1098493ذكرماجد نوري محمد مرادن١الجبهة الفيلية١٠٨واسط166

 1098212ذكرعادل عواد ابراهيم جمشي ٢الجبهة الفيلية١٠٨واسط167

 857604ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦واسط168

 85761ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦واسط169

 85717انثىبيدء خرصن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦واسط170

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦واسط171  8578انثىرغد يوسف كي 

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦واسط172  8574ذكراشور يلدا بنيامي 

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦واسط173  8574انثىكارمي 

ي توما٩حركة بابليون١٦٦واسط174
 8573ذكرفاضل توما بثن

 8573ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦واسط175

 8573ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦واسط176

 8570ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦واسط177

ي١٢٧واسط178
ن الوطثن ن راعي٢حزب اليقي   683308ذكررحيم محسن حسي 

ي١٢٧واسط179
ن الوطثن  683204انثىسعاد عطية فرحان سلمان٣حزب اليقي 

ي١٢٧واسط180
ن الوطثن  68366ذكركاظم مهدي علي عبدالعباس٤حزب اليقي 

ي١٢٧واسط181
ن الوطثن  68315ذكراليوجد مرشح١حزب اليقي 

ي١٢٧واسط182
ن الوطثن ي٦حزب اليقي 

 6832انثىوفاء ساهي محسن راضن

ي١٢٧واسط183
ن الوطثن  6830ذكراليوجد مرشح٥حزب اليقي 

 608446ذكرجعفر عبدالجبار محمد علي١جعفر عبدالجبار محمد١٧٦واسط184

 57048انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥واسط185

ي١١٦واسط186
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  56455ذكرنوفل شر

 51457ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠واسط187

 49378ذكرفاضل عباس علي مراد١الدكتور فاضل عباس١٤١واسط188

 39569ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤واسط189

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤واسط190  39523ذكرميخائيل بنيامي 

 39520ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤واسط191

 39517ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤واسط192

 39515انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤واسط193

 39510انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤واسط194

 3957ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤واسط195

 3957ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤واسط196

 3956ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤واسط197

 3951انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤واسط198

 38755ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١واسط199

 31073ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥واسط200
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ي١١٥واسط201
 22330انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط202
 22328ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط203
 22321ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط204
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  22315ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥واسط205
 22313ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط206
 2238ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط207
 2236ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط208
 2236انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط209
 2233انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥واسط210
 2230ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

 18740ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤واسط211

 18727انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤واسط212

 18719ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤واسط213

 18716ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤واسط214

 1874انثىمثن شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤واسط215

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤واسط216
 حنا كرومي مث 

ن  1872انثىفرجي 

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤واسط217
ن
 1871ذكرهات

 1871ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤واسط218

 1870ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤واسط219

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤واسط220
 1870ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

ي االشوري١١٣واسط221
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات ي٢المجلس الشعث 

 16345ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣واسط222
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات ي داود١المجلس الشعث 

 16315ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣واسط223
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات  16312ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣واسط224
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات  1636انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣واسط225
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   1634انثىكارولي 

ي االشوري١١٣واسط226
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات  1634ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣واسط227
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات  1632انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣واسط228
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 1632انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣واسط229
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات  1631ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣واسط230
ن
ي الرسيات

ن
ي الكلدات  1630انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

 14628ذكرخضي  خلف ذهب مهلف١حزب الداعي١٢٩واسط231

 14610ذكرازاد علي اسد احمد٢حزب الداعي١٢٩واسط232

ن صالح مهدي٤حزب الداعي١٢٩واسط233  1464ذكرحيدر حسي 

 1463انثىهناء صاحب عبدالرسول عبدالوهاب٣حزب الداعي١٢٩واسط234

ن دواي سعد٥حزب الداعي١٢٩واسط235  1462انثىالهام عبدالحسي 

 1461ذكرصباح عبدالزهرة كاظم حنون٦حزب الداعي١٢٩واسط236

ي١٦١واسط237
ى
 14211ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارت

 12329ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩واسط238

 1239ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩واسط239

 1238ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩واسط240
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 1234انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩واسط241

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩واسط242
ي دنو بث 

ن
 1233انثىكاف

 1233انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩واسط243

 1232ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩واسط244

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩واسط245  1232انثىبلسم جوزيف بي 

 1230ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩واسط246

 1230ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩واسط247

ي ثامر١٢٦واسط248 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث   1012ذكررحيم لعيث 

 626ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الرسيان١٣١واسط249

 624ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الرسيان١٣١واسط250

 623ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الرسيان١٣١واسط251

 622ذكرميرس كريم موىس منصور٢حركة تجمع الرسيان١٣١واسط252

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الرسيان١٣١واسط253  621انثىني 

 621ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الرسيان١٣١واسط254

 620انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الرسيان١٣١واسط255
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