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

فائز15776315343ذكرصادق  حميد حسن عويد١سائرون١٥٦ذي قار1

فائز15776313627ذكرقصي محسن محمد مطر٧سائرون١٥٦ذي قار2

فائز15776312395انثىهيفاء كاظم عباس عبدالجليل٣٧سائرون١٥٦ذي قار3

ي رديس عبد شعبان٢١سائرون١٥٦ذي قار4 فائز1577639320ذكرناج 

فائز1577637873ذكرغايب فيصل عنيد حامي٣٠سائرون١٥٦ذي قار5

 1577637405ذكرحمد هللا مزهر جول حمدان٢سائرون١٥٦ذي قار6

ن احمد١١سائرون١٥٦ذي قار7  1577637177ذكرمحمد هادي حسي 

 1577636177ذكرحيدر داخل هيال ماجد٣١سائرون١٥٦ذي قار8

 1577635838ذكررحيم العيوس محمد  زغي ٣سائرون١٥٦ذي قار9

ن جعفر١٩سائرون١٥٦ذي قار10  1577635389ذكراحمد حسي 

ي٢٦سائرون١٥٦ذي قار11  1577635319ذكرمحمد ادريس كزهور كنج 

 1577634721ذكرعلي  بالسم طراد الجهف١٧سائرون١٥٦ذي قار12

ن فليح حسن٤سائرون١٥٦ذي قار13 فائز1577634491انثىوسن عبد الحسي 

 1577633999ذكرشهيد احمد حسان محمد٦سائرون١٥٦ذي قار14

 1577633884ذكرعبدالخضن مهدي جوير طاهر١٠سائرون١٥٦ذي قار15

 1577633666ذكرسالم قاسم صالح شحم٣٥سائرون١٥٦ذي قار16

 1577633197ذكرعلي  مطشر فالح غالم٥سائرون١٥٦ذي قار17

 1577633146ذكرعبدالرسول عبد االمي   كاظم محيسن٢٥سائرون١٥٦ذي قار18

ن٢٨سائرون١٥٦ذي قار19  علي حسي 
ن  1577632826انثىنادية حسي 

ن معلة  زغي ١٣سائرون١٥٦ذي قار20  1577632824ذكرفاضل عبدالحسي 

 1577632719ذكرثائر مفتاح سباهي خلف١٤سائرون١٥٦ذي قار21

 1577632615ذكرطالب داود طرهيم سلمان٩سائرون١٥٦ذي قار22

 1577632205ذكرعادل حامد كنو محمود٢٣سائرون١٥٦ذي قار23

 1577631911ذكرحميد  كاظم جعفر علي١٨سائرون١٥٦ذي قار24

 1577631885ذكرعلي  تموز عودة سمح٣٣سائرون١٥٦ذي قار25

 غالي٢٢سائرون١٥٦ذي قار26
ن ي حسي 

 1577631493ذكرناظم  غثن

 1577631390ذكرعبدالكريم حميد ضيدان منهال٣٤سائرون١٥٦ذي قار27

 157763992انثىابتسام جالب عاجل رشيد٢٠سائرون١٥٦ذي قار28

 خبي  علي٢٧سائرون١٥٦ذي قار29
ن  157763914ذكرطالب مفي 

يف  جبار سهر٢٤سائرون١٥٦ذي قار30  157763756انثىرفاء شر

ن مكطوف١٦سائرون١٥٦ذي قار31 شيماء عبد علي  حسي 
 157763725انثى

 157763609ذكرنصي  كاظم اتعيب فرج١٥سائرون١٥٦ذي قار32

 157763455انثىكوثر مذياب  دهام  جي ٣٦سائرون١٥٦ذي قار33

 157763439انثىبسمة ناظم عجيل هداد٣٨سائرون١٥٦ذي قار34

 157763341ذكرمهند  علي  كاظم طارش٢٩سائرون١٥٦ذي قار35

 157763250انثىحنان  نارص علي جودة٨سائرون١٥٦ذي قار36

 157763197انثىايمان  سعيد كحط حسن٣٢سائرون١٥٦ذي قار37

ي١٢سائرون١٥٦ذي قار38
ن منصور شمجن  157763151انثىنداء حسي 

فائز11899112152ذكرعبداالمي  حسن علي تعبان٦تحالف الفتح١٠٩ذي قار39

فائز1189918736ذكرنارص تركي ياش لفتة٢تحالف الفتح١٠٩ذي قار40
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فائز1189917061ذكررزاق محيبس عجيمي  تويلي١تحالف الفتح١٠٩ذي قار41

فائز1189916328ذكروليد عبدالحسن عبود جفيت١٠تحالف الفتح١٠٩ذي قار42

 1189916121ذكريحث  عطية عبدالرحيم حسن١٥تحالف الفتح١٠٩ذي قار43

فائز1189915199انثىمثن قاسم باقر جابر١٢تحالف الفتح١٠٩ذي قار44

 1189915050انثىامل عطية عبدالرحيم حسن٨تحالف الفتح١٠٩ذي قار45

ي٣٨تحالف الفتح١٠٩ذي قار46
 1189914574انثىهدية جاسم عليوي راضن

ن٣تحالف الفتح١٠٩ذي قار47 ي شني 
وان كامل سبث   1189914249ذكرشر

 1189914232ذكرشهيد عبدالمحسن مزهر بدر٩تحالف الفتح١٠٩ذي قار48

ن خلف حامد بري    ج٥تحالف الفتح١٠٩ذي قار49  1189914149ذكرامي 

ي عباس١٤تحالف الفتح١٠٩ذي قار50
 1189914059ذكرسعدي كاظم راضن

ن عبدهللا٤تحالف الفتح١٠٩ذي قار51 ساجدة  رسولي حسي 
 1189913720انثى

 1189912733ذكرعبدالسالم موحان زباله حمد٢٣تحالف الفتح١٠٩ذي قار52

 1189912631ذكرعدي سعود كزار محيل٢٧تحالف الفتح١٠٩ذي قار53

 1189912574انثىزينب محمد مجهول جي ٢٤تحالف الفتح١٠٩ذي قار54

 1189912457ذكركمال عبيد حامد جريد٢٩تحالف الفتح١٠٩ذي قار55

 1189912215ذكرنسيم عبدهللا عليوي مطشر٢٦تحالف الفتح١٠٩ذي قار56

ن جمعة٣٠تحالف الفتح١٠٩ذي قار57  1189912206ذكرشاكر مجيد حسي 

 1189912132انثىمروة فائق ذياب كريم٢٠تحالف الفتح١٠٩ذي قار58

 1189912071ذكرهاشم جميل حذية عبد٣٥تحالف الفتح١٠٩ذي قار59

 1189912032ذكرستار نعيم عبيد جثي ٣١تحالف الفتح١٠٩ذي قار60

 1189912016ذكرانوار هاشم سعد ذويب٣٢تحالف الفتح١٠٩ذي قار61

ن١٧تحالف الفتح١٠٩ذي قار62  1189912012ذكركريم هاشم ريكان حسي 

ي موىس١٣تحالف الفتح١٠٩ذي قار63
ي ماضن

 1189911493ذكرجعفر رديثن

 1189911297ذكررياض شليبة عبدهللا ال وشاح١٨تحالف الفتح١٠٩ذي قار64

 1189911276ذكرباسم كاظم قاسم حافظ٧تحالف الفتح١٠٩ذي قار65

ي صبيح٣٧تحالف الفتح١٠٩ذي قار66
 1189911230انثىايمان محمد راضن

 1189911202انثىفاطمة محمد خضن مهدي١٦تحالف الفتح١٠٩ذي قار67

 1189911141ذكرمصطفن ابراهيم عاجل محسن١٩تحالف الفتح١٠٩ذي قار68

 118991990ذكرعلي عدنان جبار مطشر٣٣تحالف الفتح١٠٩ذي قار69

 118991878انثىافراح مسافر عبدالمطلب محمد٢٨تحالف الفتح١٠٩ذي قار70

 118991838ذكررياض عبدالحمزة مرزة تايه٢٥تحالف الفتح١٠٩ذي قار71

ي٣٦تحالف الفتح١٠٩ذي قار72
 118991506انثىجنان جاسم مدلول  ناىسر

 118991288ذكرقحطان وناس طعمه شويط١١تحالف الفتح١٠٩ذي قار73

 11899164ذكرجبار جاسم واجد شيال٢٢تحالف الفتح١٠٩ذي قار74

 11899163ذكراليوجد مرشح٣٤تحالف الفتح١٠٩ذي قار75

 11899158ذكراليوجد مرشح٢١تحالف الفتح١٠٩ذي قار76

فائز837897756ذكركاطع نجمان جلود ضيدان٧ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار77

فائز837897585انثىزينب وحيد سلمان علي٤ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار78

فائز837896914ذكرعبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيل١ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار79

 837896661ذكرخالد عبيد جازع علي٢ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار80
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 837896128ذكرعباس جابر محمد جواد٣ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار81

ي علي ضيف هللا٢٥ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار82
 837895579ذكرداخل راضن

ي حيوان٦ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار83
 837894923ذكرشاكر دشر خفن

ن جي ٥ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار84  837894014ذكراسعد رزاق حسي 

 837893935ذكرعلي  سالم زوير مسي ١١ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار85

يدة١٧ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار86  837893756انثىنوال جمعة ونان شر

ايمان حميد علي  زغي ١٢ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار87
 837893271انثى

 837892427ذكرحيان غالب حمودة مزيعل٣١ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار88

 837891673ذكرغزوان كاظم منشد مناجي٨ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار89

ن عزيز جراد صالح١٤ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار90  837891559ذكرحسي 

 837891461ذكركمال علي  خضي  خلف٩ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار91

 837891292انثىوفاء وهاب عبدالستار جي ١٦ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار92

 837891001انثىنعيمة ثجيل نصيف علي٢٤ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار93

 83789894ذكرمرتصن نعيم  كاظم عطية٢٧ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار94

ي٣٢ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار95
 
 83789817انثىسكينة كاظم حميدي عات

 83789785انثىبتول ذياب محمد شتيت٢٠ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار96

 83789695ذكرعامر عبد الرزاق عطية حسن٣٠ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار97

 83789658ذكرصادق نور مهدي نعمة١٣ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار98

 83789612ذكرمحمد وحيد تايه عليوي١٥ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار99

 83789566ذكرعلي  كريم ضيدان طالب١٩ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار100

 83789559انثىامنة لطيف علي محمد٢٢ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار101

ي٣٤ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار102  83789425انثىزينب عبدالهادي دايخ كنج 

ن  حمود دشر عبيد٢٦ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار103  83789392ذكرعبدالحسي 

 83789366ذكرمحمد عودة خضي  زغي ١٠ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار104

 83789321ذكرعواد كاظم خشان  يوسف١٨ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار105

س٢٩ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار106  83789259ذكركريم  حاتم طلب هي 

ن٣٣ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار107  علي حسي 
 83789187انثىهدى مصطفن

 83789174انثىخديجة حمد عيىس يوسف٣٧ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار108

مياسم علي  عبود عليعل٢١ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار109
 83789146انثى

ى عيدان ثجيل محمد٣٥ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار110  83789133انثىبشر

 83789133انثىاالء ماجد محمد هليل٢٨ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار111

ن٣٨ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار112  8378952ذكرمحمد عباس شايع حسي 

ن محمد٣٦ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار113  8378932ذكرعلي  عبدالكريم عبدالحسي 

 8378931ذكرعلي  محمد علي خليف٢٣ائتالف دولة القانون١٥٢ذي قار114

فائز8157514241ذكرعمار طعمة عبد العباس شناوة٢ائتالف النض١٥٨ذي قار115

فائز815758676انثىعال  عودة اليذ شناوة٤ائتالف النض١٥٨ذي قار116

ن ماجد فايز منشد١١ائتالف النض١٥٨ذي قار117 فائز815758627ذكرحسي 

 815754165ذكرغزوان علي  محمد منشد٩ائتالف النض١٥٨ذي قار118

ن عذيب حمد٥ائتالف النض١٥٨ذي قار119  815754088ذكرهالل حسي 

 815753808ذكرمحمد عبد الستار جبار عبد الحسن١٣ائتالف النض١٥٨ذي قار120
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 815753634ذكرصادق حميدي ابراهيم عبد هللا١ائتالف النض١٥٨ذي قار121

ن٧ائتالف النض١٥٨ذي قار122  815753169ذكرعلي  خصاف  عطية حسي 

 815752973ذكربديع لبنان عبد الرزاق عبد الهادي١٤ائتالف النض١٥٨ذي قار123

 815752425انثىخديجة جابر محمد جواد١٦ائتالف النض١٥٨ذي قار124

 815752246ذكرعزيز نعمة عزيز نعمة٣٢ائتالف النض١٥٨ذي قار125

 815752152ذكراباذر عمر  فليح حسن٦ائتالف النض١٥٨ذي قار126

 815752030انثىاشواق طالب حميد كاطع١٢ائتالف النض١٥٨ذي قار127

 815751563ذكرحيدر خشن جابر جعفر٣ائتالف النض١٥٨ذي قار128

 815751252انثىامل عايز عبد هللا نجاح٨ائتالف النض١٥٨ذي قار129

 815751249ذكرعبدالكاظم جاسم صيوان غويص١٠ائتالف النض١٥٨ذي قار130

 815751074ذكرمزعل ذعار ذياب نارص١٧ائتالف النض١٥٨ذي قار131

 815751037انثىنضال عباس مزعل عطية٢٤ائتالف النض١٥٨ذي قار132

ي٢٢ائتالف النض١٥٨ذي قار133  815751002ذكرمحمد جاسم نعمة مشر

يف١٥ائتالف النض١٥٨ذي قار134 ن شر ن عبد االمي   عبد الحسي   815751000ذكرحسي 

 81575921ذكرحازم ابراهيم حسون نارص٢٧ائتالف النض١٥٨ذي قار135

ي عبد زبيل٢٨ائتالف النض١٥٨ذي قار136
 81575895انثىابتسام منجن

 81575880ذكرنجم عباس جي   عطية١٨ائتالف النض١٥٨ذي قار137

 81575687ذكراحمد كريم عبد الجبار عبد هللا١٩ائتالف النض١٥٨ذي قار138

 81575658انثىزينب مسي  يوسف بدر٣١ائتالف النض١٥٨ذي قار139

 81575646ذكرحسن صالح خضن صالح٢٣ائتالف النض١٥٨ذي قار140

 81575518ذكرقيض عبد الحسن جعفر فري    ح٣٠ائتالف النض١٥٨ذي قار141

 81575397انثىعاتقة جياد كاظم حسون٢٠ائتالف النض١٥٨ذي قار142

 81575366ذكرقاسم اليذ بياد علي٢٥ائتالف النض١٥٨ذي قار143

 81575336ذكرسعد صالح جي  خواف٢١ائتالف النض١٥٨ذي قار144

 81575321انثىمنتىه غازي صاحب نارص٣٧ائتالف النض١٥٨ذي قار145

 81575256ذكراركان معيدي عكال شلوك٣٤ائتالف النض١٥٨ذي قار146

 81575247ذكرمرتصن عبد الزهرة عجرش شبيب٣٣ائتالف النض١٥٨ذي قار147

ن مهوس٣٦ائتالف النض١٥٨ذي قار148  81575199ذكرغانم جي  حسي 

ن٢٦ائتالف النض١٥٨ذي قار149 ن جمعة عبد حسي   8157570ذكرحسي 

ي٣٥ائتالف النض١٥٨ذي قار150
 
 8157525انثىاسيل عباس داود شات

 8157517ذكرقاسم عبدالقادر علي محيسن٢٩ائتالف النض١٥٨ذي قار151

ي١١٨ذي قار152
ن صباح بارح٧تيار الحكمة الوطثن فائز563615126ذكراسعد ياسي 

ي١١٨ذي قار153
فائز563614414ذكرستار جبار عباس طاهر٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار154
 563614262ذكرعزيز كاظم علوان الزغي ١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار155
ي١١تيار الحكمة الوطثن

 563614083ذكرعطا ساجت بشي  ثويثن

ي١١٨ذي قار156
 563613437ذكررجاح مطرود مزعل سفاح٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار157
 563613416انثىاجيال كريم سلمان مجي٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار158
 563613054ذكرسالم سعيد منشد عكاب٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار159
ن جليل ظاهر١٤تيار الحكمة الوطثن  563613005ذكرعلي  حسي 

ي١١٨ذي قار160
 563612803ذكرعادل عويد جهيلي جابر٣١تيار الحكمة الوطثن
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ي١١٨ذي قار161
 563612452ذكرمؤيد حمد سليمان منصور٢٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار162
 563612152ذكررافع فائق سفاح كزار١٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار163
 563611752ذكرمحمد كاظم لكاش طاهر٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار164
ي٣٥تيار الحكمة الوطثن

ن
 563611716ذكرعلي  راشد خنفر صاف

ي١١٨ذي قار165
 563611168ذكرعبدهللا  موحان عبد هللا اسماعيل٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار166
 563611040ذكرمحمدصالح علوان حياوي علي٢٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار167
 علي خشان٢٦تيار الحكمة الوطثن

ن  56361973ذكرعلي حسي 

ي١١٨ذي قار168
ن نمر عبد هللا عطشان٢٢تيار الحكمة الوطثن  56361952ذكرحسي 

ي١١٨ذي قار169
 56361904انثىزينب خلف نعمة طعمة١٧تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار170
 56361891انثىرنا كامل كاظم فاضل٢٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار171
يف  سعيد ثاجب٣٢تيار الحكمة الوطثن  56361849انثىدالل شر

ي١١٨ذي قار172
 56361809انثىشيماء صدام زغي  عطشان٢٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار173
 56361699انثىفاطمة احسان عبد سعدون٣٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار174
 56361689ذكركريم  شحان ساجت مشتت١٥تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار175
 56361642انثىندى صباح كاظم جاسم٢٨تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار176
ن عويد١٣تيار الحكمة الوطثن  56361453ذكرعامر علي  حسي 

ي١١٨ذي قار177
 56361445ذكرعبدالحسن  عبد هللا خليف  مظلوم٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار178
 56361403انثىايمان محمد سعدون حمد١٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار179
 56361379ذكرمؤيد حميد هاشم طاهر٢١تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار180
 56361337انثىابتسام عبد المحسن ثجيل دويش١٢تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار181
ن واجد محمد١٨تيار الحكمة الوطثن  56361277ذكرحبيب  امي 

ي١١٨ذي قار182
ن عليوي١٩تيار الحكمة الوطثن ي هادي  حسي   56361228ذكرناج 

ي١١٨ذي قار183
 56361162ذكرعالء محمد علي حسن علي٣٠تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار184
ي نارص٢٣تيار الحكمة الوطثن

ن
 5636196ذكرحسن  جراد هات

ي١١٨ذي قار185
 5636185انثىانعام غضبان  رواش زاير٣٦تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار186
 5636182ذكرعباس جعفر جواد حمود٣٣تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار187
 5636161ذكرمجيد حاتم سهر علي٢٩تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار188
 5636161ذكرعلي عجرش عيىس سدخان٣٤تيار الحكمة الوطثن

ي١١٨ذي قار189
يشح٣٧تيار الحكمة الوطثن ن  علوان شر  5636159ذكركريم  حسي 

ي٣١حركة ارادة١٨٨ذي قار190
 200242984ذكرعلي  حسن  عبد  راضن

 200241645ذكرحسن عجيل  عويد كيطان١٥حركة ارادة١٨٨ذي قار191

 200241510انثىزينب سمي  كاطع عبود٤حركة ارادة١٨٨ذي قار192

 200241313ذكرفريد خلف محمد خزعل٢١حركة ارادة١٨٨ذي قار193

 200241269ذكرستار جبار ورور فرج١٠حركة ارادة١٨٨ذي قار194

 200241058انثىوفاء يوسف حميد يعقوب٣٣حركة ارادة١٨٨ذي قار195

ن١حركة ارادة١٨٨ذي قار196  200241055ذكرمحمد ابراهيم محمد حسي 

 20024781ذكراحمد كاظم فهد حميد٦حركة ارادة١٨٨ذي قار197

شاب١٧حركة ارادة١٨٨ذي قار198  20024772ذكرقيس درعان  لكطان شر

 20024643ذكرعلي  سالم محمد لهمود٢٥حركة ارادة١٨٨ذي قار199

 20024566ذكرماجد كاظم عودة ذياب١١حركة ارادة١٨٨ذي قار200
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ن عبد هللا زوري٢٢حركة ارادة١٨٨ذي قار201  20024552ذكرسعد حسي 

 20024511ذكرشعالن نارص مزبان علي٣٤حركة ارادة١٨٨ذي قار202

 علي  عويش محمد٥حركة ارادة١٨٨ذي قار203
ن  20024438ذكرحسي 

 20024436ذكرعلي  لفتة صالح غريب٩حركة ارادة١٨٨ذي قار204

 20024324ذكرجاسب زعالن حسج ناشور٢حركة ارادة١٨٨ذي قار205

ن عبد سمي  جودة١٤حركة ارادة١٨٨ذي قار206  20024320ذكرمحمد حسي 

ن رزاق عزام عريبش٣٠حركة ارادة١٨٨ذي قار207  20024313ذكرحسي 

ن٢٠حركة ارادة١٨٨ذي قار208  20024255انثىهناء حامد ياش حسي 

 20024208انثىاحالم  جاسم محمد كايش١٦حركة ارادة١٨٨ذي قار209

ي جي  عطية٢٦حركة ارادة١٨٨ذي قار210
ن شمجن  20024208ذكرحسي 

 20024173ذكرخليل عودة حسن خليل١٣حركة ارادة١٨٨ذي قار211

يف عبود٧حركة ارادة١٨٨ذي قار212  20024173ذكرمحمد يعقوب شر

ن عبد الحسن٨حركة ارادة١٨٨ذي قار213  20024172انثىباسمة  نارص حسي 

 20024170انثىهديل عناد حليان  فليح٢٤حركة ارادة١٨٨ذي قار214

 20024166ذكرشمال حسناوي محيسن عباس٢٨حركة ارادة١٨٨ذي قار215

 20024161ذكرعلي  عفراوي فهد رزاك٢٣حركة ارادة١٨٨ذي قار216

 20024152انثىانوار طالب كاظم حسن٣٢حركة ارادة١٨٨ذي قار217

 20024117ذكراحمد فاضل اسماعيل جاسم١٨حركة ارادة١٨٨ذي قار218

 2002461ذكراليوجد مرشح٣حركة ارادة١٨٨ذي قار219

 2002449انثىرشا جاسم عباس صكر١٢حركة ارادة١٨٨ذي قار220

 2002412ذكرضياء  جي  كويش رشج١٩حركة ارادة١٨٨ذي قار221

ي٢٧حركة ارادة١٨٨ذي قار222
 2002412انثىسارة  اجود مجبل مليفن

 200246انثىكوثر مزعل عايز كحيط٢٩حركة ارادة١٨٨ذي قار223

يف١ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار224 ن شر  135772376ذكرعادل عبد الواحد عبد الحسي 

ي مزعل٨ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار225  135771313انثىصفا طالب حرت 

 علي  سلمان صالح٢ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار226
ن  135771146ذكرحسي 

 135771127ذكرزهي  سلمان صالح طروم١٨ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار227

ي مغامس٣ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار228
 
 علي  عات

ن  135771109ذكرحسي 

 13577723ذكرمطلك محمد طالك عيد٥ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار229

 13577582انثىخلود  عبد الرزاق عبد هللا عبدالرزاق٢٤ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار230

 13577545ذكربرزان خليل لطيف فرهود٢٦ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار231

ن خشان حسن  جاسم١١ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار232  13577488ذكرحسي 

 13577440ذكرعلي  عني  هويرف مخلص١٩ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار233

 13577402ذكرقتادة صالح فنجان محمد٩ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار234

 13577289انثىلميس صادق هاشم محمدعلي١٢ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار235

نوال غازي تركي لفيلف٤ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار236
 13577236انثى

 13577195انثىازهار عبد عزيز عسكر١٦ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار237

ي١٣ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار238 يدة مشي   13577168ذكرزيارة ارزي    ج شر

 13577166ذكراحمد  جاسم محمد جار هللا١٤ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار239

 13577159ذكرخالد عذاب خضي  عتيمي٧ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار240

Page 6 of 10



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

ن٦ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار241  13577149ذكرمحمد عبد الواحد جياد حسي 

 13577102ذكرمحمد عباس صالح مهدي١٥ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار242

ن محمد٢٧ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار243  13577102ذكرمحمد عبدالكريم عبدالحسي 

ن ريسان مكطوف دخيل٢٥ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار244  1357785ذكرحسي 

ي عبد المحسن٢٠ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار245
 1357783انثىاطياف  عبد المجيد عبد الغثن

 1357779ذكرمحمد  محسن زامل محمد٢٢ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار246

 1357747ذكراليوجد مرشح١٠ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار247

 1357746ذكرفاضل عباس صالح مهدي٢١ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار248

 1357744ذكرياش جاسم عسكر صبيح١٧ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار249

 1357729انثىايام  عبدالكريم عجمي بغيل٢٨ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار250

 1357718ذكرمحمد  علي  مرير وسيج٢٣ائتالف الوطنية١٨٥ذي قار251

ن  عبد الرضا اعوج محمد١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار252  7142993ذكرعبدالحسي 

 7142867ذكرثامر عجيل  معارج ال عمار٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار253

 7142696ذكربشي  غافل كطران صنات٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار254

 7142648ذكرمرتصن كامل عبد  محمد١٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار255

 7142487ذكرلطيف فرحان حطاب فرج١٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار256

ي مسي  كزير حامي٥ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار257  7142421ذكرصي 

 7142381ذكرجاسم محمد خليف  هيدل٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار258

ن١٣ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار259  7142261انثىزينب جبار ثجيل حسي 

 7142256ذكرمحمد فالح جي  علي٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار260

 7142248ذكركاظم زبون مطر غالي١٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار261

ي١٨ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار262 ن مشر  7142244انثىمنال نارص حسي 

 7142213انثىشيماء عجرش لفلوف مايع١٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار263

 7142210ذكركاظم هادي محيسن جاسم٧ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار264

 7142202ذكركامل كاظم فهد عبود٩ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار265

احالم  مزعل نجم علي١٠ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار266
 7142191انثى

 7142178انثىوديان عبد   داحس فيصل١١ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار267

 7142156ذكركريم  كاظم جابر حمد٤ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار268

 714262ذكرمحمد خماط صكبان عبيد١٢ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار269

 71426ذكرمهند عادل محسن عايد١٦ائتالف كفاءات للتغيي ١٣٤ذي قار270

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار271
ن
ي سلمان٩التحالف المدت

 35161325ذكرسعد رسن منجن

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار272
ن
 3516591ذكرفخري طاهر فليح طربوش٥التحالف المدت

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار273
ن
 3516277ذكرمني  مالك عليوي فرج١التحالف المدت

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار274
ن
ن١٠التحالف المدت اس احمد نارص حسي   3516185انثىني 

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار275
ن
ن ياش٨التحالف المدت جنان علي  عبد الحسي 

 3516143انثى

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار276
ن
 3516135ذكرنصي  مظلوم غصة علي٦التحالف المدت

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار277
ن
 3516120ذكرباسم محمد شويل منشد٢التحالف المدت

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار278
ن
 3516112ذكرسالم هاشم خيون موىس٧التحالف المدت

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار279
ن
 351625ذكرشمد  شاكر حميد شوكان٣التحالف المدت

ي الديمقراطي١٠٦ذي قار280
ن
ي عبد الرحيم عمران فارس٤التحالف المدت

ن
 351623انثىامات
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 32321236ذكرخالد محسن عالوي شوكان١تمدن١٣٦ذي قار281

 3232552انثىرسل جواد عجيل جويد٢تمدن١٣٦ذي قار282

 3232522ذكررحيم بلبول طينة فضالة٣تمدن١٣٦ذي قار283

 3232228انثىايمان كاظم طاهر محمد٤تمدن١٣٦ذي قار284

 323295ذكرمحمد   هادي عطية والي١٠تمدن١٣٦ذي قار285

ي٥تمدن١٣٦ذي قار286
 323274ذكرحسن فليح  حسن سبث 

 323218ذكررعد راشد صالح لفتة٨تمدن١٣٦ذي قار287

 323216انثىاليوجد مرشح٩تمدن١٣٦ذي قار288

ن الزم٦تمدن١٣٦ذي قار289  323211ذكرمشتاق جبار حسي 

لمياء فاضل مطرود مجلي١١تمدن١٣٦ذي قار290
 32327انثى

 32325ذكرعلي  عودة  شنجار غيالن٧تمدن١٣٦ذي قار291

 993669ذكراسوان سالم صادق ساوا١حركة بابليون١٦٦ذي قار292

 99340انثىبيدء خضن بهنام يعقوب٥حركة بابليون١٦٦ذي قار293

و يعقوب١٠حركة بابليون١٦٦ذي قار294  99324انثىرغد يوسف كي 

 99311ذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياس٢حركة بابليون١٦٦ذي قار295

 9937ذكررعد نارص شعيا يوسف٨حركة بابليون١٦٦ذي قار296

ي توما٩حركة بابليون١٦٦ذي قار297
 9935ذكرفاضل توما بثن

 9935ذكرفائز عبد ميخا هرمز٣حركة بابليون١٦٦ذي قار298

 9932ذكردريد جميل ايشوع سمعان٤حركة بابليون١٦٦ذي قار299

ن خوشابا٧حركة بابليون١٦٦ذي قار300  9931ذكراشور يلدا بنيامي 

ن مكرديج هاكوب اوهانيسيان٦حركة بابليون١٦٦ذي قار301  9931انثىكارمي 

 90663انثىلمياء شاوي فنجان مهنا١لمياء شاوي الهاللي١٥٥ذي قار302

 82663ذكررعد جبار صالح معيلو١رعد جبار صالح١٥٠ذي قار303

ي١١٦ذي قار304
يف جوده سهر١نوفل الناىسر  70266ذكرنوفل شر

 49034ذكرسالم نعيم عطية ماهود١الدكتور سالم نعيم عطيه ماهود١١١ذي قار305

 46941ذكرنجيب صليوا اسحق حبش٤أبناء النهرين١٥٤ذي قار306

 46939انثىفاتن غانم خليل بهنام٥أبناء النهرين١٥٤ذي قار307

ن داود يوخنا١أبناء النهرين١٥٤ذي قار308  46923ذكرميخائيل بنيامي 

 46922ذكرسامر سعدهللا ماروثا دديزه٧أبناء النهرين١٥٤ذي قار309

 46918انثىمثن يوخنا ياقو نيجروان٢أبناء النهرين١٥٤ذي قار310

 46917ذكرعادل ميخا داود جبو٦أبناء النهرين١٥٤ذي قار311

 46917ذكرباسل كوركيس حنا اسحق٣أبناء النهرين١٥٤ذي قار312

 4696ذكروعد عيىس صليوه كوريال٨أبناء النهرين١٥٤ذي قار313

 4694ذكرنينف كوركيس توما كوركيس١٠أبناء النهرين١٥٤ذي قار314

 4692انثىاخالص مث  يعقوب مث ٩أبناء النهرين١٥٤ذي قار315

ي١١٥ذي قار316
 36834ذكرعزيز عمانوئيل كوركيس ايليا٦اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار317
ي ايليا٧اتحاد بيث نهرين الوطثن  36827ذكرجوزيف صليوا سث 

ي١١٥ذي قار318
 36820ذكرصباح ميخائيل برخو كوركيس١اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار319
 36819ذكراوشانه حزيران نيسان اوشانه٥اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار320
 36816انثىخالدة سليمان الياس بطرس٢اتحاد بيث نهرين الوطثن
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ي١١٥ذي قار321
 36815ذكرفارس سامي يوسف مالك٩اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار322
 36812انثىنضال توما اوراها توما٤اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار323
 3688ذكرابراهيم حنوش الياس حنوش٣اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار324
 3688ذكرحازم يوسف كوركيس عوديش٨اتحاد بيث نهرين الوطثن

ي١١٥ذي قار325
 3683انثىسلم عبداالحد يوسف بهنام١٠اتحاد بيث نهرين الوطثن

 36090ذكرنجيب اصليوه حيدو هرمز١ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار326

 36021ذكرحكمت داود جبو حيدو٢ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار327

 36011ذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرس٣ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار328

 36010ذكررائد جمال نشأت اندريا٦ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار329

و اثناس٨ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار330  3607انثىبلسم جوزيف بي 

 3606انثىايفان فائق يعكوب زيا١٠ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار331

 3605ذكرعدي  عصام وديع الياس٧ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار332

ي شمو٤ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار333
ي دنو بث 

ن
 3605انثىكاف

 3605ذكرهوكر اندراوس يلدا سلمان٥ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار334

 3601انثىسعاد مرقوس مرقوس منصور٩ائتالف الكلدان١٣٩ذي قار335

 29140انثىان نافع اوىسي بلبول٣ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار336

 29137ذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ٢ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار337

 29121ذكريونادم يوسف كنه خوشابا١ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار338

 29117ذكرعماد يوخنا ياقو يوخنا٥ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار339

 2919ذكردريد حكمت طوبيا زوما٤ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار340

ي ابراهيم كوريال ميخائيل٧ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار341
ن
 2918ذكرهات

 2916انثىمثن شحان صندو هرمز٩ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار342

ي٦ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار343
 حنا كرومي مث 

ن  2915انثىفرجي 

 2912ذكرشمعون شليمون ايشو شليمون١٠ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار344

ي٨ائتالف الرافدين١٤٤ذي قار345
 2911ذكرباسم حبيب اسطيفو مث 

ي١٦١ذي قار346
ى
 27223ذكرحارث شنشل طليع سنيد١حارث شنشل الحارت

 25350ذكرفراس كوركيس عزيز كوركيس١الدكتور فراس كوركيس عزيز١٠٥ذي قار347

ي االشوري١١٣ذي قار348
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات  19618ذكركوهر يوحنا عوديش بيبا٥المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣ذي قار349
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات ي داود١المجلس الشعث 

 19614ذكررائد اسحق مث 

ي االشوري١١٣ذي قار350
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات  19610ذكرفرج عيىس يعقوب عبدالمسيح٣المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣ذي قار351
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات  1969ذكربدري ميخائيل وردا ميخائيل٨المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣ذي قار352
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات ي ججو نونه٧المجلس الشعث 

 1968انثىميسون مث 

ي االشوري١١٣ذي قار353
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات ي٢المجلس الشعث 

 1967ذكرغزوان رزق هللا الياس مث 

ي االشوري١١٣ذي قار354
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات ن ادور مخو زكا٦المجلس الشعث   1967انثىكارولي 

ي االشوري١١٣ذي قار355
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات  1966انثىنهلة منصور عيىس لورنس٤المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣ذي قار356
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات  1964انثىريحان حنا ايوب شكرو٩المجلس الشعث 

ي االشوري١١٣ذي قار357
ن
ي الشيات

ن
ي الكلدات  1963انثىدنيا رفائيل عوديشو شمعون١٠المجلس الشعث 

ي ثامر١٢٦ذي قار358 ي ثامر مطي ١رحيم لعيث   14313ذكررحيم لعيث 

 12411ذكرنشأت مبارك صليوا منصور١حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار359

 1247ذكرميش كريم موىس منصور٢حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار360
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 1245ذكرلؤي عادل يوسف بطرس٣حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار361

اس زهي  حنان بولص٦حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار362  1244انثىني 

 1243ذكرنبيل طلعت نارص فتوجي٤حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار363

 1242انثىاحالم شاكر شابا كريم٧حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار364

 1242ذكرماهر بهنام يوسف بطرس٥حركة تجمع الشيان١٣١ذي قار365
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