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قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
715انثىسليمحسنجمالبه هره4كوردستان/عيَراق (

8,512ذكرحسنيمولودكريمادريس2يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

5,073ذكرعبداهللويسىسعيدعقيل1يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

3,690ذكرحمادسلطانهذالربيع3يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

2,079ذكرحمدابوبكررسولمحمد5يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,075انثىحضرتياغااحمدفريال4يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

134انثىمحمداحمدمحموددلخؤش6يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
2,522ذكرمحمدعبداهللاحمدهندرين2ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
1,870ذكراحمدمولودقادرفاخر1ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
302ذكراحمدعربرضوانسالم3ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
157انثىحسنقادرصابربةناز4ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
128ذكراسماعيلقادرحيدربشدار5ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
120انثىمحمدجوامريمحمدسروه8ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
61ذكرمحمودشريفمحمدعبدالكريم7ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
51ذكرحاجىاحمدمالنه وروز9ديموكراتى كوردستانى

1,585ذكرحاجياحمدطهكمال1بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

881ذكرمحمودعزيزصالحعلي2بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

54ذكراسماعيلمصطفىسليميوسف5بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

24انثىعليلطفيزيادكوالر4بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

691انثىعباسمحمدعبدالوهابسلفى1الجبهة الرتكمانية العراقية206

390ذكرخلفرشيدسلماننور الدين4الجبهة الرتكمانية العراقية206

300ذكريونسحلباومحمدعامر2الجبهة الرتكمانية العراقية206

237انثىعليمحمودرمزيهيمان3الجبهة الرتكمانية العراقية206

467ذكرخليفةبهاءالدينفاروقمحمد1ائتالف الوطنية239

97ذكرهرمزقيصرسالمسنان2ائتالف الوطنية239

23ذكرمريخانمام كاكصديقساالر5ائتالف الوطنية239

11ذكرسعيدفهميحسنعمر4ائتالف الوطنية239

10انثىصالحمحمدعبدالرزاقخلود3ائتالف الوطنية239

7ذكرسلمانعليحسنيعلي6ائتالف الوطنية239

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة االنبار

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

14,648ذكراحمددليناصرمحمد3متحدون لالصالح259

9,853ذكرعلياحمدعطيةاحمد15متحدون لالصالح259

8,620ذكرعليحديدريكانمحمد19متحدون لالصالح259

7,570ذكرمحيسنعبيدمحمدخالد30متحدون لالصالح259

6,455ذكرسحابحسنعليسلمان1متحدون لالصالح259

6,083ذكرمركبصايلهاديكمال6متحدون لالصالح259

4,771ذكرشالشعوادخلفجابر2متحدون لالصالح259

3,470انثىصياحمهناسايرنجاة12متحدون لالصالح259

3,334ذكرمحمدمحيسنعبداهللخالد5متحدون لالصالح259

2,040انثىغالبخليفةمحمدسميعه4متحدون لالصالح259

2,000انثىعباسعبداحمدسهى10متحدون لالصالح259

1,485ذكرخلفعنرتتركيسهيل17متحدون لالصالح259

1,468ذكرعبداهللظاهرابراهيمثامر7متحدون لالصالح259

1,350ذكرعبدحمدعبودوليد9متحدون لالصالح259

1,288انثىخليلحبيبعايفنادره22متحدون لالصالح259

1,254ذكرمحمدعجيلناجيباسم11متحدون لالصالح259

1,239انثىلطيفباقرطارقسيناء28متحدون لالصالح259

948انثىحماشاليفاحمدسلمى29متحدون لالصالح259

857انثىعبطانحماديموسىايمان8متحدون لالصالح259

821ذكرشبيبعبدخلفمحمد20متحدون لالصالح259

292ذكرعليدلفخلفخضري13متحدون لالصالح259

267ذكرمسلطابراهيماحمدعماد14متحدون لالصالح259

163ذكرابراهيمخليلاسماعيلايوب21متحدون لالصالح259

67ذكرعبيدعبدالرحمناسامةزيد18متحدون لالصالح259

28انثىحميدسلمانعبدالحميدلينه16متحدون لالصالح259

23ذكرسعدونعلياحمدستار23متحدون لالصالح259

18انثىاحمدحسنخليلعطاء24متحدون لالصالح259

16ذكرحسننايفزعاراسماعيل25متحدون لالصالح259

9ذكرمصلحمرعيعباسعبدالكريم27متحدون لالصالح259

25,480ذكرحماديعبدمحمدقاسم1ائتالف الوفاء لألنبار271

8,119ذكرمحمدفارسطهفارس7ائتالف الوفاء لألنبار271

7,785ذكرالفاضلعبداللطيفخميسعادل10ائتالف الوفاء لألنبار271

3,045ذكرهاللفهدمحمدناصر9ائتالف الوفاء لألنبار271

2,154انثىمحسنخليفةجبارنهلة4ائتالف الوفاء لألنبار271

2,053ذكرمحمدنطاححمدعماد6ائتالف الوفاء لألنبار271

1,517ذكرمحمدمهنهرشيدياسر11ائتالف الوفاء لألنبار271

1,267ذكرحمدخلفعليحسني22ائتالف الوفاء لألنبار271

1,237ذكرحنتوشعبدفتحيبالل25ائتالف الوفاء لألنبار271

1,128انثىصالحعبدالهاديعبدالجبارشذى16ائتالف الوفاء لألنبار271

868انثىحماديكاملعبدالواحدهدى8ائتالف الوفاء لألنبار271

802ذكرحمدشهابعبدعبداهلل17ائتالف الوفاء لألنبار271

713ذكرعبدجاللعودةخميس14ائتالف الوفاء لألنبار271

562انثىشايفعبدمحسنابتسام12ائتالف الوفاء لألنبار271

407ذكرحمودجزاعخلفخالد 26ائتالف الوفاء لألنبار271

216انثىرستمعبدالحميدفخريمها28ائتالف الوفاء لألنبار271

195انثىسبعضبعرياضابتهال20ائتالف الوفاء لألنبار271

115ذكردحلمحمدكاملسداد2ائتالف الوفاء لألنبار271

115انثىعبداهللسرهدفاضلامل24ائتالف الوفاء لألنبار271

114ذكرمنسيمحمدخلفعبدالجبار21ائتالف الوفاء لألنبار271

78ذكرحبيبحنشلزبنباسم13ائتالف الوفاء لألنبار271

64ذكرثامرمحمدطلبحامد18ائتالف الوفاء لألنبار271

32انثىعبدالحميدعبدالجبارشاكرسوسن29ائتالف الوفاء لألنبار271

20ذكرشاهرحلبوسمحمدخليل27ائتالف الوفاء لألنبار271

17ذكرمشهورصالحمهيديفاضل19ائتالف الوفاء لألنبار271

17ذكروحيدعوادمرعيقاسم30ائتالف الوفاء لألنبار271

8ذكرعبدالغنيعبدالوهابعبدالكريمتغلب15ائتالف الوفاء لألنبار271

3ذكرمحمدسليمانعويدحمود23ائتالف الوفاء لألنبار271

10,299ذكرعبدالقادرعبدالكريممحمدجنيد3ائتالف الوطنية239

7,242ذكرعمرمطلكعبيدحامد1ائتالف الوطنية239

5,624ذكرشبيبعمرعبداملحسننعيم13ائتالف الوطنية239

5,388ذكرعليضايعمخلفكامل11ائتالف الوطنية239

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة اربيل

رقم
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

57,496ذكرهيبةاهللمحمودنورالديناردالن1الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

24,377ذكربرايممصطفىكرمعرفات17الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

19,811ذكرمحمدامنيرشيدصديقطارق13الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

17,708ذكرعزيزاسماعيلعبداهللسريوان10الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

17,609ذكرياسنيحكيمخليلخوشه وى7الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

15,658ذكرخانكورهعزيزخسرو6الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

14,179ذكردرويشطهمحمدشوان11الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

13,242ذكرخالدمحمودعادلجوتيار5الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

12,249ذكرجميلعثمانعبداهللعلي21الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

12,050ذكرحمادىزردهقادرمراد27الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

11,763ذكراسماعيلمحمودرضابشارت3الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

11,104ذكرعليعزيزحسنعزيز18الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

8,713ذكرابابكرحمدجوهرفارس22الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

8,655انثىاسعدعبدالكريممصلحبرييوان8الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

8,547انثىهمزه مالخالعنرتندى30الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

7,593ذكرطهحمدحمدطه14الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

7,435ذكرامنيمحمداسماعيلاياد2الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

6,738ذكركمالعبداهللمصطفىكامران25الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

6,541انثىرسولعزيزحسنيجيمن20الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,943ذكرمحمدتوفيقصادقفيصل23الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,723ذكراسماعيليونسفاضلزيتو9الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,058انثىسمنيشاكرعبداهللئه خته ر4الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

4,626ذكراسماعيلعبداهللعثمانمهدى29الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

4,384ذكرعليقادرخورشيدعبداهلل15الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,760ذكرجرجيسمحمدسعداهللمحمد26الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,197ذكراسماعيلعمرسليمعلي19الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,198انثىامنيعبدالصمدطلعتباكزه12الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,968انثىابراهيمتوفيقعباستافكه16الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,942انثىشيخ محمدمالصادقعليماجده24الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,889انثىعثمانغفورفائقميسون28الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

76,380ذكرمحموداحمدعبداهللئاريز1يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

9,911ذكرمولودعمرمحمدعبدالقادر7يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

6,950ذكركانبيحسنرسولنوزاد3يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

6,001ذكرحمدامنيحسنيحسنحسني14يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,898ذكرمصطفىيوسفعمرابراهيم10يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,838ذكرابراهيمسعيدابراهيمبيشره و30يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,716ذكرعبداهللبرايمعبداهللخالد6يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,270ذكراومرعوالجوهرطارق21يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,222ذكرخضراسماعيلعمرعبدالغني2يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,218ذكرشريفحمدحامدعبداهلل23يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,762انثىبكرحسنيبكرسوزان24يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,408ذكراحمدسعيدحسنعمر27يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,320ذكراحمدرسولكمالعبدالخالق25يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,158ذكرمحمدعبداهللحسنبختيار5يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,025انثىتقى الدينياسنيتحسنيتارا28يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,919انثىووسوشريفمحمدبروين29يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,827ذكرحسنيقادررسولكامران9يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,572انثىعبداهللسعداهللمحمدنهله20يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,520ذكرسعيدمحمدعبداهللمحمد17يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,475ذكرطهعبداهللحسنبحري18يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,471انثىسرهنكمحمداسماعيلبرييفان8يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,400ذكربهابكرعبداهللبحريكريم15يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,357انثىزمانعبدالكريمحسنزوزان4يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,350ذكرحسنيمحمدابراهيمهوشيار22يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,304ذكرصادقجميلفاروقكاوه19يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,256ذكرقادرعثمانحمزهسليمان26يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,250انثىقادرحسنعثمانناز ه نني16يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,200ذكراحمدمحموداحمدئاسو11يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,049انثىعزيزصالحاسماعيلمزده12يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

456ذكرخدرحسنمصطفىسليمان13يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

32,945ذكرحويزمولودمحمدكاوه1طوران )التغيري(234

14,229انثىابراهيمقادرعبدالواحدسروه6طوران )التغيري(234

7,918ذكرحمدجراداسعدجولي11طوران )التغيري(234

4,006ذكرحمدعزيزمصطفىاراس4طوران )التغيري(234

3,026ذكرفارسعليعزيزوصفي2طوران )التغيري(234

2,904ذكراومرصويفمحمدكريم5طوران )التغيري(234

2,711ذكرعوالكريمعليكامه ران7طوران )التغيري(234

2,352ذكربكرخضرحاجيشفيق14طوران )التغيري(234

2,246انثىاحمدامنيعبدالرحمننازدار3طوران )التغيري(234

1,866ذكربالكعاربعبدالرحمنمحمد15طوران )التغيري(234

1,829انثىمولودقادرعبدالرحمنكوله باخ9طوران )التغيري(234

1,663ذكراسماعيلحمد امنيصديقادريس8طوران )التغيري(234

1,440انثىصالحرضامحمد طاهرنوروز27طوران )التغيري(234

1,367ذكرمولودعليسليمانكيالن10طوران )التغيري(234

1,259ذكررسولسليمانصالحوشيار28طوران )التغيري(234

1,213ذكرمحمدسليمانمحمدامنيعزالدين18طوران )التغيري(234

1,174انثىاحمدابراهيمعبداهللجنار16طوران )التغيري(234

1,096ذكررسولحمدعليلقمان13طوران )التغيري(234

1,093ذكرحسنيعزيزحسنيعبداهلل30طوران )التغيري(234

921ذكرحسنعبداهللمريخانحميد17طوران )التغيري(234

872ذكرابراهيمعبداهللاحمدعبداملجيد20طوران )التغيري(234

850ذكرقادرهمزهاسماعيلصابر29طوران )التغيري(234

683ذكرحسنمولوديوسفدانا24طوران )التغيري(234

626ذكرحسنقادرعليصباح21طوران )التغيري(234

615انثىزاناامنيعبدالوهابرمزية12طوران )التغيري(234

565انثىمصطفىابراهيمجعفرريزان19طوران )التغيري(234

540انثىمصطفىرسولمامندجيمه ن23طوران )التغيري(234

530ذكرحمداسماعيلعبدالحميدسرتيب26طوران )التغيري(234

501ذكرعليحسنيخطابفتاح25طوران )التغيري(234

449ذكرحويزعلياحمديوسف22طوران )التغيري(234

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
59,582ذكرخضرصالحهمزهسليم2كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
12,382ذكرسلطانخضرسعيدقادر1كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
1,040ذكرمصطفىعزيزعزيزياسني3كوردستان/عيَراق (
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1,010ذكرعبدشرموطمحمديوسف15ائتالف خالص254

755ذكررجببشريعبدالهاديمروان10ائتالف خالص254

345انثىوكاعيونسعليوسيم24ائتالف خالص254

341انثىحسنيفياضمهدييسرى8ائتالف خالص254

341ذكرعليحسنيمصطفىكمال29ائتالف خالص254

323انثىشويشمحمدخليفهمنال4ائتالف خالص254

177ذكرمحمدحسنتميمفراس27ائتالف خالص254

173ذكرحسنيمجيدحمدعبدالجليل11ائتالف خالص254

160ذكرسليمانمناجدمحمداياد6ائتالف خالص254

152ذكرمطلكعودهحبيبمنذر5ائتالف خالص254

139ذكرجاسمسلمانعودةاحمد18ائتالف خالص254

125ذكرحمدفرحانحمادعالء23ائتالف خالص254

110انثىاعكاشدايحمحسنوفاء30ائتالف خالص254

95ذكرحسنمخلفصالحسالم22ائتالف خالص254

84ذكرفرحانصادقمحمدليث25ائتالف خالص254

68انثىهاللرشيدساميمنتهى16ائتالف خالص254

53ذكرحمادياحمدحميدسعد21ائتالف خالص254

49انثىعبدناصربديويحمادلبنى20ائتالف خالص254

23ذكرظاهرعبدالفتاحشاكراكرم9ائتالف خالص254

8ذكرحمدخضراسماعيلعدي14ائتالف خالص254

4ذكرحسنمحمودشاكرحميد17ائتالف خالص254

0ذكرفرحاننوافرجاءعبدالسالم26ائتالف خالص254

0انثىشايفمحمدفوزيوداد28ائتالف خالص254

4,022ذكرجرادراشدمحمدجاسم2كرامة286

3,495ذكرمهناجميلسليمانعادل7كرامة286

1,726ذكرمحمدحسنيصبحيمحمد10كرامة286

1,327ذكرنعمانارزيكحمدابراهيم11كرامة286

801انثىحسنيعليويقحطانيسرى13كرامة286

667ذكرحماديمحموددفيشمحمد3كرامة286

386انثىلفتهشاللجاسمامال8كرامة286

345ذكرصفرحنيفشعودةوليد6كرامة286

229انثىخليفةحسنحمودكوكب4كرامة286

102انثىحسنيناصرتركيشيماء12كرامة286

83ذكرعباسمحمدعباسستار5كرامة286

75ذكرمحمدجاسمعبداهللخالد9كرامة286

36انثىخليفةمشعلعبدالعزيزنهلة14كرامة286

8,049ذكرراشدتركيمشعانفهد2حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

3,008ذكرصالحعباسكريمكامل1حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

1,330ذكرحسنمحمدعبدحاتم7حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

692انثىخلفمحمدكاظمرشا12حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

559ذكرخلفزيدانحميداحمد6حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

453انثىخلفنايلمحمدرابعه4حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

443ذكرحبيبرجبمجبليوسف18حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

331ذكرمخلفعابديوسفغازي3حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

308ذكرحمدخلفحرباحمد13حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

252انثىديوانحنوصمهديمريفت24حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

205ذكرمعدصلبوخمنذرربيع25حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

117ذكراحمدشهابحمدخليل5حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

83انثىحسنيعرموطابراهيماالء22حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

61ذكرضيف اهللورشاندرجكريم11حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

44انثىشريمطعليمحمودنجالء16حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

18ذكرحمدعدايعليعبدالغني10حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

12ذكرمروحعاشججهادسداد21حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

10انثىصالحفارسسليمانليلى19حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

8ذكرحمدشهابخالدسعد14حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

4انثىشعيبشاحوذمهديسمرية20حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

3ذكرعليحسنيعبداهللعادل9حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

1انثىطاهرجميلرياضرؤى23حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

1ذكرضامياحمدخلفمقداد26حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

0ذكرعليحمدرشيدفالح15حركة التصحيح الوطني )تصحيح(207

7,852ذكرغثيثاحمدعفتانكريم1حركة العمل والوفاء248

1,475ذكرعبدالحميدعبداهللشاكرفاروق10حركة العمل والوفاء248

1,426ذكرسالمةعوادخلففصال11حركة العمل والوفاء248

1,185ذكرعباسمحمددلفعبداهلل5حركة العمل والوفاء248

986ذكرحميدبديويطهعبدالرحمن17حركة العمل والوفاء248

477ذكرمهناعبداهللمخلفعلي9حركة العمل والوفاء248

400ذكرمصريعلطيفطلبرياض3حركة العمل والوفاء248

392انثىمهديعبداللطيفصالحناديه8حركة العمل والوفاء248

210انثىابراهيمخليلياسنيرفاه4حركة العمل والوفاء248

173ذكرخنفرعليشياعمخلص7حركة العمل والوفاء248

125ذكرمحمدجاسمرجهمحمد19حركة العمل والوفاء248

103ذكرصالحخلفخضرفوزي13حركة العمل والوفاء248

71ذكرشطيحماديخليويفريح6حركة العمل والوفاء248

30ذكرعودهحسنعبدالجبارمزاحم2حركة العمل والوفاء248

27انثىحمدسالمفوازشيماء16حركة العمل والوفاء248

10ذكررجهطلبحسنمحمد18حركة العمل والوفاء248

9ذكرمضعنعليدحامخميس15حركة العمل والوفاء248

5انثىعبيدطهخضريشيماء12حركة العمل والوفاء248

2ذكرجراحفرحانعنرتغانم14حركة العمل والوفاء248

2انثىمحمدسلمانكيالنملياء20حركة العمل والوفاء248

2,818ذكرسليمانارثيععيادةحميد10مشروع فرسان الحكمة220

1,141ذكرطوكانابراهيمفهدعادل23مشروع فرسان الحكمة220

967ذكرمرعيبدويهاديياسني1مشروع فرسان الحكمة220

956ذكرعسلمحمديوسفطارق2مشروع فرسان الحكمة220

799ذكرخليفمحيسنصدامعدي7مشروع فرسان الحكمة220

303ذكرحماديطليبفهدحكيم5مشروع فرسان الحكمة220

245ذكررشيدمحمدفيصلكهيعص19مشروع فرسان الحكمة220

214انثىعزيزمخلفحسنيليلى8مشروع فرسان الحكمة220

104ذكرسالمعليحسنيعالء3مشروع فرسان الحكمة220

40ذكرمحمودحنوشعكلةخالد15مشروع فرسان الحكمة220

31ذكرعبداهللكاظمسالمجمال6مشروع فرسان الحكمة220

29انثىطعمهعبداللطيفنوافجنان4مشروع فرسان الحكمة220

28ذكرحماشيذاكرثابتعدنان25مشروع فرسان الحكمة220

28انثىحماديحمدمدهرفريال20مشروع فرسان الحكمة220

15ذكرحماديابراهيمكاملجمال17مشروع فرسان الحكمة220

13انثىذيابحمدمهديزينة16مشروع فرسان الحكمة220

13ذكرجاسمفرحانداودسليم11مشروع فرسان الحكمة220

13ذكرحسنيجاسمعليعبدالستار27مشروع فرسان الحكمة220

3ذكرفتنةمكحولعايدمثنى13مشروع فرسان الحكمة220

3,912ذكرحسنيحمدمحمدجاسم2ائتالف الوطنية239

2,715ذكراحمدشهابجمعةثائر6ائتالف الوطنية239

2,088ذكرمسهرمنسيعبداهللسعد25ائتالف الوطنية239

1,582ذكرجاسمعبداهللنجممحمد18ائتالف الوطنية239

1,174ذكرربيععاصياحمدوليد9ائتالف الوطنية239

972انثىشحادةمحسناسماعيلاالء30ائتالف الوطنية239

922ذكرعليويشهوانمحمدشهوان7ائتالف الوطنية239

918ذكرجاسملطيفصالحعدنان5ائتالف الوطنية239

803انثىعبدالرزاقجبريعبدالرزاقعفاف4ائتالف الوطنية239

620ذكرمطلكخلفاليفمحمد19ائتالف الوطنية239

597انثىسالممخلفمطلكنوال12ائتالف الوطنية239

512انثىحسنيعطيةسعداهللبان8ائتالف الوطنية239

383انثىمصطفىيوسفحساناسراء20ائتالف الوطنية239

362ذكرنصيفشاللعبداهللفراس14ائتالف الوطنية239

320ذكرعليمظهوررشيدحفظي29ائتالف الوطنية239

264انثىضاحيفارسعليفاتن16ائتالف الوطنية239

152ذكرحسنيناصرحسنقصي26ائتالف الوطنية239

135انثىحمدذيابحسنينضال28ائتالف الوطنية239

117ذكردرجفراسمحمدقاسم10ائتالف الوطنية239

60انثىنايفرشيدنوافحنان24ائتالف الوطنية239

46ذكرنجرسفرحانحميدمجيد17ائتالف الوطنية239

25ذكرحماديعباسعبداهللحماد15ائتالف الوطنية239

22ذكرصباحنداجمعةعامر27ائتالف الوطنية239

19ذكراحمدرستمعبدالحميدانور23ائتالف الوطنية239

19ذكرمحمدسعيدبهاء الدينصهيبسلوان21ائتالف الوطنية239

19ذكرفرحانمنسيحسنهاشم22ائتالف الوطنية239

12,385ذكرعباسجبارحسنيفيصل3وحدة أبناء العراق233

11,751ذكرمعجلفرحانجويرسعدون1وحدة أبناء العراق233

5,972ذكرمعجلمحمدشهابجمال9وحدة أبناء العراق233

4,351ذكرمال خضرمحمودحسنمزهر6وحدة أبناء العراق233

4,253ذكرمخلفهايسفرحانحميد25وحدة أبناء العراق233

2,688ذكرعبدالغنيمصلحعبدطه2وحدة أبناء العراق233

1,607ذكرحبيبفالحمحمدعبد10وحدة أبناء العراق233

1,052انثىمطلكعبدالرزاقمحمدنوريغادة8وحدة أبناء العراق233

488ذكرفجردرويشحمودسعيد14وحدة أبناء العراق233

458انثىعبدعواددحامنازك4وحدة أبناء العراق233

430ذكرمحيميدحمديسعديعبدالقادر17وحدة أبناء العراق233

189ذكرحمدعبدابراهيمعبد22وحدة أبناء العراق233

175ذكرناصرحمودجاسميحيى21وحدة أبناء العراق233

149انثىمحمودعبداللطيفعبدالرحمناسماء16وحدة أبناء العراق233

36انثىحسنمحمدصباحهند20وحدة أبناء العراق233

33ذكرعبداهللصالحعبدالهاديفائق7وحدة أبناء العراق233

19ذكرحسنيفياضعبداسعد19وحدة أبناء العراق233

13انثىمرزوقاملاسعثمانجنان12وحدة أبناء العراق233

12انثىعبداهللجابرفاضلكوثر26وحدة أبناء العراق233

8انثىمحمدجبارحسنيكوثر24وحدة أبناء العراق233

7ذكرحماديعليويمصلحصبار23وحدة أبناء العراق233

7,481ذكرحسنعبدمطرسالم1ائتالف العربية255

6,701ذكرعبداملحسنمخلفعبدالكريمرافع3ائتالف العربية255

4,878ذكرفرحانعبدخميسعلي2ائتالف العربية255

3,417ذكرحماديعبدحماددرع5ائتالف العربية255

2,874ذكرضاحيهليلحسنمحمد14ائتالف العربية255

1,913ذكرعبدسلمانمحمدقتيبة9ائتالف العربية255

1,843ذكراحمدنوارحاتمعادل7ائتالف العربية255

1,460ذكرجادرعدايعليعيسى6ائتالف العربية255

1,304انثىحمدورديمهديلقاء4ائتالف العربية255

417انثىفريحمشعانعبدامرية12ائتالف العربية255

264ذكرعباسعريمطعبداهللجمعة21ائتالف العربية255

257ذكرمنصورغيدانمحمدعبد13ائتالف العربية255

231ذكرنجمعبداهللبديوييعقوب22ائتالف العربية255

187ذكرسعيدمحمدطهموفق17ائتالف العربية255

89انثىمحمديعقوباحمدامامه20ائتالف العربية255

77ذكرسرحانرجبشعيبقحطان19ائتالف العربية255

73ذكرعليفرحانجمعهسعد18ائتالف العربية255

72انثىحسنيعبودمحمدصبيحة24ائتالف العربية255

50انثىحسنيعباسابراهيمبراء8ائتالف العربية255

20ذكرهراطعيفانحسناويعامر11ائتالف العربية255

9,903ذكرخربيطذيابعبدالواحدطالب1ائتالف العراق 262

2,797ذكرشرقيطرموزخلفاركان2ائتالف العراق 262

2,297ذكرجديعسرهيدمحمدابراهيم3ائتالف العراق 262

1,949ذكرناهيمحمدحمودسالم10ائتالف العراق 262

1,066ذكرمشكورشعالنعبيدسعدون6ائتالف العراق 262

848ذكرخلفعيدعبدكريم5ائتالف العراق 262

815ذكرعرميطمحمودحمادفواز18ائتالف العراق 262

714ذكرمصلحعبدصبارنورالدين15ائتالف العراق 262

553ذكرعوينحسنيمحمدهاشم25ائتالف العراق 262

361انثىشناوهفياضابراهيمكفاح4ائتالف العراق 262

354ذكرمطلكحموديعايدتركي14ائتالف العراق 262

244ذكرحسنيعليعوادباسم26ائتالف العراق 262

206انثىحمدعلياحمدسهري8ائتالف العراق 262

205انثىسعيدحمهصالحهه وار20ائتالف العراق 262

189انثىعسافحماديعبدايسر16ائتالف العراق 262

175ذكرحسب اهللحردانعادلعلي17ائتالف العراق 262

152انثىحمودعفتانعبدبشرى12ائتالف العراق 262

104ذكرحبيبفرحانحامدعبدالكريم13ائتالف العراق 262

99ذكرعبداهللمحمدعبديوسف29ائتالف العراق 262

70انثىراضيمجيدشنيفوفاء24ائتالف العراق 262

68ذكرعنرتمحمدعباسعادل19ائتالف العراق 262

54ذكرعيفانوهابعوضغانم7ائتالف العراق 262

37ذكرعنرتشندوخحميدسالم27ائتالف العراق 262

31ذكرعبداهللعيداناحمدعبدالرحمن9ائتالف العراق 262

27ذكردماغسليمانعبدالحميدمفيد22ائتالف العراق 262

22انثىحمدخلفرباحملياء30ائتالف العراق 262

21ذكرمحمدوكاععبداهللنزار23ائتالف العراق 262

3انثىاحمدعباسياسنيحلى28ائتالف العراق 262

5,281ذكركعودنجرسفيصلغازي7ائتالف خالص254

3,993ذكرحمدصيادمخربعارف1ائتالف خالص254

2,760ذكركعودمعجلبزيعجالل2ائتالف خالص254

1,387انثىخليلحسنكرديايمان12ائتالف خالص254



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

738انثى عبدالرزاقشريفسوسن12ائتالف االحرار 214

707ذكرحمزةلفتهمهديهادي29ائتالف االحرار 214

696ذكرجرادابوحليلحامدحسني23ائتالف االحرار 214

601ذكرطرخيمكاظمكريمعلي17ائتالف االحرار 214

569ذكرهاشممتعبنوريفالح19ائتالف االحرار 214

496انثىحسنيفيصلجاسمامنة8ائتالف االحرار 214

429ذكرسلمانحسنيغازيعايد32ائتالف االحرار 214

376ذكرابراهيماسماعيلحمودداخل27ائتالف االحرار 214

360ذكرجاسمصاحبخالصرحيم33ائتالف االحرار 214

355ذكرمشعانطخاخنعمهفاضل30ائتالف االحرار 214

263انثىعبدالحسنييوسفهاشمخولة16ائتالف االحرار 214

189ذكرجاسمواديغنيعامر34ائتالف االحرار 214

185انثىعلياسودعبيدزينا28ائتالف االحرار 214

164انثىعبودراضيمحسنافراح20ائتالف االحرار 214

79انثىجاسمعبودعبدالرزاقزينب25ائتالف االحرار 214

51انثىجاسممحمدجاسمسماح24ائتالف االحرار 214

7,856ذكرهريطعبدعليرمضانهيثم1تجمع الكفاءات والجماهري230

3,634ذكرعبدمحمدجاسمعلي5تجمع الكفاءات والجماهري230

3,610ذكرمطلوبهاديحامدسعد2تجمع الكفاءات والجماهري230

3,556ذكركريمعباسمنفيمهدي3تجمع الكفاءات والجماهري230

2,721ذكرشلغمكركانعدناناوراس11تجمع الكفاءات والجماهري230

1,670انثىشالشكاظممحسنفوزية4تجمع الكفاءات والجماهري230

1,567ذكرحميدعبودمحسنحيدر6تجمع الكفاءات والجماهري230

1,247ذكرغافلنزالحسنمصلح15تجمع الكفاءات والجماهري230

935انثىمردانكاظمجوادناهدة24تجمع الكفاءات والجماهري230

927ذكرمنجيمبدرحسنواثق13تجمع الكفاءات والجماهري230

906انثىخلفكاظمطاهرزينا8تجمع الكفاءات والجماهري230

724انثىناجيعطيةمحمدعليايمان20تجمع الكفاءات والجماهري230

710ذكرحسنعبيدحامدحسن18تجمع الكفاءات والجماهري230

658ذكرعليرحيمةقحطفرمان7تجمع الكفاءات والجماهري230

387ذكرخضريابراهيممحمدحسام17تجمع الكفاءات والجماهري230

364ذكرخضرمحمدسعديصفاء22تجمع الكفاءات والجماهري230

334انثىحسنيعبدعليعبدالحسنخولة16تجمع الكفاءات والجماهري230

305ذكرعمرانحمزةكاظمواعي21تجمع الكفاءات والجماهري230

297ذكرظاهركتابظاهرعادل30تجمع الكفاءات والجماهري230

272ذكرساهيجرمطعليعباس29تجمع الكفاءات والجماهري230

243ذكرعمرانبطالعباسمهدي27تجمع الكفاءات والجماهري230

176انثىكاظمعبداالمريعليازدهار31تجمع الكفاءات والجماهري230

173ذكرعبدعلينورحسونيعلي23تجمع الكفاءات والجماهري230

155ذكرجاليكاظممهديعبدالحسني10تجمع الكفاءات والجماهري230

115انثىحسنناصرحسنيعليه33تجمع الكفاءات والجماهري230

101انثىسلمانمحمدغازينهله12تجمع الكفاءات والجماهري230

100ذكرحسنيشلتاغنعمهمهدي25تجمع الكفاءات والجماهري230

66ذكرحلبوطكاظمحربيذياب34تجمع الكفاءات والجماهري230

17انثىمحمدابراهيمحسنامل28تجمع الكفاءات والجماهري230

13انثىمحمودسلطانحسنوفاء32تجمع الكفاءات والجماهري230

12,702ذكرعليرشيدعبداملنعمعدنان1ائتالف الوطنية 239

4,547ذكرحمزهكروعدايرشيد7ائتالف الوطنية 239

2,102ذكررميضعلوانحسنعادل15ائتالف الوطنية 239

1,448ذكرحسنيناصركاملعلي13ائتالف الوطنية 239

1,384ذكركرينيمحمدخلفجبار18ائتالف الوطنية 239

1,158انثىمحمدحمودمحمددنيا4ائتالف الوطنية 239

1,009ذكرعبدعباسجابرحيدر9ائتالف الوطنية 239

909ذكرسلماناحمدجربرحيم2ائتالف الوطنية 239

787ذكرعبدعلوانهاشمعباس6ائتالف الوطنية 239

697ذكرعالويحسنعبودصباح5ائتالف الوطنية 239

603ذكرشاهركاظمجوادحمزه10ائتالف الوطنية 239

239ذكرعبداهللحاتيعبداهللسمري27ائتالف الوطنية 239

222ذكرعبودعبدعلينصرثامر22ائتالف الوطنية 239

220ذكرموسىعبيدهادياحمد11ائتالف الوطنية 239

200ذكرحسونطائلشمخيصفاء21ائتالف الوطنية 239

145ذكرحسنحسنيمضررياض17ائتالف الوطنية 239

118ذكرزبالةمحمدتركيسعد19ائتالف الوطنية 239

116انثىناصرمهديصالحباسمة28ائتالف الوطنية 239

113انثىمحسنعبدالحسنيجوادسوسن8ائتالف الوطنية 239

109انثىموسىعبدعلياشواق16ائتالف الوطنية 239

81انثىعليويحسنيناصرايناس12ائتالف الوطنية 239

75ذكرابراهيمعبودجوادباسم25ائتالف الوطنية 239

55ذكرعليحسنحرتوشاسماعيل23ائتالف الوطنية 239

54انثىسلمانمحسنعامرنهى24ائتالف الوطنية 239

37ذكرحسنيجاسمطارقحيدر14ائتالف الوطنية 239

37انثىتاليسلمانرمزيرسمية20ائتالف الوطنية 239

29ذكرحسنيعبدالصاحبمرزهوحيد26ائتالف الوطنية 239

5,145ذكرمحمدحسنكاملصبحيعلي1تيار الدولة العادلة202

2,940ذكركاظممطلكمحمديعرب9تيار الدولة العادلة202

1,968ذكرحسنحمزةعباسعلي17تيار الدولة العادلة202

1,423ذكرعليعبدعليحامد10تيار الدولة العادلة202

989ذكرجوادحسنيناصراحمد3تيار الدولة العادلة202

949ذكرحسنمحمدضياءمعزالدينمحمد5تيار الدولة العادلة202

908انثىمهديخلففاضلغفران16تيار الدولة العادلة202

726ذكرعاشوركاظمجابرعلي15تيار الدولة العادلة202

651ذكرعلياحمدعبدالجاسمعبدالعباس6تيار الدولة العادلة202

643انثىعبدالشفيعخليلموزانخلود12تيار الدولة العادلة202

613ذكرحمزهمنسيكاظمعلي25تيار الدولة العادلة202

607انثىكريموحوديستاربيداء20تيار الدولة العادلة202

580ذكرحمزةعبدحسناياد7تيار الدولة العادلة202

573انثىكريديعمرانابراهيمانتصار4تيار الدولة العادلة202

526ذكرحماديمحيسنغانمعلوان18تيار الدولة العادلة202

480ذكرعيدانكاظمطالبحسنني22تيار الدولة العادلة202

465ذكرحمودعبدالرضامكيمنعم27تيار الدولة العادلة202

457ذكرساهيامانهعبداهللسرمد19تيار الدولة العادلة202

423انثىحسونخنيابعبداهللافراح28تيار الدولة العادلة202

414انثىظاهرجوادباقرخنساء24تيار الدولة العادلة202

345انثىكاظمحبيبعبدالعباسمثال33تيار الدولة العادلة202

320ذكرمايععبدفاضلقصي13تيار الدولة العادلة202

283ذكرجوادحسنشرادطالب29تيار الدولة العادلة202

257ذكراحمدكاظمحسنعامر23تيار الدولة العادلة202

170انثىمشجلصخيفهدمقبولة32تيار الدولة العادلة202

168انثىعباسخضريعمرانعالية8تيار الدولة العادلة202

2انثىغربيكرديخلفخالدة30مشروع فرسان الحكمة220

2ذكرناصرحماديعبداهللعبدالرحمن18مشروع فرسان الحكمة220

2انثىحسب اهللحردانعادلنسرين28مشروع فرسان الحكمة220

2ذكربرديمطرخالدتحرير26مشروع فرسان الحكمة220

2ذكركريفصعباسحمادعبداللطيف21مشروع فرسان الحكمة220

1انثىعليويرخيصفاضلمنى24مشروع فرسان الحكمة220

780ذكرشهابحميدعمرعلي1التحالف املدني الديمقراطي232

194انثىعبودنجمعباسبشرى3التحالف املدني الديمقراطي232

156ذكرشهابحميدحكمتمثال2التحالف املدني الديمقراطي232

63انثىمشعانعبدالعزيزمكينهى4التحالف املدني الديمقراطي232

875ذكرمحمدرشيدمحمدعبدالحكيم1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

34انثىهويديمحمدعبدالحكيمهدى2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15ذكرمطرهراطعبيدرافع3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15انثىحسب اهللمطيعياسنيهند4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

نتائج املرشحني النتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة بابل

تسلسلاسم القائمةالقائمة
عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح

االصوات

90,781انثىالفتالويمحسنسعيدحنان2ائتالف دولة القانون 277

14,931ذكرحيدررضاحسنيعلي1ائتالف دولة القانون 277

14,275ذكرسالمحسنجواداسكندر9ائتالف دولة القانون 277

8,804ذكرعباسمدورحسنيمنصور17ائتالف دولة القانون 277

8,484ذكرمحمدحسنشريفمحمدعلي10ائتالف دولة القانون 277

7,915ذكرغضبانجاسمعبداالمهرزاق3ائتالف دولة القانون 277

7,346ذكرمنوخراضيعبدالكريمفالح15ائتالف دولة القانون 277

6,360ذكرسليمانعبدعليياسر4ائتالف دولة القانون 277

4,480انثىفاضلمحمدوهابمنال16ائتالف دولة القانون 277

4,453انثىفيض اهللكريمرحيملبنى20ائتالف دولة القانون 277

4,339ذكرمانعحديدعبداهللعالء19ائتالف دولة القانون 277

3,301ذكرجوادحسنيفاضلعلي7ائتالف دولة القانون 277

3,190ذكررضامحمدعبدالغفاروليد5ائتالف دولة القانون 277

3,136انثىعبدحسنيامنيبتول12ائتالف دولة القانون 277

3,003انثىهزامحمزةكاظممائدة6ائتالف دولة القانون 277

2,921ذكرعليحسنيمنصورحسني13ائتالف دولة القانون 277

2,894ذكرمخيفسعودشياععلي18ائتالف دولة القانون 277

2,735ذكرعباسكاظمعبدالحسنيعلي23ائتالف دولة القانون 277

2,731ذكرحمزةخليففليفلمجيد11ائتالف دولة القانون 277

2,695ذكرمحمدحسنصالححسنيبهاء27ائتالف دولة القانون 277

2,586ذكروردموسىعمرانعامر21ائتالف دولة القانون 277

2,148ذكرعلوانحسنيكاظميحيى22ائتالف دولة القانون 277

2,062ذكرمنصورعبدعبداالمريعلي8ائتالف دولة القانون 277

1,982انثىحسنكريمغانممنى24ائتالف دولة القانون 277

1,119ذكربريسماحمدفوازصباح26ائتالف دولة القانون 277

1,073انثىمحمدركبانشنشولماجدة29ائتالف دولة القانون 277

1,043ذكرعبداللطيفشريفمؤيدسالم14ائتالف دولة القانون 277

848انثىخميسسبعنعمانزينب30ائتالف دولة القانون 277

659انثىعبودحسنيرضارجاء31ائتالف دولة القانون 277

634انثىحسونيزاملجباروداد28ائتالف دولة القانون 277

130ذكرعبدالرضاعبدالحليممجيدرائد25ائتالف دولة القانون 277

9,741ذكرصالحمهديصالحسالم10ائتالف املواطن 273

7,653ذكرعليحسنيعليمحمد5ائتالف املواطن 273

7,629ذكرفرهودعليطحمريسالم14ائتالف املواطن 273

6,073ذكرعليخبطحبيباحمد3ائتالف املواطن 273

5,413ذكرصالحرزيناحمدعدنان26ائتالف املواطن 273

4,921ذكراسماعيلابراهيمعليعدنان17ائتالف املواطن 273

4,466ذكرصالحمهديشاكرعلي1ائتالف املواطن 273

4,318ذكرعطيةعدايعباسزهري9ائتالف املواطن 273

3,956ذكرجرياننايفمكصدباسم6ائتالف املواطن 273

3,873ذكرمخيلفكريديكمونحسن15ائتالف املواطن 273

3,815ذكرسماويمنصورفخريمحمد18ائتالف املواطن 273

3,668ذكرنوارعبيسمخيفحسني11ائتالف املواطن 273

3,593ذكرشنانمطشرعبدالواحدحيدر7ائتالف املواطن 273

2,971ذكرراضيحسنيعبدالسجادقيس31ائتالف املواطن 273

2,901ذكرعليعبودكاظمجواد2ائتالف املواطن 273

2,847ذكرمنسيعبدعبيسباسم29ائتالف املواطن 273

2,811انثىعبيدمحمدعباسحمدية4ائتالف املواطن 273

2,486انثىعباسكريمحسنيفرات24ائتالف املواطن 273

2,188ذكرجوادطاهرعليحبيب30ائتالف املواطن 273

2,097انثىعبدالرضاجالبداوودختام12ائتالف املواطن 273

1,923ذكرعباسكاظمعبداملهديصالح19ائتالف املواطن 273

1,829ذكرمحمدعليعبدالحميدعبدالستارعالء22ائتالف املواطن 273

1,711انثىعمرانعيسىعليملياء16ائتالف املواطن 273

1,635ذكرعباسحميدعبدالحليمحافظ27ائتالف املواطن 273

1,494انثىحسنيحمزةعباسسهيلة8ائتالف املواطن 273

1,322ذكرخزعلسروانصربعباس21ائتالف املواطن 273

1,202ذكرعبداهللنجمحميدصادق25ائتالف املواطن 273

1,053انثىعبودعباسعبداالمريمقبولة32ائتالف املواطن 273

861ذكرمحيميدبريسعبيدثامر23ائتالف املواطن 273

677ذكرحسنينوريرشيدحميد34ائتالف املواطن 273

674انثىبعريابراهيمخليلساهرة28ائتالف املواطن 273

491ذكرسحابعلوانمحمدعباس33ائتالف املواطن 273

429انثىحسنمكاويسلمانعذراء20ائتالف املواطن 273

18,150ذكرعليجوادعبدالجبارعلي1ائتالف االحرار 214

11,777ذكرراضيمحمدمحسنعواد2ائتالف االحرار 214

8,661انثىعليكاظمثابتزينب4ائتالف االحرار 214

6,943ذكرعبدالرضاوداعةضاريطالب3ائتالف االحرار 214

4,849ذكرجاسمحسنغاويعلي10ائتالف االحرار 214

4,310ذكرحسونعبدالكريمعبدالجبارعبدالكريم5ائتالف االحرار 214

3,845ذكرعبدحسونفالححيدر9ائتالف االحرار 214

3,435ذكررياسمحانحسنحيدر7ائتالف االحرار 214

3,043ذكرغضيبعلوانعمرانفاضل13ائتالف االحرار 214

2,461ذكرشاهنيعباسكاظمجواد11ائتالف االحرار 214

1,770انثىعلكمعليناظماشواق31ائتالف االحرار 214

1,746ذكرحميدتومانمجيدكاظم6ائتالف االحرار 214

1,620ذكرعزيزمحمدحامدوائل15ائتالف االحرار 214

1,461ذكرغافلمحمدعونحيدر26ائتالف االحرار 214

1,365ذكرجاسمعبدالحرحسنيعلي14ائتالف االحرار 214

1,024ذكربدرنجمكريمصايف21ائتالف االحرار 214

866ذكرحمزةجاسمكاظمسالم18ائتالف االحرار 214

799ذكرخليلجابرخادمعامر22ائتالف االحرار 214



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

54ذكرحماديجاسممحمداكرم25ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

41ذكرمزعلهاتفحكيمصالح13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

4انثىسلمانعمرانسلماننجاة34ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

5,661ذكركتابمخيفعبدالكاظمثائر1ائتالف العراق 262

4,412ذكرحسنيمحمدعبدالحمزةثامر2ائتالف العراق 262

1,830ذكرحاجممحمدسلمانمحمد7ائتالف العراق 262

994ذكرجسومروميعبدالهاديحسن13ائتالف العراق 262

891ذكرسلمانمغريعليمحمود19ائتالف العراق 262

709ذكرموسىعليحميدفوزي11ائتالف العراق 262

641انثىبلدويفرحانفارسوداد16ائتالف العراق 262

594ذكرطوفانابراهيمخليلاحمد5ائتالف العراق 262

422ذكرشالشكاظممحسنسعد10ائتالف العراق 262

379انثىالخلفقسمةابو خماسسهام4ائتالف العراق 262

370ذكرسلمانعاكفصادقفرقد9ائتالف العراق 262

358ذكرمحمدشاهرعبدالحسنعبداهلل15ائتالف العراق 262

291ذكرجيادجحالحلواصزيدان18ائتالف العراق 262

248انثىغضيبعباسيوسفازهار12ائتالف العراق 262

244ذكرحماديهاللفخريحيدر21ائتالف العراق 262

237انثىعبيدكزارمالكرؤى20ائتالف العراق 262

219انثىسلمانشاكرجرباحالم32ائتالف العراق 262

214انثىالليلةحسنيعليميسون8ائتالف العراق 262

178انثىمحيلكاظمخضريايناس34ائتالف العراق 262

171انثىفرحانعليخليفةمنتهى24ائتالف العراق 262

171ذكرابوهليبمحمدمرادعبدالحميد14ائتالف العراق 262

169ذكرعبداهللحمزةعبدالكاظمحمزة29ائتالف العراق 262

116ذكرعطيةسعدونسعيدعلي23ائتالف العراق 262

92ذكرنجمعباسخضريعبداالمري30ائتالف العراق 262

84ذكرخضرينوشيعبيدثامر25ائتالف العراق 262

75ذكرعبعوبمهديعزيزمحمد26ائتالف العراق 262

71ذكرجاسمنصيفزيدحيدر31ائتالف العراق 262

61ذكرعلوانحسنعليسعد3ائتالف العراق 262

14ذكرفليححسنعمرانضياء22ائتالف العراق 262

12ذكركريميدحامحمزةمحمد17ائتالف العراق 262

12ذكرجاسمحرجانغفوريعامر28ائتالف العراق 262

8انثىمحمدجاسماحمدسعيدة27ائتالف العراق 262

4,053ذكرفريحطاهرمحمدقاسم2ائتالف الوفاء العراقي 211

2,422ذكركاظمخادممشتترعد1ائتالف الوفاء العراقي 211

1,530ذكرحاجمحسنابراهيمعلي6ائتالف الوفاء العراقي 211

1,505ذكرحسونناصرعليويحسني10ائتالف الوفاء العراقي 211

1,099ذكرعالويبجايجاسمناظم25ائتالف الوفاء العراقي 211

1,051ذكرحسونحسنفالحعلي3ائتالف الوفاء العراقي 211

757ذكراسودعبدحسنحيدر7ائتالف الوفاء العراقي 211

564ذكرسلطانحسنيجوادخليل15ائتالف الوفاء العراقي 211

561ذكرنجمعليعزيزحسن22ائتالف الوفاء العراقي 211

558ذكرجراحعبدحمودقاسم11ائتالف الوفاء العراقي 211

482ذكرعباسحمزهاحمدعادل14ائتالف الوفاء العراقي 211

475انثىسليمانكاملاحمدنضال4ائتالف الوفاء العراقي 211

471انثىجاراهللحمزةكاملسكينة8ائتالف الوفاء العراقي 211

414ذكرحمودمسلممحمدحسنني9ائتالف الوفاء العراقي 211

374انثىحمودجواداحمدنعمت32ائتالف الوفاء العراقي 211

350انثىجويرحسنزيدانافراح34ائتالف الوفاء العراقي 211

325ذكرصفوكخطارعبدعلي21ائتالف الوفاء العراقي 211

297انثىهيسهعبداألمريأحمدملياء24ائتالف الوفاء العراقي 211

247انثىعبداهللمنسيحسنياقبال12ائتالف الوفاء العراقي 211

242ذكركاظممحمدحسنيعلي18ائتالف الوفاء العراقي 211

230ذكرمكاويعلوانحسنكاظم31ائتالف الوفاء العراقي 211

212ذكرعباسجواداحمدعبدالحليم5ائتالف الوفاء العراقي 211

194انثىعبداهللمالكابراهيمنادية16ائتالف الوفاء العراقي 211

187ذكرمنكرابراهيمحميدعلي19ائتالف الوفاء العراقي 211

179ذكرعلوانسعدحسنيعلي17ائتالف الوفاء العراقي 211

159ذكرمحمدكاملنعمهصباح30ائتالف الوفاء العراقي 211

145ذكرحماديمخيفعبداالمريعلي29ائتالف الوفاء العراقي 211

141انثىجابرصادقسعديوسن20ائتالف الوفاء العراقي 211

86انثىحمزهعباسحاتمرياحني28ائتالف الوفاء العراقي 211

75ذكرعباسعبيدعيدانمحمد27ائتالف الوفاء العراقي 211

51ذكرعزيزحسنخلفعبدالسالم26ائتالف الوفاء العراقي 211

42ذكرجالبحسنيصبيحقاسم23ائتالف الوفاء العراقي 211

30ذكربخيتفهيمماهرخالد33ائتالف الوفاء العراقي 211

22ذكرمحمدعدايمهديصالح13ائتالف الوفاء العراقي 211

6,509ذكرالسعيدمحمدابراهيمعلي1التحالف املدني الديمقراطي 232

1,203ذكرمحمودابراهيميوسفابراهيم5التحالف املدني الديمقراطي 232

1,156ذكرعليحسنعبدصارم30التحالف املدني الديمقراطي 232

1,118ذكرحماديعبودغنيعدي7التحالف املدني الديمقراطي 232

1,022ذكرطعمةعبيسعزيزمحمد6التحالف املدني الديمقراطي 232

733ذكرعباسحمادينادي عليقصي3التحالف املدني الديمقراطي 232

720ذكربديوينورعبودموفق2التحالف املدني الديمقراطي 232

469ذكرحميوحسنيعليحيدر9التحالف املدني الديمقراطي 232

346انثىحسنبنيانعباسهيام12التحالف املدني الديمقراطي 232

340ذكر هنديحمزةكامل10التحالف املدني الديمقراطي 232

324ذكرحسنيعلوانحموديعبداملجيد14التحالف املدني الديمقراطي 232

292ذكرعباسخلفعبدالحسنيسالم19التحالف املدني الديمقراطي 232

237ذكراحمدراضيعبدالجليلعدنان17التحالف املدني الديمقراطي 232

224انثىخضريحبيبمحمدنضال11التحالف املدني الديمقراطي 232

198ذكرحسنيكاظمجواداسماعيل22التحالف املدني الديمقراطي 232

192ذكرمحمدباقرعليسعد31التحالف املدني الديمقراطي 232

163ذكرمنصورحمدعبداهللناهض15التحالف املدني الديمقراطي 232

155ذكرمهديجعفرهاديجاسم18التحالف املدني الديمقراطي 232

151ذكرحمزةعباسعليعباس23التحالف املدني الديمقراطي 232

143انثىعبدالكريمفتاحمحمودفريال8التحالف املدني الديمقراطي 232

108ذكرصعبسلمانداودماجد25التحالف املدني الديمقراطي 232

108انثىحبيبعباسجابرازهار32التحالف املدني الديمقراطي 232

82انثىحماديحسنفاضلكريمة24التحالف املدني الديمقراطي 232

81ذكرحسونباقرحمزةسعد26التحالف املدني الديمقراطي 232

79انثىنايفعاشورشاكراسماء4التحالف املدني الديمقراطي 232

66ذكررشيدسعيدعباسجمال27التحالف املدني الديمقراطي 232

62ذكرعبودشهيدمحمدبهجت29التحالف املدني الديمقراطي 232

39ذكرحميدابراهيمجاسماحمد13التحالف املدني الديمقراطي 232

27انثىكسارفيصلعيالانصاف28التحالف املدني الديمقراطي 232

21ذكرمطرعبيدحسنيحامد21التحالف املدني الديمقراطي 232

129ذكرعبيدلطيفاحمدحامد26تيار الدولة العادلة202

97ذكرحمزةحسنعليعدنان14تيار الدولة العادلة202

96انثىخضريهاديعسكوريصبا31تيار الدولة العادلة202

3,803ذكرنعمةحسونرسولصادق1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,596ذكرحسنيعبدالخضرحسنيعامر5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,120ذكرحماديمانعحسنيمنصور3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,278ذكرمعتوكعليحميدعلي7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,017ذكريونسعبداالمريطارقسعيد2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,912ذكرحسنيعمرمخيفعامر10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,627ذكرحسونحمزةهاديفاضل9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,555ذكرمحمدحسنيرحيمموفق26تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,106ذكرمنصورجاسمعبدالرضاوصفي11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,003انثىبدنحميدعبدالرضاسهيله8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

964انثىعاشورعبدكاظماحمدهناء28تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

881ذكرابراهيمخليلعبدالكريمعلي29تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

733ذكرحسونعليحسنيحيدر30تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

548ذكرحبيبابراهيمهاشمعلي13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

521ذكركاظمحسنيوسفمهند6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

481ذكراسماعيلابراهيماسماعيلكامل23تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

480انثىسعوددحامسلمانهيلة16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

479ذكرحسنجاسمناطقخالد17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

331انثىعبودسلمانعبيدامرية4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

308ذكرامنيحمزةحميدفريد21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

290انثىحسنمحمدحسناشواق20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

261ذكرحماديجاسمجابررعد18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

252انثىمهديصالحعبدالوهابكفاح34تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

234ذكرعبودحسنيعمرانوليد22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

198ذكرحيدرمحمدجاسموالء14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

176ذكرحسنيعبيسمحمدراسم15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

175ذكررحيمموسىتركيعامر25تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

165ذكرعباسجوادرسولسعد33تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

146انثىالجوادعبدالجليلناجيسحر24تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

116ذكرحماديكشيلمحسنحيدر31تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

103انثىعليحسنكاظمجنه32تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

84ذكرحمزةحسانينتوشصفاء19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

18انثىسويدانخضريعبداملنعمهديل12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,623ذكرعمرانموسىعبيدحمزة1كتلة الصادقون 218

2,704ذكرمؤمنمحمدصالحفراس7كتلة الصادقون 218

2,513ذكرمشعانمحيسنشاكروسام2كتلة الصادقون 218

1,925ذكرجوادكاظمكاملمحمد33كتلة الصادقون 218

1,749ذكرعليويزيدانهاللمحمد6كتلة الصادقون 218

1,396ذكرساجتعبودكاظمحيدر13كتلة الصادقون 218

1,169ذكرثوينيعطيةكاظمعامر30كتلة الصادقون 218

948ذكرعليعباسحسنمعن11كتلة الصادقون 218

947انثىفليحعليكريمرواء4كتلة الصادقون 218

935ذكركاظمباديصبارجليل22كتلة الصادقون 218

924ذكرخالدكطيفمطرانور5كتلة الصادقون 218

747ذكرعزيزعبداهللعبدالواحدانور10كتلة الصادقون 218

679ذكرخضريراضيمحمدفالح21كتلة الصادقون 218

596انثىحسنيحظيحسنيسليمه32كتلة الصادقون 218

491ذكرمحمدعبدالحسنيمحمدجاسم15كتلة الصادقون 218

486ذكرعبدحسنيناصرغانم9كتلة الصادقون 218

476ذكرموسىكاظمكريماحمد29كتلة الصادقون 218

454ذكررشيدسعيدحامدمحمد18كتلة الصادقون 218

445ذكرعباسعبدهاديغسان19كتلة الصادقون 218

430ذكرعيدانعسلعبيدجمر14كتلة الصادقون 218

404ذكرخاجيموسىبهلولرعد3كتلة الصادقون 218

378ذكرعباسكريممحمدحسن17كتلة الصادقون 218

346انثىمحمدمنسيهاديسرور12كتلة الصادقون 218

310انثىداودمردانراهيسلوى8كتلة الصادقون 218

306ذكرجربراضيعبدالعباسمحمد27كتلة الصادقون 218

258انثىخضريياسناجيهيفاء34كتلة الصادقون 218

250ذكرعليخضريعباسعدنان26كتلة الصادقون 218

220ذكرحسونعرجاويمحسنمسلم23كتلة الصادقون 218

143ذكرهاتفخضريمحمدسعد25كتلة الصادقون 218

126انثىعبدالهاديحسنفؤادزينب16كتلة الصادقون 218

115انثىمعبدكاظمعوادهناء28كتلة الصادقون 218

96ذكرعبدعليعلوانعبدالواحدوليد31كتلة الصادقون 218

95انثىفرحانمشيجلفخرياسراء24كتلة الصادقون 218

70انثىحسنعبدالزهرهعبدالحسننادية20كتلة الصادقون 218

5,172ذكرحسنعباسحسنيعالء1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,536ذكرسفاحشحتولشبيبكامل5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,866ذكرمسريامطرياهاللعلي7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,582ذكرعزيزعليعباسحيدر3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,125ذكرمحمدحسنيعدنانحيدر15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,062ذكرعيسىحيدرابراهيمخالد33ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

819انثىحسونعباسمحمدفاطمة4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

792ذكرعبودخضريمحسنامري18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

704ذكرعبدعليرسميعبدالحسن10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

675ذكرمهيديعبدالحسنمكيماجد2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

575ذكركاظمحسنعبدمعنيمرزة11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

569ذكرحربيمطرصايفناهض23ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

523ذكركاظمكنافحافظضياء29ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

385ذكرعباديفنجانعبدالكاظمحيدر17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

311ذكرجاسمحسنغالبعايد9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

303ذكرعبداهللجاسمعبداحمد19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

299انثىمحسنمحمدشريفختام24ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

270ذكرحسونحميداناحمدعباس22ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

233ذكراحمدعبدالجاسممحمد حسنقاسم21ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

223ذكرذيابكرماشنايفعبدالرزاق14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

219انثىحمدشبيبعبدالحسننذيرة16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

175ذكرخضريياسنايفمهدي26ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

149انثىعليعمرانكاظمميساء12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

134انثىكاظممراحعيدانفهيمه32ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

123انثىحسنيعبداهللعبدالحمزةزينب8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

121ذكركمرمخيفكماشعبداالمري27ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

100ذكركاظمجودةصبارابراهيم30ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

77انثىحمزةعبدحسنانعام28ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

54ذكرطربوشعلواناكريماحمد31ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

7,984ذكرعباسعليهاشمياسر1دعاة العراق لدعم الدولة287

1,857ذكرحسنيسعيدنوريعالء5دعاة العراق لدعم الدولة287

787ذكرملحمحسنكريمحسن2دعاة العراق لدعم الدولة287

427ذكرعبيدجربسلمانفائق11دعاة العراق لدعم الدولة287

251ذكرجاسمحسنيعليسيف20دعاة العراق لدعم الدولة287

202ذكرعليراضيهاديجليل17دعاة العراق لدعم الدولة287

178ذكرجاسمحسنيهاديطالب22دعاة العراق لدعم الدولة287

140ذكرعيدانمحيميدعبيسحامد15دعاة العراق لدعم الدولة287

115ذكرمحمدجاسمحامدغانم24دعاة العراق لدعم الدولة287

112ذكرخلفزيدانسعدونرحيم14دعاة العراق لدعم الدولة287

99ذكرعبدالحسنيعليياسنييوسف21دعاة العراق لدعم الدولة287

95ذكرعيدانجوادفرحانعلي27دعاة العراق لدعم الدولة287

45ذكرعبداهللهاديتاغيحيدر18دعاة العراق لدعم الدولة287

38ذكرراضيعبيسصالحكريم26دعاة العراق لدعم الدولة287

36ذكرخليفسالنسلطانذياب9دعاة العراق لدعم الدولة287

34انثى حسنعليرنا19دعاة العراق لدعم الدولة287

29ذكركمركاملمحمداملاز4دعاة العراق لدعم الدولة287

28ذكرمحمدابراهيمباقرحامد10دعاة العراق لدعم الدولة287

22انثىعباسعليهاشممريم23دعاة العراق لدعم الدولة287

19انثىغضبكاظمسمريابتسام16دعاة العراق لدعم الدولة287

16ذكرحمودادريسمالكعلي7دعاة العراق لدعم الدولة287

15انثىعباسغديرحاكموسام8دعاة العراق لدعم الدولة287

9انثىفدانرسنحاتمشيماء12دعاة العراق لدعم الدولة287

7انثىعطالنكاظممصطفىاحالم28دعاة العراق لدعم الدولة287

6ذكرثامركاظمعمرانعادل13دعاة العراق لدعم الدولة287

2ذكرمحمدعبودمحمدحسني29دعاة العراق لدعم الدولة287

2ذكراحمدعبدالرزاقغازيعبدالرسول25دعاة العراق لدعم الدولة287

1,209ذكرمهديمظلوممحيسنسليم5الكتلة البيضاء288

934ذكرغربيكاظمحايفعبداالمري1الكتلة البيضاء288

649ذكرواجدسلوميعليجاسم19الكتلة البيضاء288

548ذكرمفيضعليحسناحمد3الكتلة البيضاء288

502ذكردهامعبدابراهيممحمد2الكتلة البيضاء288

403ذكرحمزهجاسمحمزةمحمد17الكتلة البيضاء288

262ذكرجاراهللراضيغازيعلي15الكتلة البيضاء288

254ذكرمسريكاظمحمزهحميد21الكتلة البيضاء288

228انثىخضريخلفياسنيخوله8الكتلة البيضاء288

200ذكرحسنيمعارزهاديرفعت14الكتلة البيضاء288

187ذكرمحيسنكاظمفاهمعباس7الكتلة البيضاء288

172ذكرعليعجميحسنقاسم23الكتلة البيضاء288

160انثىعبودحسنيضياءلقاء20الكتلة البيضاء288

149ذكرعليويفهدفاضلحسني13الكتلة البيضاء288

138ذكرعودهعلوانحسنيعبيس10الكتلة البيضاء288

122ذكرخلفكاظممظهرهشام9الكتلة البيضاء288

106انثىداودمرادحاتممنال16الكتلة البيضاء288

76ذكرخضريرشيدحميدفاروق11الكتلة البيضاء288

25ذكرخليلعليعبدالكاظمحازم18الكتلة البيضاء288

25انثىحسنيعطيهمحمدانتهاء22الكتلة البيضاء288

24ذكرمعيديناجيكاملحسني6الكتلة البيضاء288

23انثىعبداهللعارفحساننضال4الكتلة البيضاء288

15انثىكاظمنعمهتوفيقزينة12الكتلة البيضاء288

1,828ذكرطوفانمحمدجاسممحمد1التيار املهني املستقل204

1,089ذكرخليلمحسنسلمانحيدر11التيار املهني املستقل204

670ذكرمزعلشباطعليشوقي5التيار املهني املستقل204

610ذكرمسلمهاتفعبدالسادةكاظم2التيار املهني املستقل204

152انثىعلوانداوودسلمانجمهوريه4التيار املهني املستقل204

140ذكراليفشخريحسنيجليل6التيار املهني املستقل204

138ذكرنذيرعبيسفالحصالح7التيار املهني املستقل204

123ذكرهيجلكاظمجوادعباس3التيار املهني املستقل204

94ذكرحسنيعسلخزعلعقيل10التيار املهني املستقل204

76انثى فرحانجليلزينب8التيار املهني املستقل204

62ذكرعبداهللهاللعبدالسادهمؤيد15التيار املهني املستقل204

56انثىحجاميعليجابروسن14التيار املهني املستقل204

22ذكرحسونناصرعبدفوزي9التيار املهني املستقل204

20انثىردامعبدمحمدامينه12التيار املهني املستقل204

8ذكرخميسمحمدكاظمسالم13التيار املهني املستقل204

1,239ذكرخضريعباسخضريموفق7حركة العمل والوفاء248

702ذكرعبيدكاظمحمودرعد1حركة العمل والوفاء248

500انثىفرمانعطيويهاديكاظميه4حركة العمل والوفاء248

305ذكرعلوانحسنعباديميثاق5حركة العمل والوفاء248

297انثىسلمانمغريكاظمياسمني 15حركة العمل والوفاء248

219ذكرجاسمحردانعبدالحمزةماهر6حركة العمل والوفاء248

95ذكرحسنيكمرطالبحسام3حركة العمل والوفاء248

90انثىحسنيعباسسلمانليلى12حركة العمل والوفاء248

89ذكرحسنيعبدالواحدعبدالعباسمؤيد11حركة العمل والوفاء248

83انثىبرغشعبداهللحميديفاطمة16حركة العمل والوفاء248

68انثىجربعباسخضريفيحاء8حركة العمل والوفاء248

41ذكرحماديعبدالسادهعليجاسم23حركة العمل والوفاء248

37ذكرشنبارةعمرانمهديخضري2حركة العمل والوفاء248

33ذكرصادقديبجاسمحيدر17حركة العمل والوفاء248

25انثىمسريفجرعبودسعاد24حركة العمل والوفاء248

17ذكرجربجاسمدخيلحسن10حركة العمل والوفاء248

11ذكرمرهشعبداهللعليويخضري18حركة العمل والوفاء248

8انثىعبودحسنيكاظمرجاء20حركة العمل والوفاء248

8ذكراحمدشهابيعقوبفائق9حركة العمل والوفاء248

7انثىحسنيمحمدجاسمايمان25حركة العمل والوفاء248

6ذكرنهارعبيدنجمرائد19حركة العمل والوفاء248

5ذكرحسنيمحمدفيصلحسنني14حركة العمل والوفاء248

5ذكرعباسغازيناصرمؤيد21حركة العمل والوفاء248

5ذكربتيتحمزهمرزهمحمد13حركة العمل والوفاء248

2انثىخضريعباسفاضلرغد26حركة العمل والوفاء248

456ذكرجعفرعبدايوبحميدماجد1حركة شمس225

91انثىرهيجعبدطالبخلود5حركة شمس225

67انثىعبودسلمانعبيدافراح3حركة شمس225

35ذكرجرياننايفحمزةعماد4حركة شمس225

31ذكرحسنيطرفةمحمدرياض2حركة شمس225

14انثىعبيدحسنيسلمانوسن16التحالف املدني الديمقراطي 232

11انثىمحمدنعمةكاظمزينب20التحالف املدني الديمقراطي 232

2,973ذكرحسندوهانعبدالكاظممؤيد1ائتالف البديل العراقي 238

1,916ذكرطرادزغريكطرانعامر5ائتالف البديل العراقي 238

1,884ذكرعبودعليحسنيعلي2ائتالف البديل العراقي 238

1,372ذكرصفرهاتفرحمنناجي3ائتالف البديل العراقي 238

1,045ذكرعباسمنصورعليمكي15ائتالف البديل العراقي 238

747ذكرعليكاظمعليمنتظر10ائتالف البديل العراقي 238

675ذكرفضيلمطلبعبداهللعالء13ائتالف البديل العراقي 238

583ذكرحمودعطيهكاظمحمزه19ائتالف البديل العراقي 238

547ذكرفضلفارسمجبلفليح27ائتالف البديل العراقي 238

521ذكرمطلككاظمحسونوصفي21ائتالف البديل العراقي 238

518ذكرراجحفريدمحمدصامد26ائتالف البديل العراقي 238

436انثىمحمدعليجاسمعبدمديحة4ائتالف البديل العراقي 238

411انثىخضريعبيسعلينسرين8ائتالف البديل العراقي 238

399ذكرحرشعبودحميدرشيد17ائتالف البديل العراقي 238

358ذكرعبوسيعلوانجمعةكاظم14ائتالف البديل العراقي 238

337انثىبندرعبدكاظمهناء28ائتالف البديل العراقي 238

325ذكرعودةعزيزعباديحسني6ائتالف البديل العراقي 238

293ذكرعبدمحمدسامييقضان29ائتالف البديل العراقي 238

262انثىحسنيحمزةكطرانبشرى12ائتالف البديل العراقي 238

247ذكرحمودجاسمحمزةعامر34ائتالف البديل العراقي 238

236انثىحمزةهواءطالبابتهال20ائتالف البديل العراقي 238

190ذكرعبداهللنورعيسىاحمد9ائتالف البديل العراقي 238

170ذكرجابرحميدصفاءمحمد11ائتالف البديل العراقي 238

163انثىعبدعباسحسنسعاد24ائتالف البديل العراقي 238

159ذكرسهيلخضريعبيدجعفر22ائتالف البديل العراقي 238

139ذكرعليجسامدغيمرحيم25ائتالف البديل العراقي 238

114ذكرليلوحسونمحمدعدنان33ائتالف البديل العراقي 238

108ذكرحماديعبدعبيسكاظم18ائتالف البديل العراقي 238

81ذكرسهيلكاظمحسنعبد31ائتالف البديل العراقي 238

58ذكرحسنيعليعبداالمريعالء30ائتالف البديل العراقي 238

57انثىمحمودحسنيمحمودنوال16ائتالف البديل العراقي 238

36ذكرجاسمشناوةكاظماسماعيل7ائتالف البديل العراقي 238

7انثىامهناعبدالحسنيعبدعليسلمى32ائتالف البديل العراقي 238

5ذكرعبودخليلابراهيمشاكر23ائتالف البديل العراقي 238

5,131ذكرعبودحسونذيبانثامر2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,449ذكرجديعبدالكاظمكمرمحمد6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,577ذكرعبودجوادعبدالرضاحسني18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,200ذكرصادقعليعبدالحسنيمكي1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

733ذكرعليجاسمعباسعلي26حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

694انثىسلطانجاسمحسنياسماء4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

419ذكرشخريركباننعمةاحمد19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

360ذكرعباسعبيدناجيلطيف11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

349ذكرخليفمخيفعباسحامد13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

336ذكرجابرعبداهللعبدالجبارباسم10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

269ذكرشيحانعبداهللجاسمحمدان5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

263ذكرمحمدحسنكاظمحسني21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

235ذكرهاشمعبدحمزةحمود25حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

231انثىصدامحبوبجبارملياء8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

208ذكرمرادمحمدطرادنعمان7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

204انثىعبيسحسنيفالحوسن28حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

201انثىرزوقيحسنيعباسخلود12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

187ذكرعلوانكريممحمودشاكر33حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

178ذكراملسرهدرشيدحميدنعيم9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

88انثىناجيناجيزهريكرامة20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

60ذكرعباسجاسممحمدزيد23حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

54انثىراضيمنخيهاشملقاء32حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

40ذكرعباسحسنحسنينبيل22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

37ذكرراهيطهكاظمعبدالعباس31حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

31ذكرجالبعبودعبدالحافظناصر3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28ذكرعطيةمكيحسنيعلي17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

27انثىعليعبدالحسنيطالبجنان16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

13ذكرسدخانعبودعبداملحسنطارق30حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

9انثىرمضانيوسفعبدالعباسبسعاد24حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

8ذكرحارثعبيسصكبسعد27حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

7ذكرشننيحسنيكاظمعادل14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1انثىعليجربعبدعليسندس34حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

4,868ذكرفيحانفاضلهاشمصادق1اهل الحضارة267

2,074ذكركاظمعبيدمحمدعجمي7اهل الحضارة267

1,088ذكرعبدعباديمحرجحسان3اهل الحضارة267

829ذكرشانيعبودحسنالزم9اهل الحضارة267

766ذكرناصرهاديعليمنعم5اهل الحضارة267

592ذكرمحمدحمزةعبدعلي15اهل الحضارة267

495ذكرذباحعليحسناحمد2اهل الحضارة267

420ذكرمرزهسليمانمضراحسان22اهل الحضارة267

414ذكرواليغثوانغازيفيصل19اهل الحضارة267

382ذكرمهديسلمانحميدعقيل30اهل الحضارة267

315ذكرمهديحسنياسماعيلعلي13اهل الحضارة267

267انثىعلوانحمزةعبدعلياريج4اهل الحضارة267

235ذكرعباسكاظمعليعبدالواحد11اهل الحضارة267

219انثىجاسمحسنعليشروق28اهل الحضارة267

213ذكرعليحميدناجيحسني17اهل الحضارة267

208ذكرعبيسجاسمعليحسني14اهل الحضارة267

170ذكرراجيجهادتوفيقعقيل25اهل الحضارة267

137ذكرعبيسجاسمبدرمحمد26اهل الحضارة267

88انثىعباسعبدلطفيعامرة8اهل الحضارة267

83ذكرعزيزحميواحمدعدنان27اهل الحضارة267

55انثىحميدعبدراضيصبيحة32اهل الحضارة267

51انثىرشيدمجيدمحمدندى24اهل الحضارة267

47انثىعلوانكاظمجوادنوال33اهل الحضارة267

41ذكرحماديكاظمعبدالواحدعبدالعظيم31اهل الحضارة267

27انثىحسنيهاديقيسسناء16اهل الحضارة267

25انثىعبيدحسنيفاضلوفاء12اهل الحضارة267

24انثىحمزةرضوانشريفبشرى20اهل الحضارة267

14ذكرحمودجاسمسعدونسمري29اهل الحضارة267

11ذكركاطعحمزةراضيفاضل18اهل الحضارة267

5ذكرعبيدعبداهللنجمفوزي21اهل الحضارة267

4ذكرعبداهللعليراضياكرم23اهل الحضارة267



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

217انثىظاهرعجيلمفتنابتسام40ائتالف املواطن273

172ذكراحمدلفتةقاسممهدي11ائتالف املواطن273

101ذكرمحمداسماعيلاحمدعمار38ائتالف املواطن273

10,575ذكرساجتحسنيعبدعقيل1ائتالف االحرار214

8,090ذكرعوادظاهرصبيحمازن2ائتالف االحرار214

5,313ذكرابوالهيلسالمجبارستار3ائتالف االحرار214

4,312ذكرنغيمشعبيدعارفميثاق7ائتالف االحرار214

3,797ذكرشندلمكلفصائغبدر6ائتالف االحرار214

3,342ذكرمطرنجمفاخرمحمد5ائتالف االحرار214

2,757انثىسلطانكاظمجوادملى8ائتالف االحرار214

2,683ذكرمنيخيحمودغازياحمد14ائتالف االحرار214

2,588ذكرشبوطموسىعليمرتضى17ائتالف االحرار214

2,330ذكرسالمسويدمحمدعبدالزهره25ائتالف االحرار214

2,279ذكرمذكورعيالحسنصالح15ائتالف االحرار214

2,247انثىعليمحمدنسيمهيفاء4ائتالف االحرار214

2,231ذكرمبادرمباركسعدونكاظم35ائتالف االحرار214

2,191ذكرظاهرعبدالحسنيعبدقاسم45ائتالف االحرار214

1,998ذكرعباسمهنامحي الدينامني9ائتالف االحرار214

1,982ذكرمشتتعطشانجباركاظم23ائتالف االحرار214

1,689ذكرشبيبمكطفكاطعرعد41ائتالف االحرار214

1,474ذكرشنوفعبدالحسنقاسمسالم13ائتالف االحرار214

1,268ذكربنيانلفتهمحمدفراس22ائتالف االحرار214

1,220ذكرمهديحميدهاشمنوفل34ائتالف االحرار214

1,190ذكربحرحسنيمحمدلؤي19ائتالف االحرار214

1,176ذكرصخيمطريرحيممؤيد11ائتالف االحرار214

1,129ذكرشريجيعبدالرضاسالمنهاد26ائتالف االحرار214

939ذكرشغيدلعبدالحسنفاضلعلي39ائتالف االحرار214

880ذكرعبدالحسنيعبدالهاديحمودماجد29ائتالف االحرار214

846ذكرعليحسنيمحمدانمار37ائتالف االحرار214

836ذكركباشيمانععبدالرحيممهند10ائتالف االحرار214

825ذكرعليهندالفاخرقيس38ائتالف االحرار214

792ذكرعبداهللاسماعيلعبدالعباسمرتضى27ائتالف االحرار214

752ذكرمحمدزميمعمارةاحمد42ائتالف االحرار214

731ذكرعيسىغضبانجلوعبدعلي31ائتالف االحرار214

657ذكرسنيدمطشرعليحسني18ائتالف االحرار214

560ذكرمحسنحبيبحماديمرتضى43ائتالف االحرار214

523ذكرمزبانغضبانحميدخزعل33ائتالف االحرار214

495انثىجاسمعليعارفساجده24ائتالف االحرار214

489انثىجابرعبدالرزاقعبدالعزيزأمنه16ائتالف االحرار214

437انثىشنانصربغاليشيخة20ائتالف االحرار214

388انثىزاملرحيمةهاديهالة40ائتالف االحرار214

289انثىجاسمعبدالواحدجابريسرى32ائتالف االحرار214

260انثىعليجاسمفاضلزينب12ائتالف االحرار214

251ذكرعبدالحسنيعبدالكريمتوفيقفراس30ائتالف االحرار214

214انثىعلوانعبداهللماجدوسن36ائتالف االحرار214

202انثىعليمحمدفاخرسمرية48ائتالف االحرار214

186انثىبنيانعيسىعليابتسام50ائتالف االحرار214

155ذكرثجيلسالممحمدمحمد47ائتالف االحرار214

155ذكردخيلجمعةحسنعبدالجليل49ائتالف االحرار214

85انثىعوادعبودحميدامريه28ائتالف االحرار214

74ذكرعليانجار اهللجعازسلطان46ائتالف االحرار214

60انثىزويدمكيسالمزينب44ائتالف االحرار214

53ذكرنجمكريمجاسماثري21ائتالف االحرار214

10,279ذكرسلطانحنشياسنيزاهر1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,801ذكرمحيسناحمدموحيتوفيق2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,390ذكرزبونزغريجاسبهيثم6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,025ذكراسكندراسدحنتوشمحمد3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,008ذكرعباسحمزةعباسوليد5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,715ذكرمحمودجمعههاللفاروق11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,436ذكرمحمودناصرهاشممحمد9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,292ذكرعبداهللنجمطعانمحمود13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,210ذكرحاوينعمانمطلقحميد10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,191ذكرشربعبدالنبيمنوراحسان7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

951ذكرنجموهيبعبدالزهرهطارق29تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

947ذكريعقوبيوسفيعقوبيوسف43تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

856ذكرسلطانثامرعبدالحميدثامر17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

803ذكرحميديبدنمفتناسعد19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

726ذكرطريفعكابكاظمحميد35تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

719ذكرجبارعليضايفحسني37تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

703ذكرسنايفعبدالحسنغالمعبدالستار15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

699ذكرغضيبجربجاسمصالح22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

688ذكرعبدالسيديحيىعباسكريم26تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

684ذكرطعمهمهودرياسنيطه30تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

648انثىمحمدمهديصالحكواكب4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

647انثىمعارجهويديطعيسباسمه12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

633انثىمحمدابراهيمعبدوسن8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

544ذكرطوكانعنادعطشانكاظم14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

540انثىضاحيمكطوفعبدالحسنامل16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

508ذكرحسنمهديمحمدعباس31تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

499ذكرجاسمداودمحمدراضي23تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

496ذكرحمودجيادالزمامجد18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

476ذكرمحمدياسنيعزيزعادل25تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

444انثىباهضدشرجاسبفضيلة47تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

428ذكرحسنيمجيدعادلامجد38تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

399ذكرحمدعبدالحسنسلمانعبدالحسني27تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

394انثىحسنيمهاويكاظمابتسام40تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

378ذكرجاسمخلفحسننجاح34تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

350انثىعوادمحمدعبدسلوى20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

338انثىنوماسباجيمحمدباسمه24تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

320ذكرعيسىسنيسليحيىصباح39تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

318انثىسنيسلخضرييعقوبصنعاء45تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

295ذكرمحمدعباسحمزةعبداالمري42تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

262ذكرعبدالرحمنعبداللطيفعليعادل46تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

248ذكرعوادعودههليلضياء33تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

245انثىمحيسنعكشماضيسمريه36تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

212ذكرصادقحماديلعيبيعبدالجبار41تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

200انثىعليياسنيمهديانيل44تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

192انثىعيسىابراهيممحمدنوال28تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

191ذكرمحمدعبدالصمدناصرشاكر21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

نتائج املرشحني ألنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة البصرة

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

126,848ذكرعليخلفعبدالصمدخلف1ائتالف دولة القانون277

19,726ذكرتركيمحسنعلياحمد6ائتالف دولة القانون277

12,248ذكرمطلكجاسمحسنفالح30ائتالف دولة القانون277

11,884ذكرمحمدعلينورعلي31ائتالف دولة القانون277

10,912ذكر عرمشعبداملحسنعبدالسالم13ائتالف دولة القانون277

10,679ذكرعليحسنكاظمحسن2ائتالف دولة القانون277

10,113ذكرعليحاشوشحسانعامر5ائتالف دولة القانون277

8,161ذكرجواداحمدهاديبهاء11ائتالف دولة القانون277

7,956ذكرشريفعبدالحسنيعبدالخالقجبار29ائتالف دولة القانون277

7,888ذكرسالمشناوةهاشمرفيق22ائتالف دولة القانون277

7,673ذكرابوالهيلحنونكاملمحمد19ائتالف دولة القانون277

7,507ذكرعليطاهرعالويعبدعون47ائتالف دولة القانون277

6,867ذكرمهاويعبدالغفارعبداالمرياسعد37ائتالف دولة القانون277

6,399ذكرجودةرسنعطيهمصطفى7ائتالف دولة القانون277

6,146ذكربندرعليخالدفريد26ائتالف دولة القانون277

6,062ذكرسلطانعبدالخضرمحمدوليد9ائتالف دولة القانون277

5,311ذكرعودهعبدالصاحبمحسنتركي45ائتالف دولة القانون277

4,865ذكرمحسنمفتنصدامعبدالحسني38ائتالف دولة القانون277

4,767ذكرحسنمهوسمحسنمكي3ائتالف دولة القانون277

4,293ذكرسويدفياضرحيمعلي18ائتالف دولة القانون277

3,888ذكرعليعفاتصبخيحيدر10ائتالف دولة القانون277

3,772ذكرطاهرسالمعبداالمريمنتصر23ائتالف دولة القانون277

3,666ذكرواديشناوهرشاشعادل14ائتالف دولة القانون277

3,460انثىصخريناهينعمهعواطف20ائتالف دولة القانون277

3,311ذكرشريفعبدعليحسنجعفر25ائتالف دولة القانون277

3,133انثىخشجوريمكطوفنعمهرحاب12ائتالف دولة القانون277

3,096انثىسالمزباريسلمانفاطمه4ائتالف دولة القانون277

2,925انثىمشتتفيصلابراهيمميثاق16ائتالف دولة القانون277

2,913ذكرجابركاظمالزمعبدالحسني39ائتالف دولة القانون277

2,649ذكرصالحناصرعبدالكريمباسم46ائتالف دولة القانون277

2,622ذكرمهوسفاضلخالدوليد15ائتالف دولة القانون277

2,581انثىمحمدجاسمعطيهعواطف50ائتالف دولة القانون277

2,482ذكرحسنيمهديفياضعمار42ائتالف دولة القانون277

2,478انثىمحمداحمدعبدالحسنيوفيقه8ائتالف دولة القانون277

2,426ذكرعليعبودكاظمعلي33ائتالف دولة القانون277

2,369انثىطاهرفاخرثامرليلى36ائتالف دولة القانون277

2,161ذكربدايمهديعليحسني27ائتالف دولة القانون277

2,061ذكرمحمدعليحسنمالك17ائتالف دولة القانون277

1,963ذكرخلفمزيدزكيصفاء43ائتالف دولة القانون277

1,919ذكرشلشحالوبعبداملنعممحمد34ائتالف دولة القانون277

1,855انثىدخيلحميدفؤادنجود28ائتالف دولة القانون277

1,822ذكروثجناقوطجابرمجيد35ائتالف دولة القانون277

1,430انثىكثريعلكمشكلالهام24ائتالف دولة القانون277

1,348انثىخبالهعبدعليفليحثريا44ائتالف دولة القانون277

1,276ذكرغانمخضريعبداهللعبدالرضا21ائتالف دولة القانون277

1,231ذكرمجيديشريعبدالنبيامجد49ائتالف دولة القانون277

1,225انثىعريبيعبدالرضاعبدعليابرار32ائتالف دولة القانون277

1,182انثىناصرعليكاظمشذى48ائتالف دولة القانون277

1,119انثىبدرنصردحامغصون40ائتالف دولة القانون277

473ذكررمياثيعبدالخضرياسنيطه41ائتالف دولة القانون277

62,514ذكرحسنجريماشيمحمد6ائتالف املواطن273

26,667ذكرعليجاسمحسنيعامر2ائتالف املواطن273

8,822ذكردويليعبدعليشوقيسليم22ائتالف املواطن273

8,304ذكرحسننصيفخالطيحسن50ائتالف املواطن273

8,295ذكرمرزوقسعيدمحسنفرات1ائتالف املواطن273

6,304ذكرجاسممحمدعبيدسامي47ائتالف املواطن273

5,573ذكرابو املكارمسلمانجوادطالب42ائتالف املواطن273

4,897ذكرهاشمفلحيصبيحطاهر27ائتالف املواطن273

4,697ذكرمحمدبدرمحمدقاسم15ائتالف املواطن273

4,511ذكرجعفرنوحكاظممحمد33ائتالف املواطن273

4,238ذكرجاسممحمدعبدالعباسرياض14ائتالف املواطن273

4,140ذكرمحمدجاسمعبدالرحمناحمد19ائتالف املواطن273

4,121ذكراليفوناسعبداالمريحسام45ائتالف املواطن273

3,919ذكرسهيلفارسشدادمبارك7ائتالف املواطن273

3,359ذكرسلطانخزعلأنغيمشعدي9ائتالف املواطن273

2,846ذكرمباركناصرحنتوشصادق30ائتالف املواطن273

2,626ذكرجابرعبدعليكاظمنزار35ائتالف املواطن273

2,323ذكرعبداهللجيادمهديعادل25ائتالف املواطن273

2,265ذكرجاسمحدادخليلطالب26ائتالف املواطن273

2,176ذكرسلمانعباديجمعةقصي5ائتالف املواطن273

1,868ذكرغاليكيطانحميدحيدر17ائتالف املواطن273

1,826ذكرحسنعليحمزةحسني3ائتالف املواطن273

1,474ذكرالعبوسعبدالرزاقعبدالوهابقرطاس29ائتالف املواطن273

1,284انثىغزيرصباحشويشمنوة4ائتالف املواطن273

1,202انثىطاهرعباسعبدالزهرةعهود8ائتالف املواطن273

1,117ذكرعويدعبودخضريصالح21ائتالف املواطن273

1,069انثىداغرمحمدمؤيدرغد48ائتالف املواطن273

855انثىحسنيناصرعبدالباريهدى20ائتالف املواطن273

833انثىعليياسنيعبدالجبارجنان12ائتالف املواطن273

816ذكرحسنيعبدالسيدمحمدعصام46ائتالف املواطن273

797ذكرعيسىخضريجاسممحمد10ائتالف املواطن273

789ذكرحمدلفتةطالبمشتاق34ائتالف املواطن273

739ذكرحسنيهاشمكريمحسن43ائتالف املواطن273

716انثىحماديكاظمجوادثورة24ائتالف املواطن273

707ذكردوليصالحناصرعماد31ائتالف املواطن273

666ذكرعيسىبجايسلمانداود41ائتالف املواطن273

613ذكرعباسخضريمحمدطالب39ائتالف املواطن273

538ذكرعليسهرسعدونمحمد23ائتالف املواطن273

492ذكرعفارةحسنيناجيأزر18ائتالف املواطن273

490انثىعليخعباسحمزةبثينة16ائتالف املواطن273

412ذكربريجمهديكاظمرعد13ائتالف املواطن273

375انثىاحمدمحمدجرببشرى32ائتالف املواطن273

338انثىعليمهديهوازكوثر28ائتالف املواطن273

294انثىNULLتركيعبدالرحمنابتهال44ائتالف املواطن273

267ذكرابراهيمطاهرعبودمحمد49ائتالف املواطن273

236انثىتقيعبدالحميدعادلعلياء36ائتالف املواطن273



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
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10انثىفنجاندعدوشعزيزقطرالندى49ائتالف البديل املدني املستقل209

7,713ذكرمحمودكاظمعوادعدي1العراق للتنميه والبناء270

2,673ذكرشهفمرعيصباحعالء41العراق للتنميه والبناء270

1,626ذكرمدلولعبداهللنجمعبداالمري25العراق للتنميه والبناء270

1,142ذكرعوادمحمدعبداهللكاظم3العراق للتنميه والبناء270

930ذكرمنصورجاسمطاهرحاتم17العراق للتنميه والبناء270

833ذكربجايمنورخلفاركان11العراق للتنميه والبناء270

817ذكرحسيبعريبيخرياهللصالح7العراق للتنميه والبناء270

665ذكرعبدعليعبدالحميدعبداملجيديعرب6العراق للتنميه والبناء270

641ذكرطاهرجالبفاخرحسام39العراق للتنميه والبناء270

595ذكرعبدعليخليلعبداهللاحسان35العراق للتنميه والبناء270

525ذكرحمدعبلاحميدساجد2العراق للتنميه والبناء270

511انثىسمجيعاشورعبدالصمدوفاء4العراق للتنميه والبناء270

435ذكرعليقاسمهاديباسل33العراق للتنميه والبناء270

398ذكرسعيدجاسمعباسطه14العراق للتنميه والبناء270

366ذكرعبداهللطاهرلطيفاياد10العراق للتنميه والبناء270

341ذكرحسنيكريمعليكامل21العراق للتنميه والبناء270

339انثىزيادمشنهصنعمهاالء46العراق للتنميه والبناء270

264ذكرخنجرحسنكاظماحمد26العراق للتنميه والبناء270

262انثىمحمدجليبحسناسراء20العراق للتنميه والبناء270

223ذكرحسانغيالنصربيعلي5العراق للتنميه والبناء270

220ذكرسلطانجاسمعبودنجم37العراق للتنميه والبناء270

219ذكرسلطانموسىحسنيجابر18العراق للتنميه والبناء270

214انثىحماديعبودنجمعذراء24العراق للتنميه والبناء270

205ذكرسدخانهاديعباسماجد29العراق للتنميه والبناء270

197ذكرحبيبمطرودمحمدقاسم22العراق للتنميه والبناء270

182انثىمحمداسدعبدعليبديعه16العراق للتنميه والبناء270

167ذكرهزاعكنبيوسفباسم27العراق للتنميه والبناء270

152انثىراشدحمودطارقزينب48العراق للتنميه والبناء270

151ذكرصحيبصالحمهديعلي43العراق للتنميه والبناء270

141ذكرجاسممحمدجاسمعالء34العراق للتنميه والبناء270

139انثىخوافالزمزايدكاظمية8العراق للتنميه والبناء270

136انثىتقيعبيدثامرسناء12العراق للتنميه والبناء270

86ذكرشكورعبدالقادرعبدالوهابعبدالقادر15العراق للتنميه والبناء270

85ذكرعذيرحسنحسنيعلي45العراق للتنميه والبناء270

81ذكرفنجانباقرعبدمحمد19العراق للتنميه والبناء270

71ذكرحسنيجوالنيعكوبعمار23العراق للتنميه والبناء270

69انثىساجتعودةمحمدسندس32العراق للتنميه والبناء270

65انثىموزانالزمعبدالحسنهدى50العراق للتنميه والبناء270

52ذكرعبداهللمحمدفاضلمحمد13العراق للتنميه والبناء270

51ذكرسلمانصيوانناذرحيدر42العراق للتنميه والبناء270

49ذكرخضريمجليسعدونحسني30العراق للتنميه والبناء270

44ذكرفارسزويرمحسنوجدي31العراق للتنميه والبناء270

42ذكرمكطوفسلمانجاسمسالم38العراق للتنميه والبناء270

31انثىياسنيقدوريغنيبشرى40العراق للتنميه والبناء270

30انثىكاظمفرحانعبدالكريمزينب28العراق للتنميه والبناء270

14انثىعبودمجيدصباحدالل49العراق للتنميه والبناء270

13انثىحسنيعامرعبدالواحدكوثر36العراق للتنميه والبناء270

13انثىاسمرعبدعونعبدالجباريسرى44العراق للتنميه والبناء270

12انثىحسنيعبدالرزاقابراهيمهبه47العراق للتنميه والبناء270

6,674ذكرمطرحالوبعجميفاضل1ائتالف الوطنية239

5,998ذكرسلمانحسنيناصربهاء2ائتالف الوطنية239

797ذكردفارنمركزارعمار3ائتالف الوطنية239

459ذكرعالويحسنعبدالكاظمعباس7ائتالف الوطنية239

444ذكرمحمدسهمجمعهموسى5ائتالف الوطنية239

408انثىفيصلحوشانعبودخوله4ائتالف الوطنية239

324ذكرعبداهللنجمعبداهللنجم الدين6ائتالف الوطنية239

259ذكرعزيزجمعهمهديعزيز15ائتالف الوطنية239

167ذكرمرزوقعليعبدالرزاقمصطفى9ائتالف الوطنية239

130انثىجاراهللعبدالجبارساميابتسام8ائتالف الوطنية239

79ذكرواديغانميحيىنوفل10ائتالف الوطنية239

63ذكرخلفيوسفحاشوشثائر11ائتالف الوطنية239

44انثىحالوبعبدالحليمعبدالحميديسرى14ائتالف الوطنية239

40انثىزيدانمصطفىمحمدملياء12ائتالف الوطنية239

38انثىحالوبعبدالحليمعبدالحميدنهى13ائتالف الوطنية239

3,269ذكرمسافرحسنكاظمجواد1ائتالف البديل العراقي238

1,505ذكرعباسعدايمحسنقاسم7ائتالف البديل العراقي238

1,431ذكركاظمموسىيوسففاضل9ائتالف البديل العراقي238

1,289ذكرحاميفالحهاشمسامي2ائتالف البديل العراقي238

977ذكرعلوانابراهيممحمدعادل38ائتالف البديل العراقي238

941انثىبدنفرعونمحمدسعاد48ائتالف البديل العراقي238

851ذكريعقوبمكيكاظمعمار21ائتالف البديل العراقي238

760ذكرمرهجكباشيمطروليد15ائتالف البديل العراقي238

649ذكرناهيفهدكاظماحمد26ائتالف البديل العراقي238

563ذكردهشمناتيصداممحمد6ائتالف البديل العراقي238

511ذكرسلمانمحمدزيارةهادي17ائتالف البديل العراقي238

495ذكريوسفيعقوبعلييوسف3ائتالف البديل العراقي238

485ذكرعبدالحسنسواديعليوائل43ائتالف البديل العراقي238

454ذكرقرنفلجايداحمدطالب46ائتالف البديل العراقي238

420ذكرجعفرعليظاهرزكي5ائتالف البديل العراقي238

396انثىعليسلمانعليسمريه4ائتالف البديل العراقي238

384ذكرشريدةكزاروردفارس30ائتالف البديل العراقي238

296ذكرمنونيمدهلينوريهيثم11ائتالف البديل العراقي238

279ذكرعلوانحمزةعليحمزة42ائتالف البديل العراقي238

275ذكرغليبسلمانغالبعمر49ائتالف البديل العراقي238

267ذكرعليمحمدعبدالرحمنمصطفى25ائتالف البديل العراقي238

266ذكرفياضعودةوسيمعالء50ائتالف البديل العراقي238

250انثىشناوةمحمدحلوكريمة32ائتالف البديل العراقي238

218ذكرمحسنمهديعبدالعزيزرياض37ائتالف البديل العراقي238

217ذكرحاجمعليعبدالواحدناظم19ائتالف البديل العراقي238

199ذكرديواناحمدعبدالزهرةموفق45ائتالف البديل العراقي238

197انثىحافظجربصالحسعديه8ائتالف البديل العراقي238

195ذكرخضريعبداهللبخيتحامد31ائتالف البديل العراقي238

171انثىمحمدعبدالرزاقساميايناس36ائتالف البديل العراقي238

171انثىزبريمحمدعبدالجليلاخالص28ائتالف البديل العراقي238

160ذكرهاشمجاسمعذبيماجد35ائتالف البديل العراقي238

157ذكرحافظجاسمصربيارشد34ائتالف البديل العراقي238

151ذكرسباهيعباسمحمدعلي23ائتالف البديل العراقي238

112ذكرزغريلفتةكاظمجواد14ائتالف البديل العراقي238

131انثىحسنعليحسنهناء32تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

7,685ذكرمهوسمزعلعبدالزهرةجمال1ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

5,361انثىحمودصالحعكالويسوزان4ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

4,059ذكراحمدجانياسماعيلاياد30ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

3,049ذكرمحمدالزمنجماسعد22ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

2,080ذكرواديكمرحسنيمسلم32ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,627ذكرمحمدجعفرعبدالحسنيرياض33ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,619ذكرصقرجلودعباسخضري11ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,446ذكرديوانمنصورغضباننعمة13ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,245انثىصابرهاملنوريسحر12ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,117ذكرمحسنطعمةهاشمحسان29ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,089ذكرعليهمعنادمنشدحمد9ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,079ذكرناصربريديحاجمحسن21ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,065ذكرمطلكمحمدجاسمنزار7ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,062ذكرسنايفابريديكاظملفتة6ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

763ذكرمنصورحسنيعبدالكريمجعفر44ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

739ذكرسليمانداودمال اهللرياض14ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

716ذكرمحمدسلمانلفتةرمضان3ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

678ذكرحسنناصرعبدالسادةتوفيق5ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

602ذكرجاسميوسفعبداهللحازم2ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

572ذكرمحسنحبيبنوريليث40ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

565انثىعليحسنيحسنكريمة39ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

455ذكركنيوهاديسالمداود34ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

425ذكررفهعبيدكاظمعبداهلل24ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

413ذكرصروطصدامعباسعلي25ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

353ذكرمعتوقخضريفيصلشاكر37ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

353ذكرحسنيعبداهللنايفباسم18ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

297انثىعمريبريسمعبدالرزاقابتسام19ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

271ذكرغابشيدريغحمداياد36ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

269ذكرنجمفرحانعباسفرحات15ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

263ذكربدرعبدالعباسرحيمعطية50ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

261ذكرعبداهللمحمدعبدالعباسفاضل10ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

252انثىسالممحمدسبتياديبة35ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

251ذكرياسرعليحميدغائب28ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

178انثىابراهيمعبدالحميدمصطفىانتصار27ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

172ذكرشخيرتخليفةحسنيعلي48ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

169ذكرحماديعباديعليحسني49ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

163ذكرمحمدعبلدرويشجواد42ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

153انثىشيحانسلمانداودخولة23ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

152انثىسلطانمالكعبدالخالقنرباس8ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

150ذكرسلمانابراهيمسالمابراهيم20ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

116ذكرعطيةمجيدحسنرعد26ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

102ذكرجابرعبودعوادحسن46ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

89ذكرمشعلجربعبدالكاظمكريم38ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

83انثىفرجمحمدلفتةفاطمة16ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

79ذكرالعبيدعليراشدحسن41ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

79ذكرناهضلفتةبريسمجالل45ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

78انثىعبيدزغريكرمليزينب47ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

73انثىسماريعليعبدبشرى31ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

31انثىجابرحسنيعليبشرى17ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

16انثىجساسخلفصربياسماء43ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

13,537ذكرالعجمانمنصورعبدالفتاحعبدالعظيم5ائتالف البديل املدني املستقل209

5,726ذكرطاللكايمعجيلعباس3ائتالف البديل املدني املستقل209

3,335ذكرتركيحنونجمعهاباذر15ائتالف البديل املدني املستقل209

1,943ذكرمحيمجيدعدنانصفاء18ائتالف البديل املدني املستقل209

1,760ذكرمحسنيسرحبيبصبيح2ائتالف البديل املدني املستقل209

1,582ذكرزويرعودةغازياسماعيل1ائتالف البديل املدني املستقل209

1,380انثىمحمدعبدالرزاقعبدالجبارملياء24ائتالف البديل املدني املستقل209

1,235ذكرفهدعليرزاقعدنان27ائتالف البديل املدني املستقل209

920ذكرحسنفليحسريححسن13ائتالف البديل املدني املستقل209

678ذكرعلككريمرزاقمحمد11ائتالف البديل املدني املستقل209

556ذكرمريوشجاسمكاظمجواد6ائتالف البديل املدني املستقل209

530ذكرجدوعكاطعهاشمعلي7ائتالف البديل املدني املستقل209

494ذكراخاليفمايعداخليوسف10ائتالف البديل املدني املستقل209

435ذكرفنجاندحامداخلعبداهلل47ائتالف البديل املدني املستقل209

421ذكرصادقمعنواحدصبيح14ائتالف البديل املدني املستقل209

383ذكرشبريعلكمسلمانحيدر31ائتالف البديل املدني املستقل209

366ذكرمحمدعبداملعبودجبارعبدالستار22ائتالف البديل املدني املستقل209

320ذكراحمدخالدعبدالرازقعادل25ائتالف البديل املدني املستقل209

297انثىخليفهحسنيمحسنهاشمية16ائتالف البديل املدني املستقل209

290ذكرمحسنعليهاشمصالح23ائتالف البديل املدني املستقل209

243انثىعبداهللمحمدعاصيبدرية28ائتالف البديل املدني املستقل209

220ذكرعثمانعكربجربعبدالستار45ائتالف البديل املدني املستقل209

216ذكرفياضثامرفيصلجبار37ائتالف البديل املدني املستقل209

213ذكرفرجزغريهويلرعد9ائتالف البديل املدني املستقل209

190انثىزباريمعلىحسنينوال36ائتالف البديل املدني املستقل209

166ذكرعلوانشنانعبدالواحدعبدالكريم30ائتالف البديل املدني املستقل209

154انثىبندرعيسىكريمابتسام4ائتالف البديل املدني املستقل209

152ذكرعليحسنجاسممهند39ائتالف البديل املدني املستقل209

133ذكرمرزمشرفعبودعلي29ائتالف البديل املدني املستقل209

119ذكرمهاويسندلفتهراضي26ائتالف البديل املدني املستقل209

119ذكرالجواداحمدجوادعبدالهادي38ائتالف البديل املدني املستقل209

117ذكرخفيدغيممحمدعصام34ائتالف البديل املدني املستقل209

103ذكرناصركناصمنهلرزاق33ائتالف البديل املدني املستقل209

90ذكرعباسخنجرصالحعبدالكريم17ائتالف البديل املدني املستقل209

83انثىشهابعبدالواحدمحمدنور48ائتالف البديل املدني املستقل209

79ذكرحسنيابراهيمكاظماياد50ائتالف البديل املدني املستقل209

73ذكرسعدونمجيدجربجواد42ائتالف البديل املدني املستقل209

70انثىبنيانلفتهمحمدبلقيس8ائتالف البديل املدني املستقل209

61انثىلعيبيشعالنبارزانركزان12ائتالف البديل املدني املستقل209

60ذكرناصرجبارهاديثائر21ائتالف البديل املدني املستقل209

48ذكرالهذالعبدالجبارعبداهللبسام43ائتالف البديل املدني املستقل209

42انثىعليهاشمخضريهناء32ائتالف البديل املدني املستقل209

37انثىماجدحسنعجميحياة44ائتالف البديل املدني املستقل209

23ذكرعليهاديعدنانحيدر46ائتالف البديل املدني املستقل209

21انثىخلفمحمدجاسممنتهى40ائتالف البديل املدني املستقل209

19انثىسالممنخيرضامنال20ائتالف البديل املدني املستقل209

18ذكرامارهسالمجوادمصطفى35ائتالف البديل املدني املستقل209

10ذكرعبدالحسنيعبداللطيفابراهيمغازي41ائتالف البديل املدني املستقل209
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3,403ذكرالفضلحسنيعبد اللطيفوائل1تحالف اوفياء للوطن228

576ذكرزباريحريجهسالمعادل14تحالف اوفياء للوطن228

436ذكرعبودراضيعبد الحسنيكريم5تحالف اوفياء للوطن228

404ذكرحبيبعليحبيبعلي17تحالف اوفياء للوطن228

383ذكرحمادينجماسماعيلصالح3تحالف اوفياء للوطن228

362ذكركشيشجايدهليلصبيح7تحالف اوفياء للوطن228

355ذكرهاشمعودةصبارعدي35تحالف اوفياء للوطن228

275ذكرعباسمحمدجاسمحسني6تحالف اوفياء للوطن228

264ذكرعبد اهللصبيححبيبظاهر18تحالف اوفياء للوطن228

215ذكركاظمكريمخري اهللعلي19تحالف اوفياء للوطن228

191ذكرعباسصربحسنيعبد الرضا9تحالف اوفياء للوطن228

185ذكرخضريعبد الرزاقعباسعلي13تحالف اوفياء للوطن228

170انثىجاسمابراهيمخليلهنادي4تحالف اوفياء للوطن228

157انثىمزيدعبد الواحدعبد القادرهيفاء8تحالف اوفياء للوطن228

156انثىكاطعحسونعبد الستارهيام24تحالف اوفياء للوطن228

150ذكرزكينورحسنينوري10تحالف اوفياء للوطن228

146ذكرمحمدعبدالحسنصبارحيدر11تحالف اوفياء للوطن228

137ذكرموسىجربرحيمهادي37تحالف اوفياء للوطن228

123ذكرعودهعطيهعودةعبد الكريم21تحالف اوفياء للوطن228

114ذكرحميدييوسفثامرسنان30تحالف اوفياء للوطن228

109انثىجاسمكليبمحمدايمان28تحالف اوفياء للوطن228

100ذكرعبد اهللمعتوقعبد اهللحسني33تحالف اوفياء للوطن228

77ذكرشاللعبد الحسنيشاللعمار38تحالف اوفياء للوطن228

72ذكرحمودعيسىعبد الرضاسند22تحالف اوفياء للوطن228

72ذكرنجيبريحانعنادسليم26تحالف اوفياء للوطن228

60ذكرعباسحمزهجاسمعبدعلي27تحالف اوفياء للوطن228

60انثىمحمدعبدعليعبد املجيدسوسن16تحالف اوفياء للوطن228

37انثىخليفهمحمدجبارخمائل12تحالف اوفياء للوطن228

29ذكرفلحيحسنيعليحسني23تحالف اوفياء للوطن228

28ذكرياسنيعبد الرزاقحسنيعادل34تحالف اوفياء للوطن228

23ذكرسماريمحسنشلشمحمد31تحالف اوفياء للوطن228

17انثىحسنيعبد اللطيفوائلهاله20تحالف اوفياء للوطن228

15ذكرحمودعبدمهلهلجمال الدين25تحالف اوفياء للوطن228

11ذكرمحمودكاظمابراهيمخليل29تحالف اوفياء للوطن228

10انثىمحمدكاظمعبد الجبارفدوى36تحالف اوفياء للوطن228

6ذكرمحمدعبد النبيعبد الواحدعبد النبي39تحالف اوفياء للوطن228

5انثىحسونعبداملطلبغالبهاله40تحالف اوفياء للوطن228

5انثىحسنيخضريشلشابتهال32تحالف اوفياء للوطن228

1,335ذكرهاشمزعالنموسىكاظم6تجمع النهضة الشاملة221

716ذكرجاسمحسبحسنكريم3تجمع النهضة الشاملة221

653ذكرغلومعبدالرحمنعبودفراس17تجمع النهضة الشاملة221

643ذكرحسننمرعاصيعلي22تجمع النهضة الشاملة221

633ذكرفاخرعيسىعباسعبدالسالم2تجمع النهضة الشاملة221

480ذكرمحمدعلواناكربعبداملحسن9تجمع النهضة الشاملة221

478ذكربريهياسماعيلحسنعلك25تجمع النهضة الشاملة221

441ذكرمحمدجاسممحمدغسان7تجمع النهضة الشاملة221

340ذكرجاسماحمدحمدحازم39تجمع النهضة الشاملة221

323ذكرناصرهاشمامنيضياء1تجمع النهضة الشاملة221

311ذكرخليفهبدنهاملابراهيم33تجمع النهضة الشاملة221

273ذكرواليعليعبودحازم19تجمع النهضة الشاملة221

262ذكريونسراضيعبدالكاظمعماد13تجمع النهضة الشاملة221

251انثىباقرعبداهللباقرزينب8تجمع النهضة الشاملة221

206انثىزغريطاهرثجيلامرية4تجمع النهضة الشاملة221

173انثىعيسىعبداهللسلماناسيا27تجمع النهضة الشاملة221

172ذكرالحاج جعفرعبدالجبارمحمد باقرجعفر42تجمع النهضة الشاملة221

157انثىفتحيمحمدنورياسيل24تجمع النهضة الشاملة221

154انثىجاسماحمدحمدرجاء32تجمع النهضة الشاملة221

122ذكرناهيمناتيحامدجعفر21تجمع النهضة الشاملة221

113انثىمطرفارسعبودانعام12تجمع النهضة الشاملة221

95ذكريوسففرججعفرمحمد5تجمع النهضة الشاملة221

83ذكرعبداهللمحمدعبدالعباسهشام41تجمع النهضة الشاملة221

82ذكرنعمهبانيقاسممحمد37تجمع النهضة الشاملة221

82ذكرمحمدعليعباسخضريعارف30تجمع النهضة الشاملة221

81ذكرذبيحلفتهسيالويحميد38تجمع النهضة الشاملة221

72ذكرموسىعبدالجبارصباحمهند23تجمع النهضة الشاملة221

71ذكررمضانطهايوبواثق10تجمع النهضة الشاملة221

61انثىمحسنحميدجاسمسلوى43تجمع النهضة الشاملة221

52ذكررحيمةشامياغاصباح11تجمع النهضة الشاملة221

49انثىعاصيهويحسنيفاطمة40تجمع النهضة الشاملة221

48ذكرمانععبودعلكعبدالكريم29تجمع النهضة الشاملة221

46انثىجاسماحمدحمدرضية16تجمع النهضة الشاملة221

41ذكركرمياسنيمحمدناظم26تجمع النهضة الشاملة221

41انثىعليحسنيخليلبتول20تجمع النهضة الشاملة221

36ذكرفلحيحسنمحمدايهاب31تجمع النهضة الشاملة221

29ذكرفليحعلوانجابرعلي18تجمع النهضة الشاملة221

8ذكرابراهيمعبيدطعمةسعيد14تجمع النهضة الشاملة221

7ذكرحسنيجبيسشاكرمحمود35تجمع النهضة الشاملة221

5ذكراحمدعبدالحسنيمحمدجوادايهاب34تجمع النهضة الشاملة221

4انثىمحسنجابرمحمدجنان36تجمع النهضة الشاملة221

3انثىصنكورعيالنيونسزينب28تجمع النهضة الشاملة221

2ذكرظاهرعبدالرضاجاسمعبدالكريم15تجمع النهضة الشاملة221

1,066ذكرسويعيبريديجبارستار2التيار املهني املستقل204

869ذكرشطبنونهاديعبداهلل1التيار املهني املستقل204

217ذكرعبدالرضاشريفستاررأفت3التيار املهني املستقل204

164انثىغانمعبودخرييهديل4التيار املهني املستقل204

2,150ذكرداخلجليلعبدعليجبار3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,474ذكرمحمدنعمهلفتهعبدعلي1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

807ذكرعليعبدالحسنيعبدالزهرةقصي11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

380ذكراالمريمحموداحمدنبيل17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

369ذكركطانخميسنافعنشات21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

362ذكرعليابراهيممهديصالح10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

356ذكرسلطانجاسممحمدعبدالهادي2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

292انثىعليحسنيعباسشيماء4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

262ذكراحمدشهابسلمانداود5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

251انثىمنغوثمحمدجاسمابتهال24حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

251انثىعبدصالحنعيمبلقيس16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

195ذكرغانمفياضتوفيقماجد31حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

173ذكرجاسمحسنعباسعبدالكريم7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

133ذكرمحمدعبدجباركريم14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

98ذكرعليماهودطاهرقيس27ائتالف البديل العراقي238

76ذكرعليحسنيجعفرابراهيم18ائتالف البديل العراقي238

75ذكرعبداهللرشمفاضلعباس47ائتالف البديل العراقي238

73ذكرعبداهللعباسنوريصفاء33ائتالف البديل العراقي238

73ذكروليحسنحميداحمد29ائتالف البديل العراقي238

64ذكرنزالعطيةعبدالرزاقناظم39ائتالف البديل العراقي238

59انثىراشدمكيجميلاالء44ائتالف البديل العراقي238

43انثىحسنيطاهرتركيحنان16ائتالف البديل العراقي238

43انثىجبارةفهدجمعهامل20ائتالف البديل العراقي238

37انثىحسنيهاشمعيدانتاميم12ائتالف البديل العراقي238

36ذكرمحمدخلفحميدعدنان22ائتالف البديل العراقي238

34انثىعليحسنيهاشمسحر24ائتالف البديل العراقي238

24ذكرعليجوادمحمدهيثم13ائتالف البديل العراقي238

5ذكرمسعودواديعبدالحسنسمري 41ائتالف البديل العراقي238

4انثىمحمدمعتوقعبدالخضرابتهاج40ائتالف البديل العراقي238

3,481ذكرعليناجيجميلعقيل1كتلة الصادقون218

1,889ذكرسلمانعبدالصمدعبدالرضاعالء2كتلة الصادقون218

1,858ذكرنشميعمارهحسنأحمد3كتلة الصادقون218

1,584ذكرعوادمحمد عليأحمدعماد5كتلة الصادقون218

1,173ذكرعطيهخطارفليحالحسن7كتلة الصادقون218

917انثىعليعبدالرضاعبدالكريماالء15كتلة الصادقون218

854ذكرمحمدعباسسواديمؤيد6كتلة الصادقون218

796ذكرراهيعجيلنعمهجبار11كتلة الصادقون218

742ذكرعليحميدعكابحميد13كتلة الصادقون218

518انثىخنفرجبارطالبحوراء4كتلة الصادقون218

507ذكرعبدالسيدزعيبلفاضلميثم14كتلة الصادقون218

486ذكرمناتيجابرنعيمعماد9كتلة الصادقون218

363انثىفنجانعبدالجباريعقوبوسن8كتلة الصادقون218

298انثىداودصبيحخزعلسوزان16كتلة الصادقون218

237ذكرحسنفاضلسلمانمحمد18كتلة الصادقون218

208ذكرساجتظهريكشيشصادق17كتلة الصادقون218

193انثىفرهودالزمجحيفهناء20كتلة الصادقون218

183ذكرحسنفاضلعبدالحسنيخالد10كتلة الصادقون218

182ذكرمطرودحميدعبدعلي19كتلة الصادقون218

171انثىابراهيمجعاتيخليلرنا12كتلة الصادقون218

159ذكرشبليحسنجاسمحيدر34كتلة الصادقون218

148ذكرعبداهللسعيدعبدالحسنيعلي21كتلة الصادقون218

86ذكرعبد البهادليكاظمسيدعدنان25كتلة الصادقون218

82انثىمحمدجباركاظمميساء24كتلة الصادقون218

81ذكرشنداخمضلومعبدعبدالكريم23كتلة الصادقون218

67ذكرمحمدعودهعزيزصباح29كتلة الصادقون218

51ذكرعبودعبدالنبيسالمعدي33كتلة الصادقون218

44ذكرحسونيكاظممشرفعبدالرضا26كتلة الصادقون218

21ذكرهاشمعليلفتهحسني30كتلة الصادقون218

13ذكرهيالعباسطالبحازم22كتلة الصادقون218

9ذكرخضريثامرقاسمعبدالكاظم27كتلة الصادقون218

9انثىعبدالزهرةعبدالسادةعلواناحالم28كتلة الصادقون218

7انثىوايفمحمدعبدالكريمصفية32كتلة الصادقون218

7ذكرمسافرحسنيجليلحيدر31كتلة الصادقون218

3انثىغاليمهديعبدالرضاسندس35كتلة الصادقون218

1,550ذكرموسىعبدالحكيممحمدصفاء الدين1تجمع العدل واملساواة201

1,296انثىحميدجعفرمجليهيفاء4تجمع العدل واملساواة201

1,036ذكرموسىبدراسماعيلمهنا2تجمع العدل واملساواة201

645ذكرمهناخنجرعبدمناضل11تجمع العدل واملساواة201

611ذكرهاشمضمدرزاقعدي35تجمع العدل واملساواة201

596ذكرعبدالحسنيخضريثامرماجد13تجمع العدل واملساواة201

489ذكرسلطانطاهرحماديعلي3تجمع العدل واملساواة201

457ذكرزاهيجودهياسنيعلي37تجمع العدل واملساواة201

437انثىعليغازيحاجمسناء8تجمع العدل واملساواة201

422ذكرخلفكاظمحمودكريم18تجمع العدل واملساواة201

408ذكرغويتحسنيكاظممجيد10تجمع العدل واملساواة201

400انثىمحمدعباسعودهنسرين46تجمع العدل واملساواة201

387ذكرمحمدقاسممحمدابراهيم22تجمع العدل واملساواة201

353ذكرعليحمودمجيدعبدالكريم25تجمع العدل واملساواة201

314انثىجابرخضريعبداللطيفهيفاء24تجمع العدل واملساواة201

297انثىعسافمضحيعبدالسادههيام16تجمع العدل واملساواة201

273ذكرنعيمفضيلسلمانهادي21تجمع العدل واملساواة201

249ذكرمحمدجابرمحمدصالح39تجمع العدل واملساواة201

234ذكرسلمانعبدالحسنيسلمانعامر15تجمع العدل واملساواة201

232ذكرمريهجحسنيحطيحطكامل7تجمع العدل واملساواة201

224ذكرصالحصنكورعبدالجليلعبداملجيد48تجمع العدل واملساواة201

222انثىضاحيجبارمجيدرويده20تجمع العدل واملساواة201

220ذكرعبدالحسنيكاظمجوادمهند6تجمع العدل واملساواة201

198ذكرزوينرسنصاللسعد41تجمع العدل واملساواة201

183ذكركريملفتهعريبيمحمد29تجمع العدل واملساواة201

165ذكرعليغالبطالبمحمد9تجمع العدل واملساواة201

162ذكرنسريعلوانراضيسمري23تجمع العدل واملساواة201

129ذكرزاهيربححمدمالك42تجمع العدل واملساواة201

117ذكركاظمسليممهديكامل26تجمع العدل واملساواة201

108انثىعليعبداملنعملطيفالتزام28تجمع العدل واملساواة201

102ذكرراضيعبداهللعبدالكريمعبداهلل14تجمع العدل واملساواة201

98ذكرحسنيجاسمحسنغسان31تجمع العدل واملساواة201

95انثىنصيبناصرمحمدنجله12تجمع العدل واملساواة201

94انثىمحمدخضريطارقايمان32تجمع العدل واملساواة201

73ذكرعباسجاسمصالحعباس17تجمع العدل واملساواة201

71ذكرمريهجكاظمجوادحكمت5تجمع العدل واملساواة201

66انثىعبدعليفارساحمدفاتن40تجمع العدل واملساواة201

63ذكرشليشمعتوقطالبمسلم45تجمع العدل واملساواة201

56ذكرمحمدحسنيصالحرعد47تجمع العدل واملساواة201

55ذكرجربجفاتبشارةمهدي49تجمع العدل واملساواة201

50ذكرسعيدخضريمحمدعبدالرسول33تجمع العدل واملساواة201

46ذكريوسفمنصورطهعالء الدين38تجمع العدل واملساواة201

29ذكرجخيورراعيحسنمشعل43تجمع العدل واملساواة201

26ذكررباطبدرعبدالزهرهسوهيل34تجمع العدل واملساواة201

24ذكرحسنيحسنحسنيمحمد27تجمع العدل واملساواة201

12ذكرعباسجاسمعبدالفتاحفائق19تجمع العدل واملساواة201

11انثىمحمدمناديحميديبشرى36تجمع العدل واملساواة201

10انثىمحمدجاسممنصورهدى44تجمع العدل واملساواة201

4,436ذكرحسنيعريبيحميداحمد2تحالف اوفياء للوطن228



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

30انثىعبدالرضاعبدالحسنعبدالجليلخلود16ائتالف الوفاء العراقي211

14انثىذبيحعطيهعبداالمريوصال20ائتالف الوفاء العراقي211

543ذكرمعيشيروميعبدياسني2ائتالف العراق 262

519ذكركريمرحمةفلكحسن1ائتالف العراق 262

409ذكرحماديعبودنجمفارس7ائتالف العراق 262

273انثىبريسصخيكاظمجنان21ائتالف العراق 262

185ذكرحسنيمطرحسنعلي6ائتالف العراق 262

177ذكررسنفالحعبدالحسنيعلي15ائتالف العراق 262

173ذكرراشدعليعبدالهاديعبداهلل18ائتالف العراق 262

165ذكرعيسىخزعلغالبعدنان17ائتالف العراق 262

164ذكرجازعفايزرحيمكريم11ائتالف العراق 262

155ذكرعيسىمحسنياسرعلي9ائتالف العراق 262

131انثىعليعطيةجاسماحالم8ائتالف العراق 262

117ذكرمذكورعريصكاظمطالب5ائتالف العراق 262

114انثىشهابوهيبمجيدخالده16ائتالف العراق 262

109ذكرفليحسبتيعدنانسبتي14ائتالف العراق 262

100ذكرعزيزنعمةالعيبيجواد10ائتالف العراق 262

91ذكرمحمودمحمدجاسمحسن25ائتالف العراق 262

60انثىعيسىجابرعيسىفاطمة23ائتالف العراق 262

56انثىسبتيسلطانعبدالرزاقأنغام20ائتالف العراق 262

54ذكرساهيساجتيونسحسني3ائتالف العراق 262

40ذكرحسونكريمشبيبصالح13ائتالف العراق 262

36انثىمريعبيدكاملاحالم22ائتالف العراق 262

23انثىلفتةكعيدشاتيرنا4ائتالف العراق 262

21انثىعليعبدالقادرحسنيزينب12ائتالف العراق 262

19ذكرأدهيمخشجوريكاظمناظم24ائتالف العراق 262

617ذكرعيسىمحيعبدالقادرحسني2دعاة العراق لدعم الدولة287

527ذكرشلشحليفيعبدعليناصر1دعاة العراق لدعم الدولة287

509انثىعبدمحيبسخضريمياده4دعاة العراق لدعم الدولة287

149ذكرغانمجبارفاخرعلي3دعاة العراق لدعم الدولة287

132ذكرمدهوشحافظرمحعدنان6دعاة العراق لدعم الدولة287

75انثىمحمدطعمهحسنسهاد9دعاة العراق لدعم الدولة287

57ذكرعالوراضيعبدالرزاقعبداهلل8دعاة العراق لدعم الدولة287

51ذكركاظممحمدأمنيعبدالصاحبرعد5دعاة العراق لدعم الدولة287

38انثىالعليمحمدعبدالسادهخوله7دعاة العراق لدعم الدولة287

255انثىبشارةخلفحربسهام1تيار املرأة املستقل281

222انثىصنهريناصرصادقجنان5تيار املرأة املستقل281

111انثىجاسمثجيلجاسبفضيلة3تيار املرأة املستقل281

39انثىحسنجوادمحمدنورة4تيار املرأة املستقل281

316ذكرجالبذيابحمضياحمد1حركة شمس225

180ذكرمحسنعبدالكريمنعيمعبدالكريم3حركة شمس225

141ذكرمحيسنكزارعبداهللعبدالزهرة2حركة شمس225

118انثىريحعبدالنبيعلياحالم4حركة شمس225

76ذكرمطلكحسنيفراترافد7حركة شمس225

45ذكرجاسمكطافةجاسماحمد6حركة شمس225

32ذكرطاهرمحمد سعيدمحمد عليشهيد5حركة شمس225

23انثىثجيلعبدالرزاقجليلعذراء10حركة شمس225

13ذكرعليجعفرمحمدخليل9حركة شمس225

2انثىعليحسنيكاملداليا8حركة شمس225

557ذكرعباسمحسنحميدمحسن1محسن حميد الحاوي208

183ذكرمحسنياسرعبداالمريفتحي1تجمع الكفاءات والجماهري230

108ذكرصكرجبارةحميدخزعل9تجمع الكفاءات والجماهري230

72ذكرعيسىعوادعبدالدايمعبداملطلب5تجمع الكفاءات والجماهري230

71ذكرياسرمزعلسعيداياد3تجمع الكفاءات والجماهري230

69ذكرضاحيعذيرجاسممحمد10تجمع الكفاءات والجماهري230

39انثىمحمدحسنعبداهللامل8تجمع الكفاءات والجماهري230

15ذكرماجديوسفعبدالرزاقناظم6تجمع الكفاءات والجماهري230

11انثىجبارهكاظمهاديفتوح11تجمع الكفاءات والجماهري230

8انثىحسنمصطفىمحمدريهام4تجمع الكفاءات والجماهري230

61ذكرحسنيعليعبدالسيدطارق1حركة العمل والوفاء248

21ذكرمحمدمجيدنوريحسام17حركة العمل والوفاء248

21انثىشريفحسنمهودرخديجة24حركة العمل والوفاء248

18انثىحسنشعيلحسنازهار4حركة العمل والوفاء248

15ذكرساجتنمرساجتعلي7حركة العمل والوفاء248

13ذكررويهيسلمانحميدرعد14حركة العمل والوفاء248

8ذكرفرحاننادرفرحانعلي10حركة العمل والوفاء248

7ذكريوسفطهصالحطه9حركة العمل والوفاء248

7ذكرحسنحسننيمطلكمرتضى6حركة العمل والوفاء248

4ذكرعبداهللنجمعبدالزهرةعبداالله21حركة العمل والوفاء248

4ذكرخضريحميدعبدالحليممنتظر11حركة العمل والوفاء248

4انثىابراهيمخليلعبداملجيدفاطمة8حركة العمل والوفاء248

4انثىايوبداوودغازياالء16حركة العمل والوفاء248

3انثىعباسملوحعبدالزهرةايناس28حركة العمل والوفاء248

2ذكرساجتعبدالعبودمهديناصر18حركة العمل والوفاء248

2ذكررمضانعليشاكرعباس19حركة العمل والوفاء248

2ذكرخلفعبدالقادرعبدالرزاقسليمان15حركة العمل والوفاء248

2ذكرالرحيمعبدالحسنجاسمغسان29حركة العمل والوفاء248

2انثىدفارنمرخلفشيماء26حركة العمل والوفاء248

2ذكرعيسىخزعلجعفراحمد30حركة العمل والوفاء248

1انثىحيدرعليطالبافراح20حركة العمل والوفاء248

1ذكرفهدكاظمعباسحمزة25حركة العمل والوفاء248

1انثىسلطانعلينصراهللنضال23حركة العمل والوفاء248

1انثىظاهرعجيلطالبهيفاء27حركة العمل والوفاء248

1انثىجربعبدالرضاعبدالرزاقسحر12حركة العمل والوفاء248

1ذكرناصرمجيدحسنيعلي22حركة العمل والوفاء248

0ذكرناصرعليمصطفىابراهيم13حركة العمل والوفاء248

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة بغداد

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

721,782ذكرحسنمحمدكاملنوري1ائتالف دولة القانون 277

11,201ذكرمهديصالحابراهيمحسني2ائتالف دولة القانون 277

8,179انثى جاسمعبداهللندى8ائتالف دولة القانون 277

7,584ذكر صبارشياعمحمد6ائتالف دولة القانون 277

5,874ذكرعبيدخرنوبرميضعدنان17ائتالف دولة القانون 277

5,793انثىجربلفتةحميدسعاد4ائتالف دولة القانون 277

5,279ذكروترحسنيفوزيفاضل62ائتالف دولة القانون 277

5,151ذكرعبودكاظمجوادحيدر3ائتالف دولة القانون 277

5,115ذكرالفياضفهدفيصلعلي69ائتالف دولة القانون 277

129انثىيونسسلمانداودراقية12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

109ذكرنغيمشازباريطارشصالح34حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

95ذكرسرداحتقيحنتوشعبدالحسني23حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

89انثىعبداهللمحمودعامرشذى8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

74ذكركشيعبدالنبيعبدالستاراحمد22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

69انثىنجماحمدنعيمبشرى28حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

57ذكرراشدعليعبدالهاديحسن6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

57ذكرزمانغضبانجبارعلي15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

47ذكرلجالجعبدالسادةعبدعبدالسجاد13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

37ذكرعبودعبدعبدالصاحبعماد27حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

36انثىمصرفاويعبيدعبدعليشذى20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

34ذكرفضالهعبدالواحدبشريشوقي18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

32ذكرناصرمفتاحسواديعلي19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28ذكرمزيدعذافةكاظمعالء26حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

27ذكرحميدجابرعبودمحسن35حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

22ذكرعبداهللكاظمقاسمحسني30حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

18ذكرزويرمكيسالمصباح33حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15ذكرعبطانجبلعذابزيارة25حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

11انثىعليحسنيعباساالء32حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

9ذكرحسنيمصطفىجوادنوري29حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

4انثىجربجاسبيونسمنى36حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

915ذكرفدعمعبدالحسنيعبداهللذياب10الكتلة البيضاء288

736ذكرجالبمظلومحميدماجد2الكتلة البيضاء288

558ذكرحسنمحمدناصرمرتضى11الكتلة البيضاء288

527ذكرناصرعبدالكريمعودهعدنان5الكتلة البيضاء288

327ذكرنعمةثجيلكريمحسني13الكتلة البيضاء288

295ذكرفالحناصركاظمحميد22الكتلة البيضاء288

276انثىفيصليوسفيعقوبحسيبة8الكتلة البيضاء288

205انثىلفتهسعيدكاظمحرمان4الكتلة البيضاء288

149انثىموسىسلمانعباساشجان16الكتلة البيضاء288

141ذكرعبدحسنفيصلفراس26الكتلة البيضاء288

122ذكرموكرحيالحمدخالد29الكتلة البيضاء288

109ذكرمحمودعبدالعزيزغازيعبدالعزيز23الكتلة البيضاء288

102ذكرابورغيفجابرياسنيطه15الكتلة البيضاء288

92انثىفرجسالممحمدسندس20الكتلة البيضاء288

69ذكرسلمانمشريجاسممحمد14الكتلة البيضاء288

67ذكرعليسعودخلفعبدالرزاق35الكتلة البيضاء288

60ذكرعليعبدالحسنعبدالواحدعادل19الكتلة البيضاء288

46ذكرحسانعبودناصرحامد6الكتلة البيضاء288

39انثىمحاربحسبسالمفوزيه24الكتلة البيضاء288

34ذكرذربياسنيسلمانكريم7الكتلة البيضاء288

30ذكرشريمخحمودمحمداحمد37الكتلة البيضاء288

23انثىعبداهللخلفعبدالحسنضمياء36الكتلة البيضاء288

18انثىادريسبدرانغازيرجاء12الكتلة البيضاء288

18ذكرطاهرياسنيكاملياسني30الكتلة البيضاء288

16ذكرجميغغضبانجربمحمد25الكتلة البيضاء288

13ذكرحمودراشدعبدالزهرةمحمد39الكتلة البيضاء288

12ذكرمحسنلعيبيحسنيصالح18الكتلة البيضاء288

11ذكرمحمدسلمانمحمدجوادعمر31الكتلة البيضاء288

10انثىبندرعبيدغضبانجميلة28الكتلة البيضاء288

9ذكرمشريشروانمردانعدنان33الكتلة البيضاء288

9ذكرحسنيعليسلطانعبداالمام27الكتلة البيضاء288

7ذكرمحمدعبدالوهابرياضخالد34الكتلة البيضاء288

4انثىضمدجربمحمودزينب40الكتلة البيضاء288

3انثىعليجاسمنجممنتهى32الكتلة البيضاء288

1,716ذكرمنصورعبدالواحدسناوييوسف1ائتالف التغيري الجديد223

859ذكرعلياحمدحسنعباس2ائتالف التغيري الجديد223

476ذكركطانعجميزبنحامد4ائتالف التغيري الجديد223

360ذكرمنشدعبداهللاوريثهجسام5ائتالف التغيري الجديد223

245انثىحسننعمهكاظمماجدة6ائتالف التغيري الجديد223

207ذكرشاهرعريبيعبدعبدالرضا17ائتالف التغيري الجديد223

138ذكرفرجناصحعبدضياء8ائتالف التغيري الجديد223

114ذكرحسنسعدلطيفكريم10ائتالف التغيري الجديد223

106ذكرجربناصرشرهانعبدالعباس7ائتالف التغيري الجديد223

89ذكرحسونهاديصالحهادي14ائتالف التغيري الجديد223

88ذكرداغرعبدالنبيعباسعلي15ائتالف التغيري الجديد223

80انثىحسنيناصرامنيضمياء3ائتالف التغيري الجديد223

39انثىعاشورعبدالسيدعبدالكاظمحنان9ائتالف التغيري الجديد223

27ذكرفرجمزعلعبدالواحدعلي12ائتالف التغيري الجديد223

15انثىطاهرمغامسحنضلوسن19ائتالف التغيري الجديد223

13ذكرعليمكيمال اهللمحسن11ائتالف التغيري الجديد223

12ذكرناصرمفتنابراهيمخليل20ائتالف التغيري الجديد223

10ذكرحاجمزبونجاسممحمد21ائتالف التغيري الجديد223

6انثىثجيلكويدنعمهسليمة13ائتالف التغيري الجديد223

5انثىعليمحسنسامينسرين16ائتالف التغيري الجديد223

4ذكرصياحجياسدشرصالح18ائتالف التغيري الجديد223

764ذكرعبداهللمحمدعبدالصمدصباح9ائتالف الوفاء العراقي211

485ذكرفرحانكريمجاسمعلي1ائتالف الوفاء العراقي211

276ذكرحريجهراضيحنوناحمد19ائتالف الوفاء العراقي211

268ذكرحسونعباسفايزحسن21ائتالف الوفاء العراقي211

267ذكرجاسمخضريونسعبداالمري18ائتالف الوفاء العراقي211

259ذكرعبدالكريمحميدمكيمنتصر26ائتالف الوفاء العراقي211

247ذكرمحمدجاسمجبارمهند7ائتالف الوفاء العراقي211

237ذكرطاهرعبدالرحمنتقيصالح25ائتالف الوفاء العراقي211

197ذكرشايععبودهاشمعلي2ائتالف الوفاء العراقي211

181ذكرعليجمعةمالككامل6ائتالف الوفاء العراقي211

167ذكرعبداهللاحمدشهابساهر10ائتالف الوفاء العراقي211

139ذكرسندعالجموىلعزيز11ائتالف الوفاء العراقي211

127انثىمحمدعباسخضريياسمني4ائتالف الوفاء العراقي211

118انثىيوسفيعقوبيوسفوفاء8ائتالف الوفاء العراقي211

96انثىجاسمصفريعبدالكاظميسرى12ائتالف الوفاء العراقي211

95ذكرفرهودكاظمحنونهادي17ائتالف الوفاء العراقي211

72ذكرعباسعبدالحميدمحمدسعيدحيدر15ائتالف الوفاء العراقي211

66ذكرعطيهشبيبحبيبحيدر5ائتالف الوفاء العراقي211

66ذكرعبداهللعباسنوريصباح22ائتالف الوفاء العراقي211

61ذكربريجكاظمساميعالء3ائتالف الوفاء العراقي211

53ذكرمحمودصالحجاسمصالح13ائتالف الوفاء العراقي211

50ذكرحافظقاسمكريمنور23ائتالف الوفاء العراقي211

35ذكرعباسحاجوطهاحمد14ائتالف الوفاء العراقي211
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255ذكرخصافحسنيجاسممصطفى114ائتالف دولة القانون 277

224انثىمحمدجبارطالبخولة96ائتالف دولة القانون 277

196انثىمحمدكاظممحمدسمر104ائتالف دولة القانون 277

194ذكررحمنموسىفتحيعبدالباسط106ائتالف دولة القانون 277

179انثىعليمحمدجاسمانعام116ائتالف دولة القانون 277

157ذكرالزبيديحسونعبداملجيدمحمد79ائتالف دولة القانون 277

134انثىموسىعباسفاضلعذراء84ائتالف دولة القانون 277

112انثىفياضفرجسعيدلقاء108ائتالف دولة القانون 277

93انثىعودةكريمكاظمفاتن118ائتالف دولة القانون 277

61انثىعلي محمدجابرسهى121ائتالف دولة القانون 277

59ذكركتانةعبدالرحمنمحمدسعيدارجان102ائتالف دولة القانون 277

229,709ذكرعالويحسنيهاشماياد1ائتالف الوطنية 239

8,854ذكرموسىسلمانداودمحمود10ائتالف الوطنية 239

6,310ذكرحسنيعباسخضريحسن2ائتالف الوطنية 239

5,480ذكرعبدالقادرعبدالكريممحمدعبدالكريم70ائتالف الوطنية 239

4,844ذكركعيدكاظمعطيةكاظم33ائتالف الوطنية 239

4,089ذكرعبداهللابراهيماسماعيلاحمد17ائتالف الوطنية 239

3,001انثىرشيدعبدالرضاعبدالرسولصباح8ائتالف الوطنية 239

2,842ذكردهشعبطانعليعبدالكريم26ائتالف الوطنية 239

2,593ذكرحبيبعبودنوافكامل18ائتالف الوطنية 239

2,222ذكررشيدعبدالرزاقمكيعالء3ائتالف الوطنية 239

1,856ذكرمسلمحسنمحسنعدنان6ائتالف الوطنية 239

1,780ذكراحمدمجليعليعصام135ائتالف الوطنية 239

1,313ذكرسلطانحطابمحمودحاتم16ائتالف الوطنية 239

1,300انثىسعيدفاروقسالمميسون4ائتالف الوطنية 239

1,260ذكرخليفةصالحمهديعادل138ائتالف الوطنية 239

1,223ذكرسويفجريانكاظمعادل74ائتالف الوطنية 239

1,203انثىحماديمرادحسنيزيتون80ائتالف الوطنية 239

1,202انثىعباسعليويصربيغروب60ائتالف الوطنية 239

1,122ذكركطانحمودتركيجالل21ائتالف الوطنية 239

1,107ذكرخليفةعليحسنرزاق73ائتالف الوطنية 239

1,086ذكرثامراحمدموحانسعد105ائتالف الوطنية 239

1,047انثىمجهولعبودفهداشواق44ائتالف الوطنية 239

930ذكرجميلاحمدمحمودفالح23ائتالف الوطنية 239

908ذكرنصيفمهديعادلضياء29ائتالف الوطنية 239

894ذكرجاسممحمودعبدالوهابحسن51ائتالف الوطنية 239

873ذكرحسنيخميسشذرقيس34ائتالف الوطنية 239

851ذكركرمعليعبداهللقصي49ائتالف الوطنية 239

844انثىعباسسلومعبدالواحدانتصار7ائتالف الوطنية 239

810ذكرنجممهديعبدالوهابزيد58ائتالف الوطنية 239

803ذكررضاعليصالح الدينمنجد109ائتالف الوطنية 239

763ذكرخليلابراهيماسماعيلموسى130ائتالف الوطنية 239

705ذكرمحمدعبدالرحيمهاديمحمد41ائتالف الوطنية 239

683ذكرمحمدجاسمطهياسني121ائتالف الوطنية 239

670ذكرحمدمصطفىحسنفلح11ائتالف الوطنية 239

624ذكرداودحسنيمحمدستار9ائتالف الوطنية 239

610ذكرمطرسالمكاظمعبد128ائتالف الوطنية 239

553ذكرشهابعباسكريمحاتم27ائتالف الوطنية 239

536ذكرعبودمحمودشاكروثاب15ائتالف الوطنية 239

506ذكرجريحسوننوريصباح39ائتالف الوطنية 239

479انثىجاسمعباسعزيزهدى124ائتالف الوطنية 239

471ذكرخضرعزتعبداهلللؤي30ائتالف الوطنية 239

467ذكرعبدالعزيزحمودعبداهللعالء100ائتالف الوطنية 239

433انثىموسىمحمدابراهيممحمودازدهار99ائتالف الوطنية 239

430انثىابراهيمصبيحابراهيموسن92ائتالف الوطنية 239

416ذكرفرجحمدحسنمحمد86ائتالف الوطنية 239

388ذكرامنيسلمانداودحسام37ائتالف الوطنية 239

361ذكرمشوحمعروفاحمدطامي107ائتالف الوطنية 239

352ذكرعليعرسانعباسمناجد113ائتالف الوطنية 239

348ذكرمحسنمضحيعليعبداهلل38ائتالف الوطنية 239

340ذكرالنجممحمدعليعبدالكريممحمد5ائتالف الوطنية 239

324انثىوليدمحمدكاظمفائزة12ائتالف الوطنية 239

321انثىمحمدجاللعزالديننادية103ائتالف الوطنية 239

304ذكرعليابراهيمخليلحسني85ائتالف الوطنية 239

294ذكرمهاوشبخيتجليلمحمد87ائتالف الوطنية 239

291ذكرحنشاحمدعكابعبيد65ائتالف الوطنية 239

283ذكرعيدانصالحخليلاسماعيل63ائتالف الوطنية 239

282ذكرحسنيمحمودسعدنوار35ائتالف الوطنية 239

282انثىجباربدرعبدالحميدامجاد97ائتالف الوطنية 239

281ذكرعلوانحسنيعباسحسني46ائتالف الوطنية 239

272ذكرهنديرشيدخالدثامر66ائتالف الوطنية 239

265انثىامنيهاديجوادايمان42ائتالف الوطنية 239

254ذكريحيىمحمدسليمانسالم31ائتالف الوطنية 239

248انثىمحمودشاكرعبداملجيدخلود52ائتالف الوطنية 239

246انثىاحمدعبدالوهابعبدالكريمازهار20ائتالف الوطنية 239

227ذكرمحمدنعمانهاديهيثم14ائتالف الوطنية 239

226ذكرعامرناصرغبنياحمد111ائتالف الوطنية 239

224انثىمحمودعبدعليعبداملجيدانعام40ائتالف الوطنية 239

220انثىمحمودعبدطارقزينه64ائتالف الوطنية 239

205ذكرعالويحسنيتوفيقمحمد32ائتالف الوطنية 239

204ذكرمخيلفزيدانجاسمنوري13ائتالف الوطنية 239

204ذكرعباسعبودعبدالحسنيصباح117ائتالف الوطنية 239

196ذكرسلطانمحمدعلياحمد53ائتالف الوطنية 239

193ذكرمزبانسلمانزايربسام106ائتالف الوطنية 239

186انثىباقرمحمدحامدرحاب56ائتالف الوطنية 239

181ذكربدرانوداعهحامدعبدالكريم67ائتالف الوطنية 239

166ذكرطاهرمحمدشاكرعلي90ائتالف الوطنية 239

159انثىجبارعبدالحسنجمعهلقاء36ائتالف الوطنية 239

158ذكرقدوريمحمودحمديليث118ائتالف الوطنية 239

155ذكرحلميجدوعمحي الدينرعد102ائتالف الوطنية 239

146انثىيوسفيعقوبعبدالرحمندعاء24ائتالف الوطنية 239

137ذكرمحمدمهديصالحمصطفى114ائتالف الوطنية 239

135ذكرجاسممحمدعليحسنمحمد47ائتالف الوطنية 239

133ذكرعبدالسادةحسنغايبكامل22ائتالف الوطنية 239

133انثىحسنافليحعنادنادرة134ائتالف الوطنية 239

125ذكرخميسمحمدجاسمعبدالرزاق93ائتالف الوطنية 239

124ذكرحسنيزكيفاضلعمادالدين50ائتالف الوطنية 239

123ذكرالياسابراهيماسحقبرهان الدين54ائتالف الوطنية 239

120انثىحسنغضبانعاصيايمان119ائتالف الوطنية 239

4,875ذكرسهيلعليعبدامللكهشام45ائتالف دولة القانون 277

4,711ذكرمحمدمحييهاتفطه18ائتالف دولة القانون 277

4,487ذكرصنكورعيالنيونسعبدالكريم5ائتالف دولة القانون 277

4,099ذكرعليمحمدناجيمحمد9ائتالف دولة القانون 277

4,079انثىجربلفتةحميدناهدة72ائتالف دولة القانون 277

4,022ذكر عاتيصالحمحمود33ائتالف دولة القانون 277

3,837ذكرمحسنغانمجبارستار41ائتالف دولة القانون 277

3,598ذكرعبدالرحيمعبدالحسنيسالممحمد25ائتالف دولة القانون 277

3,540ذكر موسىحسنعباس7ائتالف دولة القانون 277

3,519ذكرعريدةكاظمباقرموفق22ائتالف دولة القانون 277

3,459ذكرمحيسنجايدمحسنحسن35ائتالف دولة القانون 277

3,400ذكرمحمدعبدالصاحبمطلكحيدر73ائتالف دولة القانون 277

3,363ذكررحيمجليلحسنحيدر10ائتالف دولة القانون 277

3,257ذكر مجهولمعالكعبدالحسني15ائتالف دولة القانون 277

3,095ذكرالشبليعبيدكاظمعمار38ائتالف دولة القانون 277

3,023انثىعزيزجاسمنصيفعالية36ائتالف دولة القانون 277

3,015ذكرعليعبدالرحمنسليماحمد77ائتالف دولة القانون 277

2,998ذكرمحمدصابرجاسماحمد105ائتالف دولة القانون 277

2,940ذكركهيةحسنيمحمدشامل63ائتالف دولة القانون 277

2,930انثى عبدالحسنيعارفزينب32ائتالف دولة القانون 277

2,864ذكر محسنعجميخالد39ائتالف دولة القانون 277

2,566انثىمحمدعليجعفرسمرية24ائتالف دولة القانون 277

2,501انثىعيسىحميدرشيدايمان48ائتالف دولة القانون 277

2,438ذكرجلسحافظجبارعلي111ائتالف دولة القانون 277

2,369ذكر حمودكاطعسعد97ائتالف دولة القانون 277

2,337ذكرفرجدهلهفزعابراهيم59ائتالف دولة القانون 277

2,287ذكرسعيدعبدعبدالكاظممحمد91ائتالف دولة القانون 277

2,285انثىحسنعبدتركيهناء12ائتالف دولة القانون 277

2,151ذكرغالب محمدياسرحمد122ائتالف دولة القانون 277

2,148ذكرعيسىسلمانمحسنسلمان49ائتالف دولة القانون 277

2,132ذكركاظميونسعبدالرحمنعلي27ائتالف دولة القانون 277

2,107ذكرجاسمعباسفريحجبار19ائتالف دولة القانون 277

2,042ذكرسرابجودةبرعفاضل93ائتالف دولة القانون 277

1,979ذكر ساجتحسنقاسم31ائتالف دولة القانون 277

1,975ذكرعصمانفرحانوحيدمحمد89ائتالف دولة القانون 277

1,961ذكرحسنهنداللطيفمحمد34ائتالف دولة القانون 277

1,877ذكرخالداسماعيلمحسنمهدي42ائتالف دولة القانون 277

1,873ذكرسورمرييعبداهللجمالعبدالحسن29ائتالف دولة القانون 277

1,868ذكرجريوخالويعبداهللكمال11ائتالف دولة القانون 277

1,813ذكرثامرحسنسيدعطوان26ائتالف دولة القانون 277

1,804ذكرصاحيسعدونناصركامل13ائتالف دولة القانون 277

1,797ذكرشنديمطشرهاشمحسن21ائتالف دولة القانون 277

1,782ذكرخادمهاديعكيشجليل109ائتالف دولة القانون 277

1,690ذكرشياعسالمحمودعبدالعباس50ائتالف دولة القانون 277

1,638انثىحبيبعبدالكريمعبداالمريناجحة16ائتالف دولة القانون 277

1,571ذكرمحمدعليسلمانداودعلي14ائتالف دولة القانون 277

1,534انثىمهديتقيصادقنوال40ائتالف دولة القانون 277

1,505ذكرعبدالكريممعنواديمحمد55ائتالف دولة القانون 277

1,478ذكرمحسنشبليمحمدحمدان51ائتالف دولة القانون 277

1,470انثىالدلفيمراحغازيسلوى88ائتالف دولة القانون 277

1,388انثىعبدعليعبداملجيدرضاشذى44ائتالف دولة القانون 277

1,341ذكرهاديحسنحميدحسن100ائتالف دولة القانون 277

1,326ذكرمجيربخليفكاظممحمد94ائتالف دولة القانون 277

1,321ذكرمحمدجاراهللحمزةمحمد37ائتالف دولة القانون 277

1,310ذكرتقيابراهيمخليلعلي53ائتالف دولة القانون 277

1,302ذكرالحسينيحسنيعبدالزهرةجعفر54ائتالف دولة القانون 277

1,300انثىفرحانعبدعليصالحسناء20ائتالف دولة القانون 277

1,292ذكرابراهيمخليلابراهيمعدنان75ائتالف دولة القانون 277

1,291ذكرشغيتحوشيهيالنعبدالحكيم107ائتالف دولة القانون 277

1,284ذكر حماديجاسمخالد81ائتالف دولة القانون 277

1,264ذكرشاطينصيفعبدالحميدماجد98ائتالف دولة القانون 277

1,256انثىمرادسهرابعبدالرشيدوجدان68ائتالف دولة القانون 277

1,204ذكر حسنسيدجمعة95ائتالف دولة القانون 277

1,200انثىمعنيحسونلؤيباسمة56ائتالف دولة القانون 277

1,182انثىحسنيياسركاصدابتهال28ائتالف دولة القانون 277

1,137ذكرموسىعزيزكاطعفاضل78ائتالف دولة القانون 277

1,072ذكرحسنرضاجوادبسام66ائتالف دولة القانون 277

1,005ذكرعليعباسمنفيعلي117ائتالف دولة القانون 277

962انثىحسناحمدنورمحمدسمر76ائتالف دولة القانون 277

942ذكرحسنعباسفاضلاحمد120ائتالف دولة القانون 277

911ذكرعبدعليعلوانبعرييوسف82ائتالف دولة القانون 277

878ذكرحميدعبدالرزاقسالمصالح23ائتالف دولة القانون 277

858انثىمرشدغضيبحسنيضمياء64ائتالف دولة القانون 277

835ذكرجعفرهاديعبداملهديصالح113ائتالف دولة القانون 277

809ذكرسربوتحسنكاظمعدنان46ائتالف دولة القانون 277

792ذكرعطيةذهيبنعمةفعال47ائتالف دولة القانون 277

791ذكرجعفرخلفخالدمحمد74ائتالف دولة القانون 277

784ذكرمحيسنكاظمحسونيناهض110ائتالف دولة القانون 277

765ذكرعويدحافظحسنفالح86ائتالف دولة القانون 277

748ذكرعليعبدالوهابمحمدحسني101ائتالف دولة القانون 277

731ذكرمطيلبيوسفعبدالجبارسعد85ائتالف دولة القانون 277

714ذكرعبدالرزاقخليفحميدتحسني67ائتالف دولة القانون 277

709ذكرعباسحميدينشميعلي71ائتالف دولة القانون 277

679ذكرالربيعيفنجانسالممحمد57ائتالف دولة القانون 277

672انثىموحانداودسلمانفهيمة99ائتالف دولة القانون 277

600انثىمنصورسلمانكاظممها52ائتالف دولة القانون 277

590ذكرعسافجالبتاليمحمد87ائتالف دولة القانون 277

578انثىالريسمجيدطالبمريم60ائتالف دولة القانون 277

550ذكرشاتيمانععبدالرحيمعادل103ائتالف دولة القانون 277

548ذكرخضريمحمدجبارعلي90ائتالف دولة القانون 277

527انثىحسنعبداهللطالبمها92ائتالف دولة القانون 277

485ذكرامنيمحمدحسنيمحمدجوادمحمود65ائتالف دولة القانون 277

457ذكر بن عليبن الحسنيالشريف علي119ائتالف دولة القانون 277

419ذكرحسنيفياضسلمانمحمد115ائتالف دولة القانون 277

374ذكراملالكيغالينعمةمالك70ائتالف دولة القانون 277

350ذكرالزبيديويسسلمانمبدر43ائتالف دولة القانون 277

331انثىعباسمحمدخليلنغم80ائتالف دولة القانون 277

277ذكرالخفاجيسعيدعبدالرزاقعلي58ائتالف دولة القانون 277

258انثىعليجعفرعلياحالم112ائتالف دولة القانون 277
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735ذكرمحمدحسنرزاقمحمد51ائتالف االحرار 214

727ذكرخماسسادةكاظمجواد93ائتالف االحرار 214

701ذكرمكطوفشيالكاظمبسام126ائتالف االحرار 214

684ذكرصالحنعمةحسنسالم110ائتالف االحرار 214

661ذكرعويدعبداهللحسنراضي61ائتالف االحرار 214

634ذكرمحمدخضريرحيمباسم43ائتالف االحرار 214

633ذكرنجديجبارجاسمحسني121ائتالف االحرار 214

627ذكرذربمعرضحسناحمد114ائتالف االحرار 214

614ذكرفنيحعباسخضريعبدالحسني74ائتالف االحرار 214

608ذكرمنشدماهودعبدالحسنمحمد87ائتالف االحرار 214

591ذكرعليحمدانهاملقيس65ائتالف االحرار 214

589ذكرربيطمنصورمحمدعبدالكاظم95ائتالف االحرار 214

577انثىجرادرسنمحمدشيماء68ائتالف االحرار 214

566ذكرمجيدصنكورعبدالواحدفاضل75ائتالف االحرار 214

546ذكرعلينباتوهيبياسني98ائتالف االحرار 214

522ذكرحسنعبداهلللعيبيعادل103ائتالف االحرار 214

521ذكرغموسمحمدحسوننذير82ائتالف االحرار 214

518ذكرخلفسهيلقاسمقيصر90ائتالف االحرار 214

514ذكرمهديكريمعبدالجباراحمد109ائتالف االحرار 214

506ذكرحسبلعيبيرحيمةمحمد86ائتالف االحرار 214

501ذكرصطخانشخريطشيشعبداهلل111ائتالف االحرار 214

479ذكرحريجمزبانعبودعباس117ائتالف االحرار 214

459ذكرفليحياسنيجهيدعلي118ائتالف االحرار 214

452ذكرحلوشميصاسودموفق69ائتالف االحرار 214

440ذكرخلفسعدكاظمسعد89ائتالف االحرار 214

439انثىجابرعباسمحسنمنار84ائتالف االحرار 214

426ذكرجابرسهيلرويحجاسم106ائتالف االحرار 214

418انثىبدنعنادسعدايمان64ائتالف االحرار 214

415ذكرجربشنتةعبدالحسنيمحمد122ائتالف االحرار 214

400ذكركمرجاسمعلوانتحسني97ائتالف االحرار 214

397انثىاحمدزاملمحسنهدى49ائتالف االحرار 214

394انثىلجالجمفتنمزهرسهيلة28ائتالف االحرار 214

392انثىخلفسلمانعبجينوال128ائتالف االحرار 214

370انثىمحمدعبدالحسنيمحمدامنيخديجة124ائتالف االحرار 214

356انثىشبنيعمرانموجخولة56ائتالف االحرار 214

352ذكروسيفماضيسالمعقيل133ائتالف االحرار 214

340ذكرمحمداحمدحسنيعدنان99ائتالف االحرار 214

340انثىمطريلعيبيعودةفاطمة32ائتالف االحرار 214

334ذكرعبدالحسنيطاهرحميدبالل127ائتالف االحرار 214

329ذكركاطععليويعبدالواحدعلي53ائتالف االحرار 214

327ذكرثامردغلسمومعلي134ائتالف االحرار 214

325ذكرعكيليعبيدسايرصالح94ائتالف االحرار 214

310ذكربهريكريمعبيدناجي105ائتالف االحرار 214

307ذكرعبداهللعودةحميدعقيل102ائتالف االحرار 214

306انثىعمرانعيسىطالبهديل36ائتالف االحرار 214

301انثىعبدعيسىجاسممنال120ائتالف االحرار 214

295انثىعبداهللرحمةعبدالزهرةاسماء16ائتالف االحرار 214

287انثىعاشورشمخيكاصدرسمية24ائتالف االحرار 214

284ذكرسلمانغضبانمزهرعادل125ائتالف االحرار 214

282ذكرصالحعودةكاطعحسني85ائتالف االحرار 214

281انثىنعيممطرودحسنيسهيلة20ائتالف االحرار 214

266انثىعباديراشدعقيلنورس80ائتالف االحرار 214

255ذكرشذرحسنيغانمصالح129ائتالف االحرار 214

254ذكرصادقعليصبيحعبد34ائتالف االحرار 214

234ذكرامناتيكاظمجاسموليد101ائتالف االحرار 214

233انثىشلشطاهرعبدنهاد60ائتالف االحرار 214

211ذكرحسنيصالحرحيمرعد137ائتالف االحرار 214

211ذكرجابرعاتيجاسمعبدالكريم119ائتالف االحرار 214

205انثىدريحمعطيةحسنيصباح52ائتالف االحرار 214

202انثىسيدجربهاشمفردوس112ائتالف االحرار 214

202ذكرجاسممحسنرحيمعبدالهادي123ائتالف االحرار 214

187ذكرصحنيمحسنجبارستار67ائتالف االحرار 214

177انثىراشدهانيصباحعدوية104ائتالف االحرار 214

173انثىجرينعمةسعيدنادية48ائتالف االحرار 214

158ذكرحبيبراضيعبدالحسنيقيس107ائتالف االحرار 214

155ذكرعمرحمادييوسفثامر29ائتالف االحرار 214

150ذكرخشنعمشيموسىسالم115ائتالف االحرار 214

141انثىسلمانمحمدجاسمزهراء40ائتالف االحرار 214

134انثىحسنيشنيشلحسنيسندس132ائتالف االحرار 214

133ذكرحسنيمحمدجعفرجاسم فالح54ائتالف االحرار 214

127ذكرعلييوسفعبداهللمحمود113ائتالف االحرار 214

111انثىعدايبدرصليبيسعاد72ائتالف االحرار 214

107انثىحمدطعمةمنصورسندس44ائتالف االحرار 214

93انثىانورعبداهللخلدوناثمار76ائتالف االحرار 214

89ذكرمرادعليحسنصباح27ائتالف االحرار 214

83ذكررضاناجيسليمفاضل138ائتالف االحرار 214

69انثىمحمددفارجربانتصار92ائتالف االحرار 214

61ذكرمانعهاشمعبدالحسنييحيى59ائتالف االحرار 214

47انثىمحمدجربلفتةكاظمية108ائتالف االحرار 214

41انثىلفتةكاظمحسنيهناء96ائتالف االحرار 214

40ذكرجاسممحمودحسنيسليمان135ائتالف االحرار 214

39انثىرشيدعبدالخالقعبدالرزاقنهلة100ائتالف االحرار 214

34انثىراضيكاظمحاكمزينب88ائتالف االحرار 214

32انثىمحمدعصافحسيبسوسن136ائتالف االحرار 214

25ذكريرسكاظمعيسىعلي130ائتالف االحرار 214

23انثىمنصورحسنعبدالرزاقاسماء116ائتالف االحرار 214

62,898ذكرصوالغجربمحمدباقر1ائتالف املواطن 273

10,349ذكرالجلبيعبدالحسنيعبدالهادياحمد2ائتالف املواطن 273

9,995ذكرحموديعبداملجيدباقرهمام138ائتالف املواطن 273

6,127ذكربحرالعلومعليمحمدابراهيم3ائتالف املواطن 273

5,334ذكرداخلالزمجبريعلي55ائتالف املواطن 273

4,038ذكركرممكسرحسنيعباس22ائتالف املواطن 273

3,807ذكرجاراهللسرحانسكرعالء99ائتالف املواطن 273

3,437ذكررحيمةصربارهيفعبدالجبار6ائتالف املواطن 273

3,210ذكرسدخانهاشمحسنباسم31ائتالف املواطن 273

3,100ذكرراعيعوادكاظمحميد23ائتالف املواطن 273

2,498ذكرطاهرمهديعليرحمن25ائتالف املواطن 273

2,456ذكرلطيفابراهيمخليلعقيل69ائتالف املواطن 273

2,326ذكرحسنعبدعليفاضل9ائتالف املواطن 273

119ذكرفياضجوادنايفصباح123ائتالف الوطنية 239

113انثىموسىحسنعزيزوداد28ائتالف الوطنية 239

111انثىعبداهللعزيزحميدنريان104ائتالف الوطنية 239

108ذكرفيحانكريمعبدالحسنيجمال115ائتالف الوطنية 239

105ذكرتوفيقنعمانعصاماحمد79ائتالف الوطنية 239

104ذكرمهديمحمدفراتمحسد43ائتالف الوطنية 239

103ذكرحمودعبدالرزاقحمديعبدالعزيز55ائتالف الوطنية 239

101ذكرمحمدعباسجواداحمد110ائتالف الوطنية 239

101ذكرخيزرانحبيبنزارعمر57ائتالف الوطنية 239

99انثىسعيدعلوانكاظمبثينه84ائتالف الوطنية 239

98انثىياسنيعليعبدالكريمضالل45ائتالف الوطنية 239

97ذكربيوضسعدروميعبدالكريم62ائتالف الوطنية 239

96انثىفتح اهللكرمكريمزينب88ائتالف الوطنية 239

95ذكرطعمةعليويعطاهللمجيد82ائتالف الوطنية 239

88انثىعرمشعباسفاضلازهار129ائتالف الوطنية 239

85ذكرابراهيمخليلعراكسعد75ائتالف الوطنية 239

85ذكرعبودعباساسودضياء125ائتالف الوطنية 239

83انثىحسنيفرهودقاسمامال116ائتالف الوطنية 239

81انثىفتاحعبداهللنجمثريا19ائتالف الوطنية 239

81ذكرشناوهصحنعبدالرزاقمحمد133ائتالف الوطنية 239

81ذكرسليمانخليفةطعمةمعتز77ائتالف الوطنية 239

80انثىاحمدشهابعبداهللاالء48ائتالف الوطنية 239

79ذكرغضيبمفتنقاسمفائز59ائتالف الوطنية 239

78انثىيحيىكاظمجواداحالم68ائتالف الوطنية 239

74انثىفليحعبيسطالباشواق98ائتالف الوطنية 239

74انثىمهديعطيةابراهيموفاء72ائتالف الوطنية 239

68انثىعليمحمدطالبباسمه122ائتالف الوطنية 239

66انثىبريمعليعيسىمي  69ائتالف الوطنية 239

63انثىحسنيعبدالكريمكاملهند25ائتالف الوطنية 239

61ذكردوشانفرحانحميدمحمد71ائتالف الوطنية 239

60انثىاحمددحامهاشماسراء126ائتالف الوطنية 239

59انثىفياضمباركغضبانامنه136ائتالف الوطنية 239

54انثىمحمدعزتقحطانزينب137ائتالف الوطنية 239

52ذكرينكيثهخمويو ابشمعون78ائتالف الوطنية 239

51انثىالفضلداودطالبسمرية61ائتالف الوطنية 239

48ذكرعليعبدالرحمنهاشمنزار81ائتالف الوطنية 239

47انثىصالحراضيسعدوفاء132ائتالف الوطنية 239

46انثىحسنيناصرعليويايمان127ائتالف الوطنية 239

45ذكرسهيلباقرمحمدسهيل108ائتالف الوطنية 239

41ذكرعليحسنيعزيزعبد94ائتالف الوطنية 239

36انثىسكرعبدالواحدراهيميامي120ائتالف الوطنية 239

35انثىزيافرنسيسطاللسما76ائتالف الوطنية 239

33ذكرجاسمنصيفعبدالجباراحمد101ائتالف الوطنية 239

30انثىخريسانغائبابراهيمساهره131ائتالف الوطنية 239

27انثىحسنيمحمدعليوداد96ائتالف الوطنية 239

14انثىابراهيممحمديونساخالص112ائتالف الوطنية 239

13ذكراالمنيعبداهللمظفرصفوان83ائتالف الوطنية 239

78,561ذكرغاليخلفصاحبمحمد1ائتالف االحرار 214

16,838ذكرعباسموسىعباسحاكم2ائتالف االحرار 214

4,473ذكرحميديبدرموسىهاني17ائتالف االحرار 214

4,414ذكرعالمسلطانديوانجمعة6ائتالف االحرار 214

4,310ذكرعبيدحسنصباحرسول9ائتالف االحرار 214

3,658ذكرعباسصالحمايعسعد14ائتالف االحرار 214

3,650ذكرفنجانشنشلحسنفالح5ائتالف االحرار 214

3,370ذكرمرزوكحماديهاشمنجاح11ائتالف االحرار 214

3,358ذكرشمخيمطركريمحسن25ائتالف االحرار 214

2,872ذكرجبارةمهديفالححسن10ائتالف االحرار 214

2,828ذكرسلمانمحمدعليصبار15ائتالف االحرار 214

2,608ذكرخليفحسنيعبدصادق19ائتالف االحرار 214

2,574ذكرخلفسلماننوريحسن3ائتالف االحرار 214

2,387ذكرعجالنهاشمجابرعباس23ائتالف االحرار 214

2,008ذكرجثريسلمانحنوناحمد21ائتالف االحرار 214

1,955انثىجريدعليعبدزينب4ائتالف االحرار 214

1,911ذكردعيدشحسنيعبدالوهابطالب7ائتالف االحرار 214

1,778ذكرفعيلحسنيحميدماجد 33ائتالف االحرار 214

1,764ذكرزغريمحيسننجمرعد45ائتالف االحرار 214

1,761ذكرعليعبداهللجبارحيدر63ائتالف االحرار 214

1,739ذكرضميدكريماونيسمحمد35ائتالف االحرار 214

1,657ذكرحماديهذالجمعهمحمد57ائتالف االحرار 214

1,512ذكرتويهجخيورعبدالحسنيمثنى30ائتالف االحرار 214

1,494ذكرعنادحميدينعيمطه37ائتالف االحرار 214

1,292ذكرسعيدفرماناحمدفؤاد42ائتالف االحرار 214

1,289ذكرسلمانحسنعباسخضري41ائتالف االحرار 214

1,263ذكرزغريامسلمقاسممحمد47ائتالف االحرار 214

1,258ذكرطاهرجربعلوانحسني18ائتالف االحرار 214

1,231ذكرطعمةرشككاظمجالل81ائتالف االحرار 214

1,230ذكرسلمانخشانمحمودسالم31ائتالف االحرار 214

1,223ذكرغليممايعنعمةسعدي39ائتالف االحرار 214

1,166ذكربدرهاشمكريمجاسم50ائتالف االحرار 214

1,124ذكرحسنيعبدمهديحيدر55ائتالف االحرار 214

1,092ذكرغالممحمدجبارفاضل46ائتالف االحرار 214

1,075ذكرعجدلعيبيحميدنهاد71ائتالف االحرار 214

1,067ذكرحسنيمكيمحمدعطوان83ائتالف االحرار 214

1,032ذكروداعههاشماحمدحسني13ائتالف االحرار 214

1,028ذكرمرادكريمعباسفاضل78ائتالف االحرار 214

1,025ذكرشامخسيدعبدقاسم38ائتالف االحرار 214

953ذكرسادةسلمانطالبميثم131ائتالف االحرار 214

943ذكرجلودمحسنمهاوشجعفر79ائتالف االحرار 214

934ذكرمانعفروجيمطشركاظم70ائتالف االحرار 214

929ذكرناصرحسنيزغريسعد62ائتالف االحرار 214

919ذكرعاجبداودسلمانصبيح58ائتالف االحرار 214

881ذكرمحمدعليقاسمعنادرعد91ائتالف االحرار 214

807ذكركاظملولهجعفرحسن77ائتالف االحرار 214

783انثىعلكعبدالرحمنكريمختام12ائتالف االحرار 214

772ذكرسالمطاهركاظمعبدالفتاح22ائتالف االحرار 214

767انثىكريمخلفموسىسليمة8ائتالف االحرار 214

759ذكرغليمكباشيمحسنفاضل66ائتالف االحرار 214

751ذكرحسانموسىعبودعلي73ائتالف االحرار 214

744ذكرحافظعبدالحسنعودةاحمد26ائتالف االحرار 214



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

171انثىعباسخضريزهرياوفى68ائتالف املواطن 273

160انثىمهديعبدالرضاعبداالمريفاطمة64ائتالف املواطن 273

160ذكرحسنيناصرمسعدواثق91ائتالف املواطن 273

156ذكرمحسنمناتيعليمناتي125ائتالف املواطن 273

153ذكرخلفحسنفاضلحازم82ائتالف املواطن 273

145انثىريشانحسنسليمهيفاء36ائتالف املواطن 273

135انثىحسنيعبداملجيدمحمدحسنسحر116ائتالف املواطن 273

129انثىحميدصالحغانمفرح104ائتالف املواطن 273

126انثىمحمودعبدعليسلمانملياء128ائتالف املواطن 273

123انثىعبدالرضاراضيزيدانسعاد48ائتالف املواطن 273

118انثىعبداملحمدمحمد مهديحميدجنان20ائتالف املواطن 273

116انثىميسرانعيسشالكهايمان124ائتالف املواطن 273

114انثىمروحجاسمنصيفعواطف56ائتالف املواطن 273

110ذكرعباسمشعانسالماحمد130ائتالف املواطن 273

110ذكرعباسسعدغازيفيصل102ائتالف املواطن 273

107انثىحسنفريوزراضيسعاد96ائتالف املواطن 273

101ذكرالبيضانيصالحمهديقاسم94ائتالف املواطن 273

93انثىمحمودجربشايفجنان52ائتالف املواطن 273

90ذكرمحمودمحمدصفومحمد81ائتالف املواطن 273

83ذكرجويعبدالصاحبحسنصالح129ائتالف املواطن 273

75انثىنجممطلكجواددنيا76ائتالف املواطن 273

59انثىظاهرتوفيقابراهيمواجده112ائتالف املواطن 273

49ذكرحسنيعليكحلصباح121ائتالف املواطن 273

45انثىمنخيامانةمهديمها88ائتالف املواطن 273

19انثىمباركسعدجربصبيحه108ائتالف املواطن 273

16ذكرنشابسلمانعبودسلمان133ائتالف املواطن 273

17,304ذكرشاوشحماديعبداحمد3متحدون لالصالح259

11,967ذكرمحمودسلمانناظمظافر1متحدون لالصالح259

8,812ذكركعيدعباسخضريطالل9متحدون لالصالح259

5,454انثىمضعنمهديغزالعائشة99متحدون لالصالح259

4,922ذكرشبيبحمدهيجلعمر5متحدون لالصالح259

4,514ذكرعبداهللعبدالقادربرهانبهاء الدين33متحدون لالصالح259

4,266ذكرعوادسلمانداودحمزة25متحدون لالصالح259

4,257ذكرذرباحمدطارقزياد2متحدون لالصالح259

4,245ذكرحسنيناصرخضرمظهر11متحدون لالصالح259

4,117ذكرالسيد جميلشيخ حمدعبدالعزيزحامد37متحدون لالصالح259

4,010ذكرسرهيدجاسمثامرسعد22متحدون لالصالح259

3,935ذكرعليحسنيوسفكريم111متحدون لالصالح259

3,703ذكر عزيزصديقصائب6متحدون لالصالح259

3,582ذكرشالهياميشراضياحمد8متحدون لالصالح259

3,058ذكرعليحسنيعاصيوصفي26متحدون لالصالح259

2,911ذكررحيمحماديشيبانجمال15متحدون لالصالح259

2,813ذكرعليعبودفخرياركان21متحدون لالصالح259

2,732ذكركسارمحمدجسامحميد10متحدون لالصالح259

2,631ذكرحسنيشعالنامنيمحمد27متحدون لالصالح259

2,455ذكرعبدالواحديونسمصطفىعصام20متحدون لالصالح259

2,120انثىعبدفهدمحمودوحدة4متحدون لالصالح259

2,053ذكرحميدجاسمسعيدوليد43متحدون لالصالح259

1,951ذكرحسنعليخلفمحمود31متحدون لالصالح259

1,725ذكردرويشجميلعبدالرحمنمأمول18متحدون لالصالح259

1,504انثىجاسمنصيفجاسمعتاب7متحدون لالصالح259

1,407ذكرغديرمهديعليثامر81متحدون لالصالح259

1,293ذكرعليويجاسمعوادمحمد68متحدون لالصالح259

1,248ذكردليميمحمدعبداهللوائل38متحدون لالصالح259

1,241ذكرجسامجيادراشدعبدالعزيز45متحدون لالصالح259

1,203ذكراحمدحسنيعبيدطاهر70متحدون لالصالح259

1,181انثىاحمدالسدرهخلفاشواق69متحدون لالصالح259

1,181ذكرعليالحسنيعليزكي24متحدون لالصالح259

1,173ذكرعليويحسنيابراهيمعبدالباسط17متحدون لالصالح259

1,040انثىمحمدحامدسهامامل23متحدون لالصالح259

1,032انثىعبدالعزيزحمودعبداهللاالء12متحدون لالصالح259

910انثىمحمدمصطفىجاللكولشان44متحدون لالصالح259

902ذكرحمدصالحابراهيمادريس47متحدون لالصالح259

874ذكرخليفةحمدمخلفعلي100متحدون لالصالح259

868ذكرمعروفبشريكاملغزوان51متحدون لالصالح259

855ذكررشيدعبدالرحيمعدنانبشار34متحدون لالصالح259

817ذكرحماديسالمعبداهللاحمد57متحدون لالصالح259

747ذكرزكمخليفعبيدحامد102متحدون لالصالح259

712انثىحبيبمحمدعبدالعزيزدهاء16متحدون لالصالح259

674انثىعليحسنيعبداملجيدازهار19متحدون لالصالح259

648ذكرروميضاحيبريسماحمد106متحدون لالصالح259

614ذكرفرحانرشيدمحمداحمد114متحدون لالصالح259

611ذكريونسسليممحمدنبيل13متحدون لالصالح259

590ذكرحميدعواداحمداياد75متحدون لالصالح259

575انثىابراهيمولينافعفاتن28متحدون لالصالح259

560ذكرحسنيابراهيماسماعيلحقي14متحدون لالصالح259

546ذكرعبدذيبسرحانحميد80متحدون لالصالح259

484ذكرعباسخضريمطلكطالب115متحدون لالصالح259

463ذكرهدمولمحمدرشيدمحمد110متحدون لالصالح259

452ذكرفضليفرحانفزععثمان39متحدون لالصالح259

434انثىخليلفرحانمحمودضمياء65متحدون لالصالح259

398ذكرداودتوفيقهاشمتوفيق58متحدون لالصالح259

393ذكرخاطرسلطانغربيعودة76متحدون لالصالح259

359ذكرمحمدجاسمسعدونمحمد116متحدون لالصالح259

357ذكردليسلمانعبدكريم64متحدون لالصالح259

328انثىسهيلحسنيخضريريم59متحدون لالصالح259

327انثىحميدنجرسحسونحميدة61متحدون لالصالح259

325ذكرمحمدعباسعليمطلب117متحدون لالصالح259

311ذكراحمدكريممحمدوسام55متحدون لالصالح259

299ذكرعليعيسىجمالسمري91متحدون لالصالح259

271انثىخضررشيدعبدالوهابانعام32متحدون لالصالح259

263ذكرعليصالحمهديخالد95متحدون لالصالح259

242انثىحبيبعيسىجاسمانتظار121متحدون لالصالح259

230ذكررجارحيمحمدانصالح85متحدون لالصالح259

229انثىكاظمعباسعبداالمريعذراء40متحدون لالصالح259

221ذكرعنايةحميدفريدعمار30متحدون لالصالح259

216ذكرسليمانحمادمحمدخالد46متحدون لالصالح259

212ذكرصبحيمحمداكرمانس66متحدون لالصالح259

205انثىحسنيابراهيماسماعيلحذام112متحدون لالصالح259

1,978ذكرهيجلناصرعيسىمحمد53ائتالف املواطن 273

1,940انثىعليثجيلسالماحالم8ائتالف املواطن 273

1,737ذكرجرادحنفيشعويدعبدالرحمن122ائتالف املواطن 273

1,640ذكرجميلعبدالرضاعبداالمريمحمد18ائتالف املواطن 273

1,632ذكرالنجديجوادعبدحميد13ائتالف املواطن 273

1,523انثىصالحجاسمكاظمليلى4ائتالف املواطن 273

1,429ذكرخماسمحمدجاسممحمد10ائتالف املواطن 273

1,400ذكرمساعدواحدسلوميسامي50ائتالف املواطن 273

1,325ذكرشاللذيابمحمدفواز5ائتالف املواطن 273

1,232ذكرحمودجاسممحيعدنان42ائتالف املواطن 273

1,193ذكرفنديعباسحمدانعقيل73ائتالف املواطن 273

1,189ذكرسدخانهاديسعدونسامي27ائتالف املواطن 273

1,164ذكردرويشكمركطوفحسن65ائتالف املواطن 273

1,119ذكربدرعليمحمدجاسم105ائتالف املواطن 273

984ذكرمجيدعبيدجاسممزهر90ائتالف املواطن 273

918ذكراحمدموسىمهديحسن70ائتالف املواطن 273

916ذكرعننيعليويعبودنجم87ائتالف املواطن 273

894ذكربهجتمحسنعليعبدالرحمن67ائتالف املواطن 273

894ذكرسواديعليعبودسعيد46ائتالف املواطن 273

850ذكراحمدحسنيزكيجعفر114ائتالف املواطن 273

836ذكرمحمدشاكراحمدباسل39ائتالف املواطن 273

825ذكرروضانعيدحسنيعدنان98ائتالف املواطن 273

825ذكرحسنيناصردحامزهري93ائتالف املواطن 273

797ذكرحسنيامنيعبدعليعبداهلل89ائتالف املواطن 273

786ذكرحبيبحسنيفاضلمؤيد135ائتالف املواطن 273

737ذكرسمرمدحماديثامرسعدون107ائتالف املواطن 273

737ذكرعبدالنبيجاراهللجبارعلي35ائتالف املواطن 273

684ذكرنويرالزمصيهودرحيم15ائتالف املواطن 273

652ذكرشنديجربموحيكريم34ائتالف املواطن 273

641ذكرراضيعلوانمحمدعلي101ائتالف املواطن 273

637ذكرحسنيمحمدلطيفسعدون66ائتالف املواطن 273

584ذكرشاطيفريحجمعةهيثم38ائتالف املواطن 273

561ذكرمحمدعبداهللعليكاظم71ائتالف املواطن 273

553ذكراحتيبساجتعليفرحان83ائتالف املواطن 273

515ذكرمخلفساجتشايفهاشم54ائتالف املواطن 273

488انثىبدريعبداهللبدرخانناز100ائتالف املواطن 273

480ذكركاطعباش اغاترفعامر49ائتالف املواطن 273

470ذكرمحمدهاشمتوفيقموفق75ائتالف املواطن 273

470ذكرجايدعبدالكريمزيدحيدر47ائتالف املواطن 273

462ذكردهشمشعلحسنفالح21ائتالف املواطن 273

461ذكرفارسعطيةعبدالعباسرياض7ائتالف املواطن 273

440ذكرفاضلنوروزعدنانمهدي79ائتالف املواطن 273

433ذكرهاديجعفررزاقبهجت119ائتالف املواطن 273

430انثىشويطيحسنعبيدوداد40ائتالف املواطن 273

421انثىعدايكريمحسنسهام24ائتالف املواطن 273

418ذكرسلمانحسننعيمكمال26ائتالف املواطن 273

417ذكرعبداهللحسنيياسنينبيل14ائتالف املواطن 273

417ذكرمخيفينعمةسعيدمحمد86ائتالف املواطن 273

401ذكرحميدمحمدلطيفسليم19ائتالف املواطن 273

397ذكرحاجيعليثامرعامر115ائتالف املواطن 273

387ذكرمحمدسعودعثمانمحمد127ائتالف املواطن 273

380ذكرسلمانمطرودشغيدلكريم62ائتالف املواطن 273

380ذكرسلمانموزانجوحيعبدالحسني78ائتالف املواطن 273

374ذكرموسىعليمحسنحسن97ائتالف املواطن 273

354ذكرحسنيحاتمكاملعادل45ائتالف املواطن 273

352ذكرسباهيسلمانجبارناصر117ائتالف املواطن 273

350ذكراالمريمجيدعبدالرحيمعادل17ائتالف املواطن 273

348ذكرعليخبطحبيبابراهيم30ائتالف املواطن 273

336ذكرعباسمطربزونعبدالصاحب61ائتالف املواطن 273

335ذكرمحمودموسىكريمسعدي43ائتالف املواطن 273

334انثىناهيضيدانعبدالعظيماقبال80ائتالف املواطن 273

330انثىنوماسزاجيكعيدامنه60ائتالف املواطن 273

330ذكرعطيويعبيددنياننعيم59ائتالف املواطن 273

329انثىعليغالممحمدوفاء84ائتالف املواطن 273

313ذكرمحمدطاهرسلمانجواد111ائتالف املواطن 273

309ذكرعذيبصعيصعمحسننصيف74ائتالف املواطن 273

302ذكرعويدحسنيعليعامر41ائتالف املواطن 273

298انثىجبارةمسافرصباحزينب120ائتالف املواطن 273

297ذكرمحمدعبدالحسنيعليعادل58ائتالف املواطن 273

294ذكرجربمحمدمحسنعبدالكريم118ائتالف املواطن 273

283انثىمهديثجيلمصخناسراء28ائتالف املواطن 273

269ذكرواليحجيكرديعلي11ائتالف املواطن 273

269ذكرعبدالسيدحسنمفتنكاظم110ائتالف املواطن 273

266انثىحسنيبرتوشهيدسوسن16ائتالف املواطن 273

264انثىغاكةحسونابراهيمزهرة136ائتالف املواطن 273

263ذكرموزانسمريشرارسلمان109ائتالف املواطن 273

259ذكرعبدالهاديصالحعباسحيدر29ائتالف املواطن 273

256ذكرحسنيمزعلطالبعامر106ائتالف املواطن 273

251انثىناصربدرنعيمسناء32ائتالف املواطن 273

249ذكرعبدابراهيمكاظمعباس33ائتالف املواطن 273

236انثىعليحسنيخلفعلياء132ائتالف املواطن 273

234ذكرلفتهعليويكاظمخالد126ائتالف املواطن 273

233ذكردبيسسابطجاسمسامي85ائتالف املواطن 273

230ذكروذيحجربفاضلحافظ63ائتالف املواطن 273

230ذكرريةجيادعبدالحسنماجد37ائتالف املواطن 273

230ذكرسكرعبدالواحدراهيرعد77ائتالف املواطن 273

216ذكرعليوياسماعيلعباسفاضل123ائتالف املواطن 273

213ذكرجربعزيزخليلاسماعيل103ائتالف املواطن 273

213ذكرمهاوينكالفاخرضياء137ائتالف املواطن 273

211انثىرضامحمدعليامال72ائتالف املواطن 273

210ذكرحسونهاديحمزةمازن57ائتالف املواطن 273

208ذكرحميدحسنحمودهادي51ائتالف املواطن 273

199انثىحسنيمحمدمجيدسناء92ائتالف املواطن 273

193ذكرسلمانعليصبيحعبداالمري113ائتالف املواطن 273

191ذكرسويفجاسمصبيحقاسم95ائتالف املواطن 273

182انثىحسنيابراهيمحسنياكرام44ائتالف املواطن 273

178ذكرثوينيناشور محمدكاظم131ائتالف املواطن 273

176انثىجاسمالزمعبدالرزاقندى12ائتالف املواطن 273

175ذكرحسنيعليعبدالرزاقواثق134ائتالف املواطن 273
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631ذكرشريحمدهاديحسن33تيار النخب251

627ذكركريمسلطانجميلعبداهلل69تيار النخب251

622ذكرشنتافعبودموحانعلي110تيار النخب251

602انثىجابرحمودعبدالكريمهمسة132تيار النخب251

598ذكرمحمودمحمدناظمعمار83تيار النخب251

592ذكرصخيطاهرمحمدعبدعلي66تيار النخب251

591ذكردعيمسلمانجوحيكاظم79تيار النخب251

570ذكرحسنعنيدساجتاسعد71تيار النخب251

561ذكرعباسعبدالكاظمظاهراحمد65تيار النخب251

561انثىعودةعسلحميدزينب16تيار النخب251

554ذكرناجيحمامعطيهفخري58تيار النخب251

551ذكرحسنيمنصورحمودجاسم75تيار النخب251

528ذكرراضيشمخيحسنعماد77تيار النخب251

526انثىمصارععبدالنبيجباروجدان36تيار النخب251

515ذكرحمدهاكمنعمهبهاء63تيار النخب251

515ذكرناصرذيابفالحاثري91تيار النخب251

513ذكرنصارحسنيناصرحكمت113تيار النخب251

510ذكرمشلوخعبودفضالهعلي103تيار النخب251

509ذكرحويفظكاظممحمدعلي114تيار النخب251

479ذكرخميسسلمانبريسماحمد105تيار النخب251

447انثىعبدالحسندعيجعليمنى72تيار النخب251

435انثىخلفطعمةعبداهللنجاة40تيار النخب251

429انثىحزامعليصاحبشيماء28تيار النخب251

409ذكرنصيفمالحعبداهللعلي78تيار النخب251

405ذكربدايعبطانبالسمحيدر73تيار النخب251

387ذكركاظمعبدوشعادليحيى81تيار النخب251

386ذكرعليويعامرحسنرافع106تيار النخب251

384انثىسريحهميليعبدالزهرةلقاء12تيار النخب251

359ذكرهذالمحمدبنياحمد15تيار النخب251

358ذكرخلفزيدانعبدالجبارحيدر94تيار النخب251

354ذكرحسناهراطةجابراحمد99تيار النخب251

345ذكرحاتمالزمعرامطالب47تيار النخب251

339انثىذبالنباقرحسنزهرة20تيار النخب251

338ذكرجابرجاسمجباراسعد97تيار النخب251

326انثىعاتيحسنصالحايناس54تيار النخب251

323ذكرزايدجديعثجيلرمضان107تيار النخب251

322انثىكريمحمدفيصلجميله48تيار النخب251

321انثىحمزةشاكرمحمودشذى84تيار النخب251

311ذكرجدوعطالبهاديقحطان101تيار النخب251

300ذكرنباتعاتيعبدالسادةعبدالزهرة82تيار النخب251

293ذكرباديفرطوسكاظمجبار90تيار النخب251

276ذكرشنيارعبودنجمحسني121تيار النخب251

268ذكرحسونشعالنعبداملهديمحمد131تيار النخب251

264انثىبكالسلمانكاظماسراء76تيار النخب251

252ذكرعليمحمدفرجعبدالكريم109تيار النخب251

249ذكرمحسنعوادحسناحمد123تيار النخب251

247انثىمحموداحمدعبدالخالقماجدة32تيار النخب251

238ذكرحسنيعودةفاخرمثال126تيار النخب251

237انثىعبداهللامام الدينسلمانمنى88تيار النخب251

225انثىخضريمحلمحسنكايف64تيار النخب251

204ذكرحسنيعبيدعبدالحسنيميثاق98تيار النخب251

194ذكرسعيدحمودجبار ثائر111تيار النخب251

189ذكرمرشدحمدغاليمشتاق138تيار النخب251

183ذكرحسانعبدالكريمعليزيد133تيار النخب251

182ذكرسعدحميدجبارتحسني134تيار النخب251

178ذكرشايفجاسمهاشمحيدر115تيار النخب251

171ذكرحسنيخلفابراهيمفارس74تيار النخب251

171انثىكاظمحسنكاظمميسون96تيار النخب251

167انثىحسنيناصرمهديرجاء104تيار النخب251

164انثىحسنعلوانحسنكريمه136تيار النخب251

163انثىاكحاشيخلفعبداهللفاطمه92تيار النخب251

158انثىابراهيمدرويشكاظمامجاد24تيار النخب251

141ذكررحيمبشريشهابمازن137تيار النخب251

137انثىهيجلجبارةحميدكريمة68تيار النخب251

137ذكركاظمناصرخلفعلي53تيار النخب251

123انثىحافظجربحسنيشفاء108تيار النخب251

119ذكرحبرتعنادمحسنحيدر93تيار النخب251

113ذكرسنيدرسنعباسعلي125تيار النخب251

104ذكرمحمدحسنيجبارمحمد122تيار النخب251

103ذكردهريبحنوانعبداحمد118تيار النخب251

100ذكرحسنيناصرمهديمحمد129تيار النخب251

96انثىاسماعيلعبدالسالمعبدالقادرسجواء80تيار النخب251

95ذكرلهميدصكرمحمدظاهر117تيار النخب251

93انثىعزيزخماسزكيابتسام52تيار النخب251

88انثىحمودرشيدشاكرفاتن60تيار النخب251

82انثىعباسعطيهشفيقظمياء124تيار النخب251

78انثىناصرمحمدحسنيطالبعبري44تيار النخب251

78انثىراضيكاطعكاظمنغم128تيار النخب251

70انثىعبودكاظمحسنهناء120تيار النخب251

60انثىمشعلكريمقاسمسها100تيار النخب251

59ذكرصاحيعنربجبريرحيم18تيار النخب251

57ذكررسنكاطعخلفمهدي57تيار النخب251

51انثىعفنكطيفعبدالحسنيزينب112تيار النخب251

34ذكرعباسخليلطعمةهيثم87تيار النخب251

29ذكرازمامحمدعبدمحمد135تيار النخب251

15ذكرحمدعبودعباساحمد102تيار النخب251

9انثىشذرنجمفرهاويبيداء116تيار النخب251

30,074ذكراحمدحسنيجمالمثال3التحالف املدني الديمقراطي 232

24,256ذكرالشيخ عليعبداهللدعبولفائق7التحالف املدني الديمقراطي 232

17,575ذكرخليفسهرابمحمدجاسم2التحالف املدني الديمقراطي 232

8,036ذكرسلمانعزيزكاظمعلي1التحالف املدني الديمقراطي 232

5,976ذكرزينيباقرصالحمحمدعلي18التحالف املدني الديمقراطي 232

1,821ذكردرويشراضيعباسحسني6التحالف املدني الديمقراطي 232

1,417انثىجاسمعبدالحميدتوفيقشروق4التحالف املدني الديمقراطي 232

1,276ذكرعبدالحسنيعاشورمهديعماد15التحالف املدني الديمقراطي 232

777انثىشهابابراهيمعلياسراء12التحالف املدني الديمقراطي 232

539ذكرغضبانكاظمجاسمعبد5التحالف املدني الديمقراطي 232

395ذكرالشبيبابراهيمحامدطه26التحالف املدني الديمقراطي 232

384ذكرراشدبريسممحمدكاظم39التحالف املدني الديمقراطي 232

203ذكرحسنيعبدالكريمبهجتمحمد77متحدون لالصالح259

197ذكرمحمدحسنيصليبيعبدالحميد109متحدون لالصالح259

191ذكرحسونهنديهاديمحمد84متحدون لالصالح259

178ذكرمرهونعليصباحالواثق120متحدون لالصالح259

170ذكرعبداهللنجمعباسسلوان96متحدون لالصالح259

167انثىحاتمابراهيمخليلايسر36متحدون لالصالح259

166ذكرحسنيعليمخلفرزاق134متحدون لالصالح259

153انثىاحمدسليمسالمقطر الندى125متحدون لالصالح259

148ذكراحمدخضريزيدانحسن72متحدون لالصالح259

133ذكرمحمودمحمدحيدرغسان62متحدون لالصالح259

129ذكرخليلاسماعيلابراهيمسعد52متحدون لالصالح259

128انثىقاسممحمدسعيدسهى73متحدون لالصالح259

114انثىاحمدعبداهللغازيفتحية133متحدون لالصالح259

113انثىمصطفىابراهيمجالل الدينايمان48متحدون لالصالح259

109انثىعلينامقخليلبسمة50متحدون لالصالح259

108ذكرصباحنداجمعهعبدالرحمن123متحدون لالصالح259

106انثىكاظماحمدعدناندينا53متحدون لالصالح259

94ذكرحماديظاهرمحمدمصلح126متحدون لالصالح259

94ذكريوسفحبيبشاللموفق42متحدون لالصالح259

91ذكرمحمدضاحيمحمدخميس63متحدون لالصالح259

82انثىعليمحمدغازياعياد94متحدون لالصالح259

81ذكرناصرمحمدهاديعلي107متحدون لالصالح259

80ذكرمصطفىجعفرعبدالرزاقصباح56متحدون لالصالح259

79انثىعبدالرزاقمحمدعصامنور113متحدون لالصالح259

79انثىكركورياسنيبالسمانعام104متحدون لالصالح259

71انثىسندعبيدجدعاننضال129متحدون لالصالح259

68ذكرعليسبتيرضاعماد71متحدون لالصالح259

67ذكرحسنيعبدالقادرعبدالواحدعبدالسالم130متحدون لالصالح259

64انثىنجممحمودعليسيناء82متحدون لالصالح259

63ذكرصالحمصطفىعبدالكريممصطفى67متحدون لالصالح259

57انثىامنيعبدالحميدجميلمنقذة137متحدون لالصالح259

54انثىمحمودشاكرنبيلنريان78متحدون لالصالح259

49ذكرخضريمحمدحسنيكمال88متحدون لالصالح259

49انثىاحمدامنيناجيفريال128متحدون لالصالح259

47انثىداود لطيفعبدنجمذكرى86متحدون لالصالح259

46انثىمحمدتوفيقجبارغيداء108متحدون لالصالح259

45انثىمحيميدكاظممانعمنال119متحدون لالصالح259

40ذكرعلينعمةسلماننعمة93متحدون لالصالح259

35ذكرعبدالرحمنصالحمهديحاجم138متحدون لالصالح259

21ذكرسهيلاحمدعدايعلي98متحدون لالصالح259

16ذكرعليجميلاحمدعبدالوهاب54متحدون لالصالح259

16ذكريونسسليممحمداثيل131متحدون لالصالح259

15ذكرعاصممصطفىعليغسان83متحدون لالصالح259

13ذكرجودهجربمحمدبسام132متحدون لالصالح259

12ذكرعثمانمحمدسليمفيصلضرغام103متحدون لالصالح259

10انثىعبدالرزاقعبدالهاديمحفوظداليا89متحدون لالصالح259

8ذكرشبيبحمدهيجلعبدالقادر127متحدون لالصالح259

7ذكرحمدشهاباحمدمثنى118متحدون لالصالح259

6ذكرجاسمرشيدخالدرشيد124متحدون لالصالح259

10,336ذكرراضيمفتنغاليرياض2تيار النخب251

6,365ذكراحمدعبداهللنجمضياء1تيار النخب251

3,634ذكرصالحمهديعبدعلي11تيار النخب251

2,869ذكرعريانعزيزعجيلاسعد14تيار النخب251

2,862ذكرطلوبيمحمدحسنصباح5تيار النخب251

2,371ذكربدرمطرناجيحميد19تيار النخب251

2,362ذكرحافظقنربسلمانسالم6تيار النخب251

2,287ذكرمحمدحسنعبدالكريمعادل3تيار النخب251

2,263ذكرمطلكجهادجبارعلي26تيار النخب251

2,068ذكرعليلعيبيسعدونجميل37تيار النخب251

1,900ذكرعلوانشنشولكاطععالء46تيار النخب251

1,833ذكرحمدنحومهديجليل30تيار النخب251

1,807ذكررستمبريمشكراهلليحيى23تيار النخب251

1,754ذكرمشتتفليحكحطعلي51تيار النخب251

1,691ذكرعليعبدكاظمهيثم85تيار النخب251

1,689ذكرعليمشيهدهاديصالح21تيار النخب251

1,508ذكرعليحسنعودةجمعة29تيار النخب251

1,498ذكرخلفباقرشدهانريسان59تيار النخب251

1,471ذكرهاشمعالويعبدالكريمحسني39تيار النخب251

1,444ذكرصايفشلشكاظمخلف31تيار النخب251

1,429ذكرجربلفتهعايشعبدالحسني13تيار النخب251

1,391ذكرمحمدناصرعبدالواحدفيصل119تيار النخب251

1,340ذكرعطيهرسنعبداهللمحمدعلي62تيار النخب251

1,330انثىعليمحمدعبداللطيفماجدة4تيار النخب251

1,276ذكرجعفرعبدالكريمابراهيمحميد38تيار النخب251

1,275ذكرعصوادجابرحسنيحسن45تيار النخب251

1,248ذكراحمدهنديفالحعلي27تيار النخب251

1,156ذكرهشالمهوسعليخليل17تيار النخب251

991انثىحسنيفرجبداينهال8تيار النخب251

972ذكرصحنيحسنيعنيدكامل41تيار النخب251

965ذكرمحمدحسنيطاهرامري9تيار النخب251

914ذكرمزعلفيحانلطيفخالد25تيار النخب251

912ذكرخلفياسنيسلمانمعد43تيار النخب251

868ذكربنيانعبدالحسنبرهماحمد34تيار النخب251

866ذكرموسىفالحجعفرصادق7تيار النخب251

861ذكرفاضلجعفررسولجعفر95تيار النخب251

844ذكرراضيجابرعليمحمد127تيار النخب251

829ذكرمحيسنخنجرحميدمهدي67تيار النخب251

828ذكربراكدنبوسسرحانشهاب49تيار النخب251

815ذكرابراهيمسمنياكرمفوزي10تيار النخب251

768ذكربنيانخنوبهرابعمرتضى55تيار النخب251

760ذكرحمزةنعمهاعطيهعلي86تيار النخب251

743ذكرجودهفرحانحسنيمحمد89تيار النخب251

720ذكروريدمحمدفرجصربي35تيار النخب251

675انثىعبداهللنجمواردمديحه56تيار النخب251

675ذكرعدايفارسطالبمحمد130تيار النخب251

658ذكرزايرمهوسبدرعباس50تيار النخب251

654ذكرعبدالحسنيفوزيرضامحمد70تيار النخب251

650ذكراحمدحسنسلمانماجد 42تيار النخب251

637ذكرحافظداغرحسناحمد22تيار النخب251
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14ذكرمرهجخوافرشيدقيس49التحالف املدني الديمقراطي 232

12انثىشنجارمجليسلمانسمرية121التحالف املدني الديمقراطي 232

12انثىعليكحيوشاحمدليلى116التحالف املدني الديمقراطي 232

11ذكرواليعبدالهاديرسولفؤاد42التحالف املدني الديمقراطي 232

9انثىالبدرانياسنيفاضلتغريد96التحالف املدني الديمقراطي 232

5ذكرسعيدمحمدطهمحمد43التحالف املدني الديمقراطي 232

2ذكرفرجمؤنسعبدالحسنياثري98التحالف املدني الديمقراطي 232

1انثىمحمدجاسممحمدمنريه108التحالف املدني الديمقراطي 232

8,256ذكركمالعليحسنيبهاء1تجمع الشراكة الوطنية269

5,056ذكررهيفهيلعبدالكاظمميثاق2تجمع الشراكة الوطنية269

4,037ذكرحاجمحسنيعليحسام5تجمع الشراكة الوطنية269

2,571ذكرعباسمحمدجسامكامل6تجمع الشراكة الوطنية269

2,246ذكرحسنكاظماسودمحمد10تجمع الشراكة الوطنية269

2,230ذكرصالحعبدالجليلعبدالرزاقصالح9تجمع الشراكة الوطنية269

2,121ذكرمهرجاسمعبدالهاديحسن3تجمع الشراكة الوطنية269

1,904ذكرعليمهديمصطفىنجيب7تجمع الشراكة الوطنية269

1,604ذكرعليزبونصداممحمد29تجمع الشراكة الوطنية269

1,592ذكركاظمحسنيعباديسعد14تجمع الشراكة الوطنية269

1,449ذكريوسفنفلحسنيوسام13تجمع الشراكة الوطنية269

1,445ذكرعباسعليويعبداملهديحسني31تجمع الشراكة الوطنية269

1,269ذكراربيجكاظمعليويعباس71تجمع الشراكة الوطنية269

1,248ذكرعليعباسخضريمهدي26تجمع الشراكة الوطنية269

1,190ذكرمرجانحسنيوحيوحعلي22تجمع الشراكة الوطنية269

1,147ذكرعباسمحمدجاسممحمد19تجمع الشراكة الوطنية269

959ذكرسلطانعليويجعفرصادق15تجمع الشراكة الوطنية269

922ذكرفجرواليعبدالجليلعصام41تجمع الشراكة الوطنية269

830ذكرعليسيدمدلولفاضل38تجمع الشراكة الوطنية269

809انثىصيوانحسنيجربسحر28تجمع الشراكة الوطنية269

782ذكرشهدسلطانكشيشطالب58تجمع الشراكة الوطنية269

741ذكردهشعباسحسنياسعد17تجمع الشراكة الوطنية269

620انثىكسارمحمدكوليبلقيس4تجمع الشراكة الوطنية269

603ذكرمشريعبدمحمودصالح21تجمع الشراكة الوطنية269

579انثىعليعباسخضريعامرة8تجمع الشراكة الوطنية269

554ذكرخفيفكاطعصكبانعلي30تجمع الشراكة الوطنية269

546ذكرعالويداخلعبداالمريحيدر39تجمع الشراكة الوطنية269

528ذكرلطيفمحمودعليويجاسم62تجمع الشراكة الوطنية269

519ذكرنهابةعدايبريسرحيم42تجمع الشراكة الوطنية269

510ذكرفلحيهاشمجعفرصادق67تجمع الشراكة الوطنية269

470ذكرمحمدهاشمجباررياض45تجمع الشراكة الوطنية269

469ذكرعباسكاظمحبيبعالء11تجمع الشراكة الوطنية269

457انثىعليزاملحمداننادية16تجمع الشراكة الوطنية269

441ذكرعطااحمدسلمانبرهان الدين43تجمع الشراكة الوطنية269

440ذكرناصرعبدعباسرسول53تجمع الشراكة الوطنية269

433ذكرفجرعنبغضبانمهدي35تجمع الشراكة الوطنية269

427ذكرمطيلبحسنيجميلحسني82تجمع الشراكة الوطنية269

423ذكرحسنمحمدجاسمباسم102تجمع الشراكة الوطنية269

407انثىعدنانعباسحسنبلقيس32تجمع الشراكة الوطنية269

406ذكرسبتيفالحمجبلناظم25تجمع الشراكة الوطنية269

391ذكرعبيدفاضلسلماناحمد79تجمع الشراكة الوطنية269

390ذكرجعفركاظمجوادقحطان23تجمع الشراكة الوطنية269

383ذكرراشدعليويمحسناحمد74تجمع الشراكة الوطنية269

382انثىمرهونكاظمسهيلسهري36تجمع الشراكة الوطنية269

381ذكرموحانمسلمراضيجاسم61تجمع الشراكة الوطنية269

378ذكرجربكاظمتبينهحسني69تجمع الشراكة الوطنية269

375انثىعالويحمدصباحايمان24تجمع الشراكة الوطنية269

369ذكرمحيبسدغشراضيمحمد97تجمع الشراكة الوطنية269

369ذكرعبدالرضاذهبيمحمدمكرم134تجمع الشراكة الوطنية269

340ذكرداوسعلوانمحمدبهاء87تجمع الشراكة الوطنية269

332انثىعليعمرانصادقنسرين96تجمع الشراكة الوطنية269

323انثىجاسمنصيفجعفرشيماء12تجمع الشراكة الوطنية269

302ذكرعبدعليعبداهللبشرينذير91تجمع الشراكة الوطنية269

300ذكرروضانغيالنروضانفالح66تجمع الشراكة الوطنية269

300ذكربطيعبدجبارعمار81تجمع الشراكة الوطنية269

272انثىعباسحسنيساميشذى104تجمع الشراكة الوطنية269

259ذكرمنصورمطرودزايدعادل65تجمع الشراكة الوطنية269

259ذكرخضرعليعبدالجبارعبدالقادر18تجمع الشراكة الوطنية269

257ذكرحمزةكاظممرعيدحسن50تجمع الشراكة الوطنية269

245انثىصالحاحمدمحمدعليامل112تجمع الشراكة الوطنية269

244ذكرجابرثابتياسروليد51تجمع الشراكة الوطنية269

241ذكرسالمعبيدعبدالرحيمعلي33تجمع الشراكة الوطنية269

237ذكرعليعبدالجبارعبدالستاراحمد98تجمع الشراكة الوطنية269

232انثىمحمدعبدعباسفائزة88تجمع الشراكة الوطنية269

224ذكرعطبانمطلكحسنيسليم105تجمع الشراكة الوطنية269

223ذكرحسنبالسمسالماحمد101تجمع الشراكة الوطنية269

222ذكركحيطجديعجعيولرحيم75تجمع الشراكة الوطنية269

220ذكرمحمودحسنعباسخضري63تجمع الشراكة الوطنية269

220ذكرحمدعليحمدمحمد129تجمع الشراكة الوطنية269

218ذكرعمرانكاظمرزاقاحمد70تجمع الشراكة الوطنية269

216ذكرجعفرفليحشاكرصباح90تجمع الشراكة الوطنية269

215ذكررحيمصيهودعودةمحمد89تجمع الشراكة الوطنية269
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355ذكرعيسىصالححسنيقاسم10التحالف املدني الديمقراطي 232

336انثىخزانعباسعدنانهمسه8التحالف املدني الديمقراطي 232

270ذكرنجمسهيلمحمدباقرحازم17التحالف املدني الديمقراطي 232

260ذكرحسنيجبارعيدانمحمد45التحالف املدني الديمقراطي 232

252ذكرعيسىعبدالحسنعزيزمهدي27التحالف املدني الديمقراطي 232

236ذكرخلفرهكحسنيماجد94التحالف املدني الديمقراطي 232

234انثىطاهركاظمعبداملحسنتضامن32التحالف املدني الديمقراطي 232

216ذكرجويدرضاحسنيناصر13التحالف املدني الديمقراطي 232

212ذكرسعدخلفنعيمهادي19التحالف املدني الديمقراطي 232

199انثىعبدالحسنيمهديمحمدخيال40التحالف املدني الديمقراطي 232

196ذكرعليحسنيمحمدابراهيمخليل70التحالف املدني الديمقراطي 232

176ذكرهاملكريممحمدمهدي61التحالف املدني الديمقراطي 232

167ذكرحسنيحسنعباسضرغام22التحالف املدني الديمقراطي 232

155ذكرخطابعبدالرزاقاحمدطه87التحالف املدني الديمقراطي 232

154ذكرالشيخ محمدابراهيمعبدالرحيممعاذ11التحالف املدني الديمقراطي 232

150ذكرحمدعطيهفالحاحمد23التحالف املدني الديمقراطي 232

136ذكروهاجيوسفغضبانعبدالسالم21التحالف املدني الديمقراطي 232

131ذكرجربمسلمكاظمعقيل31التحالف املدني الديمقراطي 232

126ذكرمحمدغاويكاظمسعدون106التحالف املدني الديمقراطي 232

122انثىمحمداحمدعبدااللهفاتن16التحالف املدني الديمقراطي 232

118ذكرعيسىجاسممحمدفايق114التحالف املدني الديمقراطي 232

115ذكرجربكاظمنجمموسى46التحالف املدني الديمقراطي 232

110ذكرالشيخ محمدعليكاظمكامل30التحالف املدني الديمقراطي 232

108ذكرمحيسنناصرعدايكاظم55التحالف املدني الديمقراطي 232

107ذكرويسهاديعبدالحسنيعادل50التحالف املدني الديمقراطي 232

104ذكرشرادفرحانعبدالكاظمجواد97التحالف املدني الديمقراطي 232

101انثىسلمانعباسنعمهانعام48التحالف املدني الديمقراطي 232

100ذكرعباسحسنيناصرحسني91التحالف املدني الديمقراطي 232

98ذكرسلمانحسنيعبدعليمعن63التحالف املدني الديمقراطي 232

94ذكركنوغفوريعبدالغنيفالح54التحالف املدني الديمقراطي 232
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54ذكرموسىصالحمحمدجاسم38التحالف املدني الديمقراطي 232

53ذكرجربخليفبلحاويعبدالحسن82التحالف املدني الديمقراطي 232
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48ذكرحسنيعلوانعبدعليحسني29التحالف املدني الديمقراطي 232
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47ذكرحسنياسماعيلعليعبدالهادي59التحالف املدني الديمقراطي 232

47ذكركاظمعزيزرسولمحمد119التحالف املدني الديمقراطي 232

46ذكرغضبانباقرعودةعبدالعباس111التحالف املدني الديمقراطي 232

45ذكرمحمدكاظمهاشمزهري37التحالف املدني الديمقراطي 232

44انثىسلمانشنيشلحسنيهناء123التحالف املدني الديمقراطي 232

43انثىعبداملهديمحمدمهديانعام72التحالف املدني الديمقراطي 232

41ذكرحمودصنيولعبدهيثم77التحالف املدني الديمقراطي 232

40انثىجميلعبدالوهابمحمدنجوى60التحالف املدني الديمقراطي 232

40ذكرمحمدجاسمابراهيمخالد86التحالف املدني الديمقراطي 232

38ذكرمحمودعبدالحسنزاهدضمري107التحالف املدني الديمقراطي 232

37ذكرمحمدحسونعبدالعزيزسعود79التحالف املدني الديمقراطي 232

36انثىمحمدهاديعليالهام52التحالف املدني الديمقراطي 232

36ذكرمحسنجاعدحميداوس53التحالف املدني الديمقراطي 232

35ذكركريجيحسنيعباسعبدالكريم65التحالف املدني الديمقراطي 232

34ذكرخماسسبعاحمدابراهيم113التحالف املدني الديمقراطي 232

32ذكررباطزاملطارشعلي115التحالف املدني الديمقراطي 232

31ذكرجاسمكاظمعبداالمريخالد69التحالف املدني الديمقراطي 232

31انثىمحمدخليلابراهيمنادية80التحالف املدني الديمقراطي 232
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29ذكرمحمدعليبريمحمد66التحالف املدني الديمقراطي 232

28ذكرسلمانمحمدابراهيمشامل58التحالف املدني الديمقراطي 232

26ذكراحمدمهديمحمداسماعيل67التحالف املدني الديمقراطي 232

25ذكرحبيبحماديعبداالمريعبدالكريم110التحالف املدني الديمقراطي 232

25ذكرفليحرزجحسنحسني89التحالف املدني الديمقراطي 232
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21انثىمحمدناجيطاهرشريين104التحالف املدني الديمقراطي 232

18انثىصالحسعيدطالبشذى68التحالف املدني الديمقراطي 232

16ذكرفرجسلماناسماعيلحقي85التحالف املدني الديمقراطي 232

15انثىعليعبدراضينادية76التحالف املدني الديمقراطي 232
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114ذكرمهوسرشيدابراهيمقيس57ائتالف العراق 262

108انثىسرحانجاسمجلوبانتصار95ائتالف العراق 262

106ذكرحسنضيدانمحسنسالم131ائتالف العراق 262

105انثىكاظمعزيزكاظمليلى20ائتالف العراق 262

103انثىعبداهللكاظمجوادسلوى84ائتالف العراق 262

99ذكرصالحدخيلاسماعيلمنذر75ائتالف العراق 262

98انثىمحمودشاكرمشتاقنداء44ائتالف العراق 262

97ذكرسالمعبداهللرشيدمصعب86ائتالف العراق 262

96ذكرمحسنصالحعبداسماعيل61ائتالف العراق 262

96ذكرحمزهعبدالغنيمهديعلي89ائتالف العراق 262

94ذكرجبارفارساحمدشوقي42ائتالف العراق 262

93انثىمحمدعباسخضرينغم96ائتالف العراق 262

87ذكر قدريعبداللطيفحيدر85ائتالف العراق 262

86انثىداوودابراهيماسماعيلارواء40ائتالف العراق 262

86ذكرعيسىكاطعحميدفاخر83ائتالف العراق 262

83انثىعابدين بيكرمزيابراهيمسراب28ائتالف العراق 262

83انثىمجيدحميدوائلابتهال92ائتالف العراق 262

82ذكرابراهيمبطرسابراهيمزكي74ائتالف العراق 262

82ذكراصطيفانالياسكاملمازن73ائتالف العراق 262

79ذكرجوهرجبارعبدالنبيمحمد126ائتالف العراق 262

76ذكرمسلمعبدالحسنيمجليمنصور66ائتالف العراق 262

75ذكرحسنيعبداهللمظفرعماد111ائتالف العراق 262

74انثىعلياسماعيلصالحمنار41ائتالف العراق 262

71ذكرحسنيحسنصادقجعفر87ائتالف العراق 262

71ذكرعبديوسفكريمفاضل38ائتالف العراق 262

71ذكركسارجاسماحمدبهاء37ائتالف العراق 262

69ذكراسودعباسحمدعبدالباسط59ائتالف العراق 262

64ذكرجمعةايوبحميدطالب121ائتالف العراق 262

56ذكرذربشعيوطنهريحسني94ائتالف العراق 262

51ذكرحسنيعبدالوهابطارقزياد90ائتالف العراق 262

51انثىكاظمداوودفيصلاسيل128ائتالف العراق 262

47ذكرطهحسنيناصرعالءالدين43ائتالف العراق 262

44ذكرمانععليحسونتوفيق69ائتالف العراق 262

42ذكرحسنثانيعبدالحسنمحمد129ائتالف العراق 262

39انثىباباخانمحمدجبارفائزة112ائتالف العراق 262

38انثىهاديمجيدعبدالرضاابرار48ائتالف العراق 262

38ذكركاظمعبدالرضاعباسرافت91ائتالف العراق 262

37ذكرعمردرويشثامراحمد50ائتالف العراق 262

36انثىحسنعبدعدنانايمان30ائتالف العراق 262

34انثىدرويشمهديحسنينضال136ائتالف العراق 262

32انثىصيهودثوينيمطشرمنى109ائتالف العراق 262

27ذكرياسنيحسنيسعيداحمد133ائتالف العراق 262

21ذكرموسىعبدالرسولعيسىنشوان115ائتالف العراق 262

21انثىمحمدحسنعباسابتسام113ائتالف العراق 262

14انثىاحمدعبداهللنوريغصون138ائتالف العراق 262

14انثىدرويشحسونحميدعذراء88ائتالف العراق 262

13ذكرعبطانعليياسنياحمد103ائتالف العراق 262

7ذكرعليمحمدحمزةاحمد134ائتالف العراق 262

0ذكرسلمانوادياحمدحكمت137ائتالف العراق 262

9,927ذكرعمرمطلكمحمدصالح1ائتالف العربية 255

5,312ذكرسويدانكريمعبداهللزيد6ائتالف العربية 255

4,548ذكرعليمحسنحسنيطالل2ائتالف العربية 255

3,174ذكرسلمانحسنعدنانعادل18ائتالف العربية 255

2,872ذكرمحمدعبدكربتفيصل55ائتالف العربية 255

1,739ذكرمحمدطايسحميدرياض7ائتالف العربية 255

1,676ذكرخلفعبداهللنجمفاخر14ائتالف العربية 255

1,370ذكرمحمدشبيبجودهسرحان31ائتالف العربية 255

1,137ذكرمحلصالحمهديعباس3ائتالف العربية 255

973ذكرصالححماديعبدالعزيزجاسم10ائتالف العربية 255

919انثىفهداسماعيلمزاحمايمان16ائتالف العربية 255

817ذكرعبدالرزاقمحموداسماعيلمحمود15ائتالف العربية 255

741ذكرامنيسعيدحسنمحمد5ائتالف العربية 255

727انثىابراهيماحمدمنفيرغد12ائتالف العربية 255

719ذكرعمرمطلكمحمدابراهيم100ائتالف العربية 255

698انثىداودابراهيممحمدندى4ائتالف العربية 255

691ذكردليداودستارجبار17ائتالف العربية 255

618ذكرهجيجحافظعبداهللنافع38ائتالف العربية 255

132انثىاملعجونعزارهساميخلود20تجمع الشراكة الوطنية269

130ذكرمؤمنعبودجوادسعد73تجمع الشراكة الوطنية269

126ذكرحسنمحيبسعليويحسني54تجمع الشراكة الوطنية269

117انثىعليحسنيعباساحالم56تجمع الشراكة الوطنية269

116ذكرعبيدموسىمهديعلي115تجمع الشراكة الوطنية269

101ذكرمعيديمحمدمحسنطارق123تجمع الشراكة الوطنية269

96ذكرعيسىحسنيمسلمازهر119تجمع الشراكة الوطنية269

96انثىمحمدجاسمطارقزينب76تجمع الشراكة الوطنية269

93انثىضمدجربطعمهرغدة40تجمع الشراكة الوطنية269

82ذكرمحسنحيدرخضريعبود27تجمع الشراكة الوطنية269

80انثىمصطافحميدمحمدايناس68تجمع الشراكة الوطنية269

80ذكرشمخيسلمانعليحسنني109تجمع الشراكة الوطنية269

78ذكرحافظرحيمكاظماحمد103تجمع الشراكة الوطنية269

75ذكرظاهرحمدشمسعقيل37تجمع الشراكة الوطنية269

65انثىابراهيمخليلحسنينهلة64تجمع الشراكة الوطنية269

64ذكرحمزةعبدالحسنيصباحعلي106تجمع الشراكة الوطنية269

62ذكرعباسعنادعبدالزهرةعبداالمري77تجمع الشراكة الوطنية269

61ذكركنعانامنيعبدالعزيزحازم34تجمع الشراكة الوطنية269

60انثىضيدانفرحاننايفملوك60تجمع الشراكة الوطنية269

55ذكرمنصورجباركاظمجالل99تجمع الشراكة الوطنية269

53انثىزغريكاظمسهلوفاء52تجمع الشراكة الوطنية269

51ذكرحشيشهاديحسنيعادل121تجمع الشراكة الوطنية269

48انثىعلكمناجيعبدزيداقبال48تجمع الشراكة الوطنية269

47ذكرتوفيقاحمدسلماناحمد130تجمع الشراكة الوطنية269

44ذكرعباسعبداهللمهديصالح47تجمع الشراكة الوطنية269

42ذكرجعفركاظمجوادسعد111تجمع الشراكة الوطنية269

40ذكرعليعبدالرضامصطفىكمال137تجمع الشراكة الوطنية269

34ذكرفرج اهللعطيةعبدالحسنيرائد135تجمع الشراكة الوطنية269

33انثىعكلةصنكورنوريصبيحة84تجمع الشراكة الوطنية269

30ذكرحاجمصادقعبداملنعماباذر49تجمع الشراكة الوطنية269

29انثىرزوقيناجيمنجيزهرة124تجمع الشراكة الوطنية269

25انثىالهجولرشيدعبدالزهرةتغريد80تجمع الشراكة الوطنية269

24ذكرمحمدعليعبدالحسنيخزعلثامر86تجمع الشراكة الوطنية269

24انثىاحمديحيىزغلولايمان72تجمع الشراكة الوطنية269

24ذكرعامرحسنيهاديعمار59تجمع الشراكة الوطنية269

22ذكرعمشهايمخلفمصطفى57تجمع الشراكة الوطنية269

18انثىمهديداودحسنيرنا136تجمع الشراكة الوطنية269

15ذكررسنخلفهاديمهند55تجمع الشراكة الوطنية269

14انثى مطلكحسنيحال92تجمع الشراكة الوطنية269

12ذكراجبارةهاشمعدنانحربي133تجمع الشراكة الوطنية269

10ذكرمحمودشاكررفعتاحمد113تجمع الشراكة الوطنية269

7ذكرعيسىمحمدطارقطالل118تجمع الشراكة الوطنية269

7انثىهاشممحمدصاحبايمان114تجمع الشراكة الوطنية269

4انثىعبدالغنيسعيدعبدالعزيزهناء116تجمع الشراكة الوطنية269

4انثىجاسمعباسعبداهللالهام128تجمع الشراكة الوطنية269

4,455ذكر حافظاحمدمهدي1ائتالف العراق 262

3,953ذكرحماديفرجاحمديحيى2ائتالف العراق 262

3,178ذكرمصلحكريمعبدالجباراياد14ائتالف العراق 262

2,323ذكر جاسمشعالنثائر10ائتالف العراق 262

2,076ذكرمهديعبدالصاحبفاضلعمار15ائتالف العراق 262

1,833ذكرمجيدمحمودبرهانعدنان22ائتالف العراق 262

1,786ذكرعنفوصكيطانقاسممحمد47ائتالف العراق 262

1,581ذكرمحمدجاسمنصيفمرتضى13ائتالف العراق 262

1,570ذكردرويشحمدنصراهلليحيى18ائتالف العراق 262

1,491ذكرعباسعبودمهديخالد19ائتالف العراق 262

1,038ذكرصكرشنجارحمودتوفيق3ائتالف العراق 262

975ذكرحمزةحمدعبدالواحدابراهيم54ائتالف العراق 262

880ذكرشهابداودعزيزعالء53ائتالف العراق 262

744انثىحماديعبداهللاسماعيلاالء100ائتالف العراق 262

742ذكردخيلعبيدبرهانسالم82ائتالف العراق 262

680انثىجابردرويشحسنميادة24ائتالف العراق 262

602انثىعليمحمدعبداللطيفليلى12ائتالف العراق 262

551ذكرحسنيحمودشكرصباح77ائتالف العراق 262

543انثىحمدناجيغازيسهري8ائتالف العراق 262

538انثىمحمدحسنيعليشفاء52ائتالف العراق 262

529انثىمحمودمحمدنايفمي16ائتالف العراق 262

527انثىمحمدشناوةمجيدميسون80ائتالف العراق 262

516ذكرسلمانعليعبداملحسنرياض79ائتالف العراق 262

497ذكربطيخ جاسمدرويشجبار98ائتالف العراق 262

495ذكرعوادمحجوبكتابشاكر9ائتالف العراق 262

494ذكرفضليعليزكمسالم21ائتالف العراق 262

481ذكرحسنعليجابرنوري39ائتالف العراق 262

477ذكرمحمدمجيدمحمدسعد99ائتالف العراق 262

453ذكررزيجاسعدشايففيصل110ائتالف العراق 262

452ذكرطويرشكشمرنعيمةعلي7ائتالف العراق 262

440ذكركاظمعودةنعيممرتضى71ائتالف العراق 262

440ذكرعباسعاشورابراهيمهاني6ائتالف العراق 262

434ذكرنجمسهيلحسنيمضر25ائتالف العراق 262

424ذكركاطعثجيلحسنحمود130ائتالف العراق 262

422ذكرشهيدشحاذةحسنمحمود23ائتالف العراق 262

397انثىرزيجاسعدشايفعلياء120ائتالف العراق 262

395ذكر اليفمداهللعماد67ائتالف العراق 262

363انثىمنخيحسونخالداخالص122ائتالف العراق 262

356ذكردخيلخلفعيسىنديم5ائتالف العراق 262

349ذكرجاسمخلف عليانخلف 33ائتالف العراق 262

333ذكراحمدعبداللطيفابراهيممازن34ائتالف العراق 262

323انثىحسنيسلطانهاشمانعام56ائتالف العراق 262

317ذكرجاراهللعباسمحمدجابر17ائتالف العراق 262

312ذكرنجمسهيلخماسعبدالرحمن63ائتالف العراق 262

282انثىعلياسماعيلسعدينادية114ائتالف العراق 262

280ذكرحسنيمحمدعبدالوهابباسل45ائتالف العراق 262

273ذكرفياضعليضاريادهام31ائتالف العراق 262

263انثىخميسمجيداسماعيلمائدة116ائتالف العراق 262

246انثىضايفشنيفمهديحنني68ائتالف العراق 262

244انثىياسنيطهسالمابتهال104ائتالف العراق 262

225ذكرحبيبعلوانجودةطارق26ائتالف العراق 262

222ذكرحسنرضاعبدهاشم35ائتالف العراق 262

220انثىسليمصالحمجيدسعدية32ائتالف العراق 262

220ذكرمرادعمرانمحمودمحمد135ائتالف العراق 262
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2,272ذكرحسنيراضيجاسمثائر14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,041ذكرسلطانحاتمكاملصادق20ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,574ذكركعيدحسنشاكرمحمد6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,531ذكرحسنيعبدكرديعلي3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,217ذكرخلفسواديجاسمصباح44ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,187انثىجرببدنجباربشرى4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,022ذكردوينالتيعونجبار31ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

879ذكرصربجونيحموديحسن21ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

770ذكرداغررسنقاسمعواد13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

764انثىخلفعليمحمدزينب36ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

660ذكربدنرمححنونحامد80ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

624ذكرفرجعليعباسبشار90ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

616ذكرشديدغالبواصفليث99ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

543ذكرفرجحليحلزاملعادل37ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

520ذكرفليحمريسنكاطعماجد33ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

497ذكرعبدعليمعنيجوادعبدالشهيد9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

494ذكرمحسنعبدالسادهعليحسني25ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

480ذكرمحمدحسانمحمدجمعة18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

477انثىبندرجاسمعبودرسمية43ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

462ذكرسرهيدعليويهاتوعالوي17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

455انثىغضيبكاظمعبدعليفاطمة12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

407ذكرمنصورمطشرجايدمولة55ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

387انثىوحيدكريمشاكرهيفاء19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

366ذكرجعيفصحسنفرهودفهد57ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

366ذكرعطيهراضيصابراحمد74ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

349ذكرداموكعليمحمودشاكر60ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

347ذكرناصرعليحسنباقر35ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

336ذكربندرلفتةهاشمعلي107ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

330ذكرضيف اهللعلياليججبار34ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

325ذكرارخيصمحمدجاسمرحيم7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

300انثىمهديجبارمحسنفاطمة52ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

273ذكرعليحسنخليفهحاتم120ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

273ذكرداموكعليعبدالحسنيهيثم41ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

272ذكرصنيعمغتاضبدايعبدالحسني111ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

261ذكرحاويحسنيعليمحمد77ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

254ذكرجاسمعبودجباركامل66ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

246ذكرحماديجعفرعبداالمريعماد23ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

240ذكرحالنعليحسنيعلي134ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

239ذكرنعمةفليحسيدكاظم30ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

234ذكرتقيشنيارحسنيعلي62ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

218ذكرعليمعنيابو جريرحيم11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

215ذكرعيالمحسنحمدامني26ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

212ذكرمحاسنزاملعزيزمهدي54ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

208انثىحسنمسلمشاكرحمدية87ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

196ذكرسويفزبونراضيحميد49ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

194ذكرمحيلعنرببريجعفر46ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

194ذكرمحسنعلومهديهند8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

185ذكرحلوزبونمشتتعبداالمري38ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

172ذكرعلوانعباسابراهيماحمد125ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

166ذكرناصرعليوياحمدعلي50ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

164ذكرعاتيكريمخالدوليد86ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

157انثىفرحاندعدوشمحمد نضال59ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

151ذكرمحمدسياباديبعامر85ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

150ذكرعليحمدمحسنقاسم97ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

149ذكركشاشعكلهخلفرحيم45ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

148ذكرعلوانمجباسعبداملحسنعباس69ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

144ذكرسلطانكاظمرضوانغضنفر127ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

144ذكرابراهيمفاضلسعديعادل137ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

142ذكركرمياسنيكريمصالح27ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

141ذكرسلمانعبداهللنجمهادي51ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

140ذكرمحسنمحمدعليمحسنعلي63ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

138انثىمحمدجوادعبدالجليلضياءوجدان79ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

136ذكرسلمانداودابراهيممحمد70ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

134انثىرحيمنعمةعودةنعمت92ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

133ذكرحسنيتقيعبدالرسولطارق93ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

132ذكرسلماندخينةراهيعزيز94ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

131انثىمحمدعزيزجوادبيداء104ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

129ذكرمحينورعليحسني100ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

123ذكرحلميعبدالرزاقسهاماحمد78ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

122انثىمخلصلفتةزغريجميلة16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

121انثىعبداملجيدعبدالعزيزعبدالكريمبشرى24ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

120ذكرعباسكاظمضياءنبيل71ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

118ذكرختالعلوانكاظمعباس58ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

114ذكرمخورعبدالحسنصاحبسعد103ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

113ذكرحسنيزويدعبوداسامه65ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

103انثىسدخانمنهيقدريزهراء84ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

101ذكرعباسخضريعبداهللحسن75ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

99ذكرجبارمهدينافعماجد110ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

97ذكررحيمعليعباسعلي67ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

94انثىصالحهاديكريمهدى68ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

94ذكرزغريوانسعباسصالح126ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

93ذكرحافظمشكورناجيعبداالمري15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

90انثىسهيلمحمدباقرمانعبشائر96ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

89ذكرمرادجيادعزيزحيدر81ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

89ذكرعودةاحمدعليعباس29ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

88انثىمسنسلمحمدخضريسناء108ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

87انثىجودةجبارفرجهناء39ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

87انثىسمرييوسفداودسندس98ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

83ذكرجاسمحسنيكريمعلي101ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

83ذكرطاهركيطانجبارفاخر95ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

82انثىمدلولموسىجباركوثر64ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

81ذكرحومبريسمرشكجمال109ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

81ذكرداودفياضعبداهللقاسم91ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

80ذكرمكيكاظمصربيعبداالمري73ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

80انثىحمودمحمدجبارفيحاء119ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

78ذكرخابرزاملهاشمكريم115ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

73انثىموسىجريوعبدالكاظمفاطمة72ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

72ذكرعاصيخليفةحطابقاسم130ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

71ذكرعباسسلمانجوادرياض105ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

561انثىعبيدجاسماحمدانتظار8ائتالف العربية 255

522ذكرشلشحاشيكاظمصباح49ائتالف العربية 255

432ذكرجربمحمدنصيفسعد9ائتالف العربية 255

428ذكرخلفجاسمعودهعلي80ائتالف العربية 255

410ذكرحسنمرادعبدالكريماشرف11ائتالف العربية 255

313انثىاحمدامنياكرمرواء48ائتالف العربية 255

310ذكرحسنسعيدطهسرمد19ائتالف العربية 255

307ذكرمحمدابراهيمصالحفليح63ائتالف العربية 255

292ذكرعوادابراهيماسماعيلعبدالعزيز41ائتالف العربية 255

290انثىحسنحماديفرحانهناء88ائتالف العربية 255

285ذكرسلمانياسنيابراهيمخالد98ائتالف العربية 255

283انثىجاسماحمدنايفشهالء72ائتالف العربية 255

272ذكريوسفيعقوبعبيدنجم42ائتالف العربية 255

249ذكربرغوثراشدابراهيمعصام73ائتالف العربية 255

249انثىاذعارمصلحفاضلشيماء66ائتالف العربية 255

242انثىعليمال اهللمحمدفردوس36ائتالف العربية 255

240انثىمنصورمطرودسالموفاء28ائتالف العربية 255

235ذكرنوريمحمدامنيحسام الدينمهند13ائتالف العربية 255

219ذكرهويرعبدعبداهللمحمد87ائتالف العربية 255

214ذكرجاسمنصيفلطيفحميد22ائتالف العربية 255

199ذكرحماديجاسممحمدباسم27ائتالف العربية 255

186انثىمحمدعباسمحمودناهده64ائتالف العربية 255

173ذكرعليمحمدسعدياسني57ائتالف العربية 255

165ذكرمحمدابراهيمجابرعماد99ائتالف العربية 255

163ذكرعباساحمدعبداهللرياض70ائتالف العربية 255

160ذكرسبععبودعنادثائر46ائتالف العربية 255

149انثىخالداحمدعزيزمريم78ائتالف العربية 255

146انثىعلوانعبدالرزاقخضريتغريد56ائتالف العربية 255

144ذكرجاسمنصيفجاسمحازم54ائتالف العربية 255

134انثىجوادكاظمجبارعبري24ائتالف العربية 255

129ذكرداودعبداهللنجمعبدالكريم75ائتالف العربية 255

124انثىحماديمجيدعبدالجباربسمة96ائتالف العربية 255

124انثىعبداهللحسنيرحيماسماء115ائتالف العربية 255

123ذكرسهيلحسنيراهيعبدالناصر43ائتالف العربية 255

117انثىارحيماحمدناطقعائدة92ائتالف العربية 255

112ذكرسعيدعليويمخلفعبدالسالم82ائتالف العربية 255

107انثىاحمدحموديشاكربشائر20ائتالف العربية 255

106ذكرحماديجاسمصالحسامي39ائتالف العربية 255

104انثىعبدالرحمنابراهيمغازيغفران76ائتالف العربية 255

96انثىجاسممحموديوسفبلقيس44ائتالف العربية 255

96انثىحسنيعطيويكريمعدوية60ائتالف العربية 255

94ذكرعليمحمدعباسلطيف34ائتالف العربية 255

93ذكرغيداننكههتيميمحمد51ائتالف العربية 255

91ذكرفرحانعطية عبدحسني59ائتالف العربية 255

90ذكرنجمكاظمخلفرعد23ائتالف العربية 255

85انثىحسنمحمودعبداملجيدرجاء110ائتالف العربية 255

81ذكرالباقرعبودمحمدصالحاثيل45ائتالف العربية 255

80ذكراحمدشهابمحمدابراهيم65ائتالف العربية 255

77ذكرسالمغانممزهراحمد47ائتالف العربية 255

72انثىبشريخليلزكيعائدة32ائتالف العربية 255

71ذكرحليمساميزيادعمر25ائتالف العربية 255

65ذكرمهديمحمدابراهيمخالد35ائتالف العربية 255

64ذكرحسنحمزةمحمدباسم91ائتالف العربية 255

64انثىجوادمحمدهاديشذى40ائتالف العربية 255

57انثىعبدالوهابنجمعبدالرزاقشذى114ائتالف العربية 255

56ذكرشهيلنايلمخلفاحمد106ائتالف العربية 255

56انثىلفتةجلوبعبدهناء111ائتالف العربية 255

54انثىشايعخلفمحسنفاتن109ائتالف العربية 255

54ذكرعماشمهديعبدامللكمصعب62ائتالف العربية 255

51ذكرمحاربمدبتومانابراهيم97ائتالف العربية 255

51ذكرناصرعباسعادلعمر21ائتالف العربية 255

51ذكرفخريغضبجميلسعد71ائتالف العربية 255

51ذكرمحمدجاسمزهرياحمد29ائتالف العربية 255

50ذكرفرجمهديكريمرمزي69ائتالف العربية 255

49ذكرالليلوخميسنايفسعد74ائتالف العربية 255

47ذكرمحمودرافتكاملاياد33ائتالف العربية 255

44انثىمحمدمصطفىابراهيموداد119ائتالف العربية 255

44ذكرسبعخماسهاشممحمد90ائتالف العربية 255

43ذكرزغريكريمجودةعلي101ائتالف العربية 255

42انثىعبدالقادرمحموديوسفهيفاء116ائتالف العربية 255

38ذكرمرادشبيبحسنيهاشم124ائتالف العربية 255

37ذكراحمدابراهيماحمدفخري37ائتالف العربية 255

37ذكرسلمانداودمجيدعدي77ائتالف العربية 255

36انثىمحمدعبداهللنجم الدينليلى84ائتالف العربية 255

32انثىحمزةمرزهارحيمرجاء104ائتالف العربية 255

31انثىطهعبدالقادرسالمطروب85ائتالف العربية 255

26انثىيوسفعبداهللظافربلسم52ائتالف العربية 255

25ذكرحمدخليفةمطرعبد81ائتالف العربية 255

25انثىجارحشايفكاصدحنان68ائتالف العربية 255

25انثىطاهرجبارعبدالستارعلياء108ائتالف العربية 255

23ذكرظاهرضاريحميديسالم79ائتالف العربية 255

21انثىنصراهللحسناسماعيلجنان113ائتالف العربية 255

21ذكرصالححسنفتحيموفق61ائتالف العربية 255

19ذكررميضلعيبيجربسعدون30ائتالف العربية 255

19انثىحبيبمحمدمحمودسحر118ائتالف العربية 255

18ذكرعباسحسنيمحمدطالب107ائتالف العربية 255

18ذكرعبدحسنرضاامري94ائتالف العربية 255

16ذكرمحمدعباسكاظمعامر58ائتالف العربية 255

13ذكروهبمحمودعليحامد86ائتالف العربية 255

12ذكرحسنيعليعباسبشري67ائتالف العربية 255

11انثىجمعةلفتةعبدالرضامنرية117ائتالف العربية 255

6ذكرخلفسلمانضمدماجد83ائتالف العربية 255

5ذكرقدوريمصلحعبدسعد105ائتالف العربية 255

5ذكرضاريحمدعيداننعمه89ائتالف العربية 255

5انثىعليحسنيفاروقابتهال112ائتالف العربية 255

4ذكررجبجلوبخميسمازن102ائتالف العربية 255

7,921ذكرشناوةعبدالعباسطعمهعمار1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,502ذكرفنجانكريمعليحسني5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,082ذكرطاهرمطرسعدميثم2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

148ذكرصادقعليصائبنبيل110تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

146ذكراسماعيلقدمغنيعدنان102تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

143ذكرطوفاناطريفيهليلعودة106تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

143ذكرعجالنناصرخضريعلي29تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

142انثىفروخثجيلفهدسمرية44تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

141ذكرتقيحمودرحيمزكي113تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

138انثىغافلعبيدحربيعالهن138تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

134ذكرعليغركانكاظمسلمان50تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

132ذكرسمسمعنفوصجباراحمد45تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

129ذكرمحمدعبدالنبيعبدالرزاقهمام47تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

129انثىكاظمعليويحسنزهرة40تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

128ذكرالصفوكعبدالحسنيناجيلطيف137تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

128ذكراحمدهاديحسنمحمد رضا54تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

126ذكرجمعةخليلكماليحيى77تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

125ذكرحسنيناصرعليويمحمد15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

121ذكرماجدصالحعباسعبدالزهرة39تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

121انثىطاهرسلمانجعفرامرية64تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

118انثىجربعبيدعبدالزهرةلقاء108تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

117ذكرجولعباسخضريقاسم33تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

115ذكرخضريطهحسنيطه133تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

113ذكرحسنناصررحيموليد83تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

112ذكركاظمخزعلمنذرنعمان65تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

108ذكرطاللمريعيعبدعليعبدالحسني31تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

106ذكرمحمدحسنيمزهرمحمد135تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

106ذكراحمدعليحسنعلي122تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

99انثىدريعمسلمانحريجةحنان128تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

99انثىعبداهللقاسمصباحمنى16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

95ذكرعويفالعيبيعبدالواحدرحيم51تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

93ذكرنباتجعيولشاتيخالد18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

92انثىعليجعفرعبدسهيلة52تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

90ذكرعلوانضاحيعبدنجم98تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

89انثىعبداهللحطيحطعباسمها32تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

89ذكرمحمدعباسامنيعماد34تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

85ذكرشمخيلعيبيعبدالرحمنحاتم118تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

81انثىحسنرستمسالمهناء28تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

80ذكرحمدشاكرمحمودنورس81تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

79ذكرعبدالرسولحسنيمؤيداثري78تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

78انثىحيالخيونباقروداد36تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

76ذكرمثنىعطيهانعيماحمد46تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

74ذكرسريسععلكيداودهيثم93تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

69ذكرمحيسنعواجةزاملقيس125تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

69انثىحسنيجعفرغازيخوله88تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

69ذكرمنسيعبدالرضاجربمازن87تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

68انثىجبالهجبارلفتهفاطمه136تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

65انثىمحمدلفتةعبداللطيفاشواق72تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

63ذكرحمدمحمداحمدرعد117تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

55انثىسلطانحسنيعبداالمريامرية132تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

55انثىحموديعبدالرسولاسماعيلندى100تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

54ذكرمحمودصالحعبدالحسنيسعد119تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

53ذكرعبدفرحانمهديعلي91تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

51انثىجابرحسنهاملاقبال124تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

48ذكرجليويجاسمزايرحيدر86تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

48ذكررجابظاهرعبدالحسنينهاد126تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

47ذكرمظلومجابرعليطالب66تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

47انثىحسنمطلقحسنيهالة68تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

43ذكرشاهنيشاكرخالدوليد79تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

43انثىجفاتعباسعبدالحسنيفاطمة60تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

41انثىجبارمستورعبدالزهرةسهيلة76تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

40انثىغاشمكاظمجوادانتصار20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

39ذكرمؤيدعبدالحسنكريمضياء57تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

34انثىحسونعلييحيىهيفاء120تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

34انثىعليحسنحسنيايمان112تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

34انثىحسنسعيدمحمدعلياء80تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

32انثىنعمةسلمانداودمها104تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

32انثىسهومطركتابنجوى92تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

32ذكرعبدالحسنيخليفةهنداسهادي19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

27انثىذنونعباسعبداتحاد116تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

16ذكرحسنمحاربعبدالسادةمحمد115تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

8انثىروميعبدالكريمعبدالهاديشيماء84تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

5,214ذكرجربعباسسالمحسن2كتلة الصادقون 218

3,357ذكرعبداالمريهاديحسنمحمد1كتلة الصادقون 218

3,068ذكرطاهرثجيلعبدالجبارواثق5كتلة الصادقون 218

1,328ذكرحميدسلمانحميدمصطفى6كتلة الصادقون 218

1,096ذكرسلمانعجالنرزاقوهاب3كتلة الصادقون 218

757ذكرقاسمطعمةعليمحمد9كتلة الصادقون 218

720ذكرثوينيلوتيشاكرمهند7كتلة الصادقون 218

647ذكرحمدشعالنكريماحمد11كتلة الصادقون 218

608ذكرغموسمناتيحنونسالم10كتلة الصادقون 218

540ذكرحميديعبدطالبموفق47كتلة الصادقون 218

529ذكرتايهمنهلهاديحسني45كتلة الصادقون 218

519ذكرمذكورخرياهللعليعماد46كتلة الصادقون 218

402ذكرمدوسخلفعبدالحسنمحمود61كتلة الصادقون 218

394ذكرصكرجبارفلحيعبدالقادر21كتلة الصادقون 218

388ذكروهيبنعمانرزاقعقيل17كتلة الصادقون 218

383انثىسلمانمناحيعبدزينب8كتلة الصادقون 218

380ذكرفهدحميدمجيدحسني66كتلة الصادقون 218

378ذكرسعدونعبيدجهادقاسم26كتلة الصادقون 218

284انثىدبيسعذيبحسنمديحة12كتلة الصادقون 218

276ذكرعبداهللهاشمجمعةكاظم93كتلة الصادقون 218

272انثىسلطانرشيدعبدالصمدسهري4كتلة الصادقون 218

266انثىنعمةفاخرجمعةزينب48كتلة الصادقون 218

257ذكربريهيسلطانرحيلحبيب30كتلة الصادقون 218

253انثىشنديقاسمعباساسيل96كتلة الصادقون 218

246انثىحسونعباسخماسبشرى108كتلة الصادقون 218

237ذكرجبريطارشعبودرزاق79كتلة الصادقون 218

235ذكرحاميعبداهللعنيدرحيم18كتلة الصادقون 218

231ذكرمنخيخيطانمزعلعبدالهادي37كتلة الصادقون 218

228انثىجكنومغانمجاسمهيفاء67كتلة الصادقون 218

223ذكرلفتةعبدالنبيجلوبرعد129كتلة الصادقون 218

71انثىعبدالرحمنمصطفىعبدالسالمعروبة32ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

71انثىكشيشفارسكاظمسيناء136ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

70ذكربريسمنابتجاسماحمد133ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

70ذكرذربعبودمحيعلي82ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

67انثىمحمدحميداسعدامجاد128ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

65ذكرعيسىمرعبفاضلعباس47ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

60ذكرعبداهللاسدصربيغالب89ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

60انثىعليكاظمصالحالهام124ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

59ذكرعبيدياسنيسعدوناحمد42ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

58ذكرموسىمحمدعزيزعلي102ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

57ذكرسعدحيدرخليلاحمد113ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

57ذكرعليمزبانصالحصادق61ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

51انثىمطرداخلجمعةماجدة56ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

44ذكرعليمجيدصكباناحمد135ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

42انثىخضرموفقاشرفسهيلة76ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

41ذكرعدواناسماعيلخليلنبيل131ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

40انثىسباهيمحمدسعدونابتسام48ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

38ذكرارخيصرؤوفسعدالدينسرمد114ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

36انثىبكالحسنيفاضلزهراء132ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

32ذكرمحسنظاهرشاكرمحمود117ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

26ذكرجاسمهاشمكاطعصدام118ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

25ذكرناهضطعمةجاسمحسني121ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

23ذكرحسنصالحعليعادل53ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

22ذكرخفيحماديمزهرسعد122ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

19ذكرحمدعبدالرزاقفيصلغازي40ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

19ذكرحسنيمهديفيصلغازي123ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

18ذكرعيسىياسنيصالحعادل129ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

16انثىجعفركحيطناصرملياء112ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

11انثىهاديجوادحبيبسهام116ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

9ذكرموسىمحمدعبداهللنجم88ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

7انثىحيالصالحقحطانليلى138ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2ذكرخدانحسنيجرباحمد83ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1ذكرحمودعشممايودحسن106ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

12,140ذكرمحمدحمزةعبدالكريمابراهيم1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,653ذكرسباهينعيمةعبدالكاظمحيدر7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,279ذكرجودةحيالعبدالجليلثائر13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

957ذكرعبداهللمحمدبنياناياد2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

799ذكرحسنمهديعبدالرضاكريم6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

775ذكرموسىشريفجوادعبدالجبار90تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

758ذكرعلواشعليرحمنكريم30تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

733انثىعليعلكفنجانمنال8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

710ذكرثجيلخويركمرجعفر74تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

620ذكرحسنيبنيانناصرعلي3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

583ذكرخلفحسنيجمعةظافر67تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

560ذكرعبدسلمانخلفحيدر14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

547ذكرمباركحسنيثامركاظم17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

511ذكرحسنجاسمعبدالواحدبسيم62تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

482ذكرعليحسنفليحعلي11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

480ذكرمريودرويشحسنعبدالهادي103تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

477انثىشنوحسنعبدمهدية4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

472ذكرحسنكاظمجوادحسني75تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

471ذكرخلفعليحسنيعلي89تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

443ذكراالحمدجمعةداووداحمد10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

440ذكرجودهحاتمغازيمحسن85تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

432ذكرمجليعبيدمحمدحيدر21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

404ذكرعودةعبدحسنيحيدر5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

401ذكرجابرعاجبكاظمجواد95تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

401ذكرخنجررميزخلفخالد109تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

369ذكرحبيبكزارعبيدعباس55تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

361انثىمحمدعبودعبدالزهرةوفيقة24تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

339ذكرفرحانسدخانحسنيجمعة49تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

337ذكربديويحسنيلفتةياسني25تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

321ذكرهاللرحيمناجياحمد73تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

292ذكرمذكورجابرجعفرمنعم37تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

286ذكرحسنمحمدمهديصالح99تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

286ذكرخصيبمحمودمحمدعماد70تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

280انثىشطبحميدسعيديسرى96تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

273ذكرعفتاننعمههاديتحسني82تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

271ذكراطخيخنايفهدهودجواد26تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

270ذكرخلفعليكاظمناصر43تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

264ذكرحسنجربحمودفاضل123تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

261ذكرعليمحييوسفيعقوب53تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

260انثىكويتهليلعذيبسعدية12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

258ذكركرنفلجربعيسىمحمد127تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

255انثىموسىفالحموحانهدى48تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

251ذكرسلماندرويشعليزهري42تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

247ذكرفرحانكريمجاسمعبدالكريم9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

242ذكرعليزبونجمعةاحمد23تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

239ذكرحسنيفرحاننعيمةستار101تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

234انثىحسنيعبداملنعمعمادايناس56تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

227ذكراحمدصالحعامرحيدر35تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

224ذكرحسنكاظمعبدعبدالحسن22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

224ذكرجوادسيدكاظمجسام111تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

222ذكرحسنيعلياحمدعلي129تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

222ذكريوسفكاظمصداماحمد38تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

220ذكرسعدزويرعليياسني107تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

217ذكرحسنيجاسمكاظمعلي134تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

215ذكرخليفهاوشيجهاديحسن131تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

201ذكرعبداهللمحمدجبارعبدالستار71تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

193ذكرساعدحسنيياسرعبدالرحمن121تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

191ذكرموسىعليعليحسن94تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

189ذكرجنانسيدحريجةعطية59تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

188ذكرحافظمحسنزبونسعد61تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

187ذكرشعيبثمحسنعليتحسني105تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

172ذكرملزومشكارةعبدالرضاعلي63تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

171ذكريوسفياسنيغانمرحيم114تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

159ذكربجايدحاممهديعمار58تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

158ذكرهاديسلمانداودسعد69تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

154ذكرمريهجفليحعبدالواحدعبداالمري97تحالف االصالح الوطني / الجعفري205



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

11ذكرعويفكباشيخزعلمحمد43كتلة الصادقون 218

11انثىحسنحسنيحسنبثينة120كتلة الصادقون 218

10ذكرنادرناصردخيلجبار127كتلة الصادقون 218

7انثىعبدالكريمهاديصباحاسرار124كتلة الصادقون 218

7ذكرمباركعليعمارمبارك91كتلة الصادقون 218

7ذكرحسنيعليجبارسالم90كتلة الصادقون 218

4ذكرجديعنايفعويدطالب121كتلة الصادقون 218

4ذكربطيعليجمعةثائر103كتلة الصادقون 218

10,321ذكريوسفياسنيحسنفالح1التجمع الشعبي املستقل236

1,831ذكرعبدعليويهاديحسن2التجمع الشعبي املستقل236

932ذكرعوينمحمدحامدحسني7التجمع الشعبي املستقل236

663ذكرشبيبمختاضمحمدجاسم5التجمع الشعبي املستقل236

583ذكرلفتهجعفرخشنحميد9التجمع الشعبي املستقل236

442انثىمنيشدمضمومعبدالسيدمنار8التجمع الشعبي املستقل236

389ذكرحسنيجاسمارحيمرعد6التجمع الشعبي املستقل236

348ذكرسلمانلفتةكاظميحيى15التجمع الشعبي املستقل236

298ذكرحبيبصادقماجدمراد10التجمع الشعبي املستقل236

296ذكرصويحكاطعجبارعبدالرسول18التجمع الشعبي املستقل236

284ذكرعننيجميغمحسنرحيم30التجمع الشعبي املستقل236

275ذكرمحمدجاسمعبداللطيفحسام الدين17التجمع الشعبي املستقل236

247ذكركرمشداودعبدعونمؤيد34التجمع الشعبي املستقل236

240ذكركاطعنوريغنيسعيد11التجمع الشعبي املستقل236

211ذكرجليهمسالمساجترياض3التجمع الشعبي املستقل236

206ذكرموزانمحيسنعطيويمصطفى31التجمع الشعبي املستقل236

190ذكرمحسنمكلفعريبيرياض35التجمع الشعبي املستقل236

187انثىصحنيدنبوسجربزينب4التجمع الشعبي املستقل236

162ذكرعبدهللعبيدنعمهعبدالهادي21التجمع الشعبي املستقل236

143ذكرخالطيموىلحمودعلي13التجمع الشعبي املستقل236

137ذكرعبدعليحسنياسماعيلقحطان33التجمع الشعبي املستقل236

135ذكركاظمعلكمحمدخالد25التجمع الشعبي املستقل236

132ذكرعكابكاظمقاسممهدي19التجمع الشعبي املستقل236

130ذكرماجدحمدطاهركريم14التجمع الشعبي املستقل236

111ذكروحيدجاسمحميدعبدالهادي22التجمع الشعبي املستقل236

109ذكرخرنوبشاطيجميلعبدالجبار27التجمع الشعبي املستقل236

106ذكرراضيكاطعقاسمعلي23التجمع الشعبي املستقل236

102ذكرزبونخلفجبارستار38التجمع الشعبي املستقل236

91انثىياسنيعبدعلينعمهانعام24التجمع الشعبي املستقل236

90انثىرميضحسنعبدالعباسفرائد36التجمع الشعبي املستقل236

89ذكرعطيةكاظمجوادرياض41التجمع الشعبي املستقل236

81ذكرمحمدعزيزعبدمحمد26التجمع الشعبي املستقل236

73انثىعلينعمهحسنيمراتب16التجمع الشعبي املستقل236

62انثىصالحمهديجبارامل42التجمع الشعبي املستقل236

55ذكرجساسونانرحمجنان40التجمع الشعبي املستقل236

52انثىمحمدكاظمعمادايناس12التجمع الشعبي املستقل236

50انثىفزعمحيسنعبداهللرماح32التجمع الشعبي املستقل236

41ذكرعبدالحسنيسعيدهاشمعلي37التجمع الشعبي املستقل236

39انثىمناتيراضيمحمدهديل20التجمع الشعبي املستقل236

37ذكرمحموداحمدحسنيعالء39التجمع الشعبي املستقل236

26ذكرعبيدخليفرسنعبدالرحيم29التجمع الشعبي املستقل236

21انثىصانتمحمدعبودانعام28التجمع الشعبي املستقل236

2,270ذكررحيمةمساعدعبعوبنعيم2ائتالف الوفاء العراقي 211

1,181ذكرعطيههاشمطالبعلي5ائتالف الوفاء العراقي 211

1,150ذكرالعسكريعطيهجاسمسامي1ائتالف الوفاء العراقي 211

1,074ذكر حسنيعباسعبدالكريم45ائتالف الوفاء العراقي 211

1,049ذكررضاحداويعنيدصادق9ائتالف الوفاء العراقي 211

1,021ذكرعبدعليسلطانرحمنعبدالصمد3ائتالف الوفاء العراقي 211

808ذكرحسنيحمودمخيربسالم7ائتالف الوفاء العراقي 211

791ذكرعليجاراهللمسلمعلي81ائتالف الوفاء العراقي 211

635ذكرمحمدسيدمحمودمعن46ائتالف الوفاء العراقي 211

541ذكركمونةعبودمرزهفالح6ائتالف الوفاء العراقي 211

454ذكريوسفمحمدفرحانمحمد118ائتالف الوفاء العراقي 211

426ذكررحيمةمساعدعبعوبحسني14ائتالف الوفاء العراقي 211

407ذكرنورمحمدحسنطه10ائتالف الوفاء العراقي 211

370انثىفعيلجاسمخالدوسن36ائتالف الوفاء العراقي 211

328ذكرشريدةنصرعليمهند78ائتالف الوفاء العراقي 211

319ذكرمصيجرعبودمزهرنصري23ائتالف الوفاء العراقي 211

306ذكرخشنيريكانراضيفيصل26ائتالف الوفاء العراقي 211

305ذكر عبداهللعبدالحمزةحامد19ائتالف الوفاء العراقي 211

284ذكرتايهلفتهنعمهحسني30ائتالف الوفاء العراقي 211

282انثىعباسخزعلشمرانزينب20ائتالف الوفاء العراقي 211

280ذكرسلطانعبداهللسلمانحازم38ائتالف الوفاء العراقي 211

277ذكرنبهانكاظمجوادحميد15ائتالف الوفاء العراقي 211

266ذكرجيادكاظمحسنيهشام11ائتالف الوفاء العراقي 211

229انثىحسنيمسلمعبدالحسنازهار8ائتالف الوفاء العراقي 211

219انثىجاسمعبداهللنجمسهيله4ائتالف الوفاء العراقي 211

218ذكرصالحمحمدحازمليث29ائتالف الوفاء العراقي 211

217ذكرعليعبدجوادماجد13ائتالف الوفاء العراقي 211

210انثىحسوبحسنمحمدمدينة125ائتالف الوفاء العراقي 211

209ذكرصالحجاسمكريممحمد25ائتالف الوفاء العراقي 211

206ذكرعنادمحمدسعدعادل51ائتالف الوفاء العراقي 211

199ذكراملالكيلفتةحطابعبدالصمد33ائتالف الوفاء العراقي 211

198ذكرهاللكمرسلمانداود89ائتالف الوفاء العراقي 211

192ذكرمحيسنمحيبسمشتتعلي35ائتالف الوفاء العراقي 211

189ذكرعلي خانعليمنهلحيدر59ائتالف الوفاء العراقي 211

184ذكرعليارزيجرحيمكاظم22ائتالف الوفاء العراقي 211

173ذكرمايعهاشمابراهيمسالم54ائتالف الوفاء العراقي 211

162ذكرمحمدابراهيمعبدالحسنيعالء77ائتالف الوفاء العراقي 211

157انثىمحينعمةكاظمغفران80ائتالف الوفاء العراقي 211

154ذكرغباشخضرمحمدكريم31ائتالف الوفاء العراقي 211

153انثىحسنيمجبلشاكرسهاد133ائتالف الوفاء العراقي 211

146ذكرمناحيخليلصاحبخليل67ائتالف الوفاء العراقي 211

142ذكردبيسحسنيمزهرخضر55ائتالف الوفاء العراقي 211

فنجان زاملخزعلماجد116ائتالف الوفاء العراقي 211
140ذكرالساعدي

139ذكرمجيفتمتعبمطرعبدالزهرة74ائتالف الوفاء العراقي 211

128ذكرمذكورالكعبينحوحسنفالح27ائتالف الوفاء العراقي 211

127انثىعليشهبازستارشيماء92ائتالف الوفاء العراقي 211

124انثىمحمدمهديثائرهالة135ائتالف الوفاء العراقي 211

124ذكررحيمةعرمانمواتعبدالرضا21ائتالف الوفاء العراقي 211

222ذكرناهيحمدانصدامعماد50كتلة الصادقون 218

216ذكرجربعليعبدالحسنيعلي22كتلة الصادقون 218

215ذكرفاضلحمزةعدنانرياض95كتلة الصادقون 218

214ذكرجالبعبدجابركاظم59كتلة الصادقون 218

209ذكرظاهركاظمجوادحازم105كتلة الصادقون 218

204انثىجابرمحمداسماعيلاسيل16كتلة الصادقون 218

197ذكربطيعبداهللعباسفاضل134كتلة الصادقون 218

191ذكرمنصورعليكريمميثاق130كتلة الصادقون 218

190ذكرعباسعبدحسنيعلي71كتلة الصادقون 218

189ذكرحربيحردانعبدالحسناحمد77كتلة الصادقون 218

187انثىمحمدعليعبداحالم20كتلة الصادقون 218

162ذكرحبيبدرهشحسنطالب53كتلة الصادقون 218

158ذكرجودةوريشمزيرعجاسم38كتلة الصادقون 218

157انثىعليجاسممجيدابتسام128كتلة الصادقون 218

155ذكرفريحزبدشذرجاسم114كتلة الصادقون 218

152ذكرعذابمهنةعبدطه70كتلة الصادقون 218

150ذكركريديدبيسنبهانرعد19كتلة الصادقون 218

141ذكر عبدالحسنيعليوسام33كتلة الصادقون 218

140انثىواديعبدالحسنييحيىكوثر40كتلة الصادقون 218

136انثىعليويباديمالكانتظار32كتلة الصادقون 218

135ذكرفريحرشكعلوانجبار35كتلة الصادقون 218

132ذكرحمدجويعدقاسممنتظر31كتلة الصادقون 218

130ذكرسعيدعليحسنيصالح13كتلة الصادقون 218

129ذكرجوادمحمدعبدالقادرسعد14كتلة الصادقون 218

126ذكردخيلعباسعليهشام83كتلة الصادقون 218

122ذكرحسنعلوانوحلمحسن119كتلة الصادقون 218

119ذكرمعنيحمادينعمةصالح27كتلة الصادقون 218

119انثىجاسممحمدجاسمهدى28كتلة الصادقون 218

116انثىمهديعبدالرزاقعبدالوهاباشراق88كتلة الصادقون 218

115ذكرعطيةبرهانعبدالزهرةمحمد41كتلة الصادقون 218

115ذكرشخنيريكانراضيماجد107كتلة الصادقون 218

111ذكرعليكاظمفيصلعالوي97كتلة الصادقون 218

107انثىسريحمظلومعبدعليخنساء100كتلة الصادقون 218

103ذكرسلمانداودعبدعلي125كتلة الصادقون 218

98ذكرمرادعيسىجليلفراس42كتلة الصادقون 218

97انثىقيمريوسفيعكوبفاطمة104كتلة الصادقون 218

94ذكرنعمةمحسنحبيبفاضل25كتلة الصادقون 218

90ذكرشذرخريبطجاسمهاشم58كتلة الصادقون 218

88ذكرمعيلويصغعبدمحمد39كتلة الصادقون 218

86انثىعباسمحمدنوافبشرى92كتلة الصادقون 218

85انثىلفتةخليفةنجمنرباس44كتلة الصادقون 218

84انثىهلبةكشمرعبيسخلود112كتلة الصادقون 218

84ذكرسلمانحمودكريمعلي62كتلة الصادقون 218

83ذكرفرجمشجلماجدمحمد101كتلة الصادقون 218

80ذكرجاسمكريمطالبفراس135كتلة الصادقون 218

78ذكرخضرعليمحمدعصام29كتلة الصادقون 218

78انثىثانيجربعبدعليانعام138كتلة الصادقون 218

73ذكرحسونيخضريعبدالرضانبيل122كتلة الصادقون 218

73ذكرروضانعطيويشابثكاظم86كتلة الصادقون 218

68انثىحمدعيسىحاتمسفانة136كتلة الصادقون 218

65انثىعلوانحسونخضرسناء36كتلة الصادقون 218

63ذكرعبدالكريمهاشمهتلرحمزة69كتلة الصادقون 218

63ذكرسليميعقوبعليجودت73كتلة الصادقون 218

63ذكرجنزيلموزانلفتةجبار51كتلة الصادقون 218

59انثىواضحمحمدنعيموهران24كتلة الصادقون 218

57ذكررسنسادرساعيصفاء126كتلة الصادقون 218

57ذكرابراهيمخليلطارقاياد118كتلة الصادقون 218

53ذكرمحيميدمطلكجادرسعد109كتلة الصادقون 218

53ذكرسالممهديحموديوليد99كتلة الصادقون 218

51ذكرفرجعطيفيحموديجمال115كتلة الصادقون 218

50ذكرحاتمعثمانعبدالخالقحسام98كتلة الصادقون 218

49انثىسلمانزيدانكاظمبشرى72كتلة الصادقون 218

48ذكرعليحسنناصرعالء75كتلة الصادقون 218

46ذكرظاهرحموديهاشمعلي123كتلة الصادقون 218

46ذكرمحمدابراهيممحمدجابر85كتلة الصادقون 218

46انثىحسونمحمدراضينضال52كتلة الصادقون 218

44ذكرحبيبكاظمحمزةقيس106كتلة الصادقون 218

44انثىيوسفداشيعبدعونهيام84كتلة الصادقون 218

43ذكرعبدزغريوحيدحيدر15كتلة الصادقون 218

43انثىحسنجميلشاكرهال132كتلة الصادقون 218

43ذكرمحمدعليكاظمعليحسن102كتلة الصادقون 218

42ذكرفيصلمزعلمطشرعبدالكريم74كتلة الصادقون 218

39انثىحسنمزبانشعالنميسرة116كتلة الصادقون 218

37ذكرعليطاهرحمودخالد55كتلة الصادقون 218

37ذكركاظمجابرغنيخالد82كتلة الصادقون 218

34انثىغيثصالحرحيمابتسام76كتلة الصادقون 218

34انثىعبدمنديلعبدالعظيمخلود68كتلة الصادقون 218

33ذكرجادرعبدالقادررفيقحامي34كتلة الصادقون 218

31انثىحاجمموسىمحمدحروب 64كتلة الصادقون 218

30ذكركاملشاويثامرماهر49كتلة الصادقون 218

29ذكرجمعةمحمدسعديسرمد65كتلة الصادقون 218

29ذكرطاهرنصر اهللمطركاظم81كتلة الصادقون 218

28ذكرلفتةضمدعباسقاسم111كتلة الصادقون 218

27ذكركزاررحيمعلياكرم133كتلة الصادقون 218

27ذكرابراهيممحمودكباشعلي78كتلة الصادقون 218

26ذكرحبيبكاظمغاليفيصل89كتلة الصادقون 218

25ذكرحنيحنزبونجباررسول23كتلة الصادقون 218

25انثىسواديلويججهادحميدة63كتلة الصادقون 218

25انثىجودةعبدالزهرةرسولامنه60كتلة الصادقون 218

24انثىحسنيباقرعبدندى80كتلة الصادقون 218

23ذكرالهدوعباسعبداالمريعلي94كتلة الصادقون 218

22ذكرعبداهللمكيموسىعبدالصاحب137كتلة الصادقون 218

17ذكرماضيجربعبدالرضاماهر110كتلة الصادقون 218

17ذكرلفتةنعمةحنظلباسم113كتلة الصادقون 218

16ذكرمنصورمحمدحميدعدي131كتلة الصادقون 218

15انثىحسنيمحمدعبدالرضادنيا56كتلة الصادقون 218

15ذكرهايسهدادعليجاسم87كتلة الصادقون 218

13ذكركاطعحميدفاخرمقداد117كتلة الصادقون 218

11ذكرمحمداحمداسماعيلحقي54كتلة الصادقون 218
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141ذكررشيدسويدانتوفيقفائق10كرامة 286

134انثىخطابعبداهللدحامشاهه16كرامة 286

126انثىعليسلمانابراهيمبتول20كرامة 286

119ذكرعطيةاحمدكاظمخضري11كرامة 286

108انثىعبدمحمدفاضلجنان24كرامة 286

107انثىعبدالرزاقمحمدمنرياشراق40كرامة 286

107ذكرابراهيمخليلحامدمنقذ30كرامة 286

104ذكرعبودصاللمجيدمحمد21كرامة 286

97ذكرغافلمسلمفريحمجيد38كرامة 286

90انثىمحمدابراهيمرشيداستربق28كرامة 286

79انثىعليعارفنظام الدينمي8كرامة 286

70ذكراحمدعبدالرزاقعزالديننوح31كرامة 286

64ذكرحماديحسنذيابعبدالسالم39كرامة 286

58ذكررجبصالحعبداهللمحمد33كرامة 286

50انثىقدوريجميلعبدالقادرابتهال36كرامة 286

38ذكرجاسمعيسىعثمانرياض19كرامة 286

32ذكرنافععبدالفتاحعمرليث41كرامة 286

19ذكرمحمودعبدالغفورثابتزيد29كرامة 286

13ذكرعيسىحسنيمحموداسامة22كرامة 286

13ذكرمحمدنعمانمهديحازم23كرامة 286

10انثىخلفرمضانعبدالوهابالهام46كرامة 286

4ذكرعزيزجودةنعمةعبود25كرامة 286

3انثىاحمدشهابكاملايمان44كرامة 286

10,970ذكرعليحميدحبيبهريش1االئتالف الكوردي املوحد 203

5,163ذكرحيدرهاشمسايمرياسماعيل2االئتالف الكوردي املوحد 203

328ذكرفائقسلومابراهيممحمود8االئتالف الكوردي املوحد 203

320انثىنجفاحمديداهللنرباس18االئتالف الكوردي املوحد 203

318انثىمرادقادرعلي اكربسمريه3االئتالف الكوردي املوحد 203

285ذكراحمدغالمعليموفق17االئتالف الكوردي املوحد 203

212ذكرمحمدجاسمشعبانماهر10االئتالف الكوردي املوحد 203

206ذكرعليقادرابراهيماحمد4االئتالف الكوردي املوحد 203

179ذكرغالمرضامرتضىفوزي12االئتالف الكوردي املوحد 203

135ذكريونسعبدالحميدادهممحمد6االئتالف الكوردي املوحد 203

115انثىمصطفىرشيدمجيدشرمني15االئتالف الكوردي املوحد 203

110انثىسعيدحميديوسفندى7االئتالف الكوردي املوحد 203

90ذكرسلطانرحمنفخريسعد5االئتالف الكوردي املوحد 203

73انثىعونيعبدالحسنيعبدالستارريناتا19االئتالف الكوردي املوحد 203

62انثىعزيزرشيدعاصيازهار11االئتالف الكوردي املوحد 203

57ذكرسلمانوليفاضلاركان16االئتالف الكوردي املوحد 203

56ذكرنذيرمحسنشاكراركان9االئتالف الكوردي املوحد 203

52ذكر محمدعليحسنياالن14االئتالف الكوردي املوحد 203

38ذكرعليحسنيابراهيمحسني13االئتالف الكوردي املوحد 203

746ذكرمحمدحسنيحسننجاح7ائتالف البديل العراقي 238

695ذكرمحسنجربنوريحيدر101ائتالف البديل العراقي 238

684ذكرياسنيغالبحسنسعد10ائتالف البديل العراقي 238

565ذكرحسندوينجثريعلي61ائتالف البديل العراقي 238

452ذكرعليجربعبدالرضاحيدر6ائتالف البديل العراقي 238

419ذكرناصرعليويعويدعباس115ائتالف البديل العراقي 238

338ذكرمحمدبرجسجاللعمار23ائتالف البديل العراقي 238

338انثىحسنيسلمانعبدالحسنايمان4ائتالف البديل العراقي 238

325ذكرغضبانعجيلجاسبعالء130ائتالف البديل العراقي 238

323ذكرادريسمهنهحنونعباس2ائتالف البديل العراقي 238

315ذكرحموددويغرعليمهدي131ائتالف البديل العراقي 238

301ذكرسلطانحاجماحمدخالد3ائتالف البديل العراقي 238

293ذكرمرزةعبيدهاديطالب5ائتالف البديل العراقي 238

284انثىظاهرغالماحمدرغد96ائتالف البديل العراقي 238

283ذكرعليشوكتعليبرهان71ائتالف البديل العراقي 238

263ذكرحسنيمهديمحمدباقرفائز37ائتالف البديل العراقي 238

250ذكرعليكرمعزيزماجد11ائتالف البديل العراقي 238

247ذكرعليمحمدعزيزمشتاق57ائتالف البديل العراقي 238

230ذكرخبالةشنيارةعبودفاضل30ائتالف البديل العراقي 238

215ذكرحسنيفرحانصاحبرياض55ائتالف البديل العراقي 238

214ذكركسارمريغديرعادل135ائتالف البديل العراقي 238

207ذكرعويدساجتصربكريم69ائتالف البديل العراقي 238

204ذكرحمدمجيدكاظمامجد42ائتالف البديل العراقي 238

202انثىجمعةمطرجهادلطيفة8ائتالف البديل العراقي 238

200ذكرعليسالمموسىعلي70ائتالف البديل العراقي 238

182ذكرفياضخلفعبودمحمد90ائتالف البديل العراقي 238

177ذكرنعمةجربكاطععبدالحسني29ائتالف البديل العراقي 238

175انثىحبيبصداممزهرساهرة104ائتالف البديل العراقي 238

173ذكركيطانعليتاغيمحمد105ائتالف البديل العراقي 238

171ذكرعلكوريوشعوادوليد13ائتالف البديل العراقي 238

171ذكرحسبحمودشاكراحمد15ائتالف البديل العراقي 238

159ذكرطاهرصالحمحمدباسم47ائتالف البديل العراقي 238

153انثىصربيعيسىخميسسلمى 129ائتالف البديل العراقي 238

151ذكرمنصورعباسمسلمحسني77ائتالف البديل العراقي 238

151ذكرعسافسحابضاحيسلمان49ائتالف البديل العراقي 238

150ذكردرايرحيمةعليحيدر114ائتالف البديل العراقي 238

140ذكرحافظكاطععبدالرضاصادق25ائتالف البديل العراقي 238

137ذكرغانمسالمجمالفراس39ائتالف البديل العراقي 238

136انثىعجودحسنيلطيفاعتماد108ائتالف البديل العراقي 238

134ذكرطاللنايفخالدوليد62ائتالف البديل العراقي 238

133انثىعوادكريمعبدالرضاايمان72ائتالف البديل العراقي 238

132ذكربهارعبيدفاضلجواد98ائتالف البديل العراقي 238

130ذكرعليداودجعفرناطق107ائتالف البديل العراقي 238

130ذكرساطيصالحكاملوسام99ائتالف البديل العراقي 238

116ذكرحمودعليجربعقيل59ائتالف البديل العراقي 238

116ذكركطافعويدكاملاياد94ائتالف البديل العراقي 238

115ذكربدرقاسمعبدالحسنيعبداالمري75ائتالف البديل العراقي 238

115ذكرجبارةعليمحمدعبدالستار14ائتالف البديل العراقي 238

111انثىغضيبعبيدكاظمايمان20ائتالف البديل العراقي 238

105ذكرجاسمخميسعبداهللعبدالرحمن125ائتالف البديل العراقي 238

102انثىثوينيصليحزاملعروبة12ائتالف البديل العراقي 238

101انثىعباسمحمدنونسلوى16ائتالف البديل العراقي 238

101ذكرماجدجعفرابراهيمحارث33ائتالف البديل العراقي 238

99ذكرسالمعليراضيمحمد65ائتالف البديل العراقي 238

93ذكرعليكمرناهيحاتم50ائتالف البديل العراقي 238

89انثىرفيديعقيلطالبعالية52ائتالف البديل العراقي 238

82ذكرفرجواديعبدعونمحمد137ائتالف البديل العراقي 238

115ذكرطاللرسنجبارستار107ائتالف الوفاء العراقي 211

115ذكرالفهيدعليحسنيعادل93ائتالف الوفاء العراقي 211

112انثىياسنيجريعليشيماء76ائتالف الوفاء العراقي 211

110ذكرفرجهاديحرزحيدر90ائتالف الوفاء العراقي 211

110انثىقاسمهاشمواثقدنيا68ائتالف الوفاء العراقي 211

107ذكرارزيجمزبانصالحعباس39ائتالف الوفاء العراقي 211

104ذكرحسنحماديحسناحمد53ائتالف الوفاء العراقي 211

103ذكرجتالثجيلجدوعحسن79ائتالف الوفاء العراقي 211

98انثىيونسكمالرياضصباح44ائتالف الوفاء العراقي 211

97ذكربدعهاشمرشيدحسني94ائتالف الوفاء العراقي 211

93انثىرضاحميدعباسهدى88ائتالف الوفاء العراقي 211

91انثىعليعباسكريمسعاد48ائتالف الوفاء العراقي 211

91انثىمحمدجمعةقدوريانتصار16ائتالف الوفاء العراقي 211

91انثىجوادعبدالحسنمحسنهيفاء32ائتالف الوفاء العراقي 211

84انثىعبداهللمهديهاديماجدة12ائتالف الوفاء العراقي 211

84ذكرشبيلينصرعباسخضري18ائتالف الوفاء العراقي 211

84ذكركرم اهللعبدالحسنراضيمحمد57ائتالف الوفاء العراقي 211

83ذكرمحمدعطيةجودةاحمد49ائتالف الوفاء العراقي 211

81ذكرجريحعريرعبدالواحدعبدالكاظم75ائتالف الوفاء العراقي 211

80ذكرعكالحسونعبداهللياسني82ائتالف الوفاء العراقي 211

79ذكرعبدالرضاعباسلطيفمحمد42ائتالف الوفاء العراقي 211

75انثىدرويشعيدان عبدالكريماكرام99ائتالف الوفاء العراقي 211

70ذكرعبداهللحسنحامدماجد34ائتالف الوفاء العراقي 211

69انثىعبدالنبيحمدجعفروفاء132ائتالف الوفاء العراقي 211

69انثىخوريعبدعليناجيخنساء62ائتالف الوفاء العراقي 211

68ذكرعيسىكوتهستارحسني61ائتالف الوفاء العراقي 211

67انثىحسنعبدالسادةطالبشيماء24ائتالف الوفاء العراقي 211

66ذكرحيدرمرادسوزيحسني47ائتالف الوفاء العراقي 211

62ذكركاظمجوادرحيمعباس109ائتالف الوفاء العراقي 211

62انثىحمزةجابرسعديالحان111ائتالف الوفاء العراقي 211

60ذكردرويشحسونحميداحمد83ائتالف الوفاء العراقي 211

60انثىغالمسليمانحميدسوسن56ائتالف الوفاء العراقي 211

60ذكرعبودحسنحسنيمحمد69ائتالف الوفاء العراقي 211

59انثىذنوننديممحمودانس95ائتالف الوفاء العراقي 211

59ذكرحمودجاسمجوادعبدالرضا41ائتالف الوفاء العراقي 211

58ذكرشطبكنهارمحمدقاسم37ائتالف الوفاء العراقي 211

55انثىابراهيمكريمعبداملنعمرنا96ائتالف الوفاء العراقي 211

55ذكرحسونناصرعباسانعم87ائتالف الوفاء العراقي 211

54ذكرهليلمعيديمحمودهاشم50ائتالف الوفاء العراقي 211

54انثىمصطفىعبداالمريعبداهللازهار64ائتالف الوفاء العراقي 211

51ذكرشمة موسىحسنيغالمطالب97ائتالف الوفاء العراقي 211

48ذكرصخيمويشصالحعلي58ائتالف الوفاء العراقي 211

48انثىمحمدابراهيمشهيدهيفاء40ائتالف الوفاء العراقي 211

48انثىعليعودةحسنهنادي131ائتالف الوفاء العراقي 211

47ذكرعبدجاسمنصيفعبدالغفار71ائتالف الوفاء العراقي 211

40ذكروحيدعدوانعبداهللضياء70ائتالف الوفاء العراقي 211

38ذكر صالحمهديوسام65ائتالف الوفاء العراقي 211

37انثىعليكريمجمعهفاطمة52ائتالف الوفاء العراقي 211

37ذكرعليمحمددريولعلي17ائتالف الوفاء العراقي 211

32ذكرمحمدبرييرشيدنمري85ائتالف الوفاء العراقي 211

31انثىجوادجعفرعليانعام130ائتالف الوفاء العراقي 211

31ذكرفيصلشندلجربعبدالحمزة91ائتالف الوفاء العراقي 211

30انثىالياسعبدالعزيزحاتملقاء137ائتالف الوفاء العراقي 211

30انثىعيسىسليمكاظمشيماء121ائتالف الوفاء العراقي 211

28ذكرثجيلعبدحسنيكاظم73ائتالف الوفاء العراقي 211

28انثىكريديسهيلعمرفوزية127ائتالف الوفاء العراقي 211

28انثىجوهرمحسنجاسمنضال136ائتالف الوفاء العراقي 211

26ذكرعليمحمدامنياحسان100ائتالف الوفاء العراقي 211

26انثىخشنسدخانبدرحليمة108ائتالف الوفاء العراقي 211

25ذكرمصطفىعليعزيعادل66ائتالف الوفاء العراقي 211

23انثىصيوانعلواناركانسالي101ائتالف الوفاء العراقي 211

23انثىخليلاسماعيلمحمودسارة117ائتالف الوفاء العراقي 211

21انثىعليعكبايةفليحجميلة72ائتالف الوفاء العراقي 211

16انثىحسنيعليعبداهللوداد43ائتالف الوفاء العراقي 211

16انثىحيدرحسنيعبداهللهيفاء128ائتالف الوفاء العراقي 211

14ذكرصباحصالحمحسنعباس98ائتالف الوفاء العراقي 211

13انثىعمريزغريدحاماكرم60ائتالف الوفاء العراقي 211

13انثىارسالهعباسمحسندالل124ائتالف الوفاء العراقي 211

13انثىعلوانحسنيعليبان84ائتالف الوفاء العراقي 211

8انثىنعمةزغريياسنيملياء122ائتالف الوفاء العراقي 211

8انثىجمعةاحمداسماعيلكفاح126ائتالف الوفاء العراقي 211

6انثىمحيميدعارفابراهيمايمان129ائتالف الوفاء العراقي 211

6انثىوهيبفتاحكريمهناء120ائتالف الوفاء العراقي 211

5انثىحسانجربمحسنسناء134ائتالف الوفاء العراقي 211

1ذكرمحمدهاديعبداملجيدمازن102ائتالف الوفاء العراقي 211

0ذكرعباساحمدعليسالم103ائتالف الوفاء العراقي 211

8,207ذكرمحمدجاسمعارفيحيى1كرامة 286

2,293ذكرعباسفضيلخضرطه3كرامة 286

1,737ذكرحمدسلماناحمدليث37كرامة 286

907ذكرعليعيسىمحييزكريا13كرامة 286

637ذكرجاسمعباسفاضلحميد6كرامة 286

596ذكرفتاحلطيفغازيحسنني2كرامة 286

510ذكرحماديحسنعبداللطيفحسن5كرامة 286

399ذكرعليعباسمحيعبدالجبار26كرامة 286

375انثىاحمدعارفنجيبوصال4كرامة 286

367ذكرسلومخضريديكانحسن45كرامة 286

364ذكرعبداملوىلابراهيمسلمانموفق9كرامة 286

362ذكراحمدفرحانمنريمازن17كرامة 286

287ذكرعبداهللسعيدفتحيعباس7كرامة 286

275انثىعليحسنيهاشمازهار32كرامة 286

273ذكرعبداهللدانوكعيسىفارس18كرامة 286

271ذكرحسنيعبداهللخلفسالم43كرامة 286

254ذكرعلياحمدعبدالرزاقمحمد35كرامة 286

240ذكركاظمعبيدصالحمحمد42كرامة 286

203انثىمحمدجاسمناصرخالدة12كرامة 286

167ذكرعباسخضريمحمدناطق15كرامة 286

162ذكرمحمدعليعبداملنعمرعد14كرامة 286

151انثىجداعحسنعباسوفاء34كرامة 286
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159ذكرفياضساجتعليغسان37حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

157ذكرحافظعلييوسفيعقوب45حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

146ذكرخالطيعمودخشنصالح26حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

145ذكردرويشجوادعمرانميثم74حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

129ذكرحسنمهديصبيححازم41حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

125انثىسميححميدلطيفافراح44حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

123ذكرصادقصالحجبارفاضل121حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

115ذكرسلمانمفرورمحمدطالل42حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

114ذكرمطلبحماديجاسمعلي25حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

113ذكربهريحسنعبدالزهرةاحمد63حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

113ذكرخلفساجتعجيلصربي91حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

111ذكرونانخاويمحسنعباس14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

108ذكرعليصكرحبيبعلي39حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

107ذكرسلطانجابرعبداالمريسعدون86حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

106ذكر معيجلمحمدحامد11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

106انثىحمزةعيسىسعديزينب110حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

105انثىنصراهللعباسرضابسعاد100حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

103ذكرجربنصاررشيدماجد69حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

96ذكرسلطانمزهرنعمهصالح23حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

87انثىعباسفاخرعبدالجليلهناء112حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

86ذكرعبدعليعباسجاسمخضر54حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

86ذكرعليرضاغنياحمد49حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

84ذكرجربعبداهللزغريعدنان78حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

81ذكرعليعباسخضريعلي73حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

79ذكرحسنيتعيبمهوسراضي27حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

79ذكرعبدالسادةحمودعبداللطيفنرباس81حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

76ذكرجربكعيدبدنجمعة102حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

76ذكرشاتيسدخانعوادسعود66حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

75ذكرعليحسنيعباسعدنان103حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

70ذكرمحمدجوادسلطانموسى38حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

69انثىصالحمحيجوياحالم8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

62ذكرمحمدامنيباقرعبداملطلبمناف43حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

59انثىجوادكاظمعلوانهدى125حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

58ذكرمحمدمحسنحميدحسني30حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

58ذكرصويدجسعدساريمحمد75حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

57ذكرزيارهبرسيممحمدعبدالرسول51حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

56انثىهاديمحسنكنعانبحريه12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

56انثىوحيدغايبحسنيامل48حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

54ذكرشخينبمحيسنعليمثنى89حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

53انثىعويزالبيضانيمحسنعليميسون77حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

50ذكرطاهرعبدعليكريمكرار87حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

49ذكروطانمحمدجعفراياد107حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

44ذكرصخيصايفجباريصباح122حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

42انثىعريبيفرحانعبدعليكوثر52حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

42انثىفهدلعيبيعذافةسندس36حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

41ذكرجوادكاظمحطابفاضل79حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

41ذكرصالحعبودنجمصالح17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

41ذكرنهرعليرزاقعلي67حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

40ذكرعبدكنيهرناصرمحمد93حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

40ذكرراضيعبدجاسمعماد33حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

39انثىصباحيوسفجرببشرى32حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

38انثىصالحمهديحميدماجده40حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

37انثىمحمدعوادكاملكوثر64حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

37انثىبندرمحمدعبدالعزيزرقية20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

37ذكريوسفباحياحمدمنري94حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

37انثىمحمدعبدالشيخجمعةقسمة68حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

35انثىحرداناهلل ويرديشاهنيوسن96حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

35ذكرسلطانسفيحخالدوليد115حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

34ذكرناصححسنيمنصوراحمد46حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

34انثىاحمدصالحمهديايمان72حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

33ذكرردادكويجهمحمدقاسم19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

33انثىعليسمرسالمنرباس76حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

32ذكرعباسعبودحسنصالح82حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

31ذكرمشعلسلمانمحمدفؤاد83حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

30انثىحسنيمصطفىمحمدنهله56حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28انثىبراكعبدالحسنصالحامل60حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28انثىجبارةشنيخرعبدالجبارسعاد28حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28انثىيوسفلفتهمحسنميسون84حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

25ذكرجاراهللجرموطخنجرمحمد35حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

24انثىظاهرشننيناجيزينب16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

24انثىخلفراضيمحمدسهري88حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

21ذكرسلوميشننياحمدفالح101حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

20ذكرعبدزيارةجبارمحسن99حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

20ذكرمحمدعاشورعبدالرضاوليد58حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

18ذكرحيدرابراهيمخليلسمري105حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

17انثىحاتمطاهرحميدمجيد50حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

17ذكرعماديجودههاشمقاسم53حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

17ذكرمحمدجاسمعبدالحسنيعدنان47حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15انثىمهديعباسفاضلافراح80حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15ذكرحسنيتقيسعدعالء118حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

12ذكرنعيممحسنجبارجليل31حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

11انثىكنهارجاسمفيصلسهام120حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

9ذكرحموديفاضلسعديفاضل34حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

8ذكرشناوةعبيدخليلعالء114حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

7ذكرحسنيعبادهحسنيمحمد113حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6ذكرعبدالحميدديوانهاشمكريم57حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

5ذكررزوقيصالحاسماعيلعالء65حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

5انثىحسنيغائبعبدالرحمنهيفاء124حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

5انثىمحسنشريفحسناالء92حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

4ذكرالسهيالتشياعفيصلعبدالرحيم119حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

3انثىعليمحمدعبداملهديمها104حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

3ذكركاظمراضيمحمدحازم117حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2ذكرفهدمفتنفرحانحسيب126حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2ذكرعليويعبودعلوانرعد98حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2انثىرجهشالكهسلطانعهود108حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1ذكررحيمسلمانداودحيدر90حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

0ذكرديواناسدعباسمجيد111حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

0انثىيونسجمعةقاسمروسم123حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,369ذكرصخيعبيدكاظمغظنفر1الكتلة البيضاء288

81ذكرصانتحسنكاظممحمد102ائتالف البديل العراقي 238

80ذكرحسنيمنسيثعبانفوزي66ائتالف البديل العراقي 238

80ذكرسويدعليحسنيفلح87ائتالف البديل العراقي 238

80ذكرناصردرباشخضريمحسن119ائتالف البديل العراقي 238

78ذكرواجدموسىعليتقي122ائتالف البديل العراقي 238

78ذكرمنصورقاسمحسنيصفاء127ائتالف البديل العراقي 238

76انثىعبيداتهيمعذافةزينب32ائتالف البديل العراقي 238

76ذكرشفيقابراهيمكاملطارق19ائتالف البديل العراقي 238

75انثىعبدالحسنكريخيرحيمةابتسام80ائتالف البديل العراقي 238

74ذكركاظمحميدكريمقاسم51ائتالف البديل العراقي 238

73ذكرمصطفىمحموديوسفحسني17ائتالف البديل العراقي 238

73ذكرعليحيدرخضرعبدالزهرة79ائتالف البديل العراقي 238

72ذكرجربحسنيعليقيس138ائتالف البديل العراقي 238

72انثىمحمدبدويصالحمنى92ائتالف البديل العراقي 238

71ذكرحسنجاسمصبيحعدي38ائتالف البديل العراقي 238

71انثىحسنيفلحيكاظمانتظار28ائتالف البديل العراقي 238

69انثىخميسمهديهاديزهراء60ائتالف البديل العراقي 238

69انثىداودداخلحميدشيماء136ائتالف البديل العراقي 238

68ذكرموشنهمكينمرمحمد26ائتالف البديل العراقي 238

66ذكرحسنيصادقمحمدعليعماد27ائتالف البديل العراقي 238

63ذكرعطيةياسنيموسىعبدالرسول82ائتالف البديل العراقي 238

63انثىحزينخلفعباسعدوية48ائتالف البديل العراقي 238

61ذكرعمرانمهديصالحرشدي54ائتالف البديل العراقي 238

60ذكرغازيحسنلعيبيحسن106ائتالف البديل العراقي 238

60ذكرخلفجاسممولةحسني117ائتالف البديل العراقي 238

59ذكر عبدالكريمعباسحسني41ائتالف البديل العراقي 238

59ذكرمحمدباقراحمدصالح18ائتالف البديل العراقي 238

54ذكرحسنيمنصوركاظمفؤاد109ائتالف البديل العراقي 238

53انثىعليلطيفمحمدصباح64ائتالف البديل العراقي 238

53ذكرحسنكاظمخضرياحمد83ائتالف البديل العراقي 238

52ذكرجبلفالحبانيرحيم43ائتالف البديل العراقي 238

51ذكرحسونمحمدقاسمرياض35ائتالف البديل العراقي 238

50انثىعبداهللبولصالياسمنى36ائتالف البديل العراقي 238

49ذكرحسنمهديمحمدعلي126ائتالف البديل العراقي 238

49ذكرخليفحسونيمنصورجواد86ائتالف البديل العراقي 238

48انثىمحمدابراهيماسماعيلوفاء76ائتالف البديل العراقي 238

47ذكرعبدالرضاخلفجربعبدالرحمن89ائتالف البديل العراقي 238

46انثىعوادمحجوبكتابرجاء24ائتالف البديل العراقي 238

46ذكرحمزةعباسعبدالحسنيعبداللطيف21ائتالف البديل العراقي 238

43ذكرحسنيعبدالرزاقعبداالمريسعد103ائتالف البديل العراقي 238

43ذكرمشاريمغريجميلفاضل46ائتالف البديل العراقي 238

41ذكرمحمدجاسمفخريحنان31ائتالف البديل العراقي 238

40ذكرمعيديمحمدعليحسني53ائتالف البديل العراقي 238

39انثىخلفحمدعباسابتسام84ائتالف البديل العراقي 238

38ذكرمرادعباسعبداهللنديم9ائتالف البديل العراقي 238

37ذكرفرجعبدالحسنحسنفالح97ائتالف البديل العراقي 238

36ذكرخلفعيسىضياءطريف121ائتالف البديل العراقي 238

30ذكرباشيحنظلحسنيعالء63ائتالف البديل العراقي 238

30ذكرزركوشمهديصيهودعيدان45ائتالف البديل العراقي 238

28ذكرغديرحسنمسافررحيم73ائتالف البديل العراقي 238

28انثىشباطمحمودفاضليسرى124ائتالف البديل العراقي 238

25ذكركاظمحمودصادقاكرم58ائتالف البديل العراقي 238

25انثىفليحعلواناسعدسفانة100ائتالف البديل العراقي 238

25ذكراالمرييعباسمحسنشهاب91ائتالف البديل العراقي 238

24ذكرناصرحسنكريمعلي67ائتالف البديل العراقي 238

22ذكركريمسعيدعبدالكريماكرم118ائتالف البديل العراقي 238

20انثىمصيخحسنيبدوسهام40ائتالف البديل العراقي 238

17ذكرمصحبثجيلبريسمحمزة133ائتالف البديل العراقي 238

17ذكرطاهرعليحسنيعالوي22ائتالف البديل العراقي 238

15انثىخلفعبدالرحمنعبدالستارهبه112ائتالف البديل العراقي 238

15انثىزبيبعبدرمضاننجالء120ائتالف البديل العراقي 238

13ذكرموزانلفتةحسنيمصطفى110ائتالف البديل العراقي 238

11ذكراردينيفاضلابراهيمخليل74ائتالف البديل العراقي 238

7انثىمزعلجباركاظمسناء132ائتالف البديل العراقي 238

7ذكرمحمودشكراسماعيلمؤيد113ائتالف البديل العراقي 238

6انثىمحمدعبدالرزاقمنريالهام68ائتالف البديل العراقي 238

5انثىموسىجاسمجبارسناء116ائتالف البديل العراقي 238

4ذكرمجانيمذكورفرحانمحمد93ائتالف البديل العراقي 238

4انثىتايهعبودعليختام56ائتالف البديل العراقي 238

3انثىنعمةكاظمفليحزهراء88ائتالف البديل العراقي 238

2ذكرمهديهاشمكاظمقاسم85ائتالف البديل العراقي 238

2ذكرسبعخضريشاكرفاضل95ائتالف البديل العراقي 238

0ذكرغليمحسنصالحمحسن81ائتالف البديل العراقي 238

1,065ذكرمحمودراضيحنونجاسم5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,039ذكركرماحمدهاتونعيم3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

747ذكرفرهودجربياسنيحامد2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

704ذكرجفيتعودةحسنعيسى1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

601ذكرفرججيادحبيرتغازي61حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

448ذكرموسىلفتهطاهرحسني18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

422ذكرمنصورمطلككاظمزياد109حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

389ذكريونسجابرمحمدباسم21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

384ذكرمجيسربدايمحمدجليل7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

379ذكرفرحانعبداهللعبدالحسنيعلي6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

349ذكرجمعةحسونعباسرزاق10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

343ذكركرمطابورهاشمكريم70حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

319ذكرشاكرحسنيكريمشاكر15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

291ذكرمحمدحسنطاهرعلي29حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

282انثىايدامعبداهللعبدنظيمة4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

264ذكررزيجعدايجعيزجليل55حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

257ذكرذيابلفتهمحسننعمة9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

236ذكرجويدعباسناصرنزار59حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

227انثىحسنيناصرمرتضىايسر24حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

219ذكرجعفرجابرمحمدعماد85حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

207ذكرحلوفعبيدبديويفاضل13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

186ذكرمحمدعبداهللزبونقيس106حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

172ذكرعكلهعبدالحسنصالحعلي22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

162انثىمحمدابراهيمرضابان116حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

161ذكرفنجانخصافوحيدعلي62حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

161ذكرلطيفحميدناجيفراس95حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

34ذكرموسىهاديصادقميثاق134الكتلة البيضاء288

33انثىعليحمدابراهيمهناء36الكتلة البيضاء288

32انثىابيشمطرحسنليلى104الكتلة البيضاء288

32ذكرعبدالوهابعباسعبدالصاحبعادل59الكتلة البيضاء288

32انثىعيالمحسنمطرشيماء72الكتلة البيضاء288

31انثىابراهيمرشيدصباحسرى64الكتلة البيضاء288

30ذكرغيثنعاسحسنيغيث27الكتلة البيضاء288

30ذكرمحمدالحبيبحبيبمحمدفالح114الكتلة البيضاء288

30انثىرشادمحمدعمادضحى40الكتلة البيضاء288

30ذكرصالحثوينيجابركريم127الكتلة البيضاء288

29انثىحسونمهديعباسزينب112الكتلة البيضاء288

29انثىمحمدعبدالحسنيخالدسازان96الكتلة البيضاء288

27ذكرخليلحسنحميدمجيد49الكتلة البيضاء288

27انثىحسنيداليهاديمنى138الكتلة البيضاء288

26ذكرثامرعليعبدالجبارفوزي109الكتلة البيضاء288

25انثىعليجاسمعبدالحسنيسنار132الكتلة البيضاء288

25ذكرصايفعنادجاسمرياض69الكتلة البيضاء288

24ذكروهيبقدوريعدنانعصام93الكتلة البيضاء288

20ذكرخميسحسنيمهديحسني125الكتلة البيضاء288

20ذكرقسيلميشاطالبعلي66الكتلة البيضاء288

19ذكركاظمصالحمحمداياد105الكتلة البيضاء288

18انثىلفتهالعيبيفاضلمها52الكتلة البيضاء288

18ذكركريماحمدشهابوليد70الكتلة البيضاء288

15ذكرسباهياسماعيلجعفرطالب113الكتلة البيضاء288

15انثىجدوعمحسنعباسنضال128الكتلة البيضاء288

13انثىموسىناصرعبدالحميدابتهال100الكتلة البيضاء288

12ذكرعليسلمانقهرمانمحمد74الكتلة البيضاء288

12انثىمخيرباحمدسليمانفاطمة124الكتلة البيضاء288

11ذكرهدادسلمانمحمدعدي123الكتلة البيضاء288

9ذكركاظمصالحمحمدوسام91الكتلة البيضاء288

8ذكرجاراهللحسنيحيىعمر46الكتلة البيضاء288

8ذكرسعيدرشيدعبدالكريمعقيل102الكتلة البيضاء288

6انثىرضاعليكاملنجاة84الكتلة البيضاء288

5ذكرشاللعبودهاديهاشم97الكتلة البيضاء288

5ذكرحسنيعبدمرهجعصام87الكتلة البيضاء288

4ذكرحسنخلفناصرناظم119الكتلة البيضاء288

3ذكرجاسممحمدعبودعالء106الكتلة البيضاء288

2ذكرعطيةلفتةعليمهدي85الكتلة البيضاء288

2,379ذكرفياضعليضاريعلي1ائتالف نعمل للعراق 226

1,810ذكرسرديعباسنايفخضري2ائتالف نعمل للعراق 226

540ذكرفاخرعليصاحبعلي6ائتالف نعمل للعراق 226

530ذكرخلفمسلمحمودغالب3ائتالف نعمل للعراق 226

309ذكرمهديعجيلاحمدفالح14ائتالف نعمل للعراق 226

303ذكرحسنعبعوبمحمدنهاد38ائتالف نعمل للعراق 226

303ذكرعبدالحسنفاضلابوذر27ائتالف نعمل للعراق 226

280ذكرجفيلياسرخليلجبار47ائتالف نعمل للعراق 226

272ذكرجوادسكرانمحمدناطق86ائتالف نعمل للعراق 226

269انثىجوهرعبدالكريمعبدالحسنيمنى8ائتالف نعمل للعراق 226

259ذكرفليحكدراننعمةاسماعيل30ائتالف نعمل للعراق 226

256ذكرمصطفىمحمدسليمانسعد5ائتالف نعمل للعراق 226

227ذكرهدبهاديخليلصفاء51ائتالف نعمل للعراق 226

208ذكرياسعباسعزوزمحمد78ائتالف نعمل للعراق 226

196ذكراحمدعبدالجبارعبدالستارلؤي11ائتالف نعمل للعراق 226

194ذكرسعدمهديعبداملجيدامري29ائتالف نعمل للعراق 226

181ذكركاظمحسنعباسمجبل19ائتالف نعمل للعراق 226

179ذكركاظمجوادثامراركان69ائتالف نعمل للعراق 226

171ذكرحسنفليحعبدالرضامحمد50ائتالف نعمل للعراق 226

161ذكرناصرسلمانعزيزمهدي21ائتالف نعمل للعراق 226

139ذكرعليويحسنينوارسالم25ائتالف نعمل للعراق 226

128ذكرياسنيابراهيمخليلمحمد7ائتالف نعمل للعراق 226

127ذكرملحمحسنيعليعبدالرحمن37ائتالف نعمل للعراق 226

118ذكرمحمدشاكرعليمحمد53ائتالف نعمل للعراق 226

114ذكرمزبانابنيةالزمجاسب26ائتالف نعمل للعراق 226

108ذكرعباسداودفياضجاسم18ائتالف نعمل للعراق 226

108انثىعمراننعمةمزهرزينب12ائتالف نعمل للعراق 226

103انثى هوبينعمانايمان20ائتالف نعمل للعراق 226

97ذكرخلفعباسماشافزهراوي49ائتالف نعمل للعراق 226

97ذكرفرجعليحسنيغانم22ائتالف نعمل للعراق 226

96انثىحسنبشنعبدزيدبشرى4ائتالف نعمل للعراق 226

84انثىخفيفبدنموسىقسمة40ائتالف نعمل للعراق 226

84انثىكاظمكاملزيادنجاح89ائتالف نعمل للعراق 226

83انثىعبدمحمدفائقهمسة24ائتالف نعمل للعراق 226

72ذكرعلكمرسنحمدانفالح39ائتالف نعمل للعراق 226

62انثىزاجيصالحعدنانهبة48ائتالف نعمل للعراق 226

61ذكرمنذورجاسمناطقعلي41ائتالف نعمل للعراق 226

61انثىحسنيعبدشاكرهناء72ائتالف نعمل للعراق 226

59انثىسلمانحسنيعليضي28ائتالف نعمل للعراق 226

59ذكرتقيصادقمحمدعليمقدام62ائتالف نعمل للعراق 226

53ذكرسرديعباسنايفسردي15ائتالف نعمل للعراق 226

53انثىمجيدرشيدفيصلمنى36ائتالف نعمل للعراق 226

50ذكرسلمانجاسمسلمانزهري31ائتالف نعمل للعراق 226

48ذكرهارونذنونعالويوليد66ائتالف نعمل للعراق 226

45ذكرعوادحمودعليصاحب46ائتالف نعمل للعراق 226

45ذكركاظممحمودمردانمحمد9ائتالف نعمل للعراق 226

45ذكرارخيصشاللحسنيستار77ائتالف نعمل للعراق 226

42انثىرمضانشعبانناجيفضيلة60ائتالف نعمل للعراق 226

41انثىعبدعيسىكاظمرقية56ائتالف نعمل للعراق 226

39ذكرسلمانمحمدعليعبداهلل13ائتالف نعمل للعراق 226

37انثىجميليعليويرحيممنى32ائتالف نعمل للعراق 226

36ذكرجعاريحسنيكاظمصباح84ائتالف نعمل للعراق 226

30انثىخضريكريمخضريميسم64ائتالف نعمل للعراق 226

29ذكرخليفةحسانحبيبيحيى61ائتالف نعمل للعراق 226

29ذكراحمدخلفزيدانعبداهلل59ائتالف نعمل للعراق 226

29ذكرعليحسنصالحطارق33ائتالف نعمل للعراق 226

27انثىعبداهللحميديجاللفاطمة76ائتالف نعمل للعراق 226

21ذكررشمحسنمحمدعمار75ائتالف نعمل للعراق 226

19انثىابراهيمجمعةنبيلدانيه52ائتالف نعمل للعراق 226

18انثىمحمدفرجحميدماجدة68ائتالف نعمل للعراق 226

17انثىجودةموزانجبارهناء16ائتالف نعمل للعراق 226

1,149ذكركضكاضكريديعبداحمد131الكتلة البيضاء288

554ذكرثجيلمنيفجودهعيال45الكتلة البيضاء288

388ذكرمسربتمزيدسلمانفالح90الكتلة البيضاء288

381ذكرحسونيرحمههاشمعلي133الكتلة البيضاء288

379ذكرحسنياحمدصالحابراهيم6الكتلة البيضاء288

323ذكرجلويسيدربيعنوري79الكتلة البيضاء288

322ذكرخليفسالمسعدونجاسم41الكتلة البيضاء288

313انثىداودسلمانعبدالرحمننهله24الكتلة البيضاء288

306ذكرصايلكركزحمزهحسن10الكتلة البيضاء288

245ذكرمحمدعباسجعفرمحمد رضا9الكتلة البيضاء288

240ذكررويسمجيدعبدالكاظمابراهيم57الكتلة البيضاء288

224ذكرسلمانطاهرعبدالكاظمحسني2الكتلة البيضاء288

224ذكرمناحيمسرهدفدعوسابراهيم67الكتلة البيضاء288

204ذكرمحمدياسنيحسنمؤيد13الكتلة البيضاء288

197ذكرمحمودخضريطهمروان31الكتلة البيضاء288

171ذكرخليفهحسونفرحانحسن5الكتلة البيضاء288

157ذكرمحسنحموديفاضلسعدي83الكتلة البيضاء288

154ذكرعنادمحمدسعدرعد107الكتلة البيضاء288

151ذكرمحمدرشيدعبدالرحيمطه129الكتلة البيضاء288

143ذكرعزيزكريمجاسمعالء11الكتلة البيضاء288

143ذكرنجمعبيديونسعبدمسلم17الكتلة البيضاء288

140ذكرمالكوحيدعبدالعباسحيدر26الكتلة البيضاء288

138ذكرحسنيكاظمجوادحسن110الكتلة البيضاء288

131ذكرساجتعبدالزهرهجبورمهند7الكتلة البيضاء288

127ذكرمشخصعبدهادياثري18الكتلة البيضاء288

127ذكرمارجناهيحسنيعلي62الكتلة البيضاء288

127ذكرصحيفثايرمحسنهالل77الكتلة البيضاء288

124ذكرحرجنايفعديلحميد111الكتلة البيضاء288

123ذكرضامنعيفانبحتجواد22الكتلة البيضاء288

122انثىجدوعمحمدعليالهام20الكتلة البيضاء288

121ذكرديوانمطرغافلستار65الكتلة البيضاء288

119انثىخليلجليلابراهيمانتصار88الكتلة البيضاء288

115ذكرمحسنكاظمحسنكاظم30الكتلة البيضاء288

105انثىحمدفارسحسنيبيداء12الكتلة البيضاء288

101ذكرطاهرعبدالرحمنخالديحيى3الكتلة البيضاء288

101ذكرحسنيوحيدهليلفائز33الكتلة البيضاء288

97انثىشغدونلطيفحموديخلود16الكتلة البيضاء288

94ذكرحسنيجوادعميدعلي78الكتلة البيضاء288

92ذكرموسىحسنحميدشاكر23الكتلة البيضاء288

91ذكرحماديجاسمرشادمنري73الكتلة البيضاء288

89ذكرجربلفتهجعفراياد42الكتلة البيضاء288

88ذكركاطععبدعليعادل14الكتلة البيضاء288

86ذكرمحمدهاشمعبداملطلبجالل55الكتلة البيضاء288

84ذكرشياعكوزيجباريوعد43الكتلة البيضاء288

84انثىحماديعبدالحسنياسماعيلبشرى4الكتلة البيضاء288

82ذكراحمدمهديصالحاحمد34الكتلة البيضاء288

78ذكردواحجوادكاظمسامي71الكتلة البيضاء288

77انثىعبداهللفاضلفؤادسراب80الكتلة البيضاء288

76ذكرمنجلجدرانهاشمسعد37الكتلة البيضاء288

75ذكرسهيلكمرابراهيممحمد51الكتلة البيضاء288

73ذكر محمدامنيصايففوزي61الكتلة البيضاء288

73ذكرجاسمسبتيعليحسن50الكتلة البيضاء288

71انثىمنسيمنصورلويسخلود76الكتلة البيضاء288

71انثىحسانعمارعبدالرضاابتسام44الكتلة البيضاء288

70انثىناصررحيمقاسمهدى28الكتلة البيضاء288

69ذكرجوادجعفرحسنيرياض126الكتلة البيضاء288

69ذكرجبارهمسافرعليجعفر38الكتلة البيضاء288

68ذكرعليمطلككاظممازن25الكتلة البيضاء288

65ذكرنادرمحمدعباسنظري101الكتلة البيضاء288

64انثىمطلكسلمانصبيحاالء8الكتلة البيضاء288

64ذكرعباسحمودحسنيخضري47الكتلة البيضاء288

60انثىعليموسىعبدالعزيزكواكب108الكتلة البيضاء288

60ذكرجودهشياععبدالجليلمحمد86الكتلة البيضاء288

60ذكرجباردبيسهاشمحازم21الكتلة البيضاء288

60ذكرمطرشرهانعباسفاضل35الكتلة البيضاء288

58ذكرعبداهللحطيحطهاتوعلي118الكتلة البيضاء288

58انثىعبدلمجيدجمعةفاطمة60الكتلة البيضاء288

57انثىالكاظممحسنعبداالمريميسون92الكتلة البيضاء288

57ذكرراضيحميدجوادمحمد39الكتلة البيضاء288

57ذكرحسنيعبدالعباسعبدزيدسنان81الكتلة البيضاء288

56ذكرعاصيسلمانزاملفرحان89الكتلة البيضاء288

54ذكرواديحمدكريمغالب103الكتلة البيضاء288

53ذكرهراويطاهرعلوانعبدالستار99الكتلة البيضاء288

51ذكرحمدمحمودخضريمحمد137الكتلة البيضاء288

50ذكرعبودعباسخليلعباس54الكتلة البيضاء288

48ذكرطاهردخيلعبداهللسالم29الكتلة البيضاء288

48ذكرجباريعبودجاسمصدام117الكتلة البيضاء288

46ذكرحسنمحيسنعباسعلي135الكتلة البيضاء288

46ذكرزغريجودةخلفاركان58الكتلة البيضاء288

44ذكرسلمانراضيحافظعدنان53الكتلة البيضاء288

42ذكرمحمدناجيمنعموليد75الكتلة البيضاء288

42انثىجوادعمرانعبدالحسنيذكرى48الكتلة البيضاء288

41ذكرخميسمحمودشاكرنبيل63الكتلة البيضاء288

41انثىابراهيممجيدفؤادهند32الكتلة البيضاء288

40ذكرخليلمسلمعزيزقيس98الكتلة البيضاء288

40ذكركاظمجاسمكاظمفاضل115الكتلة البيضاء288

39ذكراحمدمهديحسنيهاشم95الكتلة البيضاء288

39انثىمحمدداودسلماننورا68الكتلة البيضاء288

39انثىحماديجاسمجمهورشذى136الكتلة البيضاء288

38انثىجميلابراهيمخالدمياده120الكتلة البيضاء288

38ذكرعبودكاظمعبداهللمحمد82الكتلة البيضاء288

38ذكرحسنيخماسابراهيمطارق121الكتلة البيضاء288

38ذكرعبداهللعليصائبصفاء130الكتلة البيضاء288

38انثىمحمدمعروفعادلالهام56الكتلة البيضاء288

37ذكرجوادعليفاضلثامر19الكتلة البيضاء288

36ذكرحسنيخزعلحسنماجد94الكتلة البيضاء288

36انثىخضريعيسىسعديايناس116الكتلة البيضاء288

36ذكرحسنجربشمخياحمد122الكتلة البيضاء288

35ذكرمسرهدحسوندحامفوزي15الكتلة البيضاء288



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

22انثىابراهيماحمداكرمانسام107ائتالف التغيري الجديد 223

22ذكررويعثجيلاحمدعبدالكريم82ائتالف التغيري الجديد 223

22ذكرمهديعليصفرماجد31ائتالف التغيري الجديد 223

22انثىغيالنعطوانماجدبشرى84ائتالف التغيري الجديد 223

21ذكرسدخانخلفموزانرعد97ائتالف التغيري الجديد 223

20انثىطاهركاظمجبارشيماء105ائتالف التغيري الجديد 223

20انثىحسنيكوديعبدالكريملينه60ائتالف التغيري الجديد 223

19ذكرمهديكاظمعمادعلي93ائتالف التغيري الجديد 223

19ذكراحمدمجيدحميدموفق37ائتالف التغيري الجديد 223

18ذكروطيفيمجيدابراهيمحميد106ائتالف التغيري الجديد 223

18ذكرضمدمحيموىلباسل90ائتالف التغيري الجديد 223

16ذكرسلماناحمدعلياحمد85ائتالف التغيري الجديد 223

16ذكرمحمدعبدالقادرمحمدرياض41ائتالف التغيري الجديد 223

14ذكرعبدهاشمحميدماجد111ائتالف التغيري الجديد 223

13انثىعبدالحسنيناصررعدزينب86ائتالف التغيري الجديد 223

12ذكرعليياسنيكاظمعلي69ائتالف التغيري الجديد 223

11ذكرمجمانمطشرعبدالحسنيعالء99ائتالف التغيري الجديد 223

10انثىضاحيحسنكلشنسيمة112ائتالف التغيري الجديد 223

10انثىمحمدحسنيعبودحمادةعواطف40ائتالف التغيري الجديد 223

9انثىصالحمصطفىقدوريهالة113ائتالف التغيري الجديد 223

9انثىحسنعبدالجبارمحيايمان64ائتالف التغيري الجديد 223

8ذكرفالححسنغفوريحامد94ائتالف التغيري الجديد 223

8ذكرحمودعايلخزعلفيصل91ائتالف التغيري الجديد 223

7ذكرداودكاظمخالدمهند58ائتالف التغيري الجديد 223

7ذكرطعنيزبونكاظمعبدالكريم78ائتالف التغيري الجديد 223

7انثىطخيخمهاويمطشرفاطمة52ائتالف التغيري الجديد 223

7ذكرطارشسلمانصربحمادي42ائتالف التغيري الجديد 223

7ذكريونانعيدويونانجوني67ائتالف التغيري الجديد 223

7ذكرحمزةسحورخالدبشار102ائتالف التغيري الجديد 223

5ذكرمحسنخلفقاسمعامر95ائتالف التغيري الجديد 223

3انثىعليمحمدكريمناهدة72ائتالف التغيري الجديد 223

3ذكرمحمدجاسميوسفمصطفى81ائتالف التغيري الجديد 223

776ذكردروشعلوانحمزةساجد9تجمع النهضة الشاملة221

509ذكرسلمانعبدالحسنيحسنفالح1تجمع النهضة الشاملة221

387ذكرصكرجادمجمعهفاضل3تجمع النهضة الشاملة221

345ذكرعويزحافظجاسممحمد10تجمع النهضة الشاملة221

316ذكرجربحسنعباسفاضل2تجمع النهضة الشاملة221

305ذكرجوادرسولحبيبشالل15تجمع النهضة الشاملة221

296ذكرشاهنيمحمدمهذولموفق6تجمع النهضة الشاملة221

277ذكرسيدسالممهديصالح52تجمع النهضة الشاملة221

255ذكرجعفرناجيعبدالحسنيسعد11تجمع النهضة الشاملة221

241ذكرطاهركرمنوريعاشور21تجمع النهضة الشاملة221

234ذكرعوادعزيزغازيفالح22تجمع النهضة الشاملة221

229انثىخلفلفتهعدناناحالم28تجمع النهضة الشاملة221

222ذكرطاميواديحمودطالب51تجمع النهضة الشاملة221

192ذكرمحمدشهيلجباريرياض30تجمع النهضة الشاملة221

188ذكرعبداهللكاظمحسنيمنري5تجمع النهضة الشاملة221

170ذكرمفتاحمحمدنعمةثائر18تجمع النهضة الشاملة221

161انثىفجرجربيوسفنريان8تجمع النهضة الشاملة221

153ذكرحبيبيوسفعبدالحسنصارم35تجمع النهضة الشاملة221

149ذكرابراهيمعيدانعليرعد31تجمع النهضة الشاملة221

136انثىكاظمحسنيحسنخنساء44تجمع النهضة الشاملة221

129ذكرحماديخلفحمودعبد25تجمع النهضة الشاملة221

127ذكرجوادذيابصالحمهدي14تجمع النهضة الشاملة221

116انثىبشريثابتطالبمنى16تجمع النهضة الشاملة221

114ذكرخلفعليويعجالنفاضل23تجمع النهضة الشاملة221

112انثىخيونجعفرغازيزمن20تجمع النهضة الشاملة221

103ذكرحسونشهيدجوديمحمد38تجمع النهضة الشاملة221

102ذكردحامجبارنجمعلي7تجمع النهضة الشاملة221

101ذكرظاهرعبدالحسنيناصراكرم26تجمع النهضة الشاملة221

94انثىسويفحماديداخلعطية40تجمع النهضة الشاملة221

88انثىمحمددخيلاحمدعابدة36تجمع النهضة الشاملة221

88انثىصباحهاشمخيونندى12تجمع النهضة الشاملة221

86ذكرفرجمريوشعبدالسادةمحمد33تجمع النهضة الشاملة221

81انثىياسنيحنظلباهضهناء39تجمع النهضة الشاملة221

79انثىعباسفاضلعبدالعباسسناء4تجمع النهضة الشاملة221

76انثىحمودعبداهللناجيهناء43تجمع النهضة الشاملة221

61انثىسعدونمحمدخزعلامل50تجمع النهضة الشاملة221

60ذكرمظهورمحمدجاسمعلي37تجمع النهضة الشاملة221

56ذكرمحمدسلوميحيىمحمد41تجمع النهضة الشاملة221

54انثىشعوكوركيسحكمةرنا24تجمع النهضة الشاملة221

45انثىخضريزيدانبشارعبري45تجمع النهضة الشاملة221

42ذكرعليسلمانباقرعلي17تجمع النهضة الشاملة221

32انثىكاظممحمدجاسممليعه46تجمع النهضة الشاملة221

32ذكرعزيزعبداهللباقرمنتصر49تجمع النهضة الشاملة221

30ذكرخليفةحسنيجاسمعباس13تجمع النهضة الشاملة221

25انثىيوسفشعبارزوقنضال47تجمع النهضة الشاملة221

22انثىجعفرعليحسنيناهدة32تجمع النهضة الشاملة221

22ذكرمحمدعبدالكريمصادقجواد34تجمع النهضة الشاملة221

12انثىجعفرعبدعبدالرضاسلمى48تجمع النهضة الشاملة221

11ذكرخلفنوشادعبدالكريمعبدالقادر42تجمع النهضة الشاملة221

8ذكرحيدرموزانسلمانعقيل29تجمع النهضة الشاملة221

1,191ذكرعراكعطيويموسىعمران1تجمع الكفاءات والجماهري230

688ذكرملهودكاظمعليهيثم2تجمع الكفاءات والجماهري230

533ذكرحسنيناصردريولخالد6تجمع الكفاءات والجماهري230

411ذكرحسنييحيىدوهانكاظم5تجمع الكفاءات والجماهري230

386ذكركطانعبيدشغيدلمحمد19تجمع الكفاءات والجماهري230

382ذكرداخلبجايمحسنجمال3تجمع الكفاءات والجماهري230

248ذكرعلوانعباسحسنصالح9تجمع الكفاءات والجماهري230

236ذكرجاسمثوينيعبيسعبدالكاظم22تجمع الكفاءات والجماهري230

194انثىبندرحسنيجبارعباسية30تجمع الكفاءات والجماهري230

189ذكرحسنيعليحنونعبدالواحد17تجمع الكفاءات والجماهري230

163انثىدبوسكريمعليهدى8تجمع الكفاءات والجماهري230

160ذكرناصرحيدرعليصادق25تجمع الكفاءات والجماهري230

159ذكرموسىعبدالباقيعبداالمريعماد23تجمع الكفاءات والجماهري230

128ذكرعبدالسادةجودةشاكركريم13تجمع الكفاءات والجماهري230

123ذكرجالبغافلعبداهللعبدالزهرة11تجمع الكفاءات والجماهري230

94ذكروليمحمدجاسممحمد7تجمع الكفاءات والجماهري230

85ذكرشرجيكاظمجوادكاظم18تجمع الكفاءات والجماهري230

16ذكرصكرسلمانمهديعلي88ائتالف نعمل للعراق 226

15انثىبهجتخليلابراهيمفاتن44ائتالف نعمل للعراق 226

14ذكرنورعبدالعظيمشاكرحسن65ائتالف نعمل للعراق 226

12ذكركريمجالبمطشررضيه87ائتالف نعمل للعراق 226

12ذكركاظمحمدانابراهيمعامر63ائتالف نعمل للعراق 226

9ذكرثابتداخلعجيلمحمود82ائتالف نعمل للعراق 226

8ذكرزاملحنونعبدالعباسرافد57ائتالف نعمل للعراق 226

7ذكررشيدعبدعليمنى45ائتالف نعمل للعراق 226

7ذكرعليقربانعبدالرحيموليد74ائتالف نعمل للعراق 226

7ذكرعباسحسونعبدالكاظمسعد34ائتالف نعمل للعراق 226

5ذكرحسنيرشيدمجيدسميع79ائتالف نعمل للعراق 226

5انثىصالحمهديسهامماجدة80ائتالف نعمل للعراق 226

5ذكرنظام الديناسماعيلعبدالوهبمهند73ائتالف نعمل للعراق 226

5ذكرابراهيمخضريعبدالعباسعمر71ائتالف نعمل للعراق 226

4ذكرحسنمحمودمهديمحمد70ائتالف نعمل للعراق 226

3ذكرحسنيعلوانداودحمزه85ائتالف نعمل للعراق 226

3انثىمحمودبهلولطارقفردوس83ائتالف نعمل للعراق 226

1ذكرعبداهللجربنعيمعلي42ائتالف نعمل للعراق 226

844ذكرشبيبثعلبهاشمناصر1ائتالف التغيري الجديد 223

631ذكرجرادظاهرعبدالحسنيرحمن50ائتالف التغيري الجديد 223

472ذكردهشمنادىمنورعبداالمري7ائتالف التغيري الجديد 223

454ذكرعليمحمدجاسمخالد25ائتالف التغيري الجديد 223

340ذكرشبيبثعلبهاشمموحان3ائتالف التغيري الجديد 223

291ذكرحديدعباسمريزعباس44ائتالف التغيري الجديد 223

260ذكرشبيبمحمدعبدالهاديحبيب49ائتالف التغيري الجديد 223

238ذكرخليفةكاطعجربعبدالستار2ائتالف التغيري الجديد 223

229ذكربندرمسريطاللكريم54ائتالف التغيري الجديد 223

220ذكرمطرجربفاخرضياء15ائتالف التغيري الجديد 223

216ذكرجاسمعليحميدرشدي46ائتالف التغيري الجديد 223

153ذكركاظمراضيمحمدحيدر 13ائتالف التغيري الجديد 223

152انثىخضرييعليعويدانتصار4ائتالف التغيري الجديد 223

143ذكرعباسعبدالرضاعبدالزهرهعالء77ائتالف التغيري الجديد 223

137انثىحسنيناصرجباراخالص24ائتالف التغيري الجديد 223

134ذكرحسنيعليجعفركاظم11ائتالف التغيري الجديد 223

117ذكرحسنيداودجاسمجمال35ائتالف التغيري الجديد 223

114انثىمطلكسلمانجعفراسماء108ائتالف التغيري الجديد 223

113ذكرحسنخلفعبدالواحدمازن5ائتالف التغيري الجديد 223

111ذكرمشيانعبدراهيجودة70ائتالف التغيري الجديد 223

107ذكراسماعيلمحسنمطشرعبدالجليل47ائتالف التغيري الجديد 223

104ذكرصالحكاظمراضيفرحان23ائتالف التغيري الجديد 223

99ذكرحسنفياضعليجبار53ائتالف التغيري الجديد 223

93ذكرسعدعبدالكريمعبدالزهرهمصطفى79ائتالف التغيري الجديد 223

90ذكركريديمنشدعبدالوهابمحمد61ائتالف التغيري الجديد 223

87ذكرحموديعبدالرضاعبداللطيفمحمد17ائتالف التغيري الجديد 223

86ذكرخيونصابرحنونعبدالسالم21ائتالف التغيري الجديد 223

79ذكرعبدالحميدصدقيبكرهيثم18ائتالف التغيري الجديد 223

79ذكربسمارلفتةعبداهللسعد45ائتالف التغيري الجديد 223

78ذكرغضيبحسبصياحفاضل26ائتالف التغيري الجديد 223

77ذكرهدهودحسنيعليحسني33ائتالف التغيري الجديد 223

76ذكرحسنمحمدعباسليث51ائتالف التغيري الجديد 223

65ذكرداودعبدالهاديعبدالجبارعلي65ائتالف التغيري الجديد 223

65ذكرعبودجوادخلفجواد74ائتالف التغيري الجديد 223

63ذكركريمعليحسنيعلي10ائتالف التغيري الجديد 223

60انثىشهفشغيدة حسنالهام6ائتالف التغيري الجديد 223

59ذكرعليصالحمحمدمؤيد22ائتالف التغيري الجديد 223

57انثىسلمانعليطالبصبيحة16ائتالف التغيري الجديد 223

56ذكربدايداودسعدونعادل100ائتالف التغيري الجديد 223

55ذكرحسناصغرعليالمع14ائتالف التغيري الجديد 223

54انثىسلوممحمودعلينادية8ائتالف التغيري الجديد 223

54ذكرعودةمريوشفيصلعبدالكريم9ائتالف التغيري الجديد 223

52ذكرشناوهمحمدحسنيمصري71ائتالف التغيري الجديد 223

51ذكرمجيدمنادينعيمباسم38ائتالف التغيري الجديد 223

51انثىيوسفسلطانشعالنوداد43ائتالف التغيري الجديد 223

51ذكرعبداهللعباسيسرسعدون96ائتالف التغيري الجديد 223

49انثىسندانعلوانجمعةاسراء48ائتالف التغيري الجديد 223

48انثىوريوشجربكريمليلى92ائتالف التغيري الجديد 223

46ذكرمحمدعلي خاناغاجانماهر19ائتالف التغيري الجديد 223

45ذكردرويشحموديجاسممحمد34ائتالف التغيري الجديد 223

45ذكرالزمبطيعليعماد63ائتالف التغيري الجديد 223

45ذكرخليلحميديغضبانعلي55ائتالف التغيري الجديد 223

43انثىحسنيلفتةجمعةفاطمة12ائتالف التغيري الجديد 223

42ذكرحسنيجابرطارشحميد29ائتالف التغيري الجديد 223

41انثىحماديحسنجميلسعاد32ائتالف التغيري الجديد 223

40ذكرطارشعليمحمدقاسم103ائتالف التغيري الجديد 223

40ذكركاظمعباسفضالةاحمد27ائتالف التغيري الجديد 223

40انثىعباسكاظمعباستكوين56ائتالف التغيري الجديد 223

39انثىعباسامنيسعديعذراء28ائتالف التغيري الجديد 223

39ذكرعيسىزاملحامدهشام88ائتالف التغيري الجديد 223

39ذكرسلمانعلوانحسنيصاحب75ائتالف التغيري الجديد 223

38ذكرمطريكريخيواليخالد59ائتالف التغيري الجديد 223

33ذكرغضيبريكانعباسخضري57ائتالف التغيري الجديد 223

33انثىلفتهخطارمحمدامل110ائتالف التغيري الجديد 223

33انثىنجمصالحزيادنغم98ائتالف التغيري الجديد 223

32انثىرهيفثامرطليفحفاتن101ائتالف التغيري الجديد 223

31ذكرسبعفهدحميدطالب89ائتالف التغيري الجديد 223

31انثىغافلمال اهللعبدالحسنضحى20ائتالف التغيري الجديد 223

30ذكرمحمدعوادحسنيسعد39ائتالف التغيري الجديد 223

30ذكرمحسنفالحعبدالكاظمرعد83ائتالف التغيري الجديد 223

28انثىونيكريديمنشدسعدية80ائتالف التغيري الجديد 223

28انثىثامرجربعبدالحسنياشراق68ائتالف التغيري الجديد 223

28انثىحسونمحسنمهديمرييه87ائتالف التغيري الجديد 223

28انثىجعنيشاووشعبدالحسنايمان76ائتالف التغيري الجديد 223

26ذكرحديدحسنيقاسمسعد30ائتالف التغيري الجديد 223

25انثىعيسىحمودمهدياعياد104ائتالف التغيري الجديد 223

25ذكرفتاحنزارجوادعاصم66ائتالف التغيري الجديد 223

24ذكركباشيسعدجمعةسبتي73ائتالف التغيري الجديد 223

24انثىعبودعباسحسنيبشرى36ائتالف التغيري الجديد 223

23ذكربديويحسانحسنيصائب62ائتالف التغيري الجديد 223

23انثىتركمحمدسلمانايمان109ائتالف التغيري الجديد 223
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42ذكرعليمريحسنيعليياسني25كتلة فيليوَن276

41ذكرحسنيناصرفتاحفراس38كتلة فيليوَن276

40ذكرمرادناصرجميلعلي41كتلة فيليوَن276

38انثىعزام خانمرادياورعزت36كتلة فيليوَن276

37ذكرعكلةفرجعبودطالع43كتلة فيليوَن276

37انثىخضرعباسصفرخالدة56كتلة فيليوَن276

36ذكراميدمرادعليهادي11كتلة فيليوَن276

34ذكركريممحمدجوزيجالل30كتلة فيليوَن276

33انثىجمشرياسماعيلعبدالواحدشيماء24كتلة فيليوَن276

32انثىحسنيعليحميدبشرى16كتلة فيليوَن276

32انثىحسنيملكسلمانشروق72كتلة فيليوَن276

30انثىسلمانفاضلناصررجاء52كتلة فيليوَن276

27انثىمذكورحسنخزعلخلود71كتلة فيليوَن276

26انثىرضاحقياسماعيلندى8كتلة فيليوَن276

22ذكرقنربعليوليدقيس45كتلة فيليوَن276

22انثى مرادمحمدسهاد58كتلة فيليوَن276

21انثى حيدرصادقرائدة 40كتلة فيليوَن276

21ذكرلفتةمطرودخلفرمضان66كتلة فيليوَن276

20انثىداراسعيدعباسخولة73كتلة فيليوَن276

18انثىجاسمجالبصالحاالء60كتلة فيليوَن276

18ذكرشاه محمدفرحانغالم رضاعدنان35كتلة فيليوَن276

18انثىمصطفىمحمداسدرغد20كتلة فيليوَن276

16ذكروليدارانامدارعلي42كتلة فيليوَن276

15ذكرمحمدفيجانسلمانطالل31كتلة فيليوَن276

12ذكرخماسعبدالكريمعبدالعزيزعبدالسالم34كتلة فيليوَن276

11ذكرسليمالفتعلييونس29كتلة فيليوَن276

9ذكرفتح اهللكرمكريمحر22كتلة فيليوَن276

6انثىمحمدنوريسعديحنان64كتلة فيليوَن276

6ذكركاظمجمعةحسنجالل27كتلة فيليوَن276

3انثىعليابراهيممحمدميس74كتلة فيليوَن276

3ذكرعليطالبهاشمصفاء69كتلة فيليوَن276

2ذكرنصراهللحبيبعزيزقاسم28كتلة فيليوَن276

2ذكرسدخانفليححسنفالح65كتلة فيليوَن276

1ذكرمحمدعليابراهيممحمد70كتلة فيليوَن276

953ذكرعليقاسمحيدرمازن1قائمة أوفياء الشعب215

615ذكربوريبندرعلياحمد2قائمة أوفياء الشعب215

122انثىمحمدعبدالكريممحمداريج3قائمة أوفياء الشعب215

109انثىسلمانكوكزطاهرمرفت4قائمة أوفياء الشعب215

712ذكرمشكورمحمدخزعلغالب1تيار الدولة العادلة202

664انثىعذابجيادزيادسعاد50تيار الدولة العادلة202

481ذكرمطلقشمخيشايعاحمد21تيار الدولة العادلة202

347ذكريوسفياسنيدوحيعادل33تيار الدولة العادلة202

314انثىهاشمحسنيكاظمرجاء4تيار الدولة العادلة202

300ذكرمحمودجعفرمحمدهاشم2تيار الدولة العادلة202

278ذكرناصرديوانكاظمفاضل7تيار الدولة العادلة202

184ذكرعبدالرضامحمد عليعبدالكريمعبدالحسني34تيار الدولة العادلة202

158انثىونيفرجعبدالنبيحنان24تيار الدولة العادلة202

156انثىمريععبدالحسنيعليزينب5تيار الدولة العادلة202

125ذكرربحعبيدحسنعباس11تيار الدولة العادلة202

115ذكرغاليجاسمنصيفمحمود22تيار الدولة العادلة202

104ذكرحسنعليهاشممناف10تيار الدولة العادلة202

97ذكرشاطيمطرعبداهللعبدالرزاق38تيار الدولة العادلة202

92ذكرمحمدشريفعطوانكريم27تيار الدولة العادلة202

76ذكرحلوبندرخشنعبدالكريم53تيار الدولة العادلة202

75ذكرمحمدعبدكاظمعماد31تيار الدولة العادلة202

68ذكرحمودخليفجابرسلمان25تيار الدولة العادلة202

66ذكرسلمانعبدصداممحمد42تيار الدولة العادلة202

54انثىعمرانمزعلهاشمفاطمة51تيار الدولة العادلة202

43انثىحبيبغزالفارسسناء49تيار الدولة العادلة202

39انثىمحمدعليعبدالخضرمحمدهدى12تيار الدولة العادلة202

38ذكرعليعزيزهاتومحمد17تيار الدولة العادلة202

37انثىجربحماديسعدوناقبال16تيار الدولة العادلة202

36انثىهميممدلولكاظمسهيلة44تيار الدولة العادلة202

33انثىغميسحسنيعيسىسحر54تيار الدولة العادلة202

30ذكرحسنعبودكاظمطارق23تيار الدولة العادلة202

26ذكرمحمداحمدمحمودخالد29تيار الدولة العادلة202

21انثىمحمدجربحميدوداد20تيار الدولة العادلة202

20ذكرحمودشهدفاضلعباس30تيار الدولة العادلة202

18ذكرطالبعليحسنمحمد39تيار الدولة العادلة202

18ذكرشمخيكاطعكريمحسني37تيار الدولة العادلة202

18انثىحسنمهديعبودفيحاء36تيار الدولة العادلة202

17ذكرباديواديعبدالكاظمناصر26تيار الدولة العادلة202

17انثىحسنيفرجبداينضال15تيار الدولة العادلة202

16انثىنصر اهللشنشولجوادازهار28تيار الدولة العادلة202

14ذكرحسنينعمانمحمدنجاح55تيار الدولة العادلة202

14ذكرحسنيحمزةحميدجالل14تيار الدولة العادلة202

13انثىعبدرجبعبداالمريصبا32تيار الدولة العادلة202

12ذكرغضيبناصرمهديحسني18تيار الدولة العادلة202

9ذكرمالحعبيدنوامعبدالحسني35تيار الدولة العادلة202

7انثىكاظمخورشيدطارقعذراء48تيار الدولة العادلة202

7انثىاحمدعيدانعبدالوهابنسرين47تيار الدولة العادلة202

6انثىحماديمحمودحسنيعلياء40تيار الدولة العادلة202

6ذكرجاسمرزوقيحاتمرعد19تيار الدولة العادلة202

5ذكرعباسمحمودحسنياحمد43تيار الدولة العادلة202

4ذكرعبودامنيطارقسمري45تيار الدولة العادلة202

2ذكرمحمدفاضلعبدااللهعمر52تيار الدولة العادلة202

638ذكرعبدالكريمشننيصادقمحمد3كتلة الوارثون265

518ذكرحسنعلييونسمحمد17كتلة الوارثون265

363ذكرحسنمحمدحسنمهند1كتلة الوارثون265

191ذكرمصلحفرحانعبدالكاظمباقر26كتلة الوارثون265

171ذكرحيالجربجاسمقيس10كتلة الوارثون265

168انثىكاظمحسنعدنانميس72كتلة الوارثون265

153ذكرعبداهللرحمةعبدالزهرةرحمان87كتلة الوارثون265

146انثىعبدالحسنمزيدعبداالمريهناء8كتلة الوارثون265

128ذكرعطيةعجيميمطشرعامر6كتلة الوارثون265

119ذكرمحمدشاهنيعليسعد34كتلة الوارثون265

118انثىمحمدمحيعبداهللنجاة24كتلة الوارثون265

112ذكرعليكاظممحمدعلي63كتلة الوارثون265

109ذكرخضريجرادمايعجليل53كتلة الوارثون265

80انثىعباسحسنيعبدالكريماالء31تجمع الكفاءات والجماهري230

67ذكرنعاسجاسبجبارجمال26تجمع الكفاءات والجماهري230

66ذكرعبيدسهرزيدانسعدون15تجمع الكفاءات والجماهري230

64ذكرمظلومسلمانداودسيف14تجمع الكفاءات والجماهري230

63انثىجربعبودكاظموصال29تجمع الكفاءات والجماهري230

58انثىحسنيعيالنمحمدازهار4تجمع الكفاءات والجماهري230

46ذكراسماعيلحسنحسنيعصام21تجمع الكفاءات والجماهري230

36انثىعبدالرضامحسنمحمدسوسن16تجمع الكفاءات والجماهري230

35انثىسفاحرحيممحمدافراح24تجمع الكفاءات والجماهري230

33ذكرحسونعبودنجمخضري32تجمع الكفاءات والجماهري230

32انثىمحمدباقرموسىازهار27تجمع الكفاءات والجماهري230

30انثىغالمعبدالحسنجبارايمان33تجمع الكفاءات والجماهري230

22انثىعبدالرحمنرشيدحميدنضال12تجمع الكفاءات والجماهري230

17انثىياسنيمحمديوسفسهاد20تجمع الكفاءات والجماهري230

9انثىناصرعليطالبمهى28تجمع الكفاءات والجماهري230

1,001ذكرعليعطيةسالمعالء11تحالف اوفياء للوطن228

790ذكرعيسىعليحسنعزت1تحالف اوفياء للوطن228

674ذكرراضيجربعباسخضري10تحالف اوفياء للوطن228

529ذكرسلمانمحمدعزيزحسني2تحالف اوفياء للوطن228

476ذكرحمودحسنيكاظماحمد 3تحالف اوفياء للوطن228

446ذكرصالحجابرحميدهاشم31تحالف اوفياء للوطن228

306ذكرطاهرعليمحمدمنذر13تحالف اوفياء للوطن228

301ذكرمحمدحسنجبارحسنكفاح15تحالف اوفياء للوطن228

249ذكرسلطانعلوانعبدحاتم48تحالف اوفياء للوطن228

245ذكرحمودفرمانناظميعرب 5تحالف اوفياء للوطن228

208ذكرهرطمانحسندهشعثمان6تحالف اوفياء للوطن228

178ذكريوسفمهديهاديعبدالكريم14تحالف اوفياء للوطن228

139ذكرعبدالعباسعليمهديصالح7تحالف اوفياء للوطن228

125ذكرنصراهللخريبطجاسمجواد21تحالف اوفياء للوطن228

117ذكرجميلدرويشعبدانحميد9تحالف اوفياء للوطن228

94ذكرداخلجابرمحسنطالب22تحالف اوفياء للوطن228

83انثىفزعشنافةنعاسعلية43تحالف اوفياء للوطن228

73انثىمرادعليابراهيمعايدة28تحالف اوفياء للوطن228

64انثىغالماسفنديارطهماسرغد20تحالف اوفياء للوطن228

64ذكرمحمودسعيدانورصفوان26تحالف اوفياء للوطن228

58ذكرمطشرلطيفهاشمعصام27تحالف اوفياء للوطن228

56انثىفعيلمناتيرشيدانتصار24تحالف اوفياء للوطن228

45ذكرعبدزيارةجباربايش42تحالف اوفياء للوطن228

42انثىطوفاننجمكاظماالء37تحالف اوفياء للوطن228

42ذكرشمخيعودةثجيلمظفر23تحالف اوفياء للوطن228

41انثىحسنيمجيدقيسبيداء41تحالف اوفياء للوطن228

41ذكرمنشدكيطانعبدالسادةسعيد34تحالف اوفياء للوطن228

40ذكراحمدمطلكجيادمالك19تحالف اوفياء للوطن228

39انثىهايسعبدالكريمعبدالجبارسهى4تحالف اوفياء للوطن228

38ذكرميخائيلنصريعدنانجاك17تحالف اوفياء للوطن228

37انثىجثريخلفموسىسعدية12تحالف اوفياء للوطن228

37ذكركاظمحسنيعكلةمحمد39تحالف اوفياء للوطن228

36ذكرعليعباسصالحامجد45تحالف اوفياء للوطن228

36انثىزراكعكلةخوشانايمان44تحالف اوفياء للوطن228

35ذكرحبيبشاللفاضلهادي33تحالف اوفياء للوطن228

33ذكرجربمهديفؤادلؤي30تحالف اوفياء للوطن228

32انثىاحمدجاسممحمدازهار16تحالف اوفياء للوطن228

29انثىاحمدابراهيماسماعيلايمان32تحالف اوفياء للوطن228

24ذكرمطلككاملصكبعصام25تحالف اوفياء للوطن228

22انثىعبداللطيفصربيطارقهدى38تحالف اوفياء للوطن228

21انثىكاظمجاسماحمدضحى18تحالف اوفياء للوطن228

20انثىعباسسلومداودثورة35تحالف اوفياء للوطن228

16ذكرقاسمنصيفعبدالقادرساجد36تحالف اوفياء للوطن228

9انثىعطابحسنعبدعلياشواق40تحالف اوفياء للوطن228

9انثىاحمدمطلكجيادامل49تحالف اوفياء للوطن228

8ذكرحمدعبدالرحمنناصرمحمد46تحالف اوفياء للوطن228

6انثىالجيكاظمقاسمزينة47تحالف اوفياء للوطن228

1,155ذكررستمحسنكاظماسالم1كتلة فيليوَن276

556ذكرلفتةحسنيرشيدماهر5كتلة فيليوَن276

446ذكرعليرحيمرجبعلي3كتلة فيليوَن276

442ذكرمرادعليوليصالح6كتلة فيليوَن276

335ذكرخالدنجفاحمدازاد21كتلة فيليوَن276

277ذكركاكه ليشمهابراهيمخليل2كتلة فيليوَن276

248ذكرعليجعفررشيدمجيد9كتلة فيليوَن276

243انثىجربحويزاويهرتوسهام48كتلة فيليوَن276

209ذكرحسنملكمحمداحمد14كتلة فيليوَن276

196ذكرسلمانعبدالجليلارشدصفاء17كتلة فيليوَن276

179ذكرسلمانداودعبدعليثائر13كتلة فيليوَن276

124ذكرمرادعليجمعةعقيد53كتلة فيليوَن276

116ذكرموسىعليبرادشاكر37كتلة فيليوَن276

115انثى فرمانعدنانميساء54كتلة فيليوَن276

114ذكرعبداهللحمدامنيزرارصالح33كتلة فيليوَن276

113انثى محمدحسنيحورية67كتلة فيليوَن276

95ذكررمضانالحمداحمدشهاب18كتلة فيليوَن276

84ذكر عليعبدالستارصادق51كتلة فيليوَن276

82ذكرعليعزيزمحمدكمال19كتلة فيليوَن276

81انثىحسنيمرادعبدالجبارباسمة4كتلة فيليوَن276

75ذكرجعفرداودصاحبمظفر50كتلة فيليوَن276

74ذكريوسفرشيدعباسنبيل7كتلة فيليوَن276

73ذكرمنصورمحمدعبدالكريمناظم15كتلة فيليوَن276

67ذكرسالرمحمدتوفيقلطيف10كتلة فيليوَن276

67ذكررفشزايدمحمدعبدالكاظم46كتلة فيليوَن276

62انثىمحمدعبدمحمدنضال44كتلة فيليوَن276

61ذكررشيدقادرابراهيمخليل26كتلة فيليوَن276

58ذكرسيف اهللشمس الدينعلياحمد63كتلة فيليوَن276

57انثىكاظمشكرلطيفالهام12كتلة فيليوَن276

54ذكرموسىعليحسنعبدالكريم47كتلة فيليوَن276

53ذكركمرمحمدفهدمحمد23كتلة فيليوَن276

48ذكرجبارفتاحمحمدرائد55كتلة فيليوَن276

48انثىمريوشعباسموحانتغريد68كتلة فيليوَن276

47انثىمرادحسنيابراهيمجنان32كتلة فيليوَن276

45ذكرعزيزتيمورماشاءاهللخالد49كتلة فيليوَن276

44ذكرهواسناصراحمدرحيم39كتلة فيليوَن276

42ذكرعوادلصبارعبدالرضانجاح59كتلة فيليوَن276
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3انثىجهفمطرعبدشيماء32كتلة املجد املستقلة278

1,196ذكرشريفمحمدمحموداحمد3دعاة العراق لدعم الدولة287

971ذكرعطيهشعالنعبداالمريمحمد1دعاة العراق لدعم الدولة287

380ذكراسماعيلسعيدانمجيدعلي7دعاة العراق لدعم الدولة287

184ذكردرويشعبداهللاموريدرويش10دعاة العراق لدعم الدولة287

179انثىدوايراضيعبدوسن4دعاة العراق لدعم الدولة287

145ذكرناصحعطيةجلودسالم19دعاة العراق لدعم الدولة287

140ذكرحسبصابرمحسنكريم18دعاة العراق لدعم الدولة287

119ذكريوسفمحمدصابرابراهيم5دعاة العراق لدعم الدولة287

117ذكرصايفداغرحبيبسلمان11دعاة العراق لدعم الدولة287

111ذكربندرعبدهللحميدرضا27دعاة العراق لدعم الدولة287

91انثىعباسفزاععبداملنعمرغد20دعاة العراق لدعم الدولة287

72ذكربهوزوينكريماحمد21دعاة العراق لدعم الدولة287

62انثىمطرودسبتياسماعيلليلى31دعاة العراق لدعم الدولة287

57ذكرمحمدباقرعبدالحسنيزيد17دعاة العراق لدعم الدولة287

57ذكرفتوحيسليمانعبدالفاديعبدالفتاح26دعاة العراق لدعم الدولة287

54ذكرهاشمرضاناصرمحمد9دعاة العراق لدعم الدولة287

52انثىمحمدجعفرعبدالكريمحمدية34دعاة العراق لدعم الدولة287

48ذكرفرجحاتمحسونعلي14دعاة العراق لدعم الدولة287

41انثىموسىرضاعلي اكربنجاة33دعاة العراق لدعم الدولة287

39انثىمرادعزة خانعيسىاخالص35دعاة العراق لدعم الدولة287

37انثىعبدحسنخضريتغريد29دعاة العراق لدعم الدولة287

35ذكرحسنيكريمدخيلفهيم25دعاة العراق لدعم الدولة287

29انثىراضيعبدرحيمرنده24دعاة العراق لدعم الدولة287

24انثىمهديعبدالحسنيشاكرندى28دعاة العراق لدعم الدولة287

21انثىيوسفاسماعيلكاظمجليلة8دعاة العراق لدعم الدولة287

20ذكرخزيمحسنيحسنفوزي23دعاة العراق لدعم الدولة287

20ذكرناصرقاسمجهاداياد22دعاة العراق لدعم الدولة287

18انثىشمخيعبدهاشمسعاد30دعاة العراق لدعم الدولة287

14انثىارزوقيمحمدسمريسمر12دعاة العراق لدعم الدولة287

14انثىتوفيقاحمدسلمانبان16دعاة العراق لدعم الدولة287

8ذكراسماعيلكايدحميدالزم15دعاة العراق لدعم الدولة287

2,059ذكرخوشاباكنايوسفيونادم1قائمة الرافدين300

61انثىوسطنيداوداسماعيلاحالم9قائمة الرافدين300

638ذكرحسنيطعيمةكاملعمار15حركة شمس225

466ذكرحسنيدرويشحسنحيدر5حركة شمس225

353ذكرعبداهللمحمدحسناحمد1حركة شمس225

219ذكرحسنمحمودسلمانعبدمناف10حركة شمس225

169ذكرحمودعبدمحمودناضر2حركة شمس225

139ذكرحسنيعليساميخالد14حركة شمس225

105انثىمحمدحسنحميدانعام18حركة شمس225

104ذكرزين العابدينعبداهللمحمد مهديعبدالرسول13حركة شمس225

86ذكرمحمدرشيدمجيدباسل20حركة شمس225

86ذكركاظمجاسمابراهيمخالد7حركة شمس225

75انثىمهديعبدالحسنيعليانتصار12حركة شمس225

73انثىمهديعبدالحسنيعلياوراس 22حركة شمس225

72ذكرمحمدجاسمطاهرجمال النصر6حركة شمس225

68انثى خلفعبداخالص23حركة شمس225

61انثىمحمدشاكرخليلفوزية19حركة شمس225

61ذكرجاسممحسنحسنحيدر3حركة شمس225

58ذكرمرهونمهديعليمحمد17حركة شمس225

56ذكرصلبوخدنبوسمحمدعامر11حركة شمس225

53انثىالزهرييحسنيعبدالكريماسراء16حركة شمس225

49انثىابراهيممحمدعليعبدالحسناسراء4حركة شمس225

28انثىمهديعبدالحسنيعليورود21حركة شمس225

25ذكرعبداهللمصطفىصابرمها24حركة شمس225

22انثىكاظممحمدعليقاسمزينب8حركة شمس225

22ذكرحسنعبدالصاحبمحمدنديم9حركة شمس225

305ذكرحسننعمانعلوانسلمان6كتلة انفتاح247

250ذكرضيدانياسنيحسنيعباس17كتلة انفتاح247

198ذكرجبارداخلعبدالكاظمحميد14كتلة انفتاح247

197ذكرعليمحمدطالبحيدر3كتلة انفتاح247

173ذكرعباسثجيلانعيمسعدي5كتلة انفتاح247

143ذكرحسونشعالنهاديحمودي25كتلة انفتاح247

140ذكريعقوبعسكراسماعيلعلي30كتلة انفتاح247

129ذكرسعدحموددعريرائد1كتلة انفتاح247

110ذكردهشحميدعليعبداللطيف39كتلة انفتاح247

103انثىكمرمحمدعبدالرزاقهدى8كتلة انفتاح247

101ذكرمروحعبداهللصابرعيسى23كتلة انفتاح247

92ذكرحسونعليفاخرعبداملطلب10كتلة انفتاح247

87ذكرمطرباهضعليعباس78كتلة انفتاح247

86ذكرحمادةحسونصالحصادق93كتلة انفتاح247

72ذكرفارسلفتةحديدمحمد19كتلة انفتاح247

64انثىسلطانزغريفرجامل24كتلة انفتاح247

63ذكرشعبانطاهرمريطاهر77كتلة انفتاح247

61ذكرجعفرزبونزاملجعفر51كتلة انفتاح247

61ذكرحسنيجحيلعدنانحسني47كتلة انفتاح247

61ذكرضامناحمدعوادمكي2كتلة انفتاح247

59ذكرراضيهاديمحموداياد35كتلة انفتاح247

58ذكرطاهرمزبانعبدالرضاعلي53كتلة انفتاح247

55انثىمهديجاسممحمدياسمني36كتلة انفتاح247

49ذكرمطلكعبدموحانمحمد71كتلة انفتاح247

45انثىصالححسنيرفعتابتهاج4كتلة انفتاح247

44ذكررحيماحمدلطفياحمد65كتلة انفتاح247

43انثىاحمدكاظمحسنيخوله48كتلة انفتاح247

43ذكريشوعشرفيشوعهيثم11كتلة انفتاح247

38ذكرجربتقيمجيدطارق9كتلة انفتاح247

37ذكرهاشمعزيزساميرياض13كتلة انفتاح247

33انثىعطيةحسنيناصرسراب20كتلة انفتاح247

33ذكرنصيفعبودحسنيعادل33كتلة انفتاح247

31ذكروحيدسعيدجاسمرياض58كتلة انفتاح247

31ذكرمرتضىسيدعليسيدمحمدعامر26كتلة انفتاح247

31ذكررسنعباسنعيمجعفر94كتلة انفتاح247

29انثىبطيسيدجوادهيام52كتلة انفتاح247

29انثىعراككريمكاظمثمينة96كتلة انفتاح247

26ذكرحسنيمؤيدعلياحمد29كتلة انفتاح247

25ذكرحبيبحمزةعادلمروان79كتلة انفتاح247

23انثىمحسنيمجهولعبداهللعدويه68كتلة انفتاح247

23انثىرضاابراهيماسماعيلميسون56كتلة انفتاح247

107ذكرحسنينوريحسنيبهاء14كتلة الوارثون265

106ذكرحسنيعبدعليطارقفاروق42كتلة الوارثون265

103ذكرطخيخشلشحميدرشيد25كتلة الوارثون265

101ذكرحسنيمزيعلجويدعبدالكاظم81كتلة الوارثون265

96ذكرسهرحميدجبارسالم46كتلة الوارثون265

96ذكرجاسممزعلحسنجمال55كتلة الوارثون265

94ذكرفرحانعليويعبدالسادةمهدي49كتلة الوارثون265

87ذكراحمديوسفخرييزهري18كتلة الوارثون265

84ذكرباش اغاسعدونياسنيمظفر9كتلة الوارثون265

81ذكركاظمعليحسنعباس5كتلة الوارثون265

75ذكرضبابغضيبعباسحيدر37كتلة الوارثون265

72ذكرعبدسهيلنجمعلي35كتلة الوارثون265

72انثىعبيدخيونشاكروجدان4كتلة الوارثون265

58انثىعبدكاظمهاديهدى12كتلة الوارثون265

57انثىحسنيناجيسالمانعام16كتلة الوارثون265

57ذكرشاكرعليزيدانعلي23كتلة الوارثون265

56ذكرحسنيعباسفاضليوسف62كتلة الوارثون265

52ذكرنشاوةاحمدحسنيناصر74كتلة الوارثون265

52انثىنجمعبيدغانمزهرة52كتلة الوارثون265

51ذكرجاسمخالطيكاظممحمد45كتلة الوارثون265

51ذكرمراحابطرستوماعبري54كتلة الوارثون265

50ذكرفرحانمطرسلماناجباري7كتلة الوارثون265

49انثىعودةحسنيجعفرسهري70كتلة الوارثون265

47ذكرجاراهللعبودجتانمحمد69كتلة الوارثون265

46ذكرراضيمحيبسنجمزياد61كتلة الوارثون265

43انثىكاظمموسىحسنيافراح20كتلة الوارثون265

36ذكرحسنيشنيشلرسنعادل15كتلة الوارثون265

36ذكربندرحوشيخيونحميد41كتلة الوارثون265

35انثىعباسمرهجناصرصبيحة21كتلة الوارثون265

34انثىخالصعباسحمزهخلود32كتلة الوارثون265

33انثىعليجبريعبدنادية48كتلة الوارثون265

31انثىمحمدلعيبيحمزةخلود40كتلة الوارثون265

30ذكرعبداهللمحسنعزيزفراس50كتلة الوارثون265

29انثىحماديحسنيفاضلسوسن76كتلة الوارثون265

28انثىحسنيرشيدجعفرزينب64كتلة الوارثون265

27ذكرمطرودمكلفهندالاحمد33كتلة الوارثون265

27انثىقدوريمهديكريمسعاد78كتلة الوارثون265

26انثىهويدياحمدعبدالجبارامال22كتلة الوارثون265

25ذكرحسنعبداالمريجوادمحمد19كتلة الوارثون265

25انثىعباسحسنيخالدمكارم44كتلة الوارثون265

25ذكرخلفزيدانمدلولحيدر65كتلة الوارثون265

23انثىحسنيحاجمعيسىزمن80كتلة الوارثون265

22ذكرمبيتعطيةمحمدطهليث51كتلة الوارثون265

19ذكرداودمنصورجميلباسم31كتلة الوارثون265

18ذكرخضريياسمحمدصادق27كتلة الوارثون265

18انثىحسونيجربقاسمليلى75كتلة الوارثون265

17ذكرجاسمعبدالزهرةجاسمعادل43كتلة الوارثون265

17ذكرعبداهللمحمدشريفابراهيم38كتلة الوارثون265

13ذكركاظملفتهصربيباسم29كتلة الوارثون265

11ذكرجربعوادخلفحسن13كتلة الوارثون265

10ذكرمحسنمحمدجاسممهند67كتلة الوارثون265

9ذكرناصرعلوانحامدعدنان57كتلة الوارثون265

8انثىحبيبعباسشاكرهناء36كتلة الوارثون265

8ذكرصالحمهديعدنانسامر59كتلة الوارثون265

6انثىحيالجربجاسمدنيا82كتلة الوارثون265

5ذكرشبلهيكلحسنباسم71كتلة الوارثون265

4ذكرعليجعفرمحسنعلي66كتلة الوارثون265

4ذكرشرهانزغريغازيزياد73كتلة الوارثون265

4انثىزفرجربمطشرختام56كتلة الوارثون265

4ذكرمحمدقاسمفليحاحمد58كتلة الوارثون265

3انثىقدوريعبدالجبارطالبهالة68كتلة الوارثون265

3ذكرنجرسحميدحسنيسامي30كتلة الوارثون265

3ذكرملكصفرقنربحسني79كتلة الوارثون265

3ذكرعبودغليمعبدالزهرةحيدر47كتلة الوارثون265

3انثىالميعبدامرينضال28كتلة الوارثون265

1انثىشاكرعليزيدانرجاء84كتلة الوارثون265

1ذكرفلحيمهديحبيبعلي86كتلة الوارثون265

1ذكرفارسغضبانعبدالحسنمحمد83كتلة الوارثون265

0ذكرعبدالرزاقغضبانحيدرماجد85كتلة الوارثون265

0انثى حسنيفاضلشيماء88كتلة الوارثون265

0انثىمحمدقاسمجباراحالم60كتلة الوارثون265

1,009ذكرعبدذيابحماديادهم1كتلة املجد املستقلة278

598ذكرذيابحسنشمرانمحمدعلي3كتلة املجد املستقلة278

434ذكرحديداحمددحامرعد25كتلة املجد املستقلة278

339ذكرجاسماحمدسلمانطالل13كتلة املجد املستقلة278

303ذكرعبداهللعلياحمدسعد2كتلة املجد املستقلة278

295ذكرعباسعوادعايداحمد14كتلة املجد املستقلة278

250ذكرفليحجميلتركيكاظم6كتلة املجد املستقلة278

177ذكرعريمعبداهللخليلعبداهلل19كتلة املجد املستقلة278

163ذكرجهادجربراضيسيف7كتلة املجد املستقلة278

159انثىعزيزجاراهللعبودندى4كتلة املجد املستقلة278

147ذكرجهفمحمدحسنياسني17كتلة املجد املستقلة278

133ذكرمحمدعبداهللابراهيممحمد30كتلة املجد املستقلة278

132ذكرعابرركادنوافسالم29كتلة املجد املستقلة278

105ذكرجاسمعباسمحمدسعد21كتلة املجد املستقلة278

95انثىناصرلطيفخلفمنار28كتلة املجد املستقلة278

86ذكرمحمدعليمهديعباسسالم31كتلة املجد املستقلة278

72ذكرحبيبعبدالجبارصادقفائق22كتلة املجد املستقلة278

67ذكرمهديعبودفاضلطارق33كتلة املجد املستقلة278

66انثىعبودعبدالباقيابراهيماسماء24كتلة املجد املستقلة278

48ذكرصربيايوبقتيبةزياد34كتلة املجد املستقلة278

46ذكرمطلوبحسانيعبدالرزاقفالح5كتلة املجد املستقلة278

32ذكرجاسممحمودحسنيعباس10كتلة املجد املستقلة278

29انثىعلينديممحمودوفاء16كتلة املجد املستقلة278

22انثىمحمدجاسميونسوسن20كتلة املجد املستقلة278

20ذكربطيحسنييونساياد18كتلة املجد املستقلة278

11انثىعليخضرفاضلفاضلة12كتلة املجد املستقلة278

8انثىجمعةنعمانيونسفريال35كتلة املجد املستقلة278

7ذكرحسنيمحمدعليصفاءنصري27كتلة املجد املستقلة278
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4انثىاحمدجاسمدعنيانتصار36كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

4انثىسالممحمودصباحسؤدد111كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

4انثىمحمدزايرهاملامرية100كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

4انثىيحيىسعيدطارقانتصار32كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

4ذكرسالمصالحمحمدعثمان90كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

4ذكرعلوانحسنمحمدحسام الدين43كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

4ذكرعليعبدسبععماد77كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3انثىعباسخضريعليانس88كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3ذكرعليعبدالوهابعليعبدالوهاب53كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3ذكرصالحعبودنجمسمري65كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3انثىجاسمشاكرفاروقامل64كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3انثىعبدالكريمرجبصباحنجوان72كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3ذكرحمدمهوسجهادجمال39كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

3انثىعايدخميسابراهيمسميعة16كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2انثىمحمدكاظمجوادبشرى102كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرمحموداحمدعبدالحميدخالد98كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرسالمصالحمحمدعادل89كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرسلمانعباسخضريفرزدق34كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرحسنيعليمبدرمحمد85كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2انثىسلمانبريساحمدفردوس60كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرساجتغافلجاسمثامر70كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2انثىاحمدعيسىعمرانبان113كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2انثىجودةجبارفرجنجاة104كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2انثىسلمانحسنيمحمدباسمة103كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرحمدابرهيمخليلاسماعيل30كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

2ذكرنعيمعليطاهرهاني83كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1انثىاحمدمحمدفرحانفضيلة110كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1انثىسلمانحميدعبدالفتاحاحالم28كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرغربصالحسلومسماح57كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1انثىحسنيمنصورمحمودفيحاء76كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1انثىعبدحمودغديرخالدرسل56كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرضيدانراشدمحمدمالك79كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرعليعبدعلياسعد86كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرلفتةحميدشاكراحمد101كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرحسنيتركيخليلزياد75كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرعيدانمرعياسعدرغد95كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرابراهيمنجمرمضانسعد105كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1انثىاحمدمطلكعبدزينب80كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

1ذكرشومانمعيديمضرعدنان97كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىماضيمشكورمتعبفائزة40كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىحسنيموسىعبدسناء106كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0ذكرطعمةفرحانناجيعبدالجبار78كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىريسانعليحسنفطيم107كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0ذكرعباسعبدالحسنخضرياحمد94كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0ذكرعليكريمشهيدحازم87كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىحماديعبدجبارسعاد109كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0ذكرسالمصالحمهديخالد81كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىهاشمطارقزيادمينا92كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىحميدرشيدعبداملجيدرجاء112كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىعليدلزعبداحالم84كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0ذكركاظمعبيداصلبيعلي66كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0ذكرعيدانفاضلزايدفاضل93كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

0انثىحسناحمدعادلعذراء108كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

627ذكرجاسممحمدحسنيجبار1ائتالف الرفاه والسالم 229

420ذكرسعدجميلفنجانمحسن10ائتالف الرفاه والسالم 229

188ذكرفليحعبودنجمعلي2ائتالف الرفاه والسالم 229

152ذكرصبيحسريعبدالسادةجبار14ائتالف الرفاه والسالم 229

136ذكرحسنيمحمداسماعيلعبدالحسني22ائتالف الرفاه والسالم 229

120ذكرمخربعباديعباسثائر3ائتالف الرفاه والسالم 229

113ذكربنيةمشحوتحسنيعلي6ائتالف الرفاه والسالم 229

104ذكرحسنيفليحصبارقاسم15ائتالف الرفاه والسالم 229

75ذكرهاديصربيجاسملؤي9ائتالف الرفاه والسالم 229

66انثىنزالصالحاحمدعبري4ائتالف الرفاه والسالم 229

51ذكركاظمحسنيعجاجعدنان5ائتالف الرفاه والسالم 229

44ذكردوحيالزمجارححسن25ائتالف الرفاه والسالم 229

39انثىعبدعليعيالحسنيدعاء20ائتالف الرفاه والسالم 229

36ذكردراجخنجرغنيامجد18ائتالف الرفاه والسالم 229

34ذكرعباسديكانعبدالغنيسعد11ائتالف الرفاه والسالم 229

28ذكرجربفهدمحمدرياض23ائتالف الرفاه والسالم 229

24ذكرمحمدعليحسونمهديمحمد26ائتالف الرفاه والسالم 229

19ذكرجاسمعباسخضريغالب21ائتالف الرفاه والسالم 229

16انثى عجيلرشيدذلفاء27ائتالف الرفاه والسالم 229

16ذكرمذكورزاملكوكزجاسم17ائتالف الرفاه والسالم 229

14ذكرضعنيعيديجباراسماعيل7ائتالف الرفاه والسالم 229

13انثىخلفرسولجربحكيمه16ائتالف الرفاه والسالم 229

12انثىعطوانعجيلرشيداقدام8ائتالف الرفاه والسالم 229

11ذكرشطبعباديهاديمحمد19ائتالف الرفاه والسالم 229

11انثىحسنسعديمحمدسلمى24ائتالف الرفاه والسالم 229

10انثىعليعبدالرضامصطفىمنى12ائتالف الرفاه والسالم 229

8ذكرخلفدرويشجاسمخضري13ائتالف الرفاه والسالم 229

220انثىجبارةحليحلعيدانأمرية3كتلة التضامن املستقلة 244

113ذكرمحمدعبدالحسنيعزيزسعد10كتلة التضامن املستقلة 244

78ذكرفرجطاللصباحسليم50كتلة التضامن املستقلة 244

67ذكرعليجاسمكاظمجواد20كتلة التضامن املستقلة 244

63انثىحسنمحمدهادياسماء15كتلة التضامن املستقلة 244

59ذكرعونجعفرناصرغسان14كتلة التضامن املستقلة 244

55انثىمحمدحسنيرزوقيزهرة48كتلة التضامن املستقلة 244

54انثىزيدانعبداالمريعبدالصاحبابتسام18كتلة التضامن املستقلة 244

38ذكرشوكتعيسىماهودهاشم62كتلة التضامن املستقلة 244

37ذكرطالبعبدالحميدهاديحسني11كتلة التضامن املستقلة 244

37ذكر حسنيعبدناصرسعدي26كتلة التضامن املستقلة 244

36انثىعمرانرشيدسليمرجاء58كتلة التضامن املستقلة 244

35ذكرجربحسنيمحيعبدالحسن29كتلة التضامن املستقلة 244

34انثىعبدالحسنيمحسنيحيىخديجه39كتلة التضامن املستقلة 244

33ذكرجريدةسلمانمحمودجعفر43كتلة التضامن املستقلة 244

30ذكر اسماعيلمحمد عليحسني8كتلة التضامن املستقلة 244

25ذكرعليعبدمجيدعدي7كتلة التضامن املستقلة 244

25ذكرعليعبدحسنيعلي19كتلة التضامن املستقلة 244

25ذكرميس الربيعيسواديمهلهلحميد49كتلة التضامن املستقلة 244

22ذكرحسنذيابعدنانهاني43كتلة انفتاح247

22انثىمصلححسنيحسنملياء72كتلة انفتاح247

19ذكرعبدالحسنيمحمدكريمعلي7كتلة انفتاح247

18انثى حميدصبيحندى16كتلة انفتاح247

18انثىغانمعبداهللصباحسهام12كتلة انفتاح247

17ذكرجاسممحمودعبدالسادةطارق34كتلة انفتاح247

17ذكرعلينعمهكاطعسعد75كتلة انفتاح247

17ذكرعبدمحمدعبدالرزاقمحمود67كتلة انفتاح247

16ذكررزيجحمديسلمانعلي57كتلة انفتاح247

16ذكرحيدرحرزمزهرسامي69كتلة انفتاح247

14ذكرراشدجويعدجاسمعماد50كتلة انفتاح247

14ذكرمشيلشحيلمطلبباسم38كتلة انفتاح247

14انثىعباسجوادسلمانحليمة84كتلة انفتاح247

13ذكرفزعمحيسنطعمهعبدالزهرة97كتلة انفتاح247

11ذكرعليكاظمجابرمعن22كتلة انفتاح247

11ذكردفاربندرعبداهللجعفر90كتلة انفتاح247

10انثىكاظمعبداهللقيسايناس76كتلة انفتاح247

9ذكرشفلنايفعطوانعبدالجبار41كتلة انفتاح247

8ذكرجيادمهديصالحسعد21كتلة انفتاح247

7ذكرعليسعدونبدروسام37كتلة انفتاح247

7انثىيعقوباسكندروداددوسر40كتلة انفتاح247

5ذكرمحمدحسنفالحبرع70كتلة انفتاح247

5ذكرخلفنشميحسنمنيب18كتلة انفتاح247

5انثىمهديعبداملنعمعادلتغريد28كتلة انفتاح247

5ذكرراهيعادلجبارعلي42كتلة انفتاح247

5ذكرحسنيحيىساميخالد46كتلة انفتاح247

5ذكراحمدحسنيحبيبصاحب31كتلة انفتاح247

4ذكرزعالنابراهيمخرييمهيمن27كتلة انفتاح247

4ذكرنايفعطوانعبدالجبارمهند82كتلة انفتاح247

4ذكرسلمانخزاركومانحاتم85كتلة انفتاح247

3ذكرزغريصانتكاظمعلي45كتلة انفتاح247

3ذكرجبارةعباسفؤادرزاق62كتلة انفتاح247

3ذكراحمدابراهيممحمودمحمد63كتلة انفتاح247

2ذكراحمدمصطفىعبدالوهابعلي73كتلة انفتاح247

2ذكراحمدمصطفىعبدالوهابباقر54كتلة انفتاح247

2انثىمفتنلعيبيجهاداناس60كتلة انفتاح247

2انثىكاظمعبداهللقيسجمانه88كتلة انفتاح247

2ذكرماردمحمدرعدفراس81كتلة انفتاح247

2انثىصيدانفرحانعليويعواطف44كتلة انفتاح247

2ذكرياسخضرجعفرماهر98كتلة انفتاح247

1انثىمفتنالعيبيصبحياسراء92كتلة انفتاح247

1ذكرفالحجبارعبدالستارحيدر87كتلة انفتاح247

1انثىعويدحسنفالحاسراء32كتلة انفتاح247

1انثىمفتنلعيبيصبحياالء100كتلة انفتاح247

1ذكرمانعجباركريمسعيد89كتلة انفتاح247

0ذكرخليفغزايعبدمحسن66كتلة انفتاح247

0ذكرفزعمحيسنطعمهمحمد86كتلة انفتاح247

0انثىموسىعبدالصاحبمحمدوطن80كتلة انفتاح247

0ذكرعبدهاشممحمدثائر83كتلة انفتاح247

0ذكرعطيهزويرجربستار99كتلة انفتاح247

0ذكرحسنيعليعبيدجبار61كتلة انفتاح247

0ذكرملكيوسفخضرعالء91كتلة انفتاح247

531ذكرعليحسنيعليحسني5كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

258ذكرخلفزيدانكاظمثامر1كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

226ذكرخضريفيصلغازيرافت31كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

209ذكرجميلعبداهللعبوداركان3كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

193ذكرحميدعليحسنفالح15كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

151ذكرخلفعبودرشيدحسني69كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

134ذكرسفيححسنجربعبدالكريم11كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

88انثىمهديابراهيمعبدالصاحبهنادي12كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

82انثىمنصورحسنكريمدالل4كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

61ذكرمعجلكزارثجيلعادل54كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

59ذكرمحمدعليحسنيصالح19كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

54ذكرتبنةعبداهللمجيدعقيل49كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

46انثىشهابمجيدجمالايمان7كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

42انثىعنازحمدهنديحنان24كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

37ذكرابراهيمخليلاسماعيلعبدالسالم37كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

36ذكربراكحمودعليعامر73كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

35ذكرحسنيمهديعبدالرضاباسل26كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

33ذكرشجرجربنعمةجاسم47كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

32ذكرجيادعبيدشاكرمحمود41كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

30ذكرقاسمعبداملجيدغانمميسر61كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

29ذكراحمدابراهيممحمدحامد46كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

29ذكرغربيسالمرشيدامني55كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

21ذكرسلمانداودمهديصالح23كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

21ذكركاظمجوادكريمجميل22كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

20انثىفرحانعثمانجدوعمنال8كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

19ذكرقادرياسنيعبداملهديمهيمن51كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

16ذكراحمدجاسمنصيفعدنان13كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

13ذكرعليمصطفىمجيدحميد91كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

10ذكرنايفعيسىمحمودمحمد17كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

10ذكرمحمدحسنيعالءغسان35كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

9ذكرعليحسنينورياركان38كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

9ذكرعليكطيشدحاماحمد59كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

9انثىاحمدمحمدعيدانندى20كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

8ذكرمحمدشلشهاديمحمد99كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

8ذكرزبولعباسعبداملهديظافر71كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

8ذكرمجيدجابرعبدالقادرسعد45كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

8ذكرصالحمحمدعليحازم62كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

7انثىابراهيمحموديصبيحجنان48كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

7ذكرسلمانمحمدصالحوسام58كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

7انثىحاجميوسفعيسىفضيلة68كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

7ذكرخلفابراهيمعبدالحليمغزوان29كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

7ذكرسليمانكنعاناحمدرياض50كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

6ذكرنايلخلفاحمدسالم33كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

6انثىحسنقواماسامةقدس44كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

5ذكرحنضلخليويمحيسنفواد63كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

5ذكركعيدعباسخضريوافق67كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

5انثىجوادكاظمعامرثروت96كتلة بغداد الوطنية املستقلة252



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

15انثىعزيزصالححبيبسلوى10تيار املرأة املستقل281

9انثىعليعبدالحسنصبارزينب13تيار املرأة املستقل281

9انثىعبيدكلبوشكريمهناء11تيار املرأة املستقل281

6انثىمصطفىيوسفمصطفىسمرية14تيار املرأة املستقل281

556ذكرسادهعلوانحبيبعبداالمري1حركة شباب دولة سيادة القانون240

83انثىحماديوناسعاصمخلود3حركة شباب دولة سيادة القانون240

47ذكرعبداللطيفتوفيقمحمدطي2حركة شباب دولة سيادة القانون240

98ذكرعبداهللعيدانصربيعالء2ملتقى قبائل نخوة العراق200

29انثىدهشمحمدحسنعذراء4ملتقى قبائل نخوة العراق200

15انثىابراهيماسماعيلاحمدايمان3ملتقى قبائل نخوة العراق200

336ذكرعنادسلطانفرحانكريم1التيار املهني املستقل204

145ذكرروضانسعيدعنادعلي2التيار املهني املستقل204

99ذكرحسنكاظمسليمسعد6التيار املهني املستقل204

68ذكرمحمدحاويمخيلفمحمد3التيار املهني املستقل204

59انثىعبداهللمنخيجودةوردة4التيار املهني املستقل204

35انثىرجبعبدخضرافراح7التيار املهني املستقل204

14انثىمطلكسالمحمزةنجود5التيار املهني املستقل204

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة دهوك

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

29,468انثىخالدابراهيمنجيبنجيبة22الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

27,571ذكرمعروفاسماعيلعبداهللخسرو1الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

23,859ذكريونسمحمدجانوريناس10الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

21,164ذكرعبدالعابدشوكتبنكني5الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

20,372ذكرعليعيسىحسنياسالم2الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

18,724ذكرطاهرحاجيطاهرعثمان16الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

17,574انثىبرييدينوعبدالرحمنشرين12الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

16,645ذكرمالكسرحاناحمدسرحان11الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

15,756ذكرمحمدمحمودزبريفرزنده19الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

15,379ذكرفتاحموسىخالدعبدالوهاب14الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

15,356ذكرمحمدبديعمرشدخسرو7الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

13,886ذكرفنديعمرعبدالكريمصالح13الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

10,461ذكرشكريمحمد سعيدعبدالجليلمحمدسعيد21الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

9,835ذكرمصطفىخالداحمدمحمد20الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

9,815ذكرمريزاعمرادمجميل8الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

9,681انثىسفررمضانحسنشبال9الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

8,583انثىابراهيمكوتيخلفناهدة18الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

7,075انثىياسنيعبدالوهابياسنيريزان3الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

6,975انثىمحمدبريندارعارفنازدار15الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,408ذكركلشاسماعيلكلشفخري17الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,300انثىرشيدفرمانخواستيرشيدة6الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,369ذكرحاجيبدريعبداهللبدرخان4الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

51,358ذكرسيدومحمداحمدجمال1يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

6,628ذكرمحمدخليفةعبداملغيثبهاءالدين2يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

6,318ذكرعليمحيعبداهللنجيب3يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

4,198ذكرسليمانمصطفىعبدالقادرسامي11يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

2,865ذكراحمدسعيديحيىطه5يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

2,762ذكرعثمانشكريطهعبدالواحد13يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,849ذكرعبداهللصالححسنيمهدي7يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,156ذكرعليجاسمحاجيديوالي6يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,044ذكرمحمدعبداهللعبدالصمدخالد9يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

997ذكرمحمدسعداهللمحمدسربست10يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

525انثىقادرسليمحاجياسيا8يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

414انثىقادراحمدمحمدسرو4يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

211انثىحسنمحمدخليلشيماء14يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

101انثىعمرمحمد سليمغفارخديجة12يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

3,715ذكررشيدعبداهللعثمانمحسن1يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,386ذكرمحمداسماعيليونسسريوان6يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,960ذكرخالدناوخوشخالدحسني19يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,915ذكراحمدعوزيررشيدعبدالخالق2يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,658ذكرمحمدسليمانزرارردوان13يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,356ذكراحمدظاهرسليمانخورشيد10يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,039ذكرحسنعيدوحسنقادر3يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,984ذكرمحمدظاهرطاهراسماعيل5يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,745ذكرعسكرصالحمحمدامنيكوفان17يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,730ذكرحميدصالحرمضانزكي7يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,325ذكرشاهنيعثمانمحموداديب21يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,241انثىهندييجمعةسليمانكليزار20يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,086ذكرعبداهللمحمدامنياحمدديار11يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,012انثىعبداهللاحمدحسنيسناء22يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

961ذكرخليلطيبفتاحطه14يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

751انثىامنيحاجيابراهيمكه و4يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

647ذكرغازيعيسىابابكرايوب18يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

530انثىقادرحسنيطاهرسيسن16يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

366انثىياسنيصالحمحمد رشيدنوال8يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

265ذكرمرادمحمدمردانميهفان15يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

209انثىعبدالرحمنامنيعادلمريم12يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

196ذكرطاهرحاجيخالدهمزة9يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

9,144ذكرجهورشيخومصطفىحجى1طوران )التغيري(234

3,638ذكرعليبريموسانورجميل2طوران )التغيري(234

2,491ذكرموسىسعيدياسنيعبدالوحيد3طوران )التغيري(234

964انثىمحمداسماعيلمحمدفاطمة4طوران )التغيري(234

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
2,021ذكرمحمدصالحعبداهللزبريعبدالبديع1كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
528انثىمحمدحسنصالحمحمدرقيه2كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
88ذكرحجيعبدالجبارجتوبشار3كوردستان/عيَراق (

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
155ذكرحسناحمدطاهرطارق1ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
76ذكرقاسمكريم خانظاهرنهاد2ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
56ذكرابابكرعمرسعديصباح5ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
54انثىصمددرويشمحسنفائزة4ديموكراتى كوردستانى

185انثىعبدالرحمنعبدالخالقناف خوشبريى فان1برييفان نافخوش نقبي216

24ذكرحسنيناصرنوريصفاء38كتلة التضامن املستقلة 244

23انثىعويزراضيبكرنزهة24كتلة التضامن املستقلة 244

21انثىعباسعبدنجمفوزيه42كتلة التضامن املستقلة 244

21ذكرتاليخلفمحمدمازن17كتلة التضامن املستقلة 244

21انثىعبدالفتاحمحمودعبداهللملياء6كتلة التضامن املستقلة 244

21ذكر سلمانجاسمعالء37كتلة التضامن املستقلة 244

19ذكر محمودمحي الديناياد4كتلة التضامن املستقلة 244

18ذكرعسافخدامعبيدرافد2كتلة التضامن املستقلة 244

17ذكرسلمانمهديعبداهللاحمد53كتلة التضامن املستقلة 244

16ذكرعونعبدصالحصالح13كتلة التضامن املستقلة 244

16ذكرحسنيموسىمحمداموري5كتلة التضامن املستقلة 244

16ذكرعبداهللاحمدعبدالواحدحمدي32كتلة التضامن املستقلة 244

16ذكرعليمحسنعلينزار28كتلة التضامن املستقلة 244

15ذكرعجيلطاهرحاتمحسن40كتلة التضامن املستقلة 244

15ذكرطاهرصالحقاسمقصي23كتلة التضامن املستقلة 244

14ذكرحسنيعطيةفرجودود31كتلة التضامن املستقلة 244

13انثىيوسفسيدعليانتصار57كتلة التضامن املستقلة 244

12انثىعبدكاظمحمزهاثمار45كتلة التضامن املستقلة 244

11انثىعلياحمدمعنيزينب21كتلة التضامن املستقلة 244

10انثىبشريعمرانحسنانوار9كتلة التضامن املستقلة 244

9انثىعليجسامعبدالحسنيانتصار36كتلة التضامن املستقلة 244

9ذكرعليرجبقاسمرضا41كتلة التضامن املستقلة 244

9انثىحسونعبدعليمحمودهيام25كتلة التضامن املستقلة 244

9ذكر نعمهسالمسراج الدين47كتلة التضامن املستقلة 244

9ذكرعليويسلمانسوسةسعد22كتلة التضامن املستقلة 244

8انثى عبداهللصحبتحنان30كتلة التضامن املستقلة 244

7ذكرشفيقراضيرزوقينايف46كتلة التضامن املستقلة 244

6ذكرعبداهللسهيلعبداهللمحمد63كتلة التضامن املستقلة 244

6ذكرعويدحمودعبدالواحدفائز60كتلة التضامن املستقلة 244

6ذكرخلفاسدعباسمحمود16كتلة التضامن املستقلة 244

5ذكرمحمدعذابعباساختيار34كتلة التضامن املستقلة 244

5انثىرحيمحمزةعبدالقيسصفية 61كتلة التضامن املستقلة 244

4انثىابراهيمكاظممحمد جوادجنان12كتلة التضامن املستقلة 244

4انثىشعيبسلوممحمدنجاة33كتلة التضامن املستقلة 244

4انثىداودعباسعبدالخالقمنى54كتلة التضامن املستقلة 244

3انثىكاظمجوادمحمدضمياء27كتلة التضامن املستقلة 244

3ذكرمجيدحسن محمداثري51كتلة التضامن املستقلة 244

1ذكرمراحخلفعليمحمد55كتلة التضامن املستقلة 244

0ذكرعمرانشاكرحسنضرغام52كتلة التضامن املستقلة 244

0ذكرعمرانشاكرحسنياسر56كتلة التضامن املستقلة 244

0ذكرناصرحسنيطهحسني59كتلة التضامن املستقلة 244

0ذكرعليعزيزعليمحمد35كتلة التضامن املستقلة 244

470ذكرعبدالرضاجبارةرحيمفاضل1كتلة الراية الخفاقة285

327ذكرسديرةعليعامررحيم2كتلة الراية الخفاقة285

186ذكرعنادمحمدجاسمعادل20كتلة الراية الخفاقة285

103ذكرمباركريحانقندحاتم22كتلة الراية الخفاقة285

96انثىشراويمنصورناظمبشرى6كتلة الراية الخفاقة285

89انثىسلمانغالمفهدبدرية3كتلة الراية الخفاقة285

60ذكركاصدلفتةحميدكريم29كتلة الراية الخفاقة285

52انثىعليويبرغشجليلالهام15كتلة الراية الخفاقة285

50ذكرحسنيابوكطيفمحمدكاظم25كتلة الراية الخفاقة285

50انثىمونسحطابجاسمهدى23كتلة الراية الخفاقة285

38ذكرصيهودمطريحسونكريم4كتلة الراية الخفاقة285

35ذكرحسنيرسنيوسفباقر11كتلة الراية الخفاقة285

24ذكرسلمانعبدكاظمحسن7كتلة الراية الخفاقة285

15انثىمحيسنعبدعليكاظمزينب19كتلة الراية الخفاقة285

14ذكرمرتضىعليمحمدعلي18كتلة الراية الخفاقة285

14انثىحسنيعليعباسمنى12كتلة الراية الخفاقة285

12انثىمحمودبالسماكرممي30كتلة الراية الخفاقة285

11ذكراحمدجالبشامخفيصل8كتلة الراية الخفاقة285

10ذكرداغرعجالنشرهانحسن5كتلة الراية الخفاقة285

7ذكرمرتضىسيدعليسيدمحمدفتحي17كتلة الراية الخفاقة285

6انثىطاهرجوادهاديزهرة28كتلة الراية الخفاقة285

4ذكرمرتضىسيدعليسيدمحمديثرب31كتلة الراية الخفاقة285

4انثىسلماننايفعليسحر33كتلة الراية الخفاقة285

3ذكرجاسممحمدحمودعباس13كتلة الراية الخفاقة285

3ذكركريديسيدجلوبسيد10كتلة الراية الخفاقة285

2ذكرمنشدشويعخنصريالزم21كتلة الراية الخفاقة285

2ذكرسلمانعبدكريمجمال26كتلة الراية الخفاقة285

2ذكرلفتةغافلفاضلابراهيم9كتلة الراية الخفاقة285

1ذكرجبارةبريجحسونيوسف14كتلة الراية الخفاقة285

1ذكرعطيةاكريمعبدالحمزةعالء27كتلة الراية الخفاقة285

0ذكرعبيدمشرييحسنحمودي24كتلة الراية الخفاقة285

391ذكرمحمدقادرسعيدرشدي1قائمة عراق الخري والعطاء250

76ذكرحسنعباسخضريعباس2قائمة عراق الخري والعطاء250

65ذكرعليتوفيقمزهرامري5قائمة عراق الخري والعطاء250

52انثىاحمدمحمدناصروسن6قائمة عراق الخري والعطاء250

47انثىمحمدعبدالوهابداودازهار4قائمة عراق الخري والعطاء250

18انثىمحمدجاسمعبداهللسوسن7قائمة عراق الخري والعطاء250

16ذكرهاللحمودطهسالم3قائمة عراق الخري والعطاء250

13انثىحسنيعلوانابراهيمخلود8قائمة عراق الخري والعطاء250

474ذكرراضيحسونيفليحنصري1حزب الداعي272

62ذكرشاللعلياسماعيلعماد2حزب الداعي272

32انثىحسنيكريمطالبحوراء7حزب الداعي272

31ذكرمحمدجاسمابراهيمعبدالكريم3حزب الداعي272

23ذكرمحمدجاسمعبدالستاراثري5حزب الداعي272

16ذكرحنونكاظمعبدالزهرةصباح6حزب الداعي272

15انثىحسنيناصرعليزينب4حزب الداعي272

1ذكرنديممحمودشاكرسامي42كتلة بغداد الوطنية املستقلة252

239انثىملكحسنخورشيدندى1تيار املرأة املستقل281

85انثىصالحعلوانعبداإللهسحر5تيار املرأة املستقل281

60انثىسلمانعصفوركنعانأمرية2تيار املرأة املستقل281

52انثىصالحعبداهللاحمدفائزة3تيار املرأة املستقل281

47انثىعباسعبدحمزةإيمان4تيار املرأة املستقل281

36انثىرشيدكريمكاملثامره7تيار املرأة املستقل281

34انثىكاظمجوادفائقبراق6تيار املرأة املستقل281

27انثىفريححسنكاظمسعاد8تيار املرأة املستقل281

18انثىحبيبجوادعلياهداف12تيار املرأة املستقل281

18انثىوهيبطالبماجدرنا9تيار املرأة املستقل281



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

1,100ذكرابراهيمعبداحمدقاسم15ائتالف املواطن 273

1,061ذكرعنيزكايمعباسفضل اهلل9ائتالف املواطن 273

1,017ذكرغاويعبداحمدياسني27ائتالف املواطن 273

629ذكرنصيفجبارمهدينهاد7ائتالف املواطن 273

485ذكركاظمفاضلشهيدحسن13ائتالف املواطن 273

475ذكرويسهاديخالدحسني18ائتالف املواطن 273

394ذكراحمدعبدعباسجاسم19ائتالف املواطن 273

363ذكرحسنيناصرعبدالكريممهدي21ائتالف املواطن 273

324ذكرمحمدناجيطاهرمؤيد6ائتالف املواطن 273

320ذكرموسىكاظمطالبعقيل22ائتالف املواطن 273

179انثىعليمحمدازركحمدية 12ائتالف املواطن 273

175ذكرمحمدنجمحسنيسعيد25ائتالف املواطن 273

144انثىمحمدفاضلعباسمديحه28ائتالف املواطن 273

134انثىعزيزعليمحمدشذى24ائتالف املواطن 273

104انثىكاظمحسنابراهيمنوال20ائتالف املواطن 273

62انثىشهابخلفحسنزهرة16ائتالف املواطن 273

34ذكرضاحيعليعبدجابر23ائتالف املواطن 273

4,152ذكرحسونعبداهللكاظمبرهان24ائتالف االحرار 214

3,372ذكرجدوعمدبابراهيمشعالن1ائتالف االحرار 214

3,019ذكرخضرينزالعباسخضري2ائتالف االحرار 214

2,623ذكرحسونعلوانكاظمعالء6ائتالف االحرار 214

2,195ذكرحسونعزوبيجاسمقاسم3ائتالف االحرار 214

1,965ذكرشاللجوادساميجالل11ائتالف االحرار 214

1,919انثىعبدعليمهديحسنهوازن4ائتالف االحرار 214

1,894ذكرشايعكريميتيمرائد10ائتالف االحرار 214

1,861ذكركاظممحمدغزالغسان7ائتالف االحرار 214

1,721ذكرمشخالبندرحميدمصلح9ائتالف االحرار 214

1,203ذكرمحمدعليهاديفالح5ائتالف االحرار 214

1,188انثىعبداهللعمرانعيسىهديل19ائتالف االحرار 214

1,173انثىكاظمجوادتركانكريمه8ائتالف االحرار 214

1,146ذكرعليحسنيمحمدهاديحيدر25ائتالف االحرار 214

1,129انثىمطلكمحمدعبدزينب12ائتالف االحرار 214

872ذكرمحمدجاسمعليعقيل14ائتالف االحرار 214

482ذكرخلففارسدحامفاضل13ائتالف االحرار 214

272انثىعباسعبدعليانعام23ائتالف االحرار 214

166ذكرردينيعباسعبودحازم21ائتالف االحرار 214

153ذكرسعدحسنينايفحسن22ائتالف االحرار 214

138ذكرسعيدعليعزيزعباس18ائتالف االحرار 214

104ذكردروشعباسحبيبفراس17ائتالف االحرار 214

95ذكرجوادكاظمهاديثائر20ائتالف االحرار 214

75انثىكريماسماعيلجليلفاطمه26ائتالف االحرار 214

62انثىال حمدمحمدابراهيمنداء27ائتالف االحرار 214

17انثىعليمحمدعباسليلو28ائتالف االحرار 214

4,473ذكرخلفصالحمعنمضر6ائتالف ) كفى ( 260

4,294ذكرخلفحميداحمدعبداهلل5ائتالف ) كفى ( 260

2,624ذكرصالحيوسفجمعةطالل13ائتالف ) كفى ( 260

1,879ذكرسبعمحمدابراهيممرتضى2ائتالف ) كفى ( 260

1,606ذكرعمرانعبدعليعبدالكريمعدنان28ائتالف ) كفى ( 260

1,539ذكرمحمودامنيمحمدخالد10ائتالف ) كفى ( 260

1,488ذكرعبداهللسعيداحمدزياد3ائتالف ) كفى ( 260

1,482ذكرمحسنعليحميدعدنان1ائتالف ) كفى ( 260

1,346ذكرحسنياحمدعبدالكريمبهاءالدين11ائتالف ) كفى ( 260

1,223ذكرحمدفرحانابراهيماسماعيل14ائتالف ) كفى ( 260

1,125ذكرظاهرعلوانحسنيحامد22ائتالف ) كفى ( 260

409ذكرامنيواديكريمجليل17ائتالف ) كفى ( 260

367ذكرصالحعبداهللحميدمحمد21ائتالف ) كفى ( 260

305ذكرصالحخليلمحمدهزبر26ائتالف ) كفى ( 260

237ذكرجوادعاصياحمدمحمد7ائتالف ) كفى ( 260

220ذكرعليعزيزعليمؤيد23ائتالف ) كفى ( 260

164انثىحسنيناصركاظمعائدة12ائتالف ) كفى ( 260

140انثىكاظمحسنياحمدناهدة20ائتالف ) كفى ( 260

134ذكرخليلاسماعيلحسنينوري25ائتالف ) كفى ( 260

97انثىصفوكحسنيعدنانمنى24ائتالف ) كفى ( 260

92انثىابراهيماحمدشهابرجاء8ائتالف ) كفى ( 260

83انثىبكرعباسمحمدنور4ائتالف ) كفى ( 260

82انثىمحمدعبدالرزاقعبدالستاركدار16ائتالف ) كفى ( 260

41ذكرحمدعلواحمدعدنان18ائتالف ) كفى ( 260

31انثىعليخزعلقصينغم27ائتالف ) كفى ( 260

5,617ذكرنصيفحميدصابرمؤيد1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,726ذكرعبدالحسنهزبرحامد3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,639ذكرعباسخلفحسنيعدنان6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,434انثىالحاجمتوفيقصايفمنى4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,375ذكرعبدالحسنمهديعبعوبمهدي5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,007ذكرجوادكاظمجوادعلي2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

562ذكرعوادفياضابراهيمعلي7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

440ذكرحسنيعلوانحسنيعلي9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

424ذكرمهيهيصيهودمحسنحسن15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

402ذكرفحلسمريكيطانمناف10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

335ذكرعبودمجيدعبدربهسامي17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

326انثىجيادرويضقاسمهناء12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

318ذكرمحمودحسنحكمتساجد22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

295ذكرنزالخلفزيدانحامد19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

290انثىعبودعليقاسمايناس8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

278ذكرشهابزين العابديناكرمعلي13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

194ذكرقاسملطيفكريمعماد11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

170ذكرحسونيعبداهللاحمدشهاب27تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

140ذكرغباشحزيمفالحسعد26تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

137ذكرعليويمحمودشاكرجمال14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

135انثىسلمانعبدجربملياء16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

130ذكرمحمدحميدقاسمعلي21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

122ذكرهاشمجوادجاسميحيى23تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

118ذكرجمعةمحمدهاشمصفاء25تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

89انثىخميسمحمدسلطانسلوى20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

25انثىعلوانهاديحسنيضمياء28تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

11انثىكاظمجعفرمحمودباهرة24تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

11ذكرمحمدعلوانجبارعبدالستار18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

8,081ذكرعبداهللخيزرانحبيبمازن1ائتالف العراق 262

1,745ذكرعبداهللمحمدحميدصالح6ائتالف العراق 262

1,367ذكرجاسماسماعيلجاسمرعد2ائتالف العراق 262

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة دياىل

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

33,562ذكرسلمانحسنيعزيزعمر10ائتالف دياىل هويتنا 246

28,939انثىمانعمنهلزيدناهدة4ائتالف دياىل هويتنا 246

16,042ذكرعامردرويشمزاحمصالح7ائتالف دياىل هويتنا 246

13,552ذكرناصراحمدعبداهللسليم1ائتالف دياىل هويتنا 246

9,582ذكرعوادكاظمحميدرعد2ائتالف دياىل هويتنا 246

6,222انثىعبدالحسنيعبداملجيدسعيدغيداء6ائتالف دياىل هويتنا 246

4,711ذكرمحمدمجيدعبدحسني22ائتالف دياىل هويتنا 246

4,486ذكرعبداهللخيزرانحبيبعامر5ائتالف دياىل هويتنا 246

4,122ذكرعيسىخليلاسماعيلخالد21ائتالف دياىل هويتنا 246

3,945ذكرمصطفىاسماعيلعثمانمحمد3ائتالف دياىل هويتنا 246

3,437ذكررشيداحمدعلياياد18ائتالف دياىل هويتنا 246

3,422انثىزعيربجمعةمتعباشواق20ائتالف دياىل هويتنا 246

3,328انثىمحمودعوادناجحتيسري12ائتالف دياىل هويتنا 246

3,326ذكرسلمانابراهيمعبدالوهابمحمود26ائتالف دياىل هويتنا 246

2,447ذكرخرياتجميلسعدونكمال الدين14ائتالف دياىل هويتنا 246

2,398ذكرمحمدكرجيحسنعدنان11ائتالف دياىل هويتنا 246

2,254انثىصالحعبدالقادرعبدالستاركوثر8ائتالف دياىل هويتنا 246

2,043انثىمنصورمحمودعبدالوهابايمان28ائتالف دياىل هويتنا 246

1,962انثىصالحعبدالرحيماسماعيلسهاد27ائتالف دياىل هويتنا 246

1,122ذكردرويشابراهيمحسنصباح25ائتالف دياىل هويتنا 246

1,088انثىوليمحمودمجيدليلى24ائتالف دياىل هويتنا 246

849ذكرمهديعبدالرحيمحسنعدنان17ائتالف دياىل هويتنا 246

597ذكرعزيزعبدردامحارث19ائتالف دياىل هويتنا 246

372ذكرحبيبمحمودعبداملجيدطارق23ائتالف دياىل هويتنا 246

244انثىحميديحسنطهحال16ائتالف دياىل هويتنا 246

20,049ذكرحمدعبداهللفرحانهادي1ائتالف دولة القانون 277

16,455ذكرسلماناملاسفارسرعد2ائتالف دولة القانون 277

11,758ذكراحمدشهابعدنانغسان6ائتالف دولة القانون 277

10,710ذكرالحسنيحيىحميدبالسم5ائتالف دولة القانون 277

8,924ذكرمكيعبداالمريفارسعبدالكريم3ائتالف دولة القانون 277

6,862انثىصالحمهديصالحمنى4ائتالف دولة القانون 277

4,219ذكرعيسىطهدرعطه13ائتالف دولة القانون 277

4,016انثىعويدمحمدحمدسناء12ائتالف دولة القانون 277

3,769ذكرفرمانبخشجهانطارق10ائتالف دولة القانون 277

1,662ذكرمحمدحسنيخليلمحمود11ائتالف دولة القانون 277

1,558ذكرحسنيسلمانناجياسامه15ائتالف دولة القانون 277

1,476ذكرحسونيعبداهللاحمدعبدالرحمن23ائتالف دولة القانون 277

1,460ذكركاظمحسنعلياحمد7ائتالف دولة القانون 277

778ذكرحجازحسنيجليلاركان26ائتالف دولة القانون 277

729ذكرعليفياضعليظاهر9ائتالف دولة القانون 277

429انثىجاسممحمدعبدالعباساحالم16ائتالف دولة القانون 277

350ذكرعباسباقرحكمتحامد22ائتالف دولة القانون 277

315انثىاحمدمهديعقيلهيفاء8ائتالف دولة القانون 277

302ذكرصالحمجيدعبدالستارعلي17ائتالف دولة القانون 277

240ذكرعليمامه خاناكربعباس19ائتالف دولة القانون 277

186انثىعليحسنيفاضلنصرت24ائتالف دولة القانون 277

181انثىمحمدقادرعباسعاصفه20ائتالف دولة القانون 277

111ذكرجوادسلمانحسنيمحمود25ائتالف دولة القانون 277

79ذكرمحمد امنيهاشممحمدباسم18ائتالف دولة القانون 277

79ذكرحسنيناصرجاسمحسني14ائتالف دولة القانون 277

26انثىجاسممحمدعبدمنتهى28ائتالف دولة القانون 277

16,928ذكردخيلرشيدحسنعبداهلل1ائتالف الوطنية 239

7,987ذكرخضريعبداهللجار اهللصفاء5ائتالف الوطنية 239

6,485ذكرعبداللطيفمالكمدحتعبدالخالق10ائتالف الوطنية 239

6,036ذكرمحمودمال اهللسهيلحوم7ائتالف الوطنية 239

5,202ذكرحمودجسامياسنيطه27ائتالف الوطنية 239

2,527ذكرمزباناحمدعباسخضري13ائتالف الوطنية 239

2,156ذكرجاسمعليمحمدباسم6ائتالف الوطنية 239

2,125ذكرصالحمهديعبدااللهمظفر25ائتالف الوطنية 239

1,972ذكرعبداهللدرويشخالدوليد14ائتالف الوطنية 239

1,942ذكرقادروهابسليمانحسن3ائتالف الوطنية 239

1,847ذكرحسنيسليمانعبدالحكيمخالد15ائتالف الوطنية 239

1,058ذكرعمرانعبدعليعبدالكريمحسام2ائتالف الوطنية 239

833انثىعبداهللمهديمحمدهدى4ائتالف الوطنية 239

616ذكرخلفعسكرعبداهللنجم9ائتالف الوطنية 239

598ذكرداودحسنيعدنانثامر21ائتالف الوطنية 239

470ذكرحسنفليحمجيدعالء26ائتالف الوطنية 239

363ذكرعبداهللعباسهاشميونس18ائتالف الوطنية 239

305انثىربيعحسانعدناناقبال28ائتالف الوطنية 239

185ذكرشاللحميدسعدجمال23ائتالف الوطنية 239

145ذكرصالحمحمدشياعنزار17ائتالف الوطنية 239

141انثىمحمدابراهيممحمدامنه8ائتالف الوطنية 239

133انثىاسماعيلابراهيمامنيخديجة20ائتالف الوطنية 239

92انثىداودحموديطارقيسرى12ائتالف الوطنية 239

85ذكرعلينوريشاكرمحمود22ائتالف الوطنية 239

58انثىخميسمحمودنوريملياء16ائتالف الوطنية 239

57انثىمحمدقاسمجمعةبشرى24ائتالف الوطنية 239

30,134ذكرحسنحسنيحسنعبدالعزيز1قائمة السالم الكردستانية 258

15,675ذكرمرادعلياغامرادرفعت2قائمة السالم الكردستانية 258

8,638انثىمحمدعلي خانجمالميديا4قائمة السالم الكردستانية 258

1,418ذكراحمدمحمداحمدسالم5قائمة السالم الكردستانية 258

923ذكرقادرمحمداحمددلسوز7قائمة السالم الكردستانية 258

531ذكرموسىمصطفىداودسلمان6قائمة السالم الكردستانية 258

367انثىخليلعبدصالحهدى8قائمة السالم الكردستانية 258

361ذكرعليمصطفىابراهيمصالح3قائمة السالم الكردستانية 258

7,520ذكرحسنعبدمحمدفرات1ائتالف املواطن 273

4,578ذكرخلفمجيدجوادمجيد3ائتالف املواطن 273

3,702ذكرعوادابراهيماسماعيلهاشم2ائتالف املواطن 273

2,882ذكرعبدعليمحمدزهري5ائتالف املواطن 273

2,185انثىمحمدكاظممحمداالء4ائتالف املواطن 273

1,680ذكرعيسىاسماعيلمصطفىحازم26ائتالف املواطن 273

1,656ذكرعبدالحميدصعبعليحسني11ائتالف املواطن 273

1,615ذكرحسنيعلوانهاديعبدالحسني10ائتالف املواطن 273

1,564ذكرمالجوادحميدمشعانوسام17ائتالف املواطن 273

1,501انثىسلمانمهديصالحاسراء8ائتالف املواطن 273

1,491ذكرجاسمجعفررشادحيدر14ائتالف املواطن 273
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94ذكرعليامامخالدرائد1ائتالف الوفاء العراقي 211

63انثىالزهرييعليحسنرنا6ائتالف الوفاء العراقي 211

61انثىنعمانثابتنعمانانوار4ائتالف الوفاء العراقي 211

نتائج املرشحني ألنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة ذي قار

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عدد الجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

25,779ذكرعبداهللابراهيمحميديصادق1ائتالف دولة القانون 277

21,691ذكرشحمشرشابفهدعادل3ائتالف دولة القانون 277

19,797ذكرعليجازععبيدخالد2ائتالف دولة القانون 277

16,012ذكرتويليعجيميمحيبسرزاق6ائتالف دولة القانون 277

12,630ذكراسماعيلعبداهللموحانعبدالهادي9ائتالف دولة القانون 277

12,177ذكرمحيسنياسنيطهاحمد5ائتالف دولة القانون 277

11,185ذكرمعارجهاديخالدوليد21ائتالف دولة القانون 277

9,264ذكرحيوانخفيدشرشاكر7ائتالف دولة القانون 277

8,894انثىحسنعبدالرحيمعطيةامل4ائتالف دولة القانون 277

5,593انثىعليسلمانوحيدزينب19ائتالف دولة القانون 277

5,237انثىزغريعليحميدايمان12ائتالف دولة القانون 277

4,740ذكرنعمةعزيزنعمةعزيز23ائتالف دولة القانون 277

4,712انثىلفتهعليويجاسمهدية14ائتالف دولة القانون 277

4,471ذكرعبداهللعبدالهاديموسىلؤي10ائتالف دولة القانون 277

4,380ذكرجربسعدونبالسممخلص18ائتالف دولة القانون 277

4,007ذكرعبدطعمةعبدالحسنيناجي11ائتالف دولة القانون 277

3,756ذكرعبدالحسنييوسفعبدالجليلمحمد20ائتالف دولة القانون 277

3,551ذكربنيانصنكورشناعمهدي25ائتالف دولة القانون 277

3,503انثىجوادمحمدجابرخديجة8ائتالف دولة القانون 277

2,985ذكرحسنحميدشندوخهادي13ائتالف دولة القانون 277

2,659ذكرمضيفعجيلمحسنكريم27ائتالف دولة القانون 277

2,655ذكرعليمزبانناصرشعالن17ائتالف دولة القانون 277

2,286ذكرعليكاصدريسانعبدالعالي16ائتالف دولة القانون 277

2,142انثىبخاخعبداهللعايزامل22ائتالف دولة القانون 277

1,634ذكرغيالنكاظمجميلماجد24ائتالف دولة القانون 277

570انثىعبدالعزيزيوسفكريمنوال26ائتالف دولة القانون 277

221انثىابودكهرهيفعويزسندس15ائتالف دولة القانون 277

218ذكرلفتهياسرتركيناصر28ائتالف دولة القانون 277

22,745ذكرالزغريعلوانكاظمعزيز1ائتالف املواطن 273

7,973ذكرابو حدرهحيدرراضيهاشم2ائتالف املواطن 273

6,270ذكرطاهرلكاشكاظممحمد3ائتالف املواطن 273

6,256ذكرمنشدفايزماجدحسني11ائتالف املواطن 273

5,730ذكرتعبانعليحسنعبداالمري6ائتالف املواطن 273

4,749ذكرطاهرعباسجبارستار5ائتالف املواطن 273

4,490انثىجابرباقرقاسممنى4ائتالف املواطن 273

4,052ذكركسارعادمعزيزهيثم9ائتالف املواطن 273

3,684ذكرخليفهحمودعبيدعقيل22ائتالف املواطن 273

3,648ذكرمشعانعبدالحسنبشيتعجمي25ائتالف املواطن 273

3,350ذكرجارحصياحياسنياسعد19ائتالف املواطن 273

3,331ذكرعاكولكريمعبدالرضاسعد35ائتالف املواطن 273

2,482ذكرمسوبركنهوركاطعجليل13ائتالف املواطن 273

2,298ذكرراضيفليفلعبودابراهيم33ائتالف املواطن 273

2,226ذكرجابرخلفجليلعلي17ائتالف املواطن 273

2,089ذكرجاسمجابرحاشوشعادل10ائتالف املواطن 273

1,625انثىعبيدصالحباديعفاف16ائتالف املواطن 273

1,552انثىكاظمكريملطيفليلى32ائتالف املواطن 273

1,536ذكرعليخليفحنونحسن37ائتالف املواطن 273

1,533ذكرشرادمالحابراهيماشرف7ائتالف املواطن 273

1,424ذكرفارسجاسمانصيفمجيد34ائتالف املواطن 273

1,265ذكرعيسىفاخرمسافرمحمد14ائتالف املواطن 273

1,134ذكرخلفكاظمعباسسعد30ائتالف املواطن 273

1,097انثىزبيلعبدمنخيابتسام20ائتالف املواطن 273

981ذكرحلومحمدصالحعلي27ائتالف املواطن 273

918انثىغاليمخيسريباهضرجاء8ائتالف املواطن 273

889انثىحسنيكاظمجوادنداء24ائتالف املواطن 273

673ذكربركاتمشرفعبدالرحمنبركات15ائتالف املواطن 273

621ذكرعرفجخالدحسنسفيح21ائتالف املواطن 273

528انثىمحمدكريمحميدميثاق38ائتالف املواطن 273

523انثىاحمدعالويفتحيانتصار12ائتالف املواطن 273

417ذكرصيهودطويشصالحغالب31ائتالف املواطن 273

380ذكرجاسمموسىرشيدعبدالرسول18ائتالف املواطن 273

349ذكرمنهيعطيهصبارابوسمره23ائتالف املواطن 273

177ذكرمحمدعيسىخيونجليل29ائتالف املواطن 273

129ذكرمحسنعالويستارمحمد28ائتالف املواطن 273

46انثىشاروحعبداهللحبيبليلى36ائتالف املواطن 273

9,019ذكرضايفعبدالحسنيحسبحسني5ائتالف االحرار 214

6,768انثىشريدةونانجمعةنوال4ائتالف االحرار 214

4,815ذكرجوخانحسنيريسانعبدالحسني7ائتالف االحرار 214

4,411ذكرحويجمعباسعبيدرياض3ائتالف االحرار 214

4,349ذكرعجيلبدرحامدصربي2ائتالف االحرار 214

4,281ذكرمطرمحمدمحسنقصي9ائتالف االحرار 214

4,201ذكرعودهعبدالجبارعبدالواحدجعفر1ائتالف االحرار 214

3,356ذكرمنشدمطلكابراهيمحسني6ائتالف االحرار 214

3,140ذكرجعفرمجيدعليمظفر11ائتالف االحرار 214

2,948ذكرراضيعبدحسنعلي25ائتالف االحرار 214

2,043ذكرعبودبدركاظمجواد10ائتالف االحرار 214

2,027ذكرحمدمحينةفرهودخريي14ائتالف االحرار 214

1,273انثىعنيدمسعدجبارزينب12ائتالف االحرار 214

1,260انثىبجايمناحيصكبانانصاف8ائتالف االحرار 214

1,227ذكرعبيدباهضمظلومسدخان13ائتالف االحرار 214

1,183ذكرحمدسلمانعليمحمد حسني15ائتالف االحرار 214

1,149ذكرمحسنجويرخضريياس31ائتالف االحرار 214

1,115ذكرعجيلمهديجبارستار29ائتالف االحرار 214

1,050انثىحسنناصرعبدالحراسراء20ائتالف االحرار 214

1,026ذكرمكطوفعبدعيدانرياض26ائتالف االحرار 214

919ذكرعليعبداهللقاسمستار17ائتالف االحرار 214

705ذكركاطعمدفونازبيلاياد19ائتالف االحرار 214

696ذكرحسنيمحمدعباسمرتضى27ائتالف االحرار 214

570ذكرمجيدعزيزصيواناحمد22ائتالف االحرار 214

494ذكرصبارحاتمرزاقعبدالحسني21ائتالف االحرار 214

456انثىغميسعباساحمدزمن16ائتالف االحرار 214

246ذكرمروحداودقيسقصي30ائتالف االحرار 214

233ذكرراضيحريجةكاظمجعفر33ائتالف االحرار 214

1,202ذكركاظمجوادصادقسنان9ائتالف العراق 262

909ذكرحمدعبدنوريكاظم25ائتالف العراق 262

894ذكرمحمدجاسمحسنحميد3ائتالف العراق 262

862انثىعارفابراهيمسعدجنان4ائتالف العراق 262

857ذكرمحمدعلوانحسنيرائد19ائتالف العراق 262

800ذكرعبدالرزاقفاضلعبدالخالقنهاد10ائتالف العراق 262

431ذكركاظممصطافعبدالرحمنواثق13ائتالف العراق 262

416انثىمجيدصالحيوسفرحاب8ائتالف العراق 262

327ذكرشكريجاللعبدالكريماحمد14ائتالف العراق 262

213ذكرمحمودعاشورقدوريجمال23ائتالف العراق 262

194ذكرعبداهللمباركحسنصالح17ائتالف العراق 262

139ذكرمالوكرجيحميدساجد26ائتالف العراق 262

76انثىحمدمخلفمحمودكوثر12ائتالف العراق 262

74انثىموسىخلفابراهيممليعه24ائتالف العراق 262

44ذكرطعمهرميضعليعبدالصاحب22ائتالف العراق 262

30ذكرعباويتايهعبدزيد11ائتالف العراق 262

28ذكرفاضلحسنيقيسايمن21ائتالف العراق 262

24انثىصالحعبدالقادرعبدالرحمنخلود20ائتالف العراق 262

24انثىكاظمطهثامرنجالء16ائتالف العراق 262

9انثىجاسمنصيفحسنخوله28ائتالف العراق 262

2,373ذكرعليحميدرشيدصالح1التحالف املدني الديمقراطي 232

1,061ذكرحبيبابراهيمقدورياكرم3التحالف املدني الديمقراطي 232

339ذكرعنجاصاسماعيلحميدسامي7التحالف املدني الديمقراطي 232

174ذكرجوادطهحسنمحمد14التحالف املدني الديمقراطي 232

166انثىحمدوشجاسمنجاحوالء4التحالف املدني الديمقراطي 232

101ذكرحمزةعباسطهمحمود5التحالف املدني الديمقراطي 232

64ذكرشيبونحسنيعبداهللمحمود9التحالف املدني الديمقراطي 232

61ذكرحسنيمحمداسدعبداللطيف15التحالف املدني الديمقراطي 232

40ذكرصالحمهديهاشمعلي17التحالف املدني الديمقراطي 232

39ذكرمهديصالحمحمودمحمد6التحالف املدني الديمقراطي 232

36انثىخميساحمدحسنصبيحه20التحالف املدني الديمقراطي 232

32ذكرناصرعليمناتيمحمد13التحالف املدني الديمقراطي 232

26ذكرمهديكاظمابراهيمخليل18التحالف املدني الديمقراطي 232

19انثىحمديمجيدحميدزمن8التحالف املدني الديمقراطي 232

12انثىمحمدعبدالجبارعامرهديل12التحالف املدني الديمقراطي 232

5انثىحمزهعباسخضريفصله16التحالف املدني الديمقراطي 232

1,103ذكربريسعباساسعدقيس1التجمع الشعبي املستقل236

755ذكرنعمةعبدالخالقكاملنعمة4التجمع الشعبي املستقل236

542انثىعمريكاظمعبدزينب3التجمع الشعبي املستقل236

339انثىطالبابراهيمعبدجورية6التجمع الشعبي املستقل236

338ذكرمحمدعبدالكريمهاديعبدالحسن5التجمع الشعبي املستقل236

219ذكرعليعبدالعزيزعبدالرحمنحسني2التجمع الشعبي املستقل236

721ذكرحلوعليمهديمجول6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

573ذكرشاللعباسمحمدعبدالهادي13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

362ذكرمشهدناموسحسنكاظم11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

358انثىدرويشحسنحميدافاق8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

267ذكرصالحعباسخضررائد1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

215ذكرحماديجاسماحمدعباس5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

189ذكرمحمدوهيبعبدالحسنفليح2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

187ذكرمهديلفتهاحمدلفته17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

127انثىابراهيمداودمنذورصباح4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

102ذكرجاسمعلوانهاديعباس7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

98ذكريوسفهاديعباسرضا14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

81ذكرمحمودهاديمحمدصكبان18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

48ذكرحبيبكاظممحمودجمال19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

35ذكركريماسماعيلجليلعبدالرحمن15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

32انثىمحمدفتح اهللنورالدينجيمن20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28انثىالياسعليمالكضحى16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

23انثىحسنيمهديفرحانسهاد12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

16ذكرطالبابراهيمعبدحميد3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6ذكرغيبيجاسمعباسخضري21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6ذكرخضريمهديعدنانصباح9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6انثىمحمدرشيدعبدالقادرمريم22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

5ذكرمحلكريمعبدنجم10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

914ذكرمهديصالحهاديحسني1تجمع الكفاءات والجماهري230

380انثىقدوريفتاحمجبلامال15تجمع الكفاءات والجماهري230

355ذكرعبداهللنعمهحميدخالد5تجمع الكفاءات والجماهري230

201ذكرحسنيابراهيماسكندرحامد3تجمع الكفاءات والجماهري230

145ذكررحمنموسىعمرانكاظم2تجمع الكفاءات والجماهري230

112ذكرخميسمحمودمحمدوسام14تجمع الكفاءات والجماهري230

98ذكرعمرانمحمدلطفيمهند6تجمع الكفاءات والجماهري230

62ذكرحسنعلوانيوسففراس7تجمع الكفاءات والجماهري230

48ذكرذيابشعالنعبداالمرياحمد10تجمع الكفاءات والجماهري230

27انثىصالحعليحمودسناء4تجمع الكفاءات والجماهري230

15انثىجوادعباسعبداهللانسام8تجمع الكفاءات والجماهري230

10ذكرحسنجميلعلياياد13تجمع الكفاءات والجماهري230

4ذكررشيدحسنيحمودرشيد9تجمع الكفاءات والجماهري230

3انثىيوسفحسنيحسنشيماء12تجمع الكفاءات والجماهري230

1ذكرعبداهللعليباسمكفاح11تجمع الكفاءات والجماهري230

538ذكرمحمودعليرشيددلشاد1التيار املهني املستقل204

260ذكرخضريياسنياحمدلطفي2التيار املهني املستقل204

233انثىمرهجسدرةمحمداسراء3التيار املهني املستقل204

840انثىياسعزيزقدوريسجى2تجمع النهضة الشاملة221

514ذكربشارةسلمانمحمدحازم1تجمع النهضة الشاملة221

279ذكرحسنيناصرعليويماجد5تجمع النهضة الشاملة221

200ذكرعباسعبدغايبايوب4تجمع النهضة الشاملة221

74ذكرابراهيمخليلبريسمصالح3تجمع النهضة الشاملة221

22انثىعزيزقدوريمكيزينب7تجمع النهضة الشاملة221

21ذكرجمعةخميسمحمودقاسم6تجمع النهضة الشاملة221

140ذكرحسنيناصرجاسمسعد1حزب الداعي272

63ذكرقمرعزيزعليحسني2حزب الداعي272

26ذكرمحمدكريمعليمحمد5حزب الداعي272

23انثىمحمودشكرجعفرشهلة4حزب الداعي272

19ذكرحسنيحميدياسنيصالح3حزب الداعي272

17ذكرعبيدسعيداحمدحيدر8حزب الداعي272

17انثىقمرعزيزعليحنان6حزب الداعي272

8ذكرمهديمحمدجاسماسعد7حزب الداعي272

249انثىضيدانمذريساميليلى8ائتالف الوفاء العراقي 211

197انثىسالمحسنيحسنفليحة7ائتالف الوفاء العراقي 211



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

533ذكرعوادجويدفاضلرائد31تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

527انثىراشدمجليقابيلزينب12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

511انثىثاجبسعيدشريفدالل20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

499ذكرمهديعباسياسرحيدر19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

490ذكرجشافعبدالزمعلي33تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

461انثىجالبعيادةمحمدابتسام38تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

441ذكرصليبيشرهانعبدالسادهنجم21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

426ذكردحامنجمعبدالعاليراضي26تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

405انثىحمدعذابحسنيرجاء28تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

399ذكرمحمدفرجسعيدسامر29تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

375انثىدليفييوسفعليسليمة32تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

361ذكرخفيفعريفثجيلفالح30تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

350انثىعليخضرمحمدوجدان27تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

336انثىعبودعبداهللحسنرحمه36تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

204ذكرحسنيمزعلغنيصكبان23تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

191انثىهليلعليحسنيسامية16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

180انثىتويليصباحتايهخلود8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

164ذكرديوانكريمريحاناياد35تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

138ذكرمحمدمباركحسنيقاسم7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,299ذكرمحسنعبدالحسنطالبعلي3التضامن يف العراق283

2,775ذكرحبيبمحمدرياضعالء الدين25التضامن يف العراق283

1,996ذكرخفيفدويجعوادماجد2التضامن يف العراق283

1,461ذكرفزيعشمخيناصرعباس11التضامن يف العراق283

1,156ذكرطاهرعباسمحسنعماد17التضامن يف العراق283

1,123ذكرفازعصيهودثجيللطيف5التضامن يف العراق283

1,100ذكرغيالنعبدعليماجدجبار7التضامن يف العراق283

1,045ذكرعباسصاحبعبدالحسنيمسلم22التضامن يف العراق283

914ذكرمكطوفحسنعبدعليجبار6التضامن يف العراق283

885ذكرحاميحسنعبدالرضاعبداألمري1التضامن يف العراق283

822ذكرحسنيبندرعليحسني29التضامن يف العراق283

717ذكرحميدموحانمنصورعصام14التضامن يف العراق283

697ذكرمحمدبدرغنيصفاء9التضامن يف العراق283

673ذكرغصنمعيبدعبدالنبيشاكر18التضامن يف العراق283

648ذكرفرجدهلهفزعكريم34التضامن يف العراق283

640انثىعليمهديحسنمنى4التضامن يف العراق283

516ذكرعلياحمدمجيدويف30التضامن يف العراق283

504انثىدخيلحماديحسنيتغريد36التضامن يف العراق283

445ذكرعبدالجليلعباسكاظمحيدر20التضامن يف العراق283

432انثىعبداهللهاديمزهررباب12التضامن يف العراق283

408انثىدهشمهلهلخلفزينب19التضامن يف العراق283

375ذكرتويليودايسالمرعد27التضامن يف العراق283

337ذكردهشمشعلعلوانجعفر15التضامن يف العراق283

269ذكرراضيمحسنمحمدحسني23التضامن يف العراق283

262انثىفهدفنجانحاتمسناء16التضامن يف العراق283

239ذكرناشورحسجزعالنجاسب21التضامن يف العراق283

192ذكرمحمدعودةقاسمرحيم13التضامن يف العراق283

184انثىعليعبدالحسنكريمجنان28التضامن يف العراق283

172ذكرجابركاطعكاظمغالب31التضامن يف العراق283

170انثىعبيدراضيعبداحالم24التضامن يف العراق283

156انثىمحمدثجيلعيدانبشرى8التضامن يف العراق283

145ذكرلفتهجاراهللعبدعلي26التضامن يف العراق283

136ذكرشريشحعلوانحسنيكريم33التضامن يف العراق283

120انثىياسرخلفعبدالكاظمغيداء32التضامن يف العراق283

117ذكرطاهرجبارستارهدير35التضامن يف العراق283

32ذكرعليويحسنيمقدادريسان10التضامن يف العراق283

16انثىصخيمانعمحمدجنان38التضامن يف العراق283

2,588ذكرمهديعبدالكريمنعيمهشام1التيار املهني املستقل204

1,804ذكرطاهرهاشمحميدمؤيد2التيار املهني املستقل204

1,651ذكرحفازجاسمعدنانزهري3التيار املهني املستقل204

1,085ذكرشقيمحمدهدابعمار9التيار املهني املستقل204

985ذكرناصرعبدزهريعماد5التيار املهني املستقل204

883ذكرمباركجعفرحريجهحيدر17التيار املهني املستقل204

879ذكرهليلساهياشناعمحمد7التيار املهني املستقل204

759انثىشرهانسلطانسالمرجاء4التيار املهني املستقل204

582ذكرخنيصرشايعسلمانابراهيم10التيار املهني املستقل204

541ذكرسلمانهاشمكتابعادل13التيار املهني املستقل204

519ذكرثامركريمنايفكريم19التيار املهني املستقل204

506ذكررحمهجابركاظمجواد14التيار املهني املستقل204

465انثىناصررهيفبريديمديحه12التيار املهني املستقل204

417ذكرعليجيثامرسلمانغني18التيار املهني املستقل204

322انثىهاشمكاظمهاشمزهره8التيار املهني املستقل204

315ذكرعبداهللسبتموحانليث11التيار املهني املستقل204

284انثىمذخورمزعلذاريزينب20التيار املهني املستقل204

236ذكرشمخيحسنيلهدحبيب15التيار املهني املستقل204

159انثىدخانمهديجعفرمريم16التيار املهني املستقل204

3,857ذكرشننيسبتيكاملشروان1كتلة الوفاء الوطني284

2,184ذكرسليمانمحمدجاسمفيصل2كتلة الوفاء الوطني284

1,618ذكرمناحيمنشدكاظمغزوان6كتلة الوفاء الوطني284

1,108ذكرمطريجاسمحسونيعلي14كتلة الوفاء الوطني284

801ذكرشلوكعكالمجيدقصي10كتلة الوفاء الوطني284

786ذكرمنصورحسنيياسرعمار11كتلة الوفاء الوطني284

718ذكروسمحسنيشياعسلمان30كتلة الوفاء الوطني284

643انثىجاسمعطيةجميلندى4كتلة الوفاء الوطني284

505ذكرجربسدخانجربكاظم9كتلة الوفاء الوطني284

452ذكراحمدموسىرزوقياحمد7كتلة الوفاء الوطني284

413ذكرلفتهحسنيياسنيبشري18كتلة الوفاء الوطني284

396ذكرزغريحمودهخشناحمد26كتلة الوفاء الوطني284

386ذكرعليويحسنيهاديناجي3كتلة الوفاء الوطني284

349انثىعودةحسنيعليبثينة35كتلة الوفاء الوطني284

300ذكرحسنيعبيدجمعةمحمد36كتلة الوفاء الوطني284

287ذكرحسنيكشاشحميدعقيل19كتلة الوفاء الوطني284

268انثىصيوانسلطانمشنيايمان20كتلة الوفاء الوطني284

249ذكرحسنمطرودنعيمرحيم28كتلة الوفاء الوطني284

229ذكرحمزةجوادعليحسني22كتلة الوفاء الوطني284

221انثىعبيدضمدعسكرهناء25كتلة الوفاء الوطني284

213انثىمصطفىعبدالرحمنكريموداد8كتلة الوفاء الوطني284

210ذكرطاهرحسنعبداملحسنعالء الدين13كتلة الوفاء الوطني284

201ذكرمناحيسلطانيوسفمالك15كتلة الوفاء الوطني284

180ذكرعفلوككاطععبدالعباسعلي17كتلة الوفاء الوطني284

224ذكرناهيدويشعبداالمرياحمد38ائتالف االحرار 214

115ذكرخضريمطلكخيونحسن37ائتالف االحرار 214

83انثىرهكراهياطعيمةوفاء24ائتالف االحرار 214

71ذكرراضيداخلنعيمرائد35ائتالف االحرار 214

59انثىمهلهلموحانسالموئام28ائتالف االحرار 214

58ذكرصالحمجيدذنونوسام18ائتالف االحرار 214

55انثىجاسممركبعبدالحسنيعذراء32ائتالف االحرار 214

35انثىحسنينعيممحمداخالص36ائتالف االحرار 214

33ذكرزغريمعلةعبدالحسنيفاضل34ائتالف االحرار 214

18,591ذكرنصيفحمزةحلبوصحسن1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,683ذكرثجيلخوينحسنيرزاق11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,421ذكرظاهرعاصيمخورعالء21ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,794ذكرعكابطاهرعكابيوسف17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,743ذكرمحمدكاكا اهللكاظمرعد3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,532انثىشناوةاليذعودهعال8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,387ذكرحسنفيصلسلمانحيدر5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,287ذكرحلوزعليعبدمحمد10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,239ذكرحسنيعليمهرعبدالجبار9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,230ذكرحيدرهاشمشالكهصباح14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,188ذكربشارةروميضيدانعبد18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,061انثىشمخيليلوعطيةمنتهى19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

933ذكرهويلصخرجادرعالء22ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

878ذكرحسنيعباسطعمهعبدالعالي23ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

853ذكرخلفمحييخضرعبدالخالق6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

746انثىعبدعليجابررسولمي28ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

728ذكرمكيرحيمموسىازهر30ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

636ذكرعيسىهجرقاسمحميد2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

599ذكرجنيححسنخليلعصام29ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

563ذكرعسلعبودحالويتركي13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

512ذكرحطابسعدونشاللعزيز20ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

504ذكركنجيكزهورادريسمحمد15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

477ذكرمحمدصالحعليكريم27ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

470ذكرنشيمىزغريطاهرغانم26ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

468انثىصخىعفاتشغنابهدى32ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

457ذكرحسنيجاسمحيدراحمد25ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

455انثىجاسمحمدانناجيهناء4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

436ذكرحسنيحنونخليفهعبدالحسني31ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

435ذكرسالمصالحجلوبعلي7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

379انثىحسنعوكيسعدونتغريد16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

357ذكرغركانزغريرهيفعلي33ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

339ذكرشويعحدودحميدمحمد34ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

311انثىعلينصيفحسنفاطمة12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

287ذكرموزانعبودبجاياياد37ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

161انثىهاشممحمدكاظمبتول36ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

142انثىيازعمحيميدخريباقبال24ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

83ذكرراضيرضيويمهديمحمد35ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

4انثىمسريدريمحسنيايناس38ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

5,818ذكرياسنياسماعيلعودهعبدالهادي2تجمع الشراكة الوطنية269

4,358ذكرعبيدكطافةهاشمغسان3تجمع الشراكة الوطنية269

2,360ذكرالجهفطرادبالسمعلي7تجمع الشراكة الوطنية269

2,055ذكرحمودجعفرحسنياحمد5تجمع الشراكة الوطنية269

2,020ذكركيطانزيادمجيدعمار19تجمع الشراكة الوطنية269

1,959ذكردفاركاطعجوادمحمد27تجمع الشراكة الوطنية269

1,663ذكرعليهاشمصالحمحسن1تجمع الشراكة الوطنية269

1,567ذكرنايففايزنايففارس6تجمع الشراكة الوطنية269

1,550ذكرسلطانكاظمعليصادق15تجمع الشراكة الوطنية269

1,330ذكرشالكهعرسحمودمطشر14تجمع الشراكة الوطنية269

1,113ذكريوسفيعكوبفاضلعباس13تجمع الشراكة الوطنية269

1,098ذكرتاليعدايدحامرياض10تجمع الشراكة الوطنية269

1,088ذكربازولمحسنوردحميد11تجمع الشراكة الوطنية269

1,043انثىحسنيجاسمكاملنهاد32تجمع الشراكة الوطنية269

1,019ذكرهنيديدهامعبداالمريسلمان17تجمع الشراكة الوطنية269

960ذكرباهضغضيبغالمصالح26تجمع الشراكة الوطنية269

903ذكرشوكانحميديونسعلي21تجمع الشراكة الوطنية269

774ذكركاللساجتكاملطراد33تجمع الشراكة الوطنية269

654ذكربندرجابرحمودناجي31تجمع الشراكة الوطنية269

464ذكرشكرخلوفبريسمهليل23تجمع الشراكة الوطنية269

403انثىحمودحمدقاسمازهار20تجمع الشراكة الوطنية269

399ذكرطهمحمددخانسالم35تجمع الشراكة الوطنية269

302انثىعليراشدكاطعسلوى16تجمع الشراكة الوطنية269

173انثىخليفجودةحسنشمائل8تجمع الشراكة الوطنية269

119انثىطعنيرهيفدوخينهله12تجمع الشراكة الوطنية269

119انثىدخيلمحمدعزيززهره36تجمع الشراكة الوطنية269

87ذكرحمزةخليفةبلعوطشهيد25تجمع الشراكة الوطنية269

70ذكركمرياسرناجيزكي29تجمع الشراكة الوطنية269

57انثىحسنفليحعبدالحسنيوسن4تجمع الشراكة الوطنية269

32ذكرعاريةجربعربقحطان18تجمع الشراكة الوطنية269

16ذكرعلكجبريدحامعلي30تجمع الشراكة الوطنية269

16ذكرمناحيصالحعجيلصالح34تجمع الشراكة الوطنية269

14انثىجاسمنعمةجابرامل28تجمع الشراكة الوطنية269

9انثىعليويخضريعباسجنان24تجمع الشراكة الوطنية269

6,933ذكرحمدعذيبحسنيهالل2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,353ذكرطعيمهجابركاظمفاضل1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,321ذكرمنهيعبدالرضارزاقمحمد3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,136ذكروحيليعيسىسعودجمعه34تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,534انثىحسنيسعدونناصروفاق4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,531ذكرصيوانمزبانريسانجرب14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,086ذكرشكبانفشاخفالحمحمد5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

837ذكرسلطانكريمجروكاظم18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

817ذكرعطيهجربعباسنجم6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

767ذكرمحمداعوجعبدالرضاعبدالحسني10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

740ذكرجودهغازيخضريكريم17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

734ذكرعبيدخضريكاطعسامي37تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

733ذكرعربخضريحسنيعبدالزهره15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

712ذكرمطلبمنخيمحسنكاظم11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

712ذكرناصرداخلحسنعدي9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

588انثىجاسمعليداخلميسون24تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

567ذكرحسنعليعبدالرضاعلي22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

545انثىبجايراضيكاظمجاسميه25تحالف االصالح الوطني / الجعفري205
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98ذكرعبودمايععثمانسلمان6التحالف املدني الديمقراطي 232

77ذكرمحسنجابرحسنيعلي13التحالف املدني الديمقراطي 232

64ذكرتويتوجخيمعوضسعدي17التحالف املدني الديمقراطي 232

57ذكرياسنيابراهيمعبدعليياسني11التحالف املدني الديمقراطي 232

46ذكرحسنعبدهاشمعقيل10التحالف املدني الديمقراطي 232

26انثىبايشعبداهللعليعبري21التحالف املدني الديمقراطي 232

25ذكرناشيمحسنعبدالصاحبعبداملحسن20التحالف املدني الديمقراطي 232

18ذكرشنجارمجلينعيمصالح8التحالف املدني الديمقراطي 232

8انثىحسنجابررزاقضحى23التحالف املدني الديمقراطي 232

7ذكرردادعبدمحمدعلي22التحالف املدني الديمقراطي 232

6انثىحسنجابررزاقاسيل12التحالف املدني الديمقراطي 232

5انثىخالطيخليفقادرعزت16التحالف املدني الديمقراطي 232

2ذكرمنخيجربحسنجبار24التحالف املدني الديمقراطي 232

1,570ذكرشريفعبدالحسنيعبداالمريحسني2ائتالف العراق 262

1,101ذكرشريفمرسولشرادعلي9ائتالف العراق 262

902ذكرحمداهللحامدحمزهمكي3ائتالف العراق 262

815انثىعيسىخيونخليلأمال24ائتالف العراق 262

796ذكرسهرردادعايدحسني19ائتالف العراق 262

751ذكراسدنعمهسكرصادق18ائتالف العراق 262

633ذكرصالحسلمانعليحسني1ائتالف العراق 262

516ذكرصالحسمريعليعبدالحسني6ائتالف العراق 262

477انثىجاراهللعليعبدالواحدشيماء36ائتالف العراق 262

393ذكرعويزكاطعابراهيمخليل17ائتالف العراق 262

390انثىعيسىجمعهمحسنانعام32ائتالف العراق 262

388ذكرموزانخلفحسنيماجد14ائتالف العراق 262

362ذكرناصرحسونابراهيمحازم15ائتالف العراق 262

308انثىناصرعبدالواحدذيابندوه8ائتالف العراق 262

304ذكرعبداهللمحمدفؤادعمار11ائتالف العراق 262

291ذكرمحسنشبيبالزمسعد10ائتالف العراق 262

259ذكرسلمانحرجانعبدكريم5ائتالف العراق 262

253ذكرحامدساجتنزالمحمد33ائتالف العراق 262

223ذكرتنبولخنيفرفهدمحمد26ائتالف العراق 262

220ذكرمنشدفزعكاظميحيى25ائتالف العراق 262

214ذكرمحمدمحسنمحمدفراس30ائتالف العراق 262

184انثىشمخيمنصورحسنينداء20ائتالف العراق 262

175انثىفليححسنيعليخمائل16ائتالف العراق 262

146ذكرجاسبندهعبدهاتف7ائتالف العراق 262

143انثىناصرموازيعليناهده28ائتالف العراق 262

143ذكرجربزغريكاظمازهر21ائتالف العراق 262

143ذكركاظمفرحانمشنيمحمد22ائتالف العراق 262

135ذكرعلوانمحمدنعيمهنزار29ائتالف العراق 262

133انثىشمخيحنونجبارأقبال38ائتالف العراق 262

132انثىجاسمطعيمهكاظمفتاة4ائتالف العراق 262

106ذكرفيصلمريهججاسبعلي31ائتالف العراق 262

103انثىمفضلخلفكاظمرقيه12ائتالف العراق 262

88ذكرعليجوادعبداللطيفمحمد27ائتالف العراق 262

77ذكرناصرعليمحيسنقاسم35ائتالف العراق 262

68ذكرعويدعبداهللحسنيغني23ائتالف العراق 262

26ذكرناصرعليمحمدقاسم34ائتالف العراق 262

22ذكرجابركاظمعبدامجد13ائتالف العراق 262

17ذكرزغريشاطيجميلمحمد37ائتالف العراق 262

1,496ذكرسدخانياسرقاسممازن9ائتالف البديل العراقي 238

900ذكرحمودمنهيكاظمعلي7ائتالف البديل العراقي 238

882ذكرعطيبخرتوشراشدرزاق37ائتالف البديل العراقي 238

828ذكرعلينعمهغنيعلي13ائتالف البديل العراقي 238

743ذكرحسنيطاهرثامرعصام2ائتالف البديل العراقي 238

720ذكرثامرعبدمحسنماجد25ائتالف البديل العراقي 238

672ذكرثوينيبشرينجديعلي27ائتالف البديل العراقي 238

608انثىعنيسيعبيدجبارايمان8ائتالف البديل العراقي 238

594ذكرعبيددشرحمودعبدالحسني10ائتالف البديل العراقي 238

591ذكردريبيمعيوفهاديحسن30ائتالف البديل العراقي 238

587انثىعوفانموسىعبدالعباسصابرين20ائتالف البديل العراقي 238

409ذكرمتعبخضريياسنيياسر26ائتالف البديل العراقي 238

395انثىاسماعيلحسنيجابرفاطمة4ائتالف البديل العراقي 238

337انثىحسنبستانمحمدمنى24ائتالف البديل العراقي 238

331ذكرمجبلسلوسذيابجالل3ائتالف البديل العراقي 238

308ذكرحسنيحسنعبدالنبيضرغام11ائتالف البديل العراقي 238

258انثىصالحعبدطارقنوال12ائتالف البديل العراقي 238

211ذكرحسنيعيسىطالبليث1ائتالف البديل العراقي 238

199ذكرذباحجفاتبشارمحمد علي15ائتالف البديل العراقي 238

183انثىمحمدقاسمعباسسناء28ائتالف البديل العراقي 238

149ذكرحسوننصريصربعبدالكاظم34ائتالف البديل العراقي 238

140ذكرحسنيمحمدهاشمعلي22ائتالف البديل العراقي 238

140ذكرمنهلعطشانراضينهاد35ائتالف البديل العراقي 238

139ذكرحسنيراضيمحمدغني14ائتالف البديل العراقي 238

130ذكركيطانزاجيقاسمرشيد18ائتالف البديل العراقي 238

103ذكرسراجحسنيعبدعليحيدر19ائتالف البديل العراقي 238

94انثىزغريصالحمهدينهله36ائتالف البديل العراقي 238

93انثىودايجاسمحسنيساجده38ائتالف البديل العراقي 238

89انثىسلمانزويدكريمزينب16ائتالف البديل العراقي 238

87ذكرطاهرسعدحسنهشام29ائتالف البديل العراقي 238

69ذكرزمامعباسخصافساجد31ائتالف البديل العراقي 238

43انثىكنجيدايخعبدالهاديزينب32ائتالف البديل العراقي 238

20ذكرناصرغافلحزاممحمد17ائتالف البديل العراقي 238

15ذكرعبدعليمحمدقاسمصالح23ائتالف البديل العراقي 238

14ذكرشالشحسونحريجةعبدالجليل33ائتالف البديل العراقي 238

1,451ذكرثامرعجالنمجهولعبدالحسني15التجمع الشعبي املستقل236

1,095ذكرحسنيعطيهخصافحميد1التجمع الشعبي املستقل236

1,055ذكرعليويمهرذباباحمد11التجمع الشعبي املستقل236

966ذكرعبدالحسنيعبيدمجباسبشار17التجمع الشعبي املستقل236

571ذكرعذابدحامكاطعفرج7التجمع الشعبي املستقل236

511انثىداوودجاسمكاظمالتفات8التجمع الشعبي املستقل236

422انثىراضيصالحمزهرامل4التجمع الشعبي املستقل236

376ذكرجبارةمنعثرحبيبستار3التجمع الشعبي املستقل236

364ذكرعليمحمدكاظمقاسم9التجمع الشعبي املستقل236

321ذكرضمدبريسمشذررحيم26التجمع الشعبي املستقل236

301ذكرنعمةعزيزموسىعلي25التجمع الشعبي املستقل236

236ذكرجفيتعوادغالبقحطان23التجمع الشعبي املستقل236

218ذكرمحمودمحسنعالويعماد6التجمع الشعبي املستقل236

177انثىمحمدجاسمغازيدنيا32كتلة الوفاء الوطني284

147ذكرخزيمدهريبنايفشايف21كتلة الوفاء الوطني284

134ذكرهليلجاسمحميدساجد23كتلة الوفاء الوطني284

122ذكرزويدالزمهاديحمزة34كتلة الوفاء الوطني284

121ذكرناصرفرعونعبدالهاديصائب38كتلة الوفاء الوطني284

120انثىهويديمحمدطالبزينب12كتلة الوفاء الوطني284

110ذكرشهدعجيميمطشرحسن27كتلة الوفاء الوطني284

63ذكرناصرذيابذعارمزعل5كتلة الوفاء الوطني284

57ذكرغاليثاجبسعدونمؤيد33كتلة الوفاء الوطني284

56انثىجاسمشاهرفرحانبشرى37كتلة الوفاء الوطني284

44ذكرحسنعبداهللشجايكتاب29كتلة الوفاء الوطني284

28ذكرحسنيليلوعبدمحمد31كتلة الوفاء الوطني284

19انثىحسنشخريحنضلحميده24كتلة الوفاء الوطني284

17انثىعباسعبدحسنيكوثر16كتلة الوفاء الوطني284

2,329ذكرراضيشريفكاظمجواد33حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,181انثىمحمدعليكاطعاعتماد4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,049ذكرمحمدخنيصرعيسىكامل11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

930ذكرمال اهللصالحعبدالواحدعبدالرسول2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

921ذكرعطيبجعفرخليلخالد5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

898ذكرجعفرجابرجعفرجابر18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

769ذكركاطعراضيكاظمحسني15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

767ذكرفرهودبدرارحيممحمد13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

698ذكرصيوانمحيهحمودعادل7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

639ذكرمسعدفارسعبدالصاحبعلي17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

606ذكرعاليكاملعبدعليعدنان10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

527ذكرياسنيساهيعبدسالم6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

423ذكرمدلولكاملمحمدقاسم3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

366ذكرعليويحسنيمنصورمهدي9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

303ذكرحسنيعليعبدباسم14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

293ذكرصالحنزالبستانخلف22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

275ذكرعبداهللمساعدشاللابراهيم1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

254انثىبالوبلطزايركفايه20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

194انثىغاليمحمدعبدالحسنيقبيله16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

156ذكرضايفمحمدقاسماسعد31حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

156ذكرراضينعمهشمخيعلي25حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

112انثىعزيزهارونحنونود8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

100انثىحسنيحميدجليلابتسام24حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

89ذكرشايعوثيجكريممحمد30حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

82انثىعاشورهاشممحمدكريمه12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

56ذكررديفسواديحسنيمحمد23حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

53ذكرطاهرضهدرزاقسالم26حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

42ذكرموسىبراكعبدالصاحبناصر29حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

41انثىخليلمحمدعبداالمريعائدة32حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

31انثىدعيمغانمعبدالعباسجنان28حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

26ذكرعليسباهيكاظمفاضل27حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15ذكرمرهجحسنطالبسعد35حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

12ذكرلفتهعبداهللحسنعلي19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

5ذكرعباسسلمانخلفعباس38حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

3انثىغافلسرحانسلمانسكينه37حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

3انثىعليخبريججاسمرنا36حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

4,130ذكرمسريعبيدجميلامني1كتلة الصادقون 218

1,139ذكرشاللعاشورجليدعبدالكاظم11كتلة الصادقون 218

702ذكرجربخلفيوسفامجد34كتلة الصادقون 218

616ذكرمحمدسلمانمحسنعيسى2كتلة الصادقون 218

481ذكرحنظلخضرعبدالواحدهاشم18كتلة الصادقون 218

456ذكرحسنعبدعزيزناطق26كتلة الصادقون 218

455انثىبحيتيفياضعبداهللابتسام12كتلة الصادقون 218

396ذكرمعيوفسلطانضامننعيم9كتلة الصادقون 218

369ذكرسالمةحمودعبدالعباسخلف5كتلة الصادقون 218

362انثىحسنعدنانمحسنباسمة32كتلة الصادقون 218

361ذكرلهمادحسونكاملحميد19كتلة الصادقون 218

347ذكرعبداهللعبدعليمجيدعبدالعظيم17كتلة الصادقون 218

326ذكرعزيزعودةهاللعبد7كتلة الصادقون 218

304انثىمانعجميلنجمعواطف4كتلة الصادقون 218

303ذكرخليفجودةحسنعدي6كتلة الصادقون 218

272ذكرجابرعطيوياحمدعمار13كتلة الصادقون 218

272انثىطاهرحننيرويحسامية20كتلة الصادقون 218

256ذكرعزوزطاللعايدمؤيد25كتلة الصادقون 218

244انثىصخيحسنيكاظمرحيمة16كتلة الصادقون 218

234ذكرياسرطاهرعزيزرعد21كتلة الصادقون 218

227انثىضخيلسعدونهاديوسن28كتلة الصادقون 218

222انثىطعنيزيادعليايمان24كتلة الصادقون 218

213ذكرمطلقحمودضايفمحمد3كتلة الصادقون 218

184ذكرسحيبعويدقاسمنعيم22كتلة الصادقون 218

138ذكرجربحسنيناصرعلي33كتلة الصادقون 218

129ذكرطاهرحننيعيسىفليح37كتلة الصادقون 218

122ذكريعقوبيوسفتوفيقجميل27كتلة الصادقون 218

113ذكرداودهانيرضاياسر15كتلة الصادقون 218

113ذكركريديمحمدشالكةرعد14كتلة الصادقون 218

109ذكرحمودةصاحبمحمداسعد29كتلة الصادقون 218

68ذكرسلمانكاظمعبدالرزاقاحمد23كتلة الصادقون 218

48انثىالعبيدعليعليشرهانفاطمة8كتلة الصادقون 218

31ذكرونيساجتشناوة صادق30كتلة الصادقون 218

30ذكرمحيسنعليعبدالقادرسعد10كتلة الصادقون 218

27ذكرصالحعوضحمودعادل35كتلة الصادقون 218

9ذكرفرجعيالهاشمجواد31كتلة الصادقون 218

8انثىشننيياسنيدعيموفاء36كتلة الصادقون 218

6انثىجعفراملكوطرعباسمصطفىرؤى38كتلة الصادقون 218

8,536انثىكاظمعباسكاظمهيفاء2التحالف املدني الديمقراطي 232

1,702ذكرعريشراضيحسنيعالء1التحالف املدني الديمقراطي 232

655ذكرياسنيطهاحمدعالء4التحالف املدني الديمقراطي 232

320ذكرخضرمحمدغالبعلي5التحالف املدني الديمقراطي 232

310انثىعليعطيهحسنخلود7التحالف املدني الديمقراطي 232

287ذكررحيمسعدونثامرخالد3التحالف املدني الديمقراطي 232

219ذكرمطرداخلطالبهدير15التحالف املدني الديمقراطي 232

192انثىعليابراهيممحمدنهضه19التحالف املدني الديمقراطي 232

184ذكرطعيمهحتالشاهنيحيدر9التحالف املدني الديمقراطي 232

173ذكرسلمانعجيميمطشرعادل18التحالف املدني الديمقراطي 232

119ذكرناشيعبدالوهابعبدالزراقعبدالوهاب14التحالف املدني الديمقراطي 232



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

17ذكرغضبانعجمعوادعادل19الكتلة البيضاء288

12انثىفرهودعليخزعلازهار28الكتلة البيضاء288

11ذكراليفشلشضايفسليم25الكتلة البيضاء288

10انثىصالحجيجانحمديعميده34الكتلة البيضاء288

7انثىمحمدموسىعمرانسعديه33الكتلة البيضاء288

1,905ذكرغاليشناوةخضريرحمن5كتلة الوارثون265

267ذكراحمدعبدالرضاخلفراضي18كتلة الوارثون265

254ذكرحسنيموسىجعفرهاشم9كتلة الوارثون265

205ذكرعريجفرهودعزيزباسل13كتلة الوارثون265

199انثىبخاخفيصلجربفاطمة19كتلة الوارثون265

174ذكرموسىياسرعبدالحسناحمد2كتلة الوارثون265

173ذكررويعيعطيةعبدحسن1كتلة الوارثون265

143ذكرخوافجابرخضريحرب3كتلة الوارثون265

125ذكرخلفمظلومحرزفالح11كتلة الوارثون265

117ذكرصايفعودةمحسنرعد6كتلة الوارثون265

101انثىراضيهليلجوادسكينة4كتلة الوارثون265

91ذكردخيللفتةجباركريم17كتلة الوارثون265

60انثىجعنيشاووشعبدالحسنسعدية8كتلة الوارثون265

49انثىعاتيكاظمجبارجنان16كتلة الوارثون265

43ذكررهيفهدادجربعقيل14كتلة الوارثون265

34ذكرمطرودبريدهحسنيعباس15كتلة الوارثون265

7ذكرمنصورموسىفرهودمحمد10كتلة الوارثون265

5انثىواليناصرفارسانعام20كتلة الوارثون265

1انثىيعقوبكاملضياءهبه12كتلة الوارثون265

720انثىعباديدخيلبدويرباب10تجمع الكفاءات والجماهري230

664ذكرحاميكزيرمسريصربي1تجمع الكفاءات والجماهري230

629ذكرجودهخريبطتركيعلي5تجمع الكفاءات والجماهري230

261ذكرسنايفعبيداسماعيلعباس8تجمع الكفاءات والجماهري230

233ذكرعلوانداخلكحولعلي2تجمع الكفاءات والجماهري230

192ذكردفارحميدعدنانسهيل9تجمع الكفاءات والجماهري230

178ذكرشاتيكعيدعطيهشاكر6تجمع الكفاءات والجماهري230

118ذكرعذارعنربعدنانقحطان4تجمع الكفاءات والجماهري230

62انثىعليويحسنيجربقبيله7تجمع الكفاءات والجماهري230

58ذكرمنشدعبداهللعردغني11تجمع الكفاءات والجماهري230

12انثىحيدرعبدالرزاقعبدالحسنيسحر3تجمع الكفاءات والجماهري230

284ذكرعنادفيصليوسفجالل الدين2حركة العمل والوفاء248

182ذكرفيصلسعدونشهيداحسان22حركة العمل والوفاء248

137ذكرخريصكريمنعمهكاظم5حركة العمل والوفاء248

131انثىحاشوشامغيطيعزيزهدى18حركة العمل والوفاء248

126ذكرعبدجاسممحمدعمار11حركة العمل والوفاء248

101ذكرشبريعبداالمامعطيهغريب6حركة العمل والوفاء248

95ذكرحسنيناصرعليمحمد10حركة العمل والوفاء248

88ذكرجايدعبدالكريمزهريصفوان1حركة العمل والوفاء248

69ذكرعبداهللنجمعطازمان9حركة العمل والوفاء248

68ذكرهاشمعبدالرضامحمدعبداملطلب13حركة العمل والوفاء248

63ذكرعالويصالحعبدالجبارعبدالكريم14حركة العمل والوفاء248

43انثىفجرسرسوحشريفزهراء16حركة العمل والوفاء248

37ذكرناجيهزاعكاظممناضل17حركة العمل والوفاء248

34انثىمحمدعليكاظمعبدالرضااحالم8حركة العمل والوفاء248

31ذكرابراهيممكطوفحسنيعلي7حركة العمل والوفاء248

30انثىاحمدعكارنعمانجاكلني12حركة العمل والوفاء248

23انثىمحمدخميسنزاراماني20حركة العمل والوفاء248

23ذكرعبداهللابراهيماسماعيلليث3حركة العمل والوفاء248

20ذكرسلمانرحيممحمدمنتصر19حركة العمل والوفاء248

17ذكركاطعنزالجربمحمد15حركة العمل والوفاء248

7ذكرشاتيطالبمنعثرمصطفى23حركة العمل والوفاء248

2ذكربندرسوادعليهاشم21حركة العمل والوفاء248

244انثىعمريعبداهلللطيفكريمة3تجمع النهضة الشاملة221

154ذكرسلمانصباحهاشمخيون5تجمع النهضة الشاملة221

97ذكرخليفةحسنيجاسمكريم6تجمع النهضة الشاملة221

32ذكرمزعلخضرعبودعبداملطلب2تجمع النهضة الشاملة221

28ذكربطيجربشنتةرياض1تجمع النهضة الشاملة221

12ذكرعبيدعجيلكاظمطارق4تجمع النهضة الشاملة221

3انثىخضريعباسحمزةصبيحة7تجمع النهضة الشاملة221

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة السليمانية

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

150,613ذكراحمدعلىمحمدئارام1طوران )التغيري(234

42,745ذكرعبداهللفتاحعبداهللهوشيار7طوران )التغيري(234

34,162ذكرصوفى عزيزمحمد علىمحمدجاسم6طوران )التغيري(234

12,321ذكرمحمدرستمحيدرمسعود34طوران )التغيري(234

6,912ذكرمحمودمحمدبكرامني13طوران )التغيري(234

6,586ذكرابراهيمقادرابوبكرقادر3طوران )التغيري(234

5,811ذكرجعفرامنيرضامحمود10طوران )التغيري(234

4,887ذكرعبدالرحمنمحمدتوفيقارسالن30طوران )التغيري(234

4,771ذكرحسنحسنينامقاسماعيل9طوران )التغيري(234

4,434ذكرمحموداسماعيلعليسامان2طوران )التغيري(234

4,095ذكرمارفمصطفىعمرديارى21طوران )التغيري(234

3,724ذكرمحمدرسولعلىبه هروز5طوران )التغيري(234

3,662انثىرسولمحمدرضاشريين8طوران )التغيري(234

3,164ذكرمحمودبارامحسنمحسن22طوران )التغيري(234

3,142ذكرشريفغفوروهبىتوانا15طوران )التغيري(234

2,673ذكركريمعبداهللشريفعبدالرزاق11طوران )التغيري(234

2,526ذكرمحمدصالحمحمدعمر33طوران )التغيري(234

2,340ذكرحسنيصدرالدينصديقنوزاد19طوران )التغيري(234

2,222انثىاحمدمريزامحمداحمدتافكه4طوران )التغيري(234

2,083ذكرعبدالقادرمحمداحمدسامان27طوران )التغيري(234

1,966انثىصالحعليخميسزيان16طوران )التغيري(234

1,946انثىمجيدقادرعثمانشنو28طوران )التغيري(234

1,932ذكراحمدمحمدعليروؤفتيشكو23طوران )التغيري(234

1,912انثىحمه امنيحمه طاهرعليزيان36طوران )التغيري(234

1,809ذكررسولاحمدرسولظاهر26طوران )التغيري(234

1,767ذكرفرجمجيدسالمئارام29طوران )التغيري(234

1,742انثىمحمدعباسكريمفيان20طوران )التغيري(234

1,640انثىعبدالقادرمصطفىمحمدغريبجنور24طوران )التغيري(234

1,555ذكرموسىمالمحمدصالح17طوران )التغيري(234

1,441انثىمحمدقادراحمدناهيده12طوران )التغيري(234

1,278ذكرمام وستارسولحمدامنيمحمد35طوران )التغيري(234

213ذكرحسنجودةريسانعلي13التجمع الشعبي املستقل236

202ذكرمطرحسنيسلمانطالب14التجمع الشعبي املستقل236

189ذكرساجتودايشنيارخليل18التجمع الشعبي املستقل236

185ذكرحسنيعبدجمعهحسني2التجمع الشعبي املستقل236

176انثىصفرحميدمحسنفاطمه12التجمع الشعبي املستقل236

142ذكرزايرناهيصبارهادي5التجمع الشعبي املستقل236

140انثىعبدخلفحسنعباسوفاء27التجمع الشعبي املستقل236

127ذكرحسنيعودةكاملمنذر19التجمع الشعبي املستقل236

123ذكرمحيسنرزيجمحمدباسم10التجمع الشعبي املستقل236

121ذكريونسعبدالكريميحيىكمال21التجمع الشعبي املستقل236

107انثىشفيزيدانشامخوجدان16التجمع الشعبي املستقل236

34انثىكسارعليمكطوفوفاء20التجمع الشعبي املستقل236

7انثىيوسفجوالنهاديشروق24التجمع الشعبي املستقل236

6ذكرسلمانعذافةيونسحسني22التجمع الشعبي املستقل236

2,736ذكرطاهرجويدمهديعبدالخضر1تحالف اوفياء للوطن228

1,180ذكرناصرمشايفاضلجرب5تحالف اوفياء للوطن228

739ذكركيطانعويدعجيلحسن7تحالف اوفياء للوطن228

644ذكرعاجلبثيثعبدالصاحباحمد3تحالف اوفياء للوطن228

603ذكرطلبشريفحسنغفران2تحالف اوفياء للوطن228

501ذكررسولادريسمسلمطاهر13تحالف اوفياء للوطن228

497ذكرموسىهارونفاضلمضر10تحالف اوفياء للوطن228

232انثىساجتعطبصاحباشراق20تحالف اوفياء للوطن228

213ذكرجابريعقوبابراهيمعبداملرتفع6تحالف اوفياء للوطن228

207انثىجربمسعدعزيزاسيل4تحالف اوفياء للوطن228

191انثىحسونوهابحكيمهناء28تحالف اوفياء للوطن228

187ذكرعباسخضريمحسنكريم19تحالف اوفياء للوطن228

187ذكرعيسىنعيمحسيبحيدر22تحالف اوفياء للوطن228

156ذكرناصرهانيجرادحسن14تحالف اوفياء للوطن228

143ذكراغنينجياسرجبارريسان15تحالف اوفياء للوطن228

132ذكرزغريمرسولصالحكاظم23تحالف اوفياء للوطن228

97انثىحدادجابرعليلقاء8تحالف اوفياء للوطن228

90انثىصالححواسكاطعسجيده24تحالف اوفياء للوطن228

86انثىجعفرعكاببدرزينه29تحالف اوفياء للوطن228

79ذكرفنيطلحسنمهاوشمحسن21تحالف اوفياء للوطن228

59ذكرصكيعجمهمطرمحمد26تحالف اوفياء للوطن228

46ذكرصفوكمخيلفثامرنعيم25تحالف اوفياء للوطن228

34انثىكحيطهاشممفتنغاده16تحالف اوفياء للوطن228

32ذكرصنيتطالعكشيشعدنان27تحالف اوفياء للوطن228

30انثىخريبطعبدالسادهعبدالكريممسار12تحالف اوفياء للوطن228

30ذكرثامرناصربدرحبيب17تحالف اوفياء للوطن228

29ذكرسرسوحطاهرلهمودسعد11تحالف اوفياء للوطن228

18ذكرشيحانحمزهشهدحسني18تحالف اوفياء للوطن228

14انثىجهلشاللصباراسرى31تحالف اوفياء للوطن228

12ذكرواليسلمانلفتهشنيشل30تحالف اوفياء للوطن228

1,391ذكرجوالنهويديصايفمحمد1تيار الدولة العادلة202

1,005ذكرعبودحطابحمودكريم5تيار الدولة العادلة202

977ذكرضاحيمكطوفعليكاظم6تيار الدولة العادلة202

426انثىنعيمهحامدعبدالزهرههدى4تيار الدولة العادلة202

379ذكروهيبلطيفعبدحسني11تيار الدولة العادلة202

330ذكرخلفمغامسطالبحسن10تيار الدولة العادلة202

272ذكربطيطاهرغثيثكاظم9تيار الدولة العادلة202

271ذكروشاحعبداهللشليبةكاظم15تيار الدولة العادلة202

261ذكرحاجيجالبعزيزكريم3تيار الدولة العادلة202

188انثىعبيدواليكاظمختام8تيار الدولة العادلة202

165ذكرعسلمحمدعليقاسم7تيار الدولة العادلة202

160انثىحلفيطالبحاجمساجدة14تيار الدولة العادلة202

2,703ذكركاصدريسانشهيدعباس1ائتالف الوطنية 239

558انثىنيسانناشيخيونزينب4ائتالف الوطنية 239

433ذكركاصدساجتصادقعلي6ائتالف الوطنية 239

261انثىسلطانعويدكاملاريج8ائتالف الوطنية 239

191ذكرغرباويحسنيعبدالجليلعلي2ائتالف الوطنية 239

160ذكرمنعثرمنصورعاجلمحسن7ائتالف الوطنية 239

145ذكرموسىرخيصسعودعبدعون11ائتالف الوطنية 239

133ذكرمحسنعليعبدالقادرقاسم9ائتالف الوطنية 239

103ذكرمحيسنعبودمالحمحمد13ائتالف الوطنية 239

92ذكرعجيلهدهودقاسمعالء3ائتالف الوطنية 239

65ذكراكمدخليوينورينعيم14ائتالف الوطنية 239

63انثىخضريحسنيكوتيغنية16ائتالف الوطنية 239

50ذكرمشرييشريدةارزيجزيارة17ائتالف الوطنية 239

42انثىزغريعدايصاحبنبا12ائتالف الوطنية 239

30ذكرمحمدعباسهريسجياد15ائتالف الوطنية 239

9انثىعليكاظمياسنيرواء18ائتالف الوطنية 239

1,712ذكرمزيعلحمودةغالبحيان1الكتلة البيضاء288

794ذكرحمودجليبجابرمنخي7الكتلة البيضاء288

467انثىاحمدعبدالرضاموشنهايمان4الكتلة البيضاء288

267انثىعفريتنوريضاحيسحر5الكتلة البيضاء288

227انثىمضحييوسفهاديماري8الكتلة البيضاء288

173انثىعباسواديمجيدمليعه24الكتلة البيضاء288

170ذكرهايسجليلشوقيلطيف30الكتلة البيضاء288

150ذكركبيديعباسخلفرحيم11الكتلة البيضاء288

144ذكرصاحبجودهعبدعماد15الكتلة البيضاء288

141ذكرمنشدصكبانرسنجميل14الكتلة البيضاء288

122ذكرناصرعليويعبداهللطالب26الكتلة البيضاء288

117انثىفارسعامرمحسنقبيله16الكتلة البيضاء288

99ذكرابوزمامصاللعبدالخضرمحمد6الكتلة البيضاء288

99ذكرسلمانمرانحمدعقيل21الكتلة البيضاء288

95ذكرمحمدعبدنجمعوده18الكتلة البيضاء288

88ذكرعجاجعودههلولحمد22الكتلة البيضاء288

82ذكرحماديطاهرمكطوفراضي27الكتلة البيضاء288

62ذكرعكابعزيزشاكرحميد29الكتلة البيضاء288

56ذكرحميديحسنعبدالشهيدحيدر10الكتلة البيضاء288

56ذكرمهديعلوانمحمدعادل23الكتلة البيضاء288

52انثىشنيارمسعودعبدعلينجالء12الكتلة البيضاء288

48انثىموزانحسنيمهديعفاف20الكتلة البيضاء288

41ذكرحبيبعيالحسنيوسف17الكتلة البيضاء288

37ذكرنجممحمدمحسنمجيد3الكتلة البيضاء288

33ذكرعالويصالحعبدالجبارعبداالمري31الكتلة البيضاء288

30انثىردادشذرطارشهديل32الكتلة البيضاء288

23ذكرصبيحعسكرجاسمياسر9الكتلة البيضاء288
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الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
1,359انثىمصطفىقادرحسنجرو5كوردستان/عيَراق (

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
4,066ذكرمريانمصطفىروستمشادمان2ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
3,755ذكرعبدالكريممولودحمه سعيدعثمان1ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
776ذكرعبداهللاحمدعليئاسوس3ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
242ذكرسليماناحمدعبداهللسامان11ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
239ذكرملكحسنيعليرزكار6ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
230ذكرسليمانامنيمحمدكامران18ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
117ذكرمروانعليجمالسامان13ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
115ذكرحمه عليحمه رحيمكريماكرب10ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
90ذكرقادرحمدجوهرهيمن5ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
58ذكراحمدقهرمانفائققادر14ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
57انثىمحمدحسناشرفشرين4ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
50ذكرسليماحمدعزيزخسرو22ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
44انثىعزيزصالحمحمدشوخان12ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
40ذكرعبداهللمحمدمحمودمحمد23ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
35ذكرمحمودعبدالرحيمعبداهللعمر19ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
33انثىقادرمصطفىمقدادكوردستان8ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
31ذكرسعيدعزيزمحمدكمال17ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
28انثىمحمودمحمدشريفعبدالواحيدنرمني16ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
21ذكرقادرسعيدمحمداحمد9ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
19ذكرحسنيحسنمحمدشوانه7ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
15ذكرقادرحمه سعيدنصرالدينعثمان15ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
15انثىمحمودعبداملجيدصفاءشيماء20ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
8انثىعليكريمحمه درويشامينه24ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
8ذكرسعيدقادرسعدىبيستون21ديموكراتى كوردستانى

2,924ذكررسولمحمدكريمصالح1بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

2,392ذكرعزيزاحمدمحمدبيستون3بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

870ذكرابراهيممحمدمصطفىكاوه2بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

132انثىاحمدكريمطاهرمنريه4بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

نتائج املرشحني ألنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة صالح الدين

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

14,415ذكرخلفعبدعبداهللاحمد1ائتالف العربية 255

11,972ذكرخليلفحلمحمودبدر11ائتالف العربية 255

8,429ذكرعبداهللضامنركاضمشعان24ائتالف العربية 255

8,359ذكرمحمدعبدالرزاقمجبلعبدالرزاق17ائتالف العربية 255

8,227ذكرحسنياحمدشهابحمد10ائتالف العربية 255

7,456ذكرعبدنجمناظماحمد9ائتالف العربية 255

7,093ذكرمجذابغانمذيابعدنان2ائتالف العربية 255

4,747ذكرشطبعيدانشطبسمري5ائتالف العربية 255

3,988ذكرموسىجمعهخزعلسعد3ائتالف العربية 255

3,540ذكرحسنيمحمدصالححسني15ائتالف العربية 255

3,377انثىمحمدحسنمرعىامل20ائتالف العربية 255

2,692ذكرحمدشرقيخضرمصلح7ائتالف العربية 255

2,241انثىمصطفىخضرابراهيمكريمه23ائتالف العربية 255

2,023ذكراحمدشهابحسيبسعد14ائتالف العربية 255

2,022انثىمحمداسماعيلسمنيثريا8ائتالف العربية 255

2,015انثىعجيلسرحانمتعباخالص12ائتالف العربية 255

1,309ذكرطهرحيمياسنيمحمد18ائتالف العربية 255

1,168ذكرمحمداحمدسلومحميد13ائتالف العربية 255

805ذكرحسنيسليمانحسنيعبدالستار6ائتالف العربية 255

736ذكرعبدالغنياسعدثابتمحمد21ائتالف العربية 255

578انثىعليعبدالجليلعليمنال4ائتالف العربية 255

539ذكروسميعبداهللابراهيمخليل19ائتالف العربية 255

386انثىمطرحاجمصالحانوار16ائتالف العربية 255

197ذكرمحمودمصطفىحامدموسى22ائتالف العربية 255

10,963ذكرحسنمحمدمهديعبدالقهار9متحدون لالصالح259

9,570ذكرياسنيعليويحسنيمطشر1متحدون لالصالح259

9,526ذكرمحمدجاسمممتازجاسم5متحدون لالصالح259

7,982ذكرحسنيمحمدعبدالصمدمثنى23متحدون لالصالح259

7,880ذكرصايلرمضانيونسشيت10متحدون لالصالح259

5,474ذكرغتميشكطيحمودحمد2متحدون لالصالح259

3,730ذكرحماديصالحعبداهللحمد17متحدون لالصالح259

3,701ذكرصالحبهلولعلوانبادع3متحدون لالصالح259

2,903انثىرضامحمداصغرهناء4متحدون لالصالح259

2,689ذكرحسندهاممحمددهام14متحدون لالصالح259

2,459انثىحمدانعكلةخلفيسرى8متحدون لالصالح259

2,083ذكرعمرخطابعبداهللابراهيم13متحدون لالصالح259

2,031انثىعليحسنيفرحانكفاء24متحدون لالصالح259

1,912انثىعباسحميدفاضلسهاد12متحدون لالصالح259

1,336ذكرعزيزكرينجيادسبهان6متحدون لالصالح259

1,167ذكرصديدمطلكاحمدعباس15متحدون لالصالح259

824ذكرحسنيخلفعباسعثمان19متحدون لالصالح259

582ذكرشاللعوضحسنيمضحي7متحدون لالصالح259

487ذكرعيسىفاضلصالحفاضل22متحدون لالصالح259

416انثىخليلعبداهللحسنوفاء16متحدون لالصالح259

200ذكرخلفطعمهعباسابراهيم11متحدون لالصالح259

172انثىطارشهريطسعيدصفية20متحدون لالصالح259

141ذكرعبداهللعيسىسليمصفاء21متحدون لالصالح259

39ذكرحماديمحمدخلفعلي18متحدون لالصالح259

15,962ذكرالكريمعليعبدالجبارشعالن2ائتالف الوطنية 239

1,276ذكرحسنصالحباهرنياز18طوران )التغيري(234

1,110ذكرطهصالحعبدالواحدكاردو14طوران )التغيري(234

671ذكرشريفطاهرطهكمال25طوران )التغيري(234

623انثىحمه عليعزيزبكرشبه ن32طوران )التغيري(234

559ذكرعليشمس الدينكريمياسني31طوران )التغيري(234

مريزامحمد شريكو1يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266
83,663ذكرابراهيماحمدامني

15,558ذكررشيدحسنفتاحسامان3يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

14,788ذكرعبداهللكريمقادرفرهاد5يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

12,306ذكرمحمدعليجباربختيار17يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

10,355ذكرمرادوه يسمحمدعلىسرتيب16يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

10,315ذكرمحمدعمرفوزىسامان9يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

8,790انثىعليمصطفىدلريريزان22يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

7,962ذكرعمرفتاحرفيقاميد7يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

7,358ذكرمحمدخدرمحي الدينسامال25يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

7,338ذكرمصطفىحمدعبداهللعادل30يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

7,147ذكرفتاححمه ره شمصطفىاوات2يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

6,347ذكرقادرعمرابوبكرريبني11يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

6,015انثىصالحمحمدعبداهللره نكني19يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

5,896انثىبريامحبيبمحمدمصطفىبسمه21يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

5,878ذكرعبدالرحمنمحمدامنيعبداهللعثمان6يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

5,872انثىرسولصالحغفورشلري12يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

5,499ذكرمردانزينلفريقئاراس10يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,812ذكرامنيمحمدبايزعبدالرزاق15يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,643انثىقادرصابركاملشلري14يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,105انثىرضافرجانورشهال4يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,010ذكرمحمداحمدمحمدرشيدصبحي33يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,775انثىدادودعزيزحسنيبدريه24يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,751ذكرمحمدصويف شريفعليرحمان31يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,271ذكرغفورحسنمحموددلشاد13يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,107ذكررضاصالحابراهيمافراسياب32يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,009انثىاحمدعليمحمودروناك8يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,386انثىرشيدمحمدحسنهاذة27يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,026ذكركانبىحسنيحمهناصح28يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,617ذكرعبداهللعبدالرحمنعثماننوزاد18يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,499انثىعبداهللقادراسماعيلابتسام26يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,373ذكرجاسمرشيدعبدالكريمضيا34يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,355انثىابراهيممحمدعبداهللليلى29يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,308انثىعلياحمدمحمدضنور35يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,211ذكرصالحعزيزبكرمحمدعلي23يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,099انثىمحمدحسنصديقشادان36يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

489ذكرعبدالرحمنمصطفىاحمددانا20يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

8,955انثىمحمدعباسنجم الديناشواق8الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

8,496ذكرعبداهللمحمودعلىعبدالوهاب1الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,981ذكراسماعيلعارفانورئارارات6الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,712ذكرعلىقادراحمدشه مال3الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

5,200ذكرمحمدخانمحمدصالحعلىبسام9الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,966ذكرمحمدسعيدمحمدعليصابرحسن11الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,727ذكرحمه رشيدانورازادكيوان2الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,557ذكرمحمدخدرخدرعمر5الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,482انثىرضاواىللطيفكويستان4الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,101ذكرخدرعلىعوالمحمد15الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,650انثىميكائيلعابدمهديجوان12الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,624ذكرمصطفىمحمدعبداهللسامان25الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,546ذكربابريحمدقادرحمد23الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,224ذكرمحموديادكارصابرسامان13الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,201ذكررستمفتاحاحمدهريش22الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,111ذكرابراهيمعزيزاسماعيلحسني21الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,543انثىاحمدحسننامقجنور16الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,453ذكرفتاحصالححمه عليعبدالقادر7الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,443ذكررؤوفعلىحمهمريوان30الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,181انثىنيازعباسمرادنسرين24الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,131ذكرعبدالرحماننوريتوفيقزانا31الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,114ذكربابا شيخنورىصديقسه ردار17الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

993ذكرصالحمحمداحمدكاوه27الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

971ذكرعزيزعلىبريوتلطيف36الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

908ذكربهاء الدينمظفررؤوفسعدى10الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

752ذكرصالحاحمدحسنئاسو26الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

711انثىقادركريمصابرنيان33الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

677انثىعبداهللامنيمحمدافان20الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

670ذكرقاسمصالحمحمددلشاد19الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

530ذكرقادردرويشمحمدسعيدفاروق14الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

512انثىرضانصراهللمحمودسازكار32الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

388ذكرامنيمولودمحمدنه وروز18الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

364انثىقادراحمدرؤوفاواز28الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

361ذكراحمدعلي حسنعزيز29الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

318ذكررضااحمدحمهسامان34الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

200ذكرعنربمحمدهادىديار35الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

51,587ذكرحسنينادرامنيمثنى1يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

8,344ذكرعبداملحمدمحمدنوريعادل5يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

5,954ذكراحمدسليمرسولكوردو2يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

2,727ذكراحمدفرجسليماننوشريوان3يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,820ذكرمحمداحمدعثمانجميل9يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,570انثىحمدعليحمدنيكار4يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,033انثىعبداهللمحمدسعيدكمالشريين7يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

922ذكررجبحسنعبداهللكاوه8يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

435انثىمصطفىمحمد كريممحمدشلري10يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

325انثىكريمعبدالحميدفريققمرية12يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

322ذكرقادرسمنيمصطفىصباح6يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

294انثىامنيمحمد عليابراهيمنازةنني11يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

102ذكراهلل كرمابراهيماهلل كرمحسني13يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

89ذكرحمةمريزامحمدمحمدرؤوفعلي14يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
25,411ذكرمحمداحمدحمه رشيداحمد1كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
13,506ذكرحسنقادرحمدمحمد2كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
7,006ذكركاملطالبفريقآرام3كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
2,022انثىياراحمدكريمصالحشكريه4كوردستان/عيَراق (



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

1,181ذكرحسنمحسنفاضلعالء9االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

1,155ذكركاظمجوادكاظمسالم22االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

778انثىحسنعليحسنشروق8االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

728ذكرظاهرفيحانخلفسليم21االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

578انثىهاديحسنعبداالمريهيفاء4االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

534انثىطاهرحمزةنديمزينب12االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

454انثىفاضلياسنيعلياسماء20االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

408انثىاحمدعبدالرسولعيدانبثينة16االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

329انثىمحمدعبداهللجعفرنهلة24االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

305ذكرعبدالعزيزعباسبرعحيدر19االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

200ذكرغائبعبدالرحمنربحانفايد11االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

149ذكرعبدالرحمنمحمدعريانسامي23االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

132ذكرعبداهللعليسكرانعلي18االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

130ذكردرويشحرزسلمانمحمد17االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

101ذكرمحمدشكورفؤادايوب14االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

15,887ذكرقادرمحمدشكوركريم1قائمة تحالف التآخي والتعايش210

1,828انثىمحمداحمدشهاببخشان9قائمة تحالف التآخي والتعايش210

859ذكركنجةسيدهوهابأمانج5قائمة تحالف التآخي والتعايش210

723ذكراسماعيلكريماحمدعلي3قائمة تحالف التآخي والتعايش210

239ذكرعطيةحسنعوادوسام6قائمة تحالف التآخي والتعايش210

218انثىحمدعليويكاظمورقاء13قائمة تحالف التآخي والتعايش210

213ذكرمحمداحمدمحمداحمد10قائمة تحالف التآخي والتعايش210

207انثىذيابجدوععبدفاطمة14قائمة تحالف التآخي والتعايش210

188ذكرسهيلزين العابدينمحمدوائل11قائمة تحالف التآخي والتعايش210

139انثىويسيعارفرؤوفكيالس4قائمة تحالف التآخي والتعايش210

88ذكرخايرحمدصالحمحمد7قائمة تحالف التآخي والتعايش210

68انثىعطوخلفحسنيحال8قائمة تحالف التآخي والتعايش210

66ذكرمحمودمحمدعليأرسالن2قائمة تحالف التآخي والتعايش210

34انثىقاسماحمدمرادنسرين12قائمة تحالف التآخي والتعايش210

4,669ذكرصالحعباسراجياملهند1تجمع القلعة 253

3,696ذكرفرحانعثمانعباسسفيان2تجمع القلعة 253

2,161ذكرعكابعبداهللعماشاحمد3تجمع القلعة 253

1,452ذكردنيدلمحمدصالحفائز10تجمع القلعة 253

840ذكرحسنيمحمدثابتعمار6تجمع القلعة 253

734ذكرابراهيماسماعيلمحمدجاسم14تجمع القلعة 253

599ذكرعليابراهيمخليلاحمد15تجمع القلعة 253

505ذكرمحمدبكركاملرعد5تجمع القلعة 253

474انثىنجمرشيدمزاحماسماء4تجمع القلعة 253

441ذكرمحمدمجبلاحمدمزاحم7تجمع القلعة 253

423ذكريوسفحميدنايفقيس9تجمع القلعة 253

267ذكرمحمدمصطفىعبدالرحمنتحرير13تجمع القلعة 253

169انثىمعجوناحمدحسنمي12تجمع القلعة 253

24انثىسلومطهاسماعيلامرية16تجمع القلعة 253

13انثىعزيزعبدطاهرسعاد8تجمع القلعة 253

2,840ذكرمحمودعليثايرعادل9كتلة روافد الحوار290

1,471ذكرعمرمطلكمحمدياسني1كتلة روافد الحوار290

1,291ذكرملوحجاسمعيسىكامل7كتلة روافد الحوار290

1,291ذكربنيانعبدالكريمعليكمال3كتلة روافد الحوار290

1,075ذكرمهديعبدالجبارفنرعقيل5كتلة روافد الحوار290

774انثىعبداهللمحمدابراهيمسعاد24كتلة روافد الحوار290

641انثىمحمدحسنمرعيميعاد4كتلة روافد الحوار290

637ذكرحمدسعدونمحمدياسني10كتلة روافد الحوار290

563انثىاحمديوسفمحمددره16كتلة روافد الحوار290

274ذكرمحمدحمزةعبداهللعادل15كتلة روافد الحوار290

236انثىعليعبداهللنوفانسميعه12كتلة روافد الحوار290

233ذكراحمدابراهيمعليمساعد18كتلة روافد الحوار290

191انثىخلفعبدالجادرظاهرصبحة8كتلة روافد الحوار290

109ذكرمحمدياسنيلفتهعيسى17كتلة روافد الحوار290

47ذكرمحمدلزاممصطفىاسماعيل19كتلة روافد الحوار290

44ذكرمحمددلفحارثعالء14كتلة روافد الحوار290

29ذكرصحناحمدجاسمغانم23كتلة روافد الحوار290

28ذكرمحمدحسنياحمدصبيح22كتلة روافد الحوار290

28ذكرعباسعسكرمحمدنوريمحمدمصدق2كتلة روافد الحوار290

22ذكرحماديحسنياحمدسبهان11كتلة روافد الحوار290

15ذكرمحمدعبداهللصالحعبداهلل13كتلة روافد الحوار290

8ذكرصالحفاضلرعدسعد21كتلة روافد الحوار290

4انثىعليحافظجوادهناء20كتلة روافد الحوار290

202ذكرجعفرمهديحسنقاسم1حركة شمس225

90ذكرخلفابراهيمخليلاسماعيل2حركة شمس225

74انثىمهديحميدنورينهلة3حركة شمس225

88انثىطهحسننورياحالم4قائمة عراق الخري والعطاء250

84ذكرصالحضامناحمدشيت3قائمة عراق الخري والعطاء250

46ذكرعبدمحمدصبارسامي1قائمة عراق الخري والعطاء250

33ذكرحسنيطهياسنيعبد2قائمة عراق الخري والعطاء250

21ذكرخضرمحمدصاحبحيدر2حزب الداعي272

19ذكرعلوانحسنفاضلعباس1حزب الداعي272

10انثىصالحمهديعبدالصاحبزهراء4حزب الداعي272

3ذكراحمداسدكريمعلي3حزب الداعي272

1انثىرشيدابراهيممحمودسيماء5حزب الداعي272

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة كركوك

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

150,084ذكرفتاحكريمعمرنجم الدين1يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

5,604ذكراحمدمصطفىطهريبوار18يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

5,303ذكراحمدعزيزعثمانمحمد3يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,455انثىعليحبيبتحسنياال2يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,416ذكراحمدويسعادلبيستون19يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,758ذكرعزيزعبداهللصالحفالح13يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,364ذكرعليمحمدخداكرمامري15يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,040ذكرعبدالرحمناحمدمحمد صالحاحمد10يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,724ذكرنامقفريقحويزشوان9يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,459ذكرصالحعمرعبدالقادردلري5يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,418ذكرحسنعزالدينمحمدافيستا8يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,417انثىاحمدخضرعليليلى16يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,170انثىمحمدقادرعبداهللفريال7يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,105ذكرصمدانجهنجم الدينعمر4يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,695ذكرفقى سعيدرشيدشفيقدارا21يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,527ذكررضاطهنجم  محمد22يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

10,665ذكرخلفياسنيعليعبدالكريم3ائتالف الوطنية 239

7,644ذكرحمدمصطفىحسنثائر1ائتالف الوطنية 239

6,244ذكرمحمودابراهيمجاسممحمود17ائتالف الوطنية 239

3,323ذكرعليحنتوشدرويشابراهيم9ائتالف الوطنية 239

3,013ذكرعليويحسنمحمدعمر10ائتالف الوطنية 239

3,003انثىحسنيحسنسالماشواق4ائتالف الوطنية 239

2,897انثىخلفكشولمحمودنظميه20ائتالف الوطنية 239

2,871ذكرسليمانعبداهللساميوسام6ائتالف الوطنية 239

2,808ذكرنهارجديعناظمفاضل14ائتالف الوطنية 239

2,234ذكرحسنيعبدمخلفزياد22ائتالف الوطنية 239

1,985ذكرخلفمطلكعليويضامن5ائتالف الوطنية 239

1,199ذكراحمدشهاباحمدشهاب13ائتالف الوطنية 239

1,161انثىعيسىعزيزجمعةنجاة8ائتالف الوطنية 239

1,035ذكرسعيدفرمانمحمداحمد11ائتالف الوطنية 239

702انثىحسناحمدابراهيمهدية23ائتالف الوطنية 239

610ذكرحسنيهاللحسنحازم18ائتالف الوطنية 239

490ذكرخزاممربطحبيبعطية21ائتالف الوطنية 239

341انثىحتيتعبدنجمسهيلة 12ائتالف الوطنية 239

112انثىصالحمهديصالحهدى16ائتالف الوطنية 239

68انثىعبدعليحافظحسنيزهور24ائتالف الوطنية 239

10,654ذكركاظمجعفرمحمدجاسم1تحالف صالح الدين الوطني 249

10,643ذكرمحمداحمدمنعممفيد10تحالف صالح الدين الوطني 249

3,391ذكرمحسنصادقجعفررضا17تحالف صالح الدين الوطني 249

3,333ذكرجباراسماعيلتقيمهدي7تحالف صالح الدين الوطني 249

2,596ذكرعليعبدحكمتمحمد15تحالف صالح الدين الوطني 249

2,442انثىمهديعبدالرزاقمهديزينب4تحالف صالح الدين الوطني 249

2,363ذكرمحمدعبدناجيمعروف2تحالف صالح الدين الوطني 249

1,741ذكركاظماحمدصبارنزار5تحالف صالح الدين الوطني 249

1,389ذكرقاسمشريفحسنفالح24تحالف صالح الدين الوطني 249

1,322انثىعليحسونعباسذكرى20تحالف صالح الدين الوطني 249

1,118ذكرعليحسنيمصحبعلي3تحالف صالح الدين الوطني 249

645ذكرعليخضرشكرازل9تحالف صالح الدين الوطني 249

544انثىعليحسنيمحمدجنان16تحالف صالح الدين الوطني 249

519ذكرهدوصالحسطايجاسم13تحالف صالح الدين الوطني 249

512انثىعباسعليعبدالحسنيبشرى12تحالف صالح الدين الوطني 249

439ذكرعبداهللمحمودعطااهللمهدي14تحالف صالح الدين الوطني 249

337انثىمجيدمحمودعبداملجيدزهراء8تحالف صالح الدين الوطني 249

284انثىكاظممحمدعليمحمدرضالهيب22تحالف صالح الدين الوطني 249

254انثىمهديخلفدليبيداء23تحالف صالح الدين الوطني 249

198ذكرعباسخضريعليقيس21تحالف صالح الدين الوطني 249

127ذكرمحمودخلفزيدانعدنان11تحالف صالح الدين الوطني 249

120ذكرمحمدحسنيعلياحمد6تحالف صالح الدين الوطني 249

27ذكرعباسمرهونناجيعدنان19تحالف صالح الدين الوطني 249

17ذكرمهديعبدعباسعبدالصاحب18تحالف صالح الدين الوطني 249

4,432ذكرحسنياحمدعباسناجح1كرامة286

4,340ذكرعبداهللخلفمحيضياء19كرامة286

3,984ذكرحسنيمحمودسالمعدنان6كرامة286

2,989ذكرحلوصالحخلفعبداهلل3كرامة286

2,944ذكرحسنيدبعونمحمداياد9كرامة286

2,595انثىمهدياحمدمحسنخديجة4كرامة286

2,210ذكرعليحسنمحمدحسنسميح7كرامة286

1,868ذكرزعنياحمدمحمودطه21كرامة286

1,617ذكراليفخلفزيداننواف10كرامة286

1,577ذكرمحمدمغامسحسنياحمد11كرامة286

1,340ذكرحسونمحمدرمضانمحمد15كرامة286

903ذكرخلفخضريويسرباح22كرامة286

889انثىمحمدخلفمحموداغراء16كرامة286

782ذكرعلوخلفاسودخالد17كرامة286

631ذكرشاللعوضخلفعبيد5كرامة286

618ذكرنمرغزالعليغالب2كرامة286

604ذكرهنشيابراهيمخليلصابر18كرامة286

463ذكرشبيبعبداهللحسونمحمد14كرامة286

248ذكرحمدشهابمسهرحاتم13كرامة286

224انثىامنيمحمداحمدرقية12كرامة286

169انثىجاسمعزينصيففاتن8كرامة286

137ذكرحنظلذيابعدوانمحمود23كرامة286

84انثىمطلكماضيعبيسسمرية24كرامة286

24انثىدوخيعبودعنرتغزالة20كرامة286

8,692ذكرجاسمتركيابراهيمقتيبه2ائتالف العراق 262

3,976ذكرخليفهحمودعبداهللعلي1ائتالف العراق 262

1,897ذكرخضرعبداهللمحمدحسني6ائتالف العراق 262

1,720ذكرخلفعليعباسوليد13ائتالف العراق 262

1,706انثىمحمدندامجهولهند12ائتالف العراق 262

1,507ذكرخضرعالويصالحماهر3ائتالف العراق 262

1,359انثىخلفصالحعبداهللسناء8ائتالف العراق 262

1,359انثىحسوناحمدرافعرند20ائتالف العراق 262

1,159ذكرشهابصبيحرافتوسام11ائتالف العراق 262

919ذكرمحمدعباسعليمحمد5ائتالف العراق 262

838انثىعباسسلمانداودكريمة4ائتالف العراق 262

463انثىمحمودسعيدتوفيقفخرية24ائتالف العراق 262

389ذكرموسىشاهرمحمدروضان22ائتالف العراق 262

358ذكرحسنيعبداهللعشمخليل14ائتالف العراق 262

339ذكرحسنيخلفجفالعبدالسالم18ائتالف العراق 262

336ذكرعلوشمهديوجيهمحمد7ائتالف العراق 262

255انثىحمزةزيداناسماعيلعذراء16ائتالف العراق 262

240ذكرفياضعبداالمريرشيدعبود21ائتالف العراق 262

227ذكرحلوصالحخلفحاذور19ائتالف العراق 262

137ذكرمخلصمولودباسلالفهد10ائتالف العراق 262

72ذكرحميدجمعةحسنيحميد23ائتالف العراق 262

62ذكرحسنيسالمعبداهللحسن9ائتالف العراق 262

46ذكرمحمدفتحيمحمدنبيل17ائتالف العراق 262

4,257ذكرقنربمهديمحمدنيازي13االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

2,649ذكرامنيحمدفرحانمحمد2االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

2,594ذكروشلشحاذةخالصناهض6االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

2,492ذكرهاديعليمحمدرضي5االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

2,344ذكراحمدعباسعدنانرسول10االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

1,670ذكرجاسمحسنيعليحسني1االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

1,409ذكرحمودحمزةبندررافد7االئتالف الوطني يف صالح الدين 222

1,275ذكرحسنيعمرانحسنيحيدر3االئتالف الوطني يف صالح الدين 222



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

226ذكرمحمدحمودمحمدعبدالرزاق2ائتالف عرب كركوك 242

95انثىعثمانعمرحميدفدوه23ائتالف عرب كركوك 242

50انثىوهيبكاظممبدروسن19ائتالف عرب كركوك 242

4,125ذكررضوانعليسعيدراكان5الجبهة العربية لألنقاذ256

3,489ذكرخلفجوادخلفعمر1الجبهة العربية لألنقاذ256

3,339ذكرشيبجربعبداهللحاضر10الجبهة العربية لألنقاذ256

3,079ذكرحمدحسنيصالحعمر7الجبهة العربية لألنقاذ256

3,053ذكردرباسصكرخليلعماد2الجبهة العربية لألنقاذ256

1,910ذكرجاسمعوادابراهيممحمد14الجبهة العربية لألنقاذ256

1,803ذكرجاسمنصيفخليلمحمد9الجبهة العربية لألنقاذ256

1,514ذكرحمدسلوممذريمنصور11الجبهة العربية لألنقاذ256

1,307ذكرمصلحعيسىعزاوياحمد3الجبهة العربية لألنقاذ256

1,209ذكرحموداحمدفرحانحمد21الجبهة العربية لألنقاذ256

1,039ذكراحمدمحمودعليعمار6الجبهة العربية لألنقاذ256

916ذكرعاتيصالححسنياسر17الجبهة العربية لألنقاذ256

782ذكرمحمودمحمدخلفترف19الجبهة العربية لألنقاذ256

517انثىمحكاننائففاضلشيماء4الجبهة العربية لألنقاذ256

446ذكرخطابدحامعبداهللامري22الجبهة العربية لألنقاذ256

334ذكرسالمحبيباسكندرعبداهلل15الجبهة العربية لألنقاذ256

171انثىجوادحمدياحمدنضال8الجبهة العربية لألنقاذ256

120انثىحسنيخلفصالححسناء16الجبهة العربية لألنقاذ256

40انثىخالدعبدالرحمنعبدالخالقاحرار20الجبهة العربية لألنقاذ256

33انثىسالمحسنيهاديرجاء12الجبهة العربية لألنقاذ256

25انثىخميسسبععبدناجيه24الجبهة العربية لألنقاذ256

23ذكرصالحاحمدمحمدصالح18الجبهة العربية لألنقاذ256

4,307ذكرسليمانحسنمظهرطورهان1تحالف تركمان كركوك 282

4,037ذكروليمحمدعليهدايتعمار3تحالف تركمان كركوك 282

3,517ذكرعليموسىنوريعصام10تحالف تركمان كركوك 282

3,328ذكرزين العابدينمحمدجعفرعباس5تحالف تركمان كركوك 282

3,303ذكرحسنيامنيمهديمحمد2تحالف تركمان كركوك 282

1,596ذكرمردانعلياكرباحسان9تحالف تركمان كركوك 282

1,288ذكرمظهرجريمحمدعامر6تحالف تركمان كركوك 282

816ذكرغزالراضيعبدالحسنيخليل15تحالف تركمان كركوك 282

799ذكرمحمدابراهيمخليلحسن11تحالف تركمان كركوك 282

533ذكرحسنتقيحسنعباس7تحالف تركمان كركوك 282

428انثىعبدالرزاقمحمداكرببصرية4تحالف تركمان كركوك 282

384ذكرغنيعبداهللابراهيمعبداملناف17تحالف تركمان كركوك 282

274ذكرحسنتقيخدادوستعماد13تحالف تركمان كركوك 282

233ذكرعبداهللعليانورعلي22تحالف تركمان كركوك 282

212انثىوليصالحعمريوكسل8تحالف تركمان كركوك 282

163انثىشهبازقلندرحسنيسيونج20تحالف تركمان كركوك 282

150ذكركوثرسمنيعبدالعزيزسامي14تحالف تركمان كركوك 282

133ذكررضامحموديوسفمحمد19تحالف تركمان كركوك 282

117ذكرفتاحبكركريمعبدالسالم21تحالف تركمان كركوك 282

58انثىزكيعليحسنيوفاء12تحالف تركمان كركوك 282

55ذكرحناجشيالحسنيعلي23تحالف تركمان كركوك 282

53ذكرمحمودبهجترشيدنبيل18تحالف تركمان كركوك 282

45انثىاحمدعبداهللسالمرحاب16تحالف تركمان كركوك 282

6انثىقنربشكورعزالدينوداد24تحالف تركمان كركوك 282

11,483ذكرموسىجرجيساحمدنوزاد1طوران )التغيري(234

4,422ذكرمحمداحمدمحمدمحمود3طوران )التغيري(234

1,829ذكرصالحعبدالرحمنجمعهادهم2طوران )التغيري(234

210انثىحمدستارجاللجيمن4طوران )التغيري(234

4,126ذكرصالحعبداهللحمدجاراهلل1ائتالف الوطنية 239

2,364ذكرمحمدعليويحسنيعلي3ائتالف الوطنية 239

1,157ذكرعليسلمانحسنيفوزي17ائتالف الوطنية 239

770ذكرعليانورمحمدعلي14ائتالف الوطنية 239

711ذكرعليمحمدفيصلياسر23ائتالف الوطنية 239

564ذكرواديمحمودبياتعباس7ائتالف الوطنية 239

468ذكرخلفياسنيحسنيسعدي5ائتالف الوطنية 239

465انثىابراهيمعبدالغفوراكرمسحر8ائتالف الوطنية 239

389ذكرحميدحسنياسماعيلمحمد6ائتالف الوطنية 239

338ذكرحسنيعبداهللحمادياحمد2ائتالف الوطنية 239

239ذكرمرزوكغثيثحسناحمد21ائتالف الوطنية 239

187انثىرجباسماعيلعمرصون كول4ائتالف الوطنية 239

185ذكرمحي الدينرفيقعبداللطيفصفاء15ائتالف الوطنية 239

175ذكرعوادحمودينوريصباح22ائتالف الوطنية 239

106انثىزينلمصطفىمردانزاهده10ائتالف الوطنية 239

91انثىعمرعزتفوادلبيبة12ائتالف الوطنية 239

85انثىابراهيمخلفياسنيشذى24ائتالف الوطنية 239

62انثىدهشعباسجميلكاظمية16ائتالف الوطنية 239

44ذكرعبداهللكاظمنظام الدينطه19ائتالف الوطنية 239

31ذكرعبدالرحمنتوفيقرفيقعمر9ائتالف الوطنية 239

25ذكرخليلعبدالهاديجاسمزهري13ائتالف الوطنية 239

24ذكرعمرحسنصالحمعد11ائتالف الوطنية 239

23انثىاحمدامنيمصطفىليلى20ائتالف الوطنية 239

23ذكرعبدالقادرمرادامنيمحمد18ائتالف الوطنية 239

1,406ذكرحسنابراهيممحمدعالوي14جبهة العراق العربية يف كركوك264

996ذكروكاعسلمانداودسليمان6جبهة العراق العربية يف كركوك264

978ذكرجاسممشوححواسعزيز15جبهة العراق العربية يف كركوك264

816ذكرثعلبخضرعباسسامي9جبهة العراق العربية يف كركوك264

784ذكرصالحعبداهللمحلثائر22جبهة العراق العربية يف كركوك264

765ذكرعكلةادهامحمدحسان3جبهة العراق العربية يف كركوك264

648انثىعوادحسنسالمشيماء16جبهة العراق العربية يف كركوك264

520ذكرحسنصالحمولوداحمد1جبهة العراق العربية يف كركوك264

347ذكرنجمحمدضامنخلف21جبهة العراق العربية يف كركوك264

322انثىحسنعبداهللمحمدصبيحة12جبهة العراق العربية يف كركوك264

298ذكرتماوياحمدخلفوسام10جبهة العراق العربية يف كركوك264

293انثىمحمودعاصيحسنبتول8جبهة العراق العربية يف كركوك264

237ذكراحمدخليفةعبدحسن5جبهة العراق العربية يف كركوك264

171ذكرحبشرمضانعبداهللكريم7جبهة العراق العربية يف كركوك264

164ذكرعبداهللعليحسنماهر13جبهة العراق العربية يف كركوك264

159ذكرعبيدصالحمحمدمحمود18جبهة العراق العربية يف كركوك264

152ذكرجربوعطهياسنيطه19جبهة العراق العربية يف كركوك264

130ذكرحسنيعلوانعبدالكريمرافع2جبهة العراق العربية يف كركوك264

64ذكرعيسىشنداخحسنانور11جبهة العراق العربية يف كركوك264

42انثىياسنيطهفؤادزينة4جبهة العراق العربية يف كركوك264

31ذكرحسنطهعطاهللعطية17جبهة العراق العربية يف كركوك264

31انثىحسنيثيلخلفخولة24جبهة العراق العربية يف كركوك264

1,200ذكرعزيزشمزينرحيمجاسم12يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,098ذكرحميدجاللفاتحمحمد14يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

855انثىعثمانعبيدمحمدشكوفه11يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

853ذكرعلياحمدحمهازاد6يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

706ذكراحمدمحمدامنيصالحارشد23يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

525ذكرقادرعزيزجهادجنكيز17يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

427انثىمحمدنورحمه سعيدبروين24يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

392انثىمحمدتوفيقمحمدغريبليلى20يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

39,524ذكرعبدالرزاقفتح اهللرشادارشد1قائمة جبهة تركمان كركوك280

12,875ذكرعبداهللسعيدبهاء الدينحسن توران2قائمة جبهة تركمان كركوك280

1,916ذكرعليحسنحسنينجاة3قائمة جبهة تركمان كركوك280

1,878ذكرعليحسنوهبيقحطان17قائمة جبهة تركمان كركوك280

1,603ذكرزينلعباسحسنيعلي21قائمة جبهة تركمان كركوك280

1,483ذكرساقيامنيجمالرياض5قائمة جبهة تركمان كركوك280

1,287انثىحسناحمديونسزالة4قائمة جبهة تركمان كركوك280

1,109انثىلطيفرشيداحمدكولن16قائمة جبهة تركمان كركوك280

973ذكرزينلاحمدمحمودقاسم6قائمة جبهة تركمان كركوك280

820ذكرمهديباقراحمدعماد13قائمة جبهة تركمان كركوك280

656ذكرمردانصادقمهديعلي10قائمة جبهة تركمان كركوك280

644ذكرعمرعبدالرحمنعمرسعد11قائمة جبهة تركمان كركوك280

630انثىنوريعلي مردانشمس الدينهدى19قائمة جبهة تركمان كركوك280

530ذكرمحمداحمدفؤاداكرم7قائمة جبهة تركمان كركوك280

513انثىعثمانرشيدمحمدكونر20قائمة جبهة تركمان كركوك280

453ذكربريامرشيدكمالعلي14قائمة جبهة تركمان كركوك280

428ذكريوسفكنعانسمعانمحمد15قائمة جبهة تركمان كركوك280

416ذكرفيض اهللصالحمحمدفيض اهلل9قائمة جبهة تركمان كركوك280

409انثىمرتضىحسنزين العابدينفيحاء8قائمة جبهة تركمان كركوك280

261ذكرعطيةحسنفالحمحمد22قائمة جبهة تركمان كركوك280

201انثىفتاحسيف الدينفخرالدينليلى12قائمة جبهة تركمان كركوك280

178ذكرمحمداحمدحسنيجليل18قائمة جبهة تركمان كركوك280

14,514ذكرعبدالقادراحمدعبداهللشاخه وان3الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

13,882ذكرمحمدعليحسنيعزالدين1الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

4,076ذكرمصطفىاحمدحسنيلقمان10الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

3,750ذكرخضرعبدالرحمنصالحعبدالكريم18الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,659ذكرافنديعزيزمحمدكمال7الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,565ذكرمحمداحمدعليحسني11الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,296انثىمردانحمة الوكريمامرية24الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,190ذكرصالحمحمدصالحشوان6الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,015ذكرمحمدعبداهللاحمدهوشيار5الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

2,009ذكرجان ويسمحمدعبداملجيدكوران14الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,763ذكرسليمانرحمانسليمانهيوا23الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,539انثىعليامنيمحمدبروين8الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,362ذكراحمدمحي الدينفخرالدينصالح الدين15الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

1,343ذكرفيزىامنيياسنيعبدالسالم21الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

749ذكرمحمدكريممحمدمصطفى13الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

747ذكرامنيعبدالرحمنمحمدامني2الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

704انثىمصطفىجميلمحمدمهابات12الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

500ذكرابراهيمروستمحسنكاوة22الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

328ذكرمحمداحمدكريممحمد17الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

326ذكرسعيدمحمدامنيمظفر9الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

294انثىقادرسعيدمحمدجوان4الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

269ذكررشيدجاللعسكرعزالدين19الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

124انثىشريفمحمدعليفاتحفيان16الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

68انثىعبدالكريممحمدابراهيمهتاو20الحزب الديموقراطي الكوردستاني/ ثارتى ديموكراتى كوردستان 213

13,645ذكرتميممحمدعليمحمد1ائتالف العربية 255

9,618ذكرابراهيمحسنيعليمهيمن3ائتالف العربية 255

3,335ذكرذيابمحمودابراهيمياسني2ائتالف العربية 255

2,965ذكرجمعهصالحجارحسني19ائتالف العربية 255

2,847ذكرغربمحمدخلفعبداهلل6ائتالف العربية 255

2,695ذكرخلفحسنابراهيمسالم10ائتالف العربية 255

2,463ذكرهاللشاهنيمزهرمحمد11ائتالف العربية 255

2,238ذكرعزاويمحمدابراهيمخليل13ائتالف العربية 255

1,876ذكرعليحسنيمطشرعجمي5ائتالف العربية 255

1,871ذكرعليرجبمحمودعيسى9ائتالف العربية 255

1,146ذكررعاشحسونعليمحمود14ائتالف العربية 255

1,062ذكرحمادةجاسمحمدصالح22ائتالف العربية 255

1,044ذكرداودمحمدعبداهللمصطفى15ائتالف العربية 255

1,033انثىكاكهحسناحمدتحرير4ائتالف العربية 255

806ذكرهاللمحمدجاسممجبل17ائتالف العربية 255

684ذكرموسىعثمانرفعتطالل7ائتالف العربية 255

672ذكرسعدمحمدعبداهللحمد18ائتالف العربية 255

576ذكرسلمانعبداهللصالحمهدي21ائتالف العربية 255

403ذكرمحمدهنديستارثائر23ائتالف العربية 255

393انثىابراهيممحمودجاسمباسمة8ائتالف العربية 255

306انثىجرجيساحمدحميدرمله12ائتالف العربية 255

169انثىسلمانولينافعايمان16ائتالف العربية 255

101انثىنجمسماويعبودافتخار24ائتالف العربية 255

58انثىخشانحسنرشيدهيفاء20ائتالف العربية 255

5,585ذكرشهابعالويحمدخالد3ائتالف عرب كركوك 242

4,302ذكرعوادعبداهللاحمدوسام1ائتالف عرب كركوك 242

3,343ذكرطرفاويرجباحمداسماعيل5ائتالف عرب كركوك 242

3,263ذكروردعنكودحسنفالح21ائتالف عرب كركوك 242

2,879ذكرجاسمنصيفحسنمرعي11ائتالف عرب كركوك 242

2,065ذكراحمدسليمحسنصالح10ائتالف عرب كركوك 242

1,903ذكرداودحمدشهابعبود14ائتالف عرب كركوك 242

1,830ذكرجاسمحسنيعليمؤيد22ائتالف عرب كركوك 242

1,526ذكرفرحانمهاوشعوادوضاح15ائتالف عرب كركوك 242

1,455ذكرسليمانخلفزيدانمحمود24ائتالف عرب كركوك 242

1,191انثىحنشانحسنيعبوشعفيفة8ائتالف عرب كركوك 242

1,099ذكرسلطانبنيانمياححازم7ائتالف عرب كركوك 242

918ذكرصالحمحمدعبداهللاحمد6ائتالف عرب كركوك 242

866ذكرثلجعزبةعكابرعد18ائتالف عرب كركوك 242

837ذكرحسنمحمدحسنيعلي17ائتالف عرب كركوك 242

798ذكرتوفيقمجيدمكياكرم20ائتالف عرب كركوك 242

766ذكرحسنيمحمدياسنيناظم9ائتالف عرب كركوك 242

440انثىمحمدفوزيحارثهيبا4ائتالف عرب كركوك 242

399ذكرمسلمالزميوسفيعقوب13ائتالف عرب كركوك 242

360انثىعلياحمدحسنعيدة16ائتالف عرب كركوك 242

281انثىعبدخلفحسنفضيلة12ائتالف عرب كركوك 242



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

2انثىروستمامنيحميدكل زار4بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة كربالء

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

54,473ذكرحسنيهادياحمدحسني11ائتالف دولة القانون 277

48,213ذكرحسنيمحمدعبدصخيلياسر9ائتالف دولة القانون 277

18,455ذكراالديبعليمحمدالحسنيعلي1ائتالف دولة القانون 277

10,060ذكرعزوزمطلبمهديصالح5ائتالف دولة القانون 277

9,615ذكرمهديعبدالرزاقعبدالحمزةرياض2ائتالف دولة القانون 277

7,734ذكرمهديمحمدجاسمعبداملهدي6ائتالف دولة القانون 277

6,714انثىجابرعبدالحسنيهاشمابتسام4ائتالف دولة القانون 277

6,690ذكرضيدانمزهرعبدالرضاعطية3ائتالف دولة القانون 277

6,272ذكرمحمدرباطمهديمحسن18ائتالف دولة القانون 277

4,831ذكرعليعباسكاظماحمد7ائتالف دولة القانون 277

3,463انثىحماديمهديياسنيفردوس12ائتالف دولة القانون 277

3,349انثىموسىعليحسنياالء16ائتالف دولة القانون 277

3,162ذكرعليحسانيناصرعباس10ائتالف دولة القانون 277

1,727ذكرمهديصالححمودعالء14ائتالف دولة القانون 277

1,351ذكراخثمياسرمشكليوسف13ائتالف دولة القانون 277

1,348انثىرمحرمضانعباسلبنى8ائتالف دولة القانون 277

981انثىجودةجمعهسبتينورية17ائتالف دولة القانون 277

491انثىيوسفمحمدجبوريوفاق15ائتالف دولة القانون 277

20,425ذكرجهلولغجرييكطيفةطارق3ائتالف االحرار 214

6,608ذكرضاريمحمدجاسممناضل2ائتالف االحرار 214

6,484ذكرحماديمحسنكاظمجواد1ائتالف االحرار 214

3,178ذكرغانمسدخانهاشمرحيم7ائتالف االحرار 214

2,920انثىمهديحسنمهديفطم4ائتالف االحرار 214

2,843ذكرمحمدحمدطاميعبدالصاحب10ائتالف االحرار 214

2,372ذكرسلمانعباسعلوانطالب5ائتالف االحرار 214

2,243ذكركهيةعطيةعباسظاهر11ائتالف االحرار 214

1,700ذكرمحمدخضريعليمحمد6ائتالف االحرار 214

1,563ذكرجيادمطرودقاسمواثق18ائتالف االحرار 214

990انثىحسنكاظمعباسفاطمة8ائتالف االحرار 214

925ذكرسلمانفرحانعبدالواحدصباح9ائتالف االحرار 214

859انثىفرمانعزيزميزرصفد20ائتالف االحرار 214

705ذكرمخيطمزعلفيصلمحسن14ائتالف االحرار 214

705ذكربريشعيدانشنريسعيد13ائتالف االحرار 214

565ذكرمحمدلفتهحميدمجيد19ائتالف االحرار 214

482ذكرشهابطهخليلزهري21ائتالف االحرار 214

347ذكرمحمدفارسحسنيطالب17ائتالف االحرار 214

291انثىزبالةرحيممعناحالم16ائتالف االحرار 214

240ذكركاظمعليويغالبمثنى15ائتالف االحرار 214

179انثىعودةجابرجاسبعلياء12ائتالف االحرار 214

168ذكرعليسعيدمحسنرفال22ائتالف االحرار 214

7,294ذكراسماعيلمحسونحمزةحبيب1ائتالف املواطن 273

5,580ذكرعلوانكاظممحمدحسن11ائتالف املواطن 273

4,363ذكرسعودفرجحميدرافد7ائتالف املواطن 273

4,211انثىعباسهاشمحميدمنال4ائتالف املواطن 273

2,882ذكرهتيميسمرمدنوريصباح3ائتالف املواطن 273

2,254ذكريعقوبموكرحدادحميد6ائتالف املواطن 273

2,148ذكرخامردعننيمطجعرجابر8ائتالف املواطن 273

1,898ذكرصدامرمضانخضريمحمد10ائتالف املواطن 273

1,700ذكرصويلفهدجبارستار22ائتالف املواطن 273

1,592ذكرحسنيمحمدجاسمسالم21ائتالف املواطن 273

1,575ذكرطاهرمحمدحسنيعلي18ائتالف املواطن 273

1,412ذكرشعيوطعاجللوكانمحمد5ائتالف املواطن 273

1,381ذكرنورعبداملهديهاتفمازن2ائتالف املواطن 273

1,262ذكرعبداهللجاسمناجيجاسم13ائتالف املواطن 273

772انثىحمودسعيدعبدالحسنيعقيلة12ائتالف املواطن 273

757ذكرجاسمشنونعليويغانم19ائتالف املواطن 273

741انثىحسنيمحمدعليجاسمفخرية16ائتالف املواطن 273

693ذكرعباسحسنمحمدمصطفى14ائتالف املواطن 273

519انثىعليكاظممنصورجنان15ائتالف املواطن 273

495ذكركاظمحسنيعليياسر9ائتالف املواطن 273

320انثىكريديكاظمجوادحنان20ائتالف املواطن 273

153انثىمحمدكاظممهديجميلة17ائتالف املواطن 273

5,941ذكرسلمانحسنيفاهمعقيل1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,892ذكرواويداودهاشمنافع5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,302ذكرمطلكعبودعليشاكر13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,284ذكرمنذورمرهونكاظمزهري3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,745ذكرحمدمجولخليفحيدر6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,385ذكرعليمحمدجاسممحمد7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,305ذكرعباسجيادكاظمغالب10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,237ذكرجينةكرديعبدناجح9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,084ذكرجعفرموسىسلمانابراهيم15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,040ذكرحسونحجيلعبدالرزاقعلي2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

732ذكربذراعحسونشعالنحسني11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

487ذكرراضيمحمدجاسمميثم21ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

378انثىطاهرحسنيعلينازك4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

271انثىمحيسنعباسخضريزهرة20ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

268ذكرشانينشميخليلابراهيم22ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

260انثىعبعوبحسنيمحمدصربية8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

256انثىحسنفنجاناحمدافراح12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

216ذكرحسنيفضالةعبدزيدمحمد18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

215ذكرمحمداكشاشكاملشامل19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

165ذكرعبدالحسنيعليحمزةاحمد17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

148ذكرسلطانسلمانداودعلي14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

51انثىحسنيجيادعادلسالم16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,104ذكريعقوبفريوزكاظممحمد1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,959ذكرمهديرفيعكاظماياد2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,929ذكرجبارصالحعبدالعباسفاضل6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,535ذكرنصارعليجروعلي11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,105ذكرمحسنمحمدغازيعالء17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,057ذكرحماديحسنعبيدثائر7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,035ذكرخفيفعباسيحيىحسني10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

965ذكرياسنيعبداالمريغنياحمد3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

854انثىقيصرمحمدجاسمآمال8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

785ذكرشلغمعبدطعيمةعبيد15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

29ذكرمحمدصالحعليبشار23جبهة العراق العربية يف كركوك264

8انثىعليفتح اهللعباسفاطمة20جبهة العراق العربية يف كركوك264

2,277ذكرعليحسنيخلفاسود1ائتالف العراق 262

960ذكرفرحانصالحهدوعطا5ائتالف العراق 262

828ذكرحمودفدعوسعوادكريم6ائتالف العراق 262

648ذكرعبدحمودعبداهللموفق23ائتالف العراق 262

620ذكرسعدخلفزيدانحمد9ائتالف العراق 262

602ذكرعليابراهيمخليلصبحي11ائتالف العراق 262

481ذكركسارحنطاويسلطانرعد3ائتالف العراق 262

471ذكررمضانحسنيمحمدسبهان7ائتالف العراق 262

337ذكرفدعمفهدصابرحسني17ائتالف العراق 262

271ذكرسلمانمحمدجاسممحمد10ائتالف العراق 262

191ذكرحسنيمصطفىصبحيسيف13ائتالف العراق 262

171ذكروليكاظمنوريجمال18ائتالف العراق 262

155انثىواديحسنمشتتنجاة24ائتالف العراق 262

151ذكرصحنعطيةحمدمحمد15ائتالف العراق 262

126انثىمحمدبكرمحمدسوسن8ائتالف العراق 262

110انثىعلوانعبيدعبدالرزاقخلود4ائتالف العراق 262

93ذكرعبداهللنجمعمرجهاد14ائتالف العراق 262

87انثىعجمعيسىحسنيصون كول20ائتالف العراق 262

73انثىمحمدابراهيمعبدالرزاقرسمية12ائتالف العراق 262

62انثىداودعبداهللابراهيملينا16ائتالف العراق 262

57ذكرزين العابدينشاكرسعيدعبدالكريم2ائتالف العراق 262

51ذكرخلفمالشنيارخلف19ائتالف العراق 262

40ذكرحسنيحسنغريبعباس22ائتالف العراق 262

38انثىخلفاحمدمحمدايهان21ائتالف العراق 262

2,799ذكرسعيدرشيدخليلابراهيم1يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

1,440ذكرعبدالجبارعبداملجيدفائقريبوار3يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

927انثىحسناحمدهاديبهار2يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

477ذكرغريبمحمدفريقطارق5يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

327انثىمعروفعارفحسنجوان7يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

172ذكرعبدالرحمنحسنسعيدحسن4يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

129ذكرشريفاحمدحسنحسني6يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

20انثىعليمحمدغفورجرو8يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 274

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
3,169ذكراحمدطاهرخالدنوزاد1كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
958ذكراحمدشاسوارمجيدرؤوف2كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
223ذكرحسنبريداودبشريعبدالقادر3كوردستان/عيَراق (

الجماعة االسالمية الكوردستانية / العراق )كوَمةَلى ئيسالمى 237
24انثىعليمحمودابراهيمهاجر4كوردستان/عيَراق (

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
2,162ذكرصالحعثماننوريسركوت1ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
445ذكرمحمدكريمعبيدهاوار3ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
382ذكرمحمدعبدحماديضياء9ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
316ذكرزورابشريفعباسحسني2ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
159انثىمحمودمحمدسعيدشكرية4ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
89ذكرتقيفائقتحسنيكامريان12ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
77انثىطيفورمحمدغازيسعاد17ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
70انثىمصطفىمحمدحسنشادية11ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
65ذكرمحمدمجيدلطيفسامان13ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
61ذكرمحمدقادركريمخالد8ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
42ذكرمحي الدينعبداهللاحمدمحمد16ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
33ذكراسماعيلمحمدمجيدلقمان15ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
33ذكركريمامنيفاضلمريوان5ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
28ذكرمحمداسماعيلحسنشريزاد6ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
26انثىخضررستمجمعةروناك7ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
17انثىعبداهللخسرواحمدنيشتمان14ديموكراتى كوردستانى

قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ليستى هاوثةيمانى 212
15ذكرخضررستمجمعهصالح الدين10ديموكراتى كوردستانى

1,005ذكرعبدعبداهللصالحخلف8التحالف املدني الديمقراطي 232

370ذكرداودحمدشبيبمحمد1التحالف املدني الديمقراطي 232

217ذكرعبدطعانجبارستار7التحالف املدني الديمقراطي 232

193ذكرصربياكرمعبدالجبارجمال5التحالف املدني الديمقراطي 232

154ذكرمحمدحسنيحسنعبدالصمد4التحالف املدني الديمقراطي 232

124ذكرعبداهللرشيدصبحيفهمي2التحالف املدني الديمقراطي 232

93انثىضاحيغاليكريمهند3التحالف املدني الديمقراطي 232

26انثىجادرعصيداحربيهدى6التحالف املدني الديمقراطي 232

311انثىعطيةعبدالحسنيعليعذراء1حركة شمس225

253انثىابراهيمباقرفاضلصون كول3حركة شمس225

106ذكرعزتمحمدجمعةقنرب2حركة شمس225

92ذكرخورشيدمحمدحسنعمران4حركة شمس225

43ذكرجبارناصرمطشرقصي5حركة شمس225

37ذكرعليمحمدقاسموسام6حركة شمس225

18ذكرهاشمعبيدساميزين العابدين8حركة شمس225

17انثىهاشمعبيدساميرسالة7حركة شمس225

407ذكرمحموديادكارامنينجاة1الحزب االسالمي العراقي 263

167ذكرسعيدمحمدرشيدمحمد2الحزب االسالمي العراقي 263

28انثىمصطفىعليمحمدالنه3الحزب االسالمي العراقي 263

222ذكرمحمدموسىايدنمحمد1تيار النخب251

59انثىعليجعفرجنكيزنوران2تيار النخب251

55ذكررشيدمحمدعليصباحصفاء3تيار النخب251

34ذكرعباسحسنمصطفىعبدالباسط4تيار النخب251

194ذكرعليعبدعبداهللحسني1ملتقى قبائل نخوة العراق200

162ذكركورانجاسمخضرصالح3ملتقى قبائل نخوة العراق200

33انثىحسنيمرهجخرياهللهناء2ملتقى قبائل نخوة العراق200

264ذكرامنيمحمدامنيحسن1بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

20ذكركاكلمحمداحمدبرهان2بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275

10ذكرعيسىعزيزدحامعلي3بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان / عيَراق275
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2,235ذكرحسنمسعودمهديسالم2التحالف املدني الديمقراطي 232

833ذكرغريبمحمدعليحسنيمحمدامني1التحالف املدني الديمقراطي 232

727ذكرخليلعبدالحسنيعليحسام3التحالف املدني الديمقراطي 232

328ذكرخليلابراهيمفاضلابراهيم7التحالف املدني الديمقراطي 232

305ذكرفرجعبداملجيدعبدالحميدمحمد6التحالف املدني الديمقراطي 232

155ذكرعباساحمدمهديصاحب10التحالف املدني الديمقراطي 232

150انثىداودناصركاظمكوثر4التحالف املدني الديمقراطي 232

108انثىعباسزهيانهاشمصبيحه8التحالف املدني الديمقراطي 232

50انثىمحمدحسنيعليواجده9التحالف املدني الديمقراطي 232

39ذكروحيداحمدابراهيماحمد5التحالف املدني الديمقراطي 232

30ذكرمحمدمرادكاظمجواد11التحالف املدني الديمقراطي 232

3,157ذكرحمزةحميديجوادحسن1ائتالف الوطنية 239

472ذكرموسىرزاقعليذوالفقار11ائتالف الوطنية 239

332ذكرهويجلطلومهعبداالمريكريم2ائتالف الوطنية 239

233ذكروحيداحمدابراهيممهند7ائتالف الوطنية 239

106ذكرمحمدعليعبدالرضامحمدحسنصباح3ائتالف الوطنية 239

101ذكرنجفعليويحسنجواد5ائتالف الوطنية 239

74انثىمحمدشمرانعباسسليمه4ائتالف الوطنية 239

53ذكرعبودجيادفاضلحسني6ائتالف الوطنية 239

32انثىتركينمرعليهديه8ائتالف الوطنية 239

27انثىمهديصالحجبارسجا10ائتالف الوطنية 239

27ذكرحمزهحبيبمكياحمد9ائتالف الوطنية 239

973ذكرفوازعلوانعبداهللوالء3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

740انثىعباسفاضلعبودهناء4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

578ذكرجبارموسىعمرانشاكر5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

380انثىعباسعريبياموريدنيا12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

362ذكرشلبةفاضلحسنعبدالرسول13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

207ذكرعليحسنفاهماياد14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

194ذكرحسنيعباسحياويرحيم15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

136ذكرشهيبعكلةعوضنوح2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

118انثىعبودعبدحميدنهاد20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

116انثىعودهحميدهاشمبشرى16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

115ذكرعبودعباسمحمدجاسم1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

90ذكرعلوانصايفشانيابراهيم19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

88ذكرعليحسنيعليمرتضى6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

77ذكرعيسىنعمةمعنينزار9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

76انثىجمعهنتيشونهويدييسرى8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

67ذكرعليجزعانحمزةكريم18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

35ذكرمحمدصاحبموسىطاهر7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

25ذكرعباسمجيدعبدالرسولامجد17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

22ذكرحسنيعليحميدرشاد11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

13ذكرمحمدعليعبدالشهيدعبدالسالم10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6ذكرنعمةغانمابوالهيلضياء21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

0انثىعباسعريبياموريزينب22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,527ذكرراضيعويشراشدغني1قائمة أوفياء الشعب215

249ذكرشناوةياسنيمونسسالم6قائمة أوفياء الشعب215

234ذكراحمدمحسناكريممحمد14قائمة أوفياء الشعب215

206ذكرمعيديكاطععبداهللفريق11قائمة أوفياء الشعب215

143ذكرجاسممحمدجاسمصباح15قائمة أوفياء الشعب215

131ذكرعبدالواحدمحمدالزممرتضى5قائمة أوفياء الشعب215

102ذكرمهديستاتزغريعلي17قائمة أوفياء الشعب215

96ذكرحسنمحمدحميدعدنان3قائمة أوفياء الشعب215

94ذكرال صليبيعباسعبودحميد2قائمة أوفياء الشعب215

87ذكرالقاضيمحموديوسفامل4قائمة أوفياء الشعب215

69ذكرعطيهجيادكاظمجواد18قائمة أوفياء الشعب215

60ذكرحسنيحسنجعفرحسني7قائمة أوفياء الشعب215

41ذكرالطهمازيدرويششاكرعلي13قائمة أوفياء الشعب215

26انثىعبدمحمدحسنفاطمة12قائمة أوفياء الشعب215

26انثىمحمودحسنيمحسنخمائل8قائمة أوفياء الشعب215

12ذكركاظمجوادعبداملهديصالح الدين10قائمة أوفياء الشعب215

11انثىغضبانمحمدمنعمنضال21قائمة أوفياء الشعب215

4ذكرطوفانمحمدعبدسالم19قائمة أوفياء الشعب215

3انثىجاسممحمدجاسمرؤى20قائمة أوفياء الشعب215

2ذكرخضرياسماعيلعبدالرسولساهره16قائمة أوفياء الشعب215

864ذكرمحمدمحمد عليمحمدحسنجمال1ائتالف الرفاه والسالم 229

462ذكرمذروبعبدالحمزةرياضغزوان6ائتالف الرفاه والسالم 229

292ذكرحسنيعليمحمد حسنعالء3ائتالف الرفاه والسالم 229

172ذكرمرتضىكاظمجوادفاضل2ائتالف الرفاه والسالم 229

100ذكركاظمجاسمعليعباس5ائتالف الرفاه والسالم 229

91ذكرمحمدجعفرعبداالمريفاضل7ائتالف الرفاه والسالم 229

70ذكرهاشمحسنيرشيدحسني10ائتالف الرفاه والسالم 229

16انثىجاسممصطفىصادقليلى13ائتالف الرفاه والسالم 229

16ذكرعليمهديجوادمجيد11ائتالف الرفاه والسالم 229

11انثىخلفحميدخلفاسراء8ائتالف الرفاه والسالم 229

6انثىدهشسلمانمحمدماجدة4ائتالف الرفاه والسالم 229

2انثىخلفدعاجنوريرفاق12ائتالف الرفاه والسالم 229

291ذكرخليفحمودعنونجاسم7تحالف اوفياء للوطن228

269ذكرمنهلياسرعليسالم1تحالف اوفياء للوطن228

179ذكرحمدسلطانعبدنزار5تحالف اوفياء للوطن228

142ذكرحسنجربوثيقمجيد6تحالف اوفياء للوطن228

136ذكرعليمكيعبدالعزيزعلي10تحالف اوفياء للوطن228

100ذكرياسرعلينعمهعلي3تحالف اوفياء للوطن228

60انثىعبداهللكريمهاديزهرة8تحالف اوفياء للوطن228

46ذكرمحمدعليمحسنمهديفراس2تحالف اوفياء للوطن228

33ذكرعوادحمودعليحسن9تحالف اوفياء للوطن228

28ذكركاظممحسنمحمدجاسم11تحالف اوفياء للوطن228

27انثىسهيلعبيدشالشساجدة4تحالف اوفياء للوطن228

8انثىسلمانمهديحمزهايمان16تحالف اوفياء للوطن228

7انثىمحمدباقرمنصورالهام12تحالف اوفياء للوطن228

6ذكرعبدنورمحمدنجاح14تحالف اوفياء للوطن228

4ذكرمحمدحسانعبدعليطالب15تحالف اوفياء للوطن228

1ذكركزارجبارعباسمشتاق13تحالف اوفياء للوطن228

157ذكركريمكاظمحمدانخالد5الكتلة البيضاء288

151ذكرجيادعبيدفاضلساعد1الكتلة البيضاء288

108ذكرخلفحريجعباسفوزي9الكتلة البيضاء288

107ذكرموسىعبدعليعطيهفاضل11الكتلة البيضاء288

75ذكرعنتاكيمزهرعبداالمريمنصور6الكتلة البيضاء288

65انثىضيدانذيابمشاويسهاد4الكتلة البيضاء288

58ذكرصالحعليجنديفالح3الكتلة البيضاء288

769ذكرهتيميسعودصفوكسعد5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

558ذكرجوادناجيجاسممحمد19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

543انثىمحمدجاسممحمدازهار4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

480ذكرفارسعباسطاميمحمد14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

441انثىكاظمحميدمجيدامل12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

367ذكرسلطانمحمدنعمةسالم21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

294ذكرفرهودصبحنذيرسعد18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

269ذكرخليفمشجلعمرانجاسم9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

220انثىعبودمحمدهاشمشذى20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

152انثىنجديوسفثعبانعهود16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

137انثىكاظمعليقدوريعلية22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

120ذكرعباسجمعةكاظمجواد13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

5,492ذكرمحمدحسنكاملعبدالوهابمظفر2تيار الدولة العادلة202

2,317ذكرمحمدضهدكاظممهند3تيار الدولة العادلة202

1,768ذكرعليموسىعبدالواحدضياء5تيار الدولة العادلة202

1,721ذكراخورزنةعبيسخضريمحمد1تيار الدولة العادلة202

1,414ذكرالعليمهديصالحزكي14تيار الدولة العادلة202

1,340ذكرمشعانحصينيمحسنعلي13تيار الدولة العادلة202

738ذكرجاسمكاظماحمدصباح18تيار الدولة العادلة202

690ذكرمحمدصموتمحمدصابر21تيار الدولة العادلة202

595انثىحمزةبخيتعلوانقسمة4تيار الدولة العادلة202

562ذكرفتاحعبدالصاحبصبحيوسيم9تيار الدولة العادلة202

382ذكرجاسمعبيدمؤنسعبدالهادي11تيار الدولة العادلة202

350ذكرمعيلهلولراضيعدنان15تيار الدولة العادلة202

323انثىسعيدجاسمسلمانايمان16تيار الدولة العادلة202

313ذكررطانحمزهعليعبدالكريم19تيار الدولة العادلة202

194انثىثجيلسالممحمدفريدة8تيار الدولة العادلة202

174انثىحمادياحمدنعمةايمان20تيار الدولة العادلة202

90ذكرعبدالحميدفيصلخضرياس17تيار الدولة العادلة202

86انثىمرتضىكاظمجوادفاضله22تيار الدولة العادلة202

66ذكربكانعباسحمزةعبداالمري7تيار الدولة العادلة202

61انثىمنديلمهديعدنانسؤدد12تيار الدولة العادلة202

59ذكرطعيمةمخيلفمطرودحمود6تيار الدولة العادلة202

44ذكرعليردامعبدطالب10تيار الدولة العادلة202

4,185ذكرعباسهاشمحميدمحمد1كيان امل الرافدين289

1,480ذكرعكبهحاتمكاظمرحمن3كيان امل الرافدين289

1,302ذكرعبدعوادعبدالحسنيعبدالرضا6كيان امل الرافدين289

738انثىضايفمتعبحميدماجدة7كيان امل الرافدين289

442ذكرمحسنعبيدجوادحسني5كيان امل الرافدين289

440ذكرحماديابوجوادمحمدرضا4كيان امل الرافدين289

346ذكرعسرطالبفرحانعالء2كيان امل الرافدين289

216انثىعليعبداهللكرديحليمة20كيان امل الرافدين289

214ذكرغيدانعبدالحسنيعبدالحمزةفراس22كيان امل الرافدين289

164ذكرجاراهللمحمدهاديمحمدعلي10كيان امل الرافدين289

142انثىعبدالحسنيفالحمحمدعواطف8كيان امل الرافدين289

134ذكرخضرعسكرحسنيعلي12كيان امل الرافدين289

121ذكرحسنيعليويشاكرحافظ17كيان امل الرافدين289

104ذكرمحمدعفلوكحميدحكيم15كيان امل الرافدين289

91انثىاسماعيلمردانتركيسهام14كيان امل الرافدين289

79ذكرعبودمحمدعبدالعالييامر9كيان امل الرافدين289

49ذكرفهدعباسعلوانكاظم18كيان امل الرافدين289

6ذكرعبودمكيعبدالواحدماجد13كيان امل الرافدين289

5انثىحسنقنربعباسعواطف16كيان امل الرافدين289

4ذكرناجيحمزةعبدالعادلعامر19كيان امل الرافدين289

3انثىمهديكاظمحسنامنة21كيان امل الرافدين289

1,509ذكرطارشهاديصالحعماد1كتلة الصادقون 218

1,507ذكرجاسمعبيدكاظمعامر22كتلة الصادقون 218

808ذكريوسفيعقوبعليحسني9كتلة الصادقون 218

743ذكرهاللضاحيحسنمحمد17كتلة الصادقون 218

686ذكرسلمانعبدالحسنيابراهيمعلي3كتلة الصادقون 218

569ذكرصالححسنكريمعلي2كتلة الصادقون 218

473ذكرعليثامرضمدالزم6كتلة الصادقون 218

252ذكرمحمدعاتيحبرتثائر5كتلة الصادقون 218

236ذكرعبيدحسونناظمسعد7كتلة الصادقون 218

227ذكركرديمهديشناوهعمار19كتلة الصادقون 218

202انثىعبداهللاسماعيلفاضلجنان12كتلة الصادقون 218

168ذكركاظممسلمعظيمحسني18كتلة الصادقون 218

136ذكرحسنحمودياسنيطه13كتلة الصادقون 218

128ذكرحبيبزغريعبدنورلطيف14كتلة الصادقون 218

121انثىعبداالمريمهديصالحناهده10كتلة الصادقون 218

117ذكرسلمانعبودمدحتعالء11كتلة الصادقون 218

114انثىعبدالواحدمهديصالحاشواق16كتلة الصادقون 218

106انثىسيدعبداهللنجمجميله21كتلة الصادقون 218

89انثىرجهعبدزيدمحمدايمان4كتلة الصادقون 218

70ذكرمرزهكاظممحمداحمد15كتلة الصادقون 218

59انثىباقررشيدمحمدجنان8كتلة الصادقون 218

51انثىثجيلحمودجباربشرى20كتلة الصادقون 218

3,025ذكرعباسجاسمكاظمعباس1ائتالف الوفاء العراقي 211

683ذكرعليهاديعبدعونعلي9ائتالف الوفاء العراقي 211

470ذكرعباسكطافةحسنفاضل2ائتالف الوفاء العراقي 211

458ذكرابو حولهكاظممسهورقاسم13ائتالف الوفاء العراقي 211

424ذكرجايدعبدالهاديطارقمحمد5ائتالف الوفاء العراقي 211

362انثىحاتمهاشممناتيمنتهى8ائتالف الوفاء العراقي 211

349ذكرعباسشعالنكاظمجواد3ائتالف الوفاء العراقي 211

324ذكرادريسطاهرحميداحمد6ائتالف الوفاء العراقي 211

241ذكرشكرهاديمحسنشاكر14ائتالف الوفاء العراقي 211

155ذكرسعدكريمعبوديحازم7ائتالف الوفاء العراقي 211

130ذكرعبدعليمحمدعليانور18ائتالف الوفاء العراقي 211

100ذكرحسونيحماديحسنيعلي11ائتالف الوفاء العراقي 211

96ذكرمحمدهبولفخريمحمد17ائتالف الوفاء العراقي 211

91ذكرجبارموسىحنظلعلي10ائتالف الوفاء العراقي 211

71انثىمجولربيعكاملساهرة16ائتالف الوفاء العراقي 211

24انثىعلوانحسنفليحرابعة4ائتالف الوفاء العراقي 211

14ذكرعامرعوادعبدعليحسني15ائتالف الوفاء العراقي 211

10انثىباقرمهديهاديناجحة12ائتالف الوفاء العراقي 211

10ذكرحسنكاظممحمدعلياثري19ائتالف الوفاء العراقي 211

8ذكرعباسطعمةرسميعالء21ائتالف الوفاء العراقي 211

6انثىعبدالحسنعليمحمدابتسام22ائتالف الوفاء العراقي 211

5انثىيوسفنعمةهاديشيماء20ائتالف الوفاء العراقي 211



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

264ذكرمهديموسىنعمهعقيل17ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

238ذكروزيرحميديرحيمقاسم18ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

224انثىمحيحسنمنعممها12ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

180ذكركشمرعبودعبدالحسنرحيم 7ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

60انثىحمودزغريعبدسليمه16ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

12,483ذكرعبدعيدانكاظمجواد3تجمع الكفاءات والجماهري230

8,407ذكرحسنيشاكرياسنياحسان1تجمع الكفاءات والجماهري230

4,014ذكرعبودشننيجايزحسان2تجمع الكفاءات والجماهري230

2,317ذكرحسنعبودمهديفليح5تجمع الكفاءات والجماهري230

564ذكرفارسحميدمجيدرشيد10تجمع الكفاءات والجماهري230

531انثىصالححسنيسعيدهيفاء14تجمع الكفاءات والجماهري230

522انثىحمزةخضريفوزيبان16تجمع الكفاءات والجماهري230

444ذكرحمزةعبودمطلكماهر9تجمع الكفاءات والجماهري230

357ذكرمحمدجاسممحمدامني7تجمع الكفاءات والجماهري230

306ذكرهاللعليحسنيبدر19تجمع الكفاءات والجماهري230

292ذكرشعالنعبداالمريعبدااللهشهد6تجمع الكفاءات والجماهري230

288انثىعباسحسنيكاظمنادية20تجمع الكفاءات والجماهري230

251انثىحسونجبارشمخياقبال4تجمع الكفاءات والجماهري230

231ذكرحاتمحسنيجاسممرتضى13تجمع الكفاءات والجماهري230

220ذكرضيدانحمزةمحمداحمد21تجمع الكفاءات والجماهري230

164ذكرغضبحميدراضيقحطان11تجمع الكفاءات والجماهري230

138ذكرحسنيرعدموسىموفق18تجمع الكفاءات والجماهري230

87انثىصكبانرحمحامدمها12تجمع الكفاءات والجماهري230

52ذكرسعدهننيمهديمسافر15تجمع الكفاءات والجماهري230

37انثىعليصالحمقصدخولة8تجمع الكفاءات والجماهري230

32انثىمهديصالحنزاراكرام17تجمع الكفاءات والجماهري230

12انثىعبودجيجانمحسنبتول22تجمع الكفاءات والجماهري230

4,102ذكرسلمانعطيةمانععلي1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,831ذكرعليجيكسارمواتفاضل2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,729ذكرعزيزجلوبمكلدغانم13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,336ذكرعطيهفرهودحسنيرحمن21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,214ذكرابو لولجردجايشتوفيق6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,145ذكرفرحانمحمدنوريمحمود5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,684ذكرعباسسواديمهديصائب3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,366ذكرحبتورحسنيعبدمحمد7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,184ذكربرهانكاظمجوادعلي10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,161انثىعبداهللحسنكاظمبسمة4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,154ذكرحبوبعبدجربايوب11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,143انثىمغامسمحمدمعجونأكرام12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

443ذكرشنوارحسنناصرعقيل17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

396ذكرمتعبمحمدعليمحمد9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

387ذكرصالححسنيعبدعونهادي14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

375انثىهبانحمزةصاحبوفاء19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

283انثىعليعباسناجيدالل16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

252ذكرعكشكاظمغازيفيصل18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

186انثىعبدالسادةسواديمطشرمها8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

183ذكربديويهاديكاظمكريم20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

181ذكرجاسمعبديحيىزكي15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

122انثىكاظممحمودسبتيافراح22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6,485ذكرسلمانسكرحسانفيصل1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,924ذكرعطيةحبينيطاهرطالب2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,279انثىعليجعفرهاديانتصار4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,053ذكربندرحسنيمحسوناحمد5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,492ذكربديويمطرحسنيشهيد7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

964ذكرساجتتومانغازيزاير11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

926ذكردعيبلخشانجبارحميد14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

819ذكردرويشحسنعليفارس22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

571ذكرمحمدعبدادريسخالد18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

550ذكرواليماضيلفتةمصطفى6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

473ذكرمشيفيطاهرناصرعلي13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

471انثىموسىمهديعبدختام16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

419ذكرعريبيبطيفجرفرحان15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

411انثىابراهيمتايةجاسمميعاد21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

329ذكرعريرعبداهللغازيجبار9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

316ذكراحمدهاكمنعمةسلمان3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

269انثىحميديصالححمزةنهاية8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

233ذكرعيسىجفاتعبدالحسنيعلي19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

185ذكرشرادمطلكحميديعلي10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

154انثىعبدعليطميشعالويقدس12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

84ذكرعمريجينةحميدعلي17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

30انثىهاديغافلقحطانوفاء20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

6,110ذكردوحيعبودهاشملؤي2تيار الدولة العادلة202

2,666انثىجريعبداالمريعبدالعباسنوال4تيار الدولة العادلة202

1,871ذكرمطراسماعيلمحمدسجاد1تيار الدولة العادلة202

1,744ذكرعزوزكاظممحسنسليم3تيار الدولة العادلة202

1,370انثىموسىعبدالعباسعبدمسلمصباح8تيار الدولة العادلة202

1,259ذكرمالحجودههاديحسني9تيار الدولة العادلة202

1,075انثىحسنيطخاخهاديسمرية19تيار الدولة العادلة202

827ذكرصباحعودهعبداالمريصالل5تيار الدولة العادلة202

578ذكرحسنيجالبكاطعحيدر7تيار الدولة العادلة202

439انثىكريديخنجرصكرمنتهى18تيار الدولة العادلة202

439ذكرحماديعباسرحمنحامد13تيار الدولة العادلة202

400ذكرعلوانمزيدحاجمحمادي14تيار الدولة العادلة202

360انثىحسنموسىهاديخالدة16تيار الدولة العادلة202

348انثىحسنيظاهرحياوياخالص12تيار الدولة العادلة202

239ذكرحسنيناصرعبدالكاظمحيدر11تيار الدولة العادلة202

164ذكرطاهركاظمحسنفالح6تيار الدولة العادلة202

138ذكرخضرنزالمحمدطلعت15تيار الدولة العادلة202

23ذكرمحمدجاسمتعيبمحمد17تيار الدولة العادلة202

5,944ذكررزامخضريشريفعزيز1الكتلة البيضاء288

1,220ذكرعباديصكبانعبداملهديعلي5الكتلة البيضاء288

1,168ذكرحمودمطلقفرحانعادل2الكتلة البيضاء288

1,097ذكرحسنيعباسحسنناجح3الكتلة البيضاء288

1,019انثىبشاتطالبعليبلسم4الكتلة البيضاء288

880انثىكوطيهاديمهدياسماء21الكتلة البيضاء288

798انثىغنصعالويحماديسالمة8الكتلة البيضاء288

406انثىعليمحمدحسنيعلياء20الكتلة البيضاء288

363انثىسعدونهويديمنشدايمان12الكتلة البيضاء288

352انثىراهيساجتمحمدخولة22الكتلة البيضاء288

49ذكرمهديرحيمنعمهعماد2الكتلة البيضاء288

43انثىجبريهنيديطالبفريال 10الكتلة البيضاء288

34ذكرحيدرعليعبداملهديصالح7الكتلة البيضاء288

16انثىمهديصالحعبداملهديحوراء8الكتلة البيضاء288

7انثىعلوانحسنكاظمنظام13الكتلة البيضاء288

5انثىصكرعبدمرزوكاالء12الكتلة البيضاء288

56ذكرعليحسنيكريمحيدر1حزب الداعي272

17ذكرمهديمحمدعليعبدالحسنينذير2حزب الداعي272

17ذكرعبدالوهابعبدالرسولصاحبمنذر3حزب الداعي272

15انثىسلمانعبدالكاظمعبدالكريموالء4حزب الداعي272

15انثىعلوانعبدالجبارشاكرنضال5حزب الداعي272

129ذكرحسنيعبيدعباسرحيم1ائتالف التغيري الجديد 223

66انثىصالحمهديصالحسعاد4ائتالف التغيري الجديد 223

14ذكرنجمجبارشلتاغعلي2ائتالف التغيري الجديد 223

نتائج املرشحني النتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة القادسية

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

39,691انثىشاكرمحمودسجادهدى4ائتالف دولة القانون 277

20,656ذكرفلكحميديكونمحمد2ائتالف دولة القانون 277

14,011انثىجربحمودموسىسهام8ائتالف دولة القانون 277

12,269ذكرطاهرمحمدعليعبداالله3ائتالف دولة القانون 277

10,275ذكرشنانمطيويجابرعباس19ائتالف دولة القانون 277

10,266ذكرغضبانعطيةاباذرخالد1ائتالف دولة القانون 277

7,644ذكرحسنيمهديصالحرياض9ائتالف دولة القانون 277

6,632ذكركوثرجوادهاديكاظم7ائتالف دولة القانون 277

4,741ذكرمحمدحسنعلوانعبدالرحمن5ائتالف دولة القانون 277

4,372ذكرحسنيخضريحميدعبدالكاظم18ائتالف دولة القانون 277

3,818ذكرمحمدسعيدحسنمحمد10ائتالف دولة القانون 277

3,775ذكرمحمدعبدمحمدفاضل13ائتالف دولة القانون 277

3,134ذكرمريسلطانامحانجليل14ائتالف دولة القانون 277

2,604ذكريونسحمزةمدلولعلي11ائتالف دولة القانون 277

2,466ذكرعليعبدالحسنيمهديرائد15ائتالف دولة القانون 277

2,044ذكرمهديحمزةكاظمعلي6ائتالف دولة القانون 277

1,943انثىجاسمحمودكاظمجليلة12ائتالف دولة القانون 277

1,335ذكرابوعليةهاللعبودعماد21ائتالف دولة القانون 277

1,188انثىشيحانموسىمحمدشروق16ائتالف دولة القانون 277

615انثىزويرجربطاللهناء22ائتالف دولة القانون 277

401انثى بدرجوادفاطمة20ائتالف دولة القانون 277

7,689ذكركاظمفاهمفيصلغزوان5ائتالف االحرار214

6,478ذكرسلطانراهيحمزهحيدر1ائتالف االحرار214

5,773ذكرناجيعبدالرضاهادييعقوب4ائتالف االحرار214

3,275ذكرعليعبدعبدالعباساكرم6ائتالف االحرار214

2,898انثىحمودمواتعلياقبال2ائتالف االحرار214

2,886ذكرعبدنجمكاملمعتز3ائتالف االحرار214

2,247ذكرحسنيلفتهمحمدعلي9ائتالف االحرار214

1,997انثىعبدشهدموسىاديبه11ائتالف االحرار214

1,880انثىعيدانمطرودعبدالزهرةرحيمه15ائتالف االحرار214

1,816انثىعاتيداودجاسمميسون8ائتالف االحرار214

1,543ذكرحويشجيادكريمجاسم20ائتالف االحرار214

1,233ذكرعليجاسمحامداحمد7ائتالف االحرار214

1,172ذكرجربكاطعحمزةاحمد16ائتالف االحرار214

1,012ذكرفريخابوالشونعبدالكاظماياد14ائتالف االحرار214

908ذكرجبارخضريصالحثائر12ائتالف االحرار214

862ذكرعليفالحموحانجابر18ائتالف االحرار214

801ذكرجبارحمودعبدالجبارغسان13ائتالف االحرار214

683ذكرمحسنكاملاحمدعبداملنعم10ائتالف االحرار214

473ذكرهننيوليدمحمددستور21ائتالف االحرار214

195ذكرجودةعطيةعليمحسن22ائتالف االحرار214

121ذكرمرادحسنفليحتوفيق17ائتالف االحرار214

41انثىحسنيكريمعبدالواحدسوسن19ائتالف االحرار214

11,017ذكرموسىاحمدموسىحامد1ائتالف املواطن 273

4,441ذكرجوادمهديياسرمحمد10ائتالف املواطن 273

3,762ذكرسلمانموسىعمرانملحان2ائتالف املواطن 273

3,759انثىاديعجعبيدحمزةزينب4ائتالف املواطن 273

2,965ذكرسلمانشعالنعليحسني3ائتالف املواطن 273

2,766ذكرعباسمجيلدمطلبعباس5ائتالف املواطن 273

2,426ذكركاظمغازيظاهرشاكر13ائتالف املواطن 273

1,532انثىبشريخدامعطيةنضال16ائتالف املواطن 273

1,466ذكرعضاضادريسغازيحسني9ائتالف املواطن 273

1,283ذكررغيدعباسصاللكاظم11ائتالف املواطن 273

1,224ذكرحسنيرباطكاظمجواد15ائتالف املواطن 273

1,090انثىحسنيخضريحسنسرور21ائتالف املواطن 273

1,059انثىصالحعليعبدعظيمة12ائتالف املواطن 273

1,058ذكرحمدمحمدرحيميوسف6ائتالف املواطن 273

598انثىحمزةهاديفاضلاسيل20ائتالف املواطن 273

591ذكرعليفرهودفاهمقائد22ائتالف املواطن 273

538ذكرمظهرحامدلزامحيدر7ائتالف املواطن 273

409ذكركحواشمرشدعبدمحمد19ائتالف املواطن 273

407ذكرمزيعلحمودةمحيبسميثم18ائتالف املواطن 273

273انثىحمدراضيجمعةتانية8ائتالف املواطن 273

154ذكرصكبانعبدالعباسخيونعمر17ائتالف املواطن 273

43ذكرنعمةفاهمياسرناهض14ائتالف املواطن 273

15,786ذكرجليلاحمدعزيزعبدالحسني1ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

3,331ذكرمنذورعليحسنيمحمد2ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

2,535ذكرحسنصاللراضيعلي5ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

2,376ذكركاظمجوادهادياسعد3ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,424ذكرشنيورمكطجميلفريد11ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,370انثىمرعبعبدالحسنيراضيايمان20ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

1,100انثىضاحيشكررحيمنسرين4ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

933ذكرمحمودشبيبشناوهحسني13ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

809ذكراحمدمطرعليحسن6ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

730ذكرمحمدكزارحمزةحاكم14ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

651ذكرحبانسلطانعبدنعيم9ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

590ذكرراضيكساركاظماحمد19ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

565ذكربوجيصربسلمانكريم21ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

486انثىجالبحسنيجابرامينه8ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

409ذكرحسنيخشانعزيزحليم10ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

313ذكرشمخيمهديعبدالخضرمنهل15ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219

288انثىزبونداغرجباروجيهه22ائتالف الفضيله والنخب املستقلة219
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242ذكرغيدانعبدامريموجد18ائتالف الوفاء العراقي211

239انثىموسىرضاجوادانوار12ائتالف الوفاء العراقي211

226ذكرفرحانمجهولحمودجساب15ائتالف الوفاء العراقي211

179ذكرقمربكاظمحاشوشماجد21ائتالف الوفاء العراقي211

165ذكربشبوشعذابمحمدجاسم6ائتالف الوفاء العراقي211

143انثىحسنيروضانمحسنانتظار22ائتالف الوفاء العراقي211

136انثىمحمدجاسمشاكرحمدية8ائتالف الوفاء العراقي211

133انثىمطلكجالبكاظمسحر4ائتالف الوفاء العراقي211

113ذكرعويدكمون عبدالكاظمعباس10ائتالف الوفاء العراقي211

102انثىصالحمهديقادرميعاد16ائتالف الوفاء العراقي211

75انثىلفتةعباسخضريميسون20ائتالف الوفاء العراقي211

75ذكرسلمانفرحانمهديثائر3ائتالف الوفاء العراقي211

62ذكرحسنعليساجتمسلم5ائتالف الوفاء العراقي211

47ذكركاظمفضيخكاظميحيى19ائتالف الوفاء العراقي211

5ذكرحسنيحسنعبدالسادةحازم17ائتالف الوفاء العراقي211

744ذكرناصردغيممحمدفاهم3تجمع النهضة الشاملة221

726ذكردحامرشيدعبدجالل1تجمع النهضة الشاملة221

483ذكرمحمدسعيدمجيدمنعمحيدر2تجمع النهضة الشاملة221

440انثىشمخيرحيمحسنابتسام4تجمع النهضة الشاملة221

407ذكرعباسعبودجاسمعايد5تجمع النهضة الشاملة221

304انثىعبدحسنجوادناديه16تجمع النهضة الشاملة221

233انثىكمرصباحهاديفائزه8تجمع النهضة الشاملة221

214ذكروناسعبدالحمزهنعمةقيس9تجمع النهضة الشاملة221

192ذكرعبودحمزهغالياسعد17تجمع النهضة الشاملة221

153ذكروناسعباسرحيمحسني7تجمع النهضة الشاملة221

131ذكرعباسراضيمهديتركي13تجمع النهضة الشاملة221

76انثىمكوطرمرزوكعبيدامينه12تجمع النهضة الشاملة221

65ذكرحسننعمهعامرميثاق14تجمع النهضة الشاملة221

48انثىوداعهياسرشاكرسناء21تجمع النهضة الشاملة221

47ذكرعباسكاظمعوادفاضل10تجمع النهضة الشاملة221

39ذكرمحمدجهاديلطيفسامي6تجمع النهضة الشاملة221

17انثىصباحجاسمحسنيدالل20تجمع النهضة الشاملة221

17ذكرعطيهمحمدنعمةمؤيد11تجمع النهضة الشاملة221

4ذكرمحسنوناسعليسامر18تجمع النهضة الشاملة221

2ذكرعليطالبحليمعمار15تجمع النهضة الشاملة221

1,594ذكرلفتهكزارديوانقاسم1ائتالف الوطنية 239

265ذكرحسنيسبطجايشحمد7ائتالف الوطنية 239

247ذكرمشكورحمزهجسابطه3ائتالف الوطنية 239

229ذكرحسنيعباسمحمدعامر6ائتالف الوطنية 239

189ذكرزوادكاظمشاكررزاق9ائتالف الوطنية 239

171ذكرحاجمعليطاهرعطيه2ائتالف الوطنية 239

166ذكرسلمانعمرانرحمنمريي10ائتالف الوطنية 239

79ذكركاظمجوادكاظمعبدالكريم11ائتالف الوطنية 239

58ذكرعبودحمدهادياحمد16ائتالف الوطنية 239

47ذكرحماديعباسسلمانعبداالمري5ائتالف الوطنية 239

32انثىعودهسلمانداودانسام12ائتالف الوطنية 239

27انثىيعقوبجابرمحمدهيام8ائتالف الوطنية 239

16انثىتعبانعبداهللنجمكريمة17ائتالف الوطنية 239

16انثىحسنيمصطفىحسونهيفاء15ائتالف الوطنية 239

12ذكرسلمانفرحانمجيدمحمد14ائتالف الوطنية 239

10ذكررشديكنونعباسخضري13ائتالف الوطنية 239

1,275ذكرحسنيراضيشريفحسام1التحالف املدني الديمقراطي 232

561ذكرمحمدحسنحنتوشهادي2التحالف املدني الديمقراطي 232

415انثىعباسهاديمحمدعليه3التحالف املدني الديمقراطي 232

400ذكرحمودجاسمجعفرصادق4التحالف املدني الديمقراطي 232

277ذكرميدانجريارحيمحسني7التحالف املدني الديمقراطي 232

99ذكرعبدراضيعبدالسادةحسان8التحالف املدني الديمقراطي 232

42انثىطوفانجربابراهيمليلى6التحالف املدني الديمقراطي 232

751ذكرجاسمنصيفجايشكريم1عهد231

456ذكرفياضمحسنمطشرشريف2عهد231

356ذكرعاتيغياضنعيمخلف6عهد231

306انثىيوسفمعارجسلمانامل16عهد231

254ذكرحسنيجابركاملمحمد3عهد231

212انثىشعالنمالكخليلسراب12عهد231

210ذكرحجايزغريهالويحسني19عهد231

150انثىكساركاظمسعدوناشواق4عهد231

118ذكرحميديشدهانعليويحسن5عهد231

111انثىمشجلجربايدامسهيلة8عهد231

78ذكرحسنيهادينعيمحاكم10عهد231

67ذكرخلفكريمحسنعايد22عهد231

46ذكرحسنيعبدجبارستار11عهد231

45ذكرفلحيحسنيحسنفليح9عهد231

40انثىمعارضصالحفاخرميثاق20عهد231

39ذكرخلفحميدمطرودعلي14عهد231

34ذكرراضيحمزةصبارسالم21عهد231

25ذكرلفتةمشكورعبدمحمد15عهد231

18ذكرخلفحسونارسالرافد13عهد231

4ذكرحسنحمدرسنستار7عهد231

4انثىناصرجربكاظممائدة17عهد231

4ذكرزيارةحسنيعيسىرسول18عهد231

208ذكرجربشمخيعبداالمريمحمد7حركة العمل والوفاء248

202ذكرراشدبلبولسعودنعيم11حركة العمل والوفاء248

169ذكرعبودمحمدجميلعلي6حركة العمل والوفاء248

168ذكرجاراهللعريبيعودةعلي2حركة العمل والوفاء248

109انثىعباسكاظمغريباشواق4حركة العمل والوفاء248

96انثىعبدالزهرةعبيسشاكرايمان12حركة العمل والوفاء248

50ذكرمحمدجاسمعبدالسادةعلي3حركة العمل والوفاء248

42ذكرصداممزهرعوادعلي15حركة العمل والوفاء248

40ذكربجايكاظمفاضلعلي14حركة العمل والوفاء248

26ذكرصربالزمفرحانغيث13حركة العمل والوفاء248

26انثىكاظمجابرعبدالستارهبة17حركة العمل والوفاء248

23انثىعبودمحمدعبودبشرى18حركة العمل والوفاء248

14ذكرعبدالحسنيعباسحبيبفريد1حركة العمل والوفاء248

10انثىمهديسلطانكناويهيام8حركة العمل والوفاء248

7ذكرجبارمجلياحمداثري9حركة العمل والوفاء248

7ذكرناصرخنيابعبدالقادربسام5حركة العمل والوفاء248

2انثىمذروبعليويعبدااللهشيماء16حركة العمل والوفاء248

86ذكررباطشتيويكاظماحمد1قائمة عراق الخري والعطاء250

62ذكرحماديعليحسنفرقد2قائمة عراق الخري والعطاء250

320انثىشلتاغكاظمحسنيهيفاء16الكتلة البيضاء288

258ذكرجاسمعباسفاضلفارس7الكتلة البيضاء288

210ذكرعبدالحسنشطنانعبيسعبدالحسن10الكتلة البيضاء288

108ذكرعويفجربحسنيناصر9الكتلة البيضاء288

79ذكرحسنيناصرعبداملحسناحمد18الكتلة البيضاء288

69ذكرطعمهابو حميدعايدحسن13الكتلة البيضاء288

56ذكرنهرحمزةغالبعبدالواحد17الكتلة البيضاء288

34ذكرخشانمحمدجاسمعمار11الكتلة البيضاء288

32ذكرظاهرسلمانارحيمهعلي6الكتلة البيضاء288

31ذكرحميديحسنعبدطالل19الكتلة البيضاء288

16ذكرحسنيانعيمهكاملحميد15الكتلة البيضاء288

3,212ذكرعويفخماطسلمانجبري1تجمع العدل والبناء279

1,092انثىجالويرباطحسنيندى4تجمع العدل والبناء279

1,026انثىحمزهحافظعبدانوار8تجمع العدل والبناء279

968ذكرحامدزوريعبدالرضارحيم7تجمع العدل والبناء279

558انثىابراهيمعيسىجاسمحميده16تجمع العدل والبناء279

546انثىجاسممحمودطالبمها12تجمع العدل والبناء279

535ذكرحميديجفطعبدالحسنيجليل3تجمع العدل والبناء279

523ذكرسلمانكاظمباقرحسني2تجمع العدل والبناء279

523ذكرصاللمنديلعبدالخالقفراس5تجمع العدل والبناء279

232ذكررهمهمحمدرحمنمحمد مصدق9تجمع العدل والبناء279

197ذكرعليمهنهجاسمحمزه10تجمع العدل والبناء279

190انثىهجولكيطانشنبارههناء20تجمع العدل والبناء279

183ذكرحموددهشكتابفاضل19تجمع العدل والبناء279

180ذكرحمودياسماعيلمحمدمثنى17تجمع العدل والبناء279

139ذكرحسانمجهولفرحانمازن18تجمع العدل والبناء279

123ذكرعبودمحمدجبارعلي11تجمع العدل والبناء279

91انثىسلمانجابركاظمالهام21تجمع العدل والبناء279

83ذكرعبدعبدالكاظمطالبهادي15تجمع العدل والبناء279

40ذكرحسنسلمانعبدفلحيمحمد14تجمع العدل والبناء279

35ذكرباشمرادسواديناجي22تجمع العدل والبناء279

11ذكرجبارسلمانعليريسان13تجمع العدل والبناء279

2,955ذكرعبودصاحبحبادسفاضل1حزب شباب املستقبل268

881ذكرسلطانحسنيرحيمفيصل2حزب شباب املستقبل268

623ذكرهاديمانعشاكروزير6حزب شباب املستقبل268

605ذكرجمعةتملعبيدامري14حزب شباب املستقبل268

516ذكرهجيلمطرعبدالعباسزايد15حزب شباب املستقبل268

459ذكرعليعبدالحسنعبدالشهيدحيدر13حزب شباب املستقبل268

437ذكرثوينيحسنيهاديصالح3حزب شباب املستقبل268

314ذكرعباسعبدابو جاسمخالد9حزب شباب املستقبل268

256ذكرعطيةعزوزوهابحيدر7حزب شباب املستقبل268

255ذكرهبانعبدالحمزةصالحمرتضى18حزب شباب املستقبل268

245ذكرحبيبمهاوشكاظمعلي11حزب شباب املستقبل268

239انثىبجايكوادنعمةانتصار8حزب شباب املستقبل268

237ذكرعطيويمنذورعبداهلليحيى5حزب شباب املستقبل268

188انثىعليحسنصالحهناء12حزب شباب املستقبل268

129انثىجريبمهديهاشمحميدة4حزب شباب املستقبل268

121ذكرحمزةراضيكاظممشتاق19حزب شباب املستقبل268

121ذكربجايصالححسنفليح17حزب شباب املستقبل268

117ذكرسلمانياسنيكاظمجواد10حزب شباب املستقبل268

108انثىموسىعمرانحسنيقبيلة16حزب شباب املستقبل268

11انثىطعمةرعدكويريسعدية20حزب شباب املستقبل268

1,515ذكركاطعجاسمهاتفحكيم3كتلة جماهري الديوانية257

1,227ذكرعبداهللعبيدهلولسالم2كتلة جماهري الديوانية257

1,149ذكرماضيعبدالسادهحسنفايز5كتلة جماهري الديوانية257

927ذكرهاشمزعالنموسىجعفر1كتلة جماهري الديوانية257

882انثىحبانعبودحسنيسليمه8كتلة جماهري الديوانية257

742ذكرحسونعليمحمد حسنينبيل7كتلة جماهري الديوانية257

623ذكردوينغزيويعبدالحمزةسعد11كتلة جماهري الديوانية257

530ذكرحماديياسنيصالحمهدي6كتلة جماهري الديوانية257

378ذكرموسىجربحسونيكريم9كتلة جماهري الديوانية257

343ذكريونسخشومنعمهحميد13كتلة جماهري الديوانية257

160ذكرعبداهللامانةمدلولاكرم10كتلة جماهري الديوانية257

142انثىنهرخضريلطيفامال4كتلة جماهري الديوانية257

74انثىهندولدهشكاظمعفاف12كتلة جماهري الديوانية257

14ذكرناصرحسنيعبدمسلمسعد17كتلة جماهري الديوانية257

7ذكرثجيلعودهشعيلجعفر18كتلة جماهري الديوانية257

7ذكرحلوعباسحمزةصالح15كتلة جماهري الديوانية257

6انثىمحمدمحيسنمحمدرشا16كتلة جماهري الديوانية257

3ذكرمحمدجاسمحميدوهاب14كتلة جماهري الديوانية257

1,048ذكرثابتصالحكاطعحسني1كتلة الصادقون218

655ذكرعيسىجاسممنصوراسماعيل22كتلة الصادقون218

570ذكرعلوانسلمانكاظمسالم13كتلة الصادقون218

402ذكرابراهيمخليلكاظمفارس10كتلة الصادقون218

325ذكرمعارججبارتركيكاظم21كتلة الصادقون218

298ذكرجربخضريعبيدعادل5كتلة الصادقون218

290انثىشاطيناموسعليسحر4كتلة الصادقون218

266ذكرهنيديحسنيناصرحسني3كتلة الصادقون218

263ذكرعباسكاظمجوادعائد7كتلة الصادقون218

201ذكرجسابجربعبدزيدحيدر19كتلة الصادقون218

187ذكرحسنيعبدعلينعمهحسن11كتلة الصادقون218

169انثىسمومجاسمابراهيمبتول12كتلة الصادقون218

165ذكرحسونمحمدبرهانظاهر6كتلة الصادقون218

157انثىصالحستارناجيمليعه18كتلة الصادقون218

114ذكرعودةمحمدهاديصالح17كتلة الصادقون218

100ذكرناصركاظمعبيدعلي16كتلة الصادقون218

99ذكرجودهمحسنكاظممحمد9كتلة الصادقون218

84ذكرجبارراجيحسونجواد2كتلة الصادقون218

74انثىعلياحمدعبدالحمزةابتسام8كتلة الصادقون218

71ذكرمحسنغنيجعفرمهند14كتلة الصادقون218

47انثىظنهجونمكاملوعود15كتلة الصادقون218

15انثىشمرانكزارعبدالكاظملينا20كتلة الصادقون218

615ذكرعباسحمزةحسونرعد11ائتالف الوفاء العراقي211

503ذكرجربغيالنعبدعباس1ائتالف الوفاء العراقي211

499ذكرحماديعبودشاكرحازم13ائتالف الوفاء العراقي211

499ذكرابورويسحسنسوديعلي14ائتالف الوفاء العراقي211

480ذكرسلمانناجيعبداهللاثري2ائتالف الوفاء العراقي211

441ذكركنيويفرمانمجلىازهر9ائتالف الوفاء العراقي211

390ذكرعبودهويديعبدالستاربهاء7ائتالف الوفاء العراقي211



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
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56ذكرخنفوسخنجرعبداالمرياحمد10تجمع الكفاءات والجماهري230

3انثىعباسجيادمحمدهيام8تجمع الكفاءات والجماهري230

3انثىجاسممحمدمجيداية12تجمع الكفاءات والجماهري230

1,499ذكرمحيسنحاجممطرخضري1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

640ذكرخنجرشاميجبارعلي3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

442انثىشرومهويديحسنورود4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

434ذكرحسنفليحكاملثابت10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

350ذكرعباسمريدينافعخريان6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

323انثىعليعبدرزاقاقبال14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

301ذكرحسنيمحمدحمزهحميد11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

257انثىهاشمعليعبدانتصار12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

233ذكرمراحعطشانهاديخليل13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

211انثىعبودكاظمجوادسندس8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

163ذكرجرودمهديعليحسني7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

156ذكرمانعمحيبسكاظمناظم5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

129ذكرنجمعفصجبارعبدالستار9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

19ذكركيطانالعيوسناهيسعد2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,616ذكرعبدالحسنيكاظمموسىغازي1التحالف املدني الديمقراطي 232

683ذكررمضانراضيفرجموسى2التحالف املدني الديمقراطي 232

276انثىعبدحمزةشاكرسليمة3التحالف املدني الديمقراطي 232

188ذكرعبداهللدحامعبدالشهيدمحمد5التحالف املدني الديمقراطي 232

134ذكراسماعيلحسنيبشبوشحيدر4التحالف املدني الديمقراطي 232

107انثىحسنيعبداهللمحمدمها6التحالف املدني الديمقراطي 232

47ذكرالحصينيعبداهللعبدالجليلمحمد7التحالف املدني الديمقراطي 232

21انثىكاظمموسىمحمدعليرامية9التحالف املدني الديمقراطي 232

10ذكرمكتوبحسنكاظممؤيد10التحالف املدني الديمقراطي 232

788ذكرعذابمشلدهريباحمد2ائتالف الوفاء العراقي 211

566ذكرجبارمحمدصالحعبدالحميدسعد1ائتالف الوفاء العراقي 211

447انثىنادروناسظاهراسماء4ائتالف الوفاء العراقي 211

446ذكرحمزةمنصورجبارستار5ائتالف الوفاء العراقي 211

364انثىحرجانابوخويطعبدالحسنمنتهى8ائتالف الوفاء العراقي 211

137انثىادريساحمدرسولحميدة11ائتالف الوفاء العراقي 211

135ذكرعلوانصالححسنيقاسم9ائتالف الوفاء العراقي 211

94ذكرسلمانحبشانعطشانمحمد10ائتالف الوفاء العراقي 211

69ذكرعليمنشدهاديحسن6ائتالف الوفاء العراقي 211

18ذكرسعدونعبودجباريوسف7ائتالف الوفاء العراقي 211

14ذكرفرجحميدمرسالفالح3ائتالف الوفاء العراقي 211

826انثىعبدالحسنيرحيمسعدفارس1ائتالف الوطنية 239

110انثىحسنيعبدقاسمميسون8ائتالف الوطنية 239

90انثىعليعباسجبارسلمى4ائتالف الوطنية 239

73ذكرخرياهللجعازرشاشرافد7ائتالف الوطنية 239

68انثىوناسساجتكريمزينب12ائتالف الوطنية 239

47ذكردهيمطعيمةعبداالمريعليوي9ائتالف الوطنية 239

40ذكرجاسمجابرفالحنور2ائتالف الوطنية 239

38ذكرسواديمريهجرهيفشمران6ائتالف الوطنية 239

37ذكرشنوحمزةسريحمثنى5ائتالف الوطنية 239

32انثىكروععليمحمدسارة3ائتالف الوطنية 239

19ذكرخفيفعبدكاظمجبار13ائتالف الوطنية 239

17ذكرعيسىعايدكاظماحمد11ائتالف الوطنية 239

12ذكرحاجممشعلمجهولكريم10ائتالف الوطنية 239

9انثىعباسجباروحيدنجاة14ائتالف الوطنية 239

411ذكرعيسىعبودغانمعقيل1عهد231

241ذكرخريسجودهصياحلطيف2عهد231

168ذكرمطلكجابرمدلولشندل5عهد231

142انثىردادجاسمعبداهللباسمه12عهد231

16انثىعليمحسنظاهرملياء14عهد231

12ذكرجعفرعبداهللمحسنثائر3عهد231

9انثىكنامشكاشيجبارنجاة8عهد231

7انثىمحسنخضريسلماندالل4عهد231

7ذكرحبيبكدوشجالباحمد7عهد231

5ذكرمكرودحمزهمحمدهادي6عهد231

4ذكرراضيليلوكاظمحيدر11عهد231

2ذكرخضرعباسهانيعبدالكاظم9عهد231

1ذكرعبدزغريحسنلطيف10عهد231

1ذكرحسنيجوينجاسمتكليف13عهد231

63ذكرموسىهادييحيىزيد1كتلة الصادقون 218

33ذكرمشكورذياببهلولهيثم10كتلة الصادقون 218

19ذكرمحمدجاسمواليجاسم3كتلة الصادقون 218

11ذكرجربعيسىكاطعخزعل2كتلة الصادقون 218

8ذكرسلمانخضرغديرجميل11كتلة الصادقون 218

7ذكرعبدعباسرسمحيدر6كتلة الصادقون 218

7انثىهتيميمنشدواليزينب4كتلة الصادقون 218

4ذكرعيسىعايدكاظمعلي13كتلة الصادقون 218

3انثىعبداهللحميدكاظماالء12كتلة الصادقون 218

3ذكرنفاححسنيخرياهللعبداالمري9كتلة الصادقون 218

2ذكربهاضكريمعزيزعلي7كتلة الصادقون 218

1انثىمريهجناجيقنربسلوى8كتلة الصادقون 218

نتائج املرشحني ألنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة ميسان

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

18,866ذكرصيهودحاتمسعدونمحمد1ائتالف دولة القانون 277

14,577ذكرطاهرصويدجمعارجعلي5ائتالف دولة القانون 277

13,459ذكرسراجرسنكاطعناظم6ائتالف دولة القانون 277

11,758ذكرحسنيفرحانستارحيدر2ائتالف دولة القانون 277

11,708ذكرصونيخجاهوشعليويكريم3ائتالف دولة القانون 277

6,318ذكريونسشلشجبارامري14ائتالف دولة القانون 277

5,455ذكركرمعليقاسمكاظم7ائتالف دولة القانون 277

4,745ذكرسجرحسنعليتحسني10ائتالف دولة القانون 277

4,062انثىكعيدحسنيحمودعديلة4ائتالف دولة القانون 277

3,980ذكرسعدونحنشزايرسعد13ائتالف دولة القانون 277

3,484انثىالسدخانكاظملعيبيضحى8ائتالف دولة القانون 277

3,024ذكروفرجاسمخلفكامل15ائتالف دولة القانون 277

2,754ذكرمطلكمحمودعبدالكريممحمد9ائتالف دولة القانون 277

2,623ذكرعويدشعيبثجالبمزهر17ائتالف دولة القانون 277

2,484انثىعلوانقاسمعبدالحسنياحالم16ائتالف دولة القانون 277

1,837انثىعليكاظمجوادنقاء12ائتالف دولة القانون 277

1,545انثىمحمدنوريمحمدزهره19ائتالف دولة القانون 277

1,244ذكرشمخيعليحسنيباسم11ائتالف دولة القانون 277

47انثىحمزهكاظمعبدالحمزةرنده3قائمة عراق الخري والعطاء250

42ذكرخليلجهادباسلعلي5قائمة عراق الخري والعطاء250

42ذكراحمدعبدالحسنيكريمعالء7قائمة عراق الخري والعطاء250

40ذكردخيلابراهيمعباسرشوان4قائمة عراق الخري والعطاء250

27ذكرشاوشعليموسىنعيم11قائمة عراق الخري والعطاء250

17ذكرناجيعبداملجيدفالحاحمد8قائمة عراق الخري والعطاء250

5انثىنصيفحسنعليفاطمة9قائمة عراق الخري والعطاء250

2ذكرسلطانطويرحسنيعلي10قائمة عراق الخري والعطاء250

140انثىعمريجينةحميدماجدة4دعاة العراق لدعم الدولة287

60ذكردايحوناسجدعانهادي1دعاة العراق لدعم الدولة287

44ذكرباجيمحمدحسنيعلي2دعاة العراق لدعم الدولة287

32انثىديوانألعيبيعبيدانتصار5دعاة العراق لدعم الدولة287

28انثىموسىمحمدحمزةكايف8دعاة العراق لدعم الدولة287

18ذكرسالمعبدكاظمطالب7دعاة العراق لدعم الدولة287

2ذكرخلفحسنعليحسن6دعاة العراق لدعم الدولة287

نتائج املرشحني النتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة املثنى

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

43,081ذكرسعيدنورعليهاديعدنان1ائتالف دولة القانون 277

14,489ذكرعاصيابوحسنةراضيرسول6ائتالف دولة القانون 277

12,391ذكرحسنفنغشلفتةعلي3ائتالف دولة القانون 277

9,312انثىعويفجودةمنفيخولة8ائتالف دولة القانون 277

9,134انثىعتوجمحسنكريماشواق12ائتالف دولة القانون 277

8,474ذكرمشلوخسلطانراضيمحمد11ائتالف دولة القانون 277

7,831ذكرسلطانسكرعبدالحسنفالح2ائتالف دولة القانون 277

6,173ذكرعبدالرضاعباسحسنعبداللطيف9ائتالف دولة القانون 277

6,004انثىالعبدعليمحسنقاسمبيادر14ائتالف دولة القانون 277

3,945انثىحسنيحسنصاحبامل4ائتالف دولة القانون 277

3,886ذكرلفتههتولنفاتعبدالكاظم13ائتالف دولة القانون 277

3,456ذكرخضريجبارعزيزسعد10ائتالف دولة القانون 277

2,978ذكرعباسكاظمحمزةسعد7ائتالف دولة القانون 277

2,860ذكرحسنيحيدرصايفعلي5ائتالف دولة القانون 277

9,439ذكرعكابعبداشيساريفالح1ائتالف املواطن 273

9,403ذكرحسنعطيةعبدحيدر7ائتالف املواطن 273

6,886ذكرجازعخشانخزعلحاكم2ائتالف املواطن 273

6,284انثىعبدالنبيميزرواديخديجة8ائتالف املواطن 273

5,629ذكركمالفاهمعزيزسعود3ائتالف املواطن 273

5,012ذكرحسنابراهيمافوينفريق6ائتالف املواطن 273

2,824ذكرجحيلفهدمطشرريسان9ائتالف املواطن 273

2,374ذكروليدحسنيناصرعادل10ائتالف املواطن 273

1,736ذكرعباسمحمدحسونامري5ائتالف املواطن 273

1,231ذكرنديوعبدالحسنصبارفهد11ائتالف املواطن 273

1,023انثىحسنكاظمعليويزهرة4ائتالف املواطن 273

862ذكرعذافهعبودعاجلعبد13ائتالف املواطن 273

238ذكرصالحاحمدعزيزلؤي14ائتالف املواطن 273

234انثىداخلحميدزهريامنة12ائتالف املواطن 273

5,714ذكرسلمانعوضعبدنورعبدالعزيز2ائتالف االحرار 214

4,625ذكرهويديجبارسلمانطالب1ائتالف االحرار 214

3,946ذكردليعجةعليحسني5ائتالف االحرار 214

3,567ذكرصالححلومحمدقاسم6ائتالف االحرار 214

2,015ذكرعبارحبلياسرلفتة9ائتالف االحرار 214

1,449ذكرجبارمرهجعبدالرزاقجعفر13ائتالف االحرار 214

1,333ذكرمعجونعزارةساميفارس3ائتالف االحرار 214

985انثىعطيةبرهانجابرهناء4ائتالف االحرار 214

829ذكررجةكاظمعبدالحسنيشوقي11ائتالف االحرار 214

583ذكرحسونمحمدعبدالكريماحمد7ائتالف االحرار 214

367ذكرمخيفسالمجبريريسان14ائتالف االحرار 214

330انثىمخيفحاتمعدناناناس12ائتالف االحرار 214

183انثىمحمدجاسممالكافاق8ائتالف االحرار 214

38ذكرعوادمهاوشحسونسليم10ائتالف االحرار 214

3,813ذكرتايهعلوجابرعزيز11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,010ذكرعليمحمدحسنيرضا13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,914ذكرعبدعوادكاظمصالح3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,766ذكركاطعشجاعيطالبمشتاق2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,629ذكرمحمدفريخكاملمنذر1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,521ذكرشناوةفهدمطرعبد10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,036ذكرعوضصالححبتورعلي9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

935ذكرمطرشنجارشيالصالح5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

755ذكرجربمرزوكونانناجي6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

640انثىعرندسساجتراضيفاطمة12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

274انثىشمخيكاظمجوادسهى8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

204ذكرجيادضيدانمدلولكاظم7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

168انثىعويليفرهودفهدعزت4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

162ذكرمحمدباقرجعفرمثنى14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,189ذكرمشكوروعدطهمازقاسم5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,843ذكرجربعكونجعيبغانم2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,838ذكرمحمودمحمدصالحعبداملنعم1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,485ذكرياسررسولكاملعلي6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

789ذكرحمدنورنويعابراهيم9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

716ذكركومانيكاطعمحمدعماد7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

684ذكرسلمانسهيلخريبطماجد10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

465ذكرعبداهللدحامهدادحاكم3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

437انثىزغريعبودنجمافراح8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

378انثىحسنيبشيششانيحمدية4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

325انثىغصةعليويمطرفاطمة14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

321ذكرمحمدعبداهللناصرمحمد13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

130ذكروشكعوضعبدالحسنمحمد11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

61انثىمانيعبودنجماحالم12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,900ذكرظاهرجهيدكاظمجواد14تجمع الكفاءات والجماهري230

1,894انثىتايهمحمدحسنزينب4تجمع الكفاءات والجماهري230

1,330ذكرعليبركاتعبداهللحامد7تجمع الكفاءات والجماهري230

1,317ذكرحسبمحمدهاشممرسال1تجمع الكفاءات والجماهري230

1,177ذكرنفلعبدفيصلاسماعيل5تجمع الكفاءات والجماهري230

763ذكرروضانعكالعبدحامد2تجمع الكفاءات والجماهري230

274ذكرناهيحمدانمهدينبيل6تجمع الكفاءات والجماهري230

255ذكرفهدابوشننيعريفهادي11تجمع الكفاءات والجماهري230

248ذكرجابرعبدالرضاحسنكاظم9تجمع الكفاءات والجماهري230

84ذكرمحمدجعيولفاهمهاني3تجمع الكفاءات والجماهري230

59انثىعليويحسانكزارسناء13تجمع الكفاءات والجماهري230



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

15انثىحسنثانيشاكرروى16كتلة الصادقون 218

1,279ذكرغضبانجاسبمحمدعمار1دولة العدالة االجتماعية235

997ذكرسلطانحننيرحمانفالح13دولة العدالة االجتماعية235

670ذكرمحمدعبداهللخالدحسنني19دولة العدالة االجتماعية235

579ذكرحسنياسماعيلهاديكريم10دولة العدالة االجتماعية235

524ذكرعبدالكريمعليغالمسامي2دولة العدالة االجتماعية235

432ذكربنيانعبدالحسنيكاملسعد7دولة العدالة االجتماعية235

389ذكرفيحانحسننجمعادل17دولة العدالة االجتماعية235

360ذكرثامرشبلحسوننعمة9دولة العدالة االجتماعية235

315ذكرمباركفرجرسنعلي18دولة العدالة االجتماعية235

284ذكرمحمدخليفجبارسعد6دولة العدالة االجتماعية235

284ذكرعطيةعباسجبارمجيد11دولة العدالة االجتماعية235

268ذكرسالمعليويمزهرسالم14دولة العدالة االجتماعية235

199ذكرجبارهفاخرهاتوسعدون5دولة العدالة االجتماعية235

157ذكرابراهيمحمدعدايعباس3دولة العدالة االجتماعية235

133انثىسفيححمودعودهناهده4دولة العدالة االجتماعية235

132انثىعليعبداهللحميدحليمة8دولة العدالة االجتماعية235

80ذكرمختارشبيبعبدالسادهسعد15دولة العدالة االجتماعية235

30انثىفراديمحسنجبارتغريد16دولة العدالة االجتماعية235

19انثىداودخماسداودعهود12دولة العدالة االجتماعية235

9انثىتامولعبداهللجربعليه20دولة العدالة االجتماعية235

1,606ذكررويضعبدالرضاجاسمعدنان1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

705ذكرمطيلبشياعقاسماحمد6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

579ذكرثونييمجيدنعيماياد2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

513ذكرلفتهكريمجاسمعدي20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

457ذكرخلفلعيبياسماريياسر5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

360ذكرعليويكاظمقاسمعبدالرضا15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

298ذكرخنجركاظمجوادمحمد3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

284انثىربحعثمانفرجسيناء4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

146ذكرعطيهمهاويلعيبينزار16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

143انثىجربصابطفرحاننديمه11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

137ذكرالضيفعبدناجيطه7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

63انثىجوادمحمدعبدالعزيزاسراء17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

53ذكرجبارةعطوانبلعوطهادي18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

53انثىهديدحسنيحنونليلى14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

32ذكرحسنكيالنوهيبعلي10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

21ذكرعليحسنيمحسنكاظم12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

17ذكرشاتيزغريحسنيعبدالحسني9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

11ذكرعليعيسىمعيبدرحيم19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

8ذكرحسنيفليحهاشمحامد13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

6انثىعبدالحسنعبدالجليلعبدالواحدفردوس8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,222ذكرمحسنشويعفهيدهادي1ائتالف الوطنية 239

207انثىعبداهللجابرحسنانتصار6ائتالف الوطنية 239

131ذكرحسنمنيعحسنكريم5ائتالف الوطنية 239

118انثىعبودعباسجاسبابتسام4ائتالف الوطنية 239

113ذكرمحمدمويعزجبارجميل2ائتالف الوطنية 239

83ذكرمحمدقاسمعبدالحسنيحيدر3ائتالف الوطنية 239

593ذكرقاسميحيىحسنيوصفي1التحالف املدني الديمقراطي 232

589ذكرعليحسناحمدشوكت6التحالف املدني الديمقراطي 232

228ذكردرايحسناحمدحسن3التحالف املدني الديمقراطي 232

179ذكرهليلكاظمعبدالحسنيعلي7التحالف املدني الديمقراطي 232

127انثىجربمحمدعبدالوهابفاتن8التحالف املدني الديمقراطي 232

77ذكرعليويدوايعبدعليسرمد4التحالف املدني الديمقراطي 232

76ذكرحاضرجربعبدضياء2التحالف املدني الديمقراطي 232

46ذكرمطرازغريحمدانصادق5التحالف املدني الديمقراطي 232

375ذكرخنجرمحسنعباسصدام4ائتالف العراق 262

315ذكراحمدصالحشاطيمحمد1ائتالف العراق 262

252انثىمباركحسنيعليوجدان2ائتالف العراق 262

204ذكرجربحسنساهينعمه8ائتالف العراق 262

135انثىمحسنحسنجاسمكاظمية5ائتالف العراق 262

129ذكرعجيلعيدانباقرعيدان6ائتالف العراق 262

119ذكرعويفحريجفيصللفته3ائتالف العراق 262

76انثىانبيتسالمقاسمليلى13ائتالف العراق 262

25ذكرلفتهدرجالجبارعلي11ائتالف العراق 262

18انثىعبداهللمحمدعبدالكريمخالده7ائتالف العراق 262

17انثىحسنينورياسماعيلسوسن10ائتالف العراق 262

12ذكرشليبهلفتهقدوريايمن14ائتالف العراق 262

10ذكرعبودنعمهعبداحمد9ائتالف العراق 262

8ذكرعليحسنيعليفارس12ائتالف العراق 262

834ذكرجريشهعليويقاسمفيصل1صقور دولة العراق224

322ذكرمحمدشاويجعفرصادق2صقور دولة العراق224

141ذكرفنجانعطوانخليفهجاسم10صقور دولة العراق224

126انثىسدخاننعيمجاسبعلياء4صقور دولة العراق224

95ذكرخفيشلشجعازصباح3صقور دولة العراق224

80ذكرظاهرلعيبيسعيدعبداللطيف7صقور دولة العراق224

69ذكرمرادتويهعبدالحسنيعلي9صقور دولة العراق224

55ذكربكالحبيبجمعهعبدالكريم5صقور دولة العراق224

17ذكرسلطانباهضكاظمحسن6صقور دولة العراق224

7انثىجبحناجيكاطعحوراء8صقور دولة العراق224

6انثىبريديحسنجونيجاسبيه11صقور دولة العراق224

447ذكرسعدزغريرحيمهرياض3تجمع النهضة الشاملة221

101ذكرخلفرسنمحمدهاشم1تجمع النهضة الشاملة221

49ذكرحميديكريمخزعلوارد2تجمع النهضة الشاملة221

36انثىغليمكاظمفرجميثاق4تجمع النهضة الشاملة221

318ذكرحاتمعطيهعبدالحسنيموسى1حركة شمس225

135انثىمحمدجونحافظذكرى3حركة شمس225

11ذكرحسنعبدحميدعبدالرضا2حركة شمس225

نتائج املرشحني ألنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة النجف

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

35,883ذكرصادقمهديصالحصادق1ائتالف دولة القانون 277

20,389ذكرعنيدعبودوحيدعبود2ائتالف دولة القانون 277

16,802انثىعليمحمدجبارسعاد8ائتالف دولة القانون 277

13,477ذكرمهديعزوزشاكرطالب6ائتالف دولة القانون 277

12,808ذكرمحمدسلمانعباسمحمد3ائتالف دولة القانون 277

12,450ذكرخلفراضيعبدالحسنعبدالحمزة17ائتالف دولة القانون 277

11,497ذكرردادستارخصافكريم5ائتالف دولة القانون 277

10,016ذكرودايراوينوميمنديل11ائتالف دولة القانون 277

1,139ذكرجمعهسبععبدالحسنيمحمد18ائتالف دولة القانون 277

33,883ذكرماهودراضيمهودرعادل1ائتالف االحرار 214

14,398ذكرزورةعبدالحسنيجبارماجد2ائتالف االحرار 214

5,443ذكرغانمحسانعنيدهاشم6ائتالف االحرار 214

4,558ذكرمنشدسلمانخزعلمضر7ائتالف االحرار 214

4,484ذكرسالممحمدشرهانعبدالزهرة9ائتالف االحرار 214

4,048ذكراحمدمحمدعبدعليحامد5ائتالف االحرار 214

3,099ذكرجربالزمجبارحسني10ائتالف االحرار 214

3,084انثىوشيعسالمحوشيانغام8ائتالف االحرار 214

2,896ذكرحسنبلعوطريسانحازم17ائتالف االحرار 214

2,628ذكرحسنينوشيعبدالجباررافع3ائتالف االحرار 214

2,493ذكرخضريحمدصربيحسني11ائتالف االحرار 214

2,020ذكردويجمحمدجاسممحمد18ائتالف االحرار 214

1,899ذكرعباسخليلوحيدمحمد15ائتالف االحرار 214

1,843ذكرشمرخزعلطالبحسني14ائتالف االحرار 214

1,662انثىمحمدعليعبدالصاحبجنان16ائتالف االحرار 214

1,639ذكرمفتنعدايكاظمرياض13ائتالف االحرار 214

1,571انثىخليفةفيصلمالكسهري4ائتالف االحرار 214

625انثىليلوحسنيعليهدى20ائتالف االحرار 214

418انثىاحمدعليحسنمائدة12ائتالف االحرار 214

100ذكرسالممذكوررحيمعلي19ائتالف االحرار 214

6,385ذكرشبارحسنيغازيفيصل3ائتالف املواطن 273

5,621ذكرعيسىراشدبشارهمهدي6ائتالف املواطن 273

5,024ذكراسماعيلمحسنصروطعباس18ائتالف املواطن 273

4,693ذكرعويدحسنيداخلهاشم5ائتالف املواطن 273

4,678ذكركاطعكاظمراضيحسن1ائتالف املواطن 273

3,520ذكرعليسعدشريفيوسف7ائتالف املواطن 273

3,074ذكرمحيسنعبدالسيدحرزماجد15ائتالف املواطن 273

2,937ذكرمهديجاسمموسىعلي9ائتالف املواطن 273

2,915انثىعبداهللمحمدعيسىعبري4ائتالف املواطن 273

2,480ذكرسباهيكحيطهاشمسعدون17ائتالف املواطن 273

2,456ذكرحسنيلعيبيالزممحسن10ائتالف املواطن 273

2,198ذكرموسىسدخانكاظمسلمان2ائتالف املواطن 273

1,943ذكرفلكعليويحسنيعلي19ائتالف املواطن 273

1,427انثىرهيجمتيغيحسنيفاطمه12ائتالف املواطن 273

1,312ذكرجويعبدالكريممزعلعبدالواحد11ائتالف املواطن 273

905ذكرسلمانغضبانعبدالكريمحكمت13ائتالف املواطن 273

856ذكرحماديربيعفيصلمؤيد14ائتالف املواطن 273

827انثىدوخيرشمصبحينجاح20ائتالف املواطن 273

730انثىمحسنراضيماهوروسام16ائتالف املواطن 273

240انثىمحيسنعبدجاسمبتول8ائتالف املواطن 273

4,802ذكرسلمانحسنيمهديصباح5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

4,231ذكرفلحيكريمسلمانوائل1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

3,387ذكركنيهلحدادعبدالحسنيعلي2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,817ذكرحسنيمحمدلطيففالح13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,462ذكربخيتجويعداطعيمهفالح3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,631انثىعذافهعبداهللشنونسهام4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,304ذكرزبونكاطعسعدونعباس10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

961ذكرفهدحسنيمطررحيم18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

610ذكرمريبطحافظخيونسامي7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

553ذكرلفتةبدنجمعةاكرم17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

400انثىخلفعبداهللنجمذكاء16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

399ذكرلهمودحسنيفرحانحيدر11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

393ذكرجبارمحمدجاسممحمد19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

291انثىعليسلمانعبدفيحاء8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

248ذكرجودةمزبانوحيدصالح14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

209ذكرحسنلعيبيحميدمازن15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

182انثىكرميونسابراهيمكريمه20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

148انثىسليمخضريكاظمسعاد12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

83ذكرحسنيحسونمجيدحسن9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,598ذكركريمفرجحسنيعلي7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,186ذكرودايعبدالحسنعودةنوري5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,081ذكرجربشمخيحسنيماجد3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,946ذكرصخىكبيانعبدالواحدخالد2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,717ذكرصخىخلفكاظمعلى1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,620ذكرطارشفرججاسمحسام19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,503ذكراثبيتطرارجاللعامر9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,070ذكرصخيجاسمداودعلي15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

853ذكرهندولبدنعلكمحمد17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

592ذكررهيفراضيمحمدجبار10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

483انثىشناوةبدنعبدالحسنيامل4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

482ذكرزغريحديدحسنيياسر18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

459انثىحسنيمحمدعيسىنجالء16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

429ذكرزبونحماديجاسمخالد11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

415ذكرطاهرمحمدقاسمكاظم6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

176انثىايدامدبعونجاسممديحة12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

101ذكرنجمناموسحميدمجيد13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

66ذكرالصكرمحسنطاهرعبدالحسن14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

35انثىعليحسنيعبداهللشذى8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

24انثىرسنجالبحسنفرات20ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,887ذكرطاهرمحمدجاسموسام1كتلة الصادقون 218

1,739ذكرخفيعبوديكاظمليث13كتلة الصادقون 218

1,209ذكررسنواديخنيفربدر10كتلة الصادقون 218

711ذكريونسنعمهعباسجبار3كتلة الصادقون 218

684ذكربدنجعازقاسمكاظم2كتلة الصادقون 218

676انثىلعيبيبخيتوهمبدر18كتلة الصادقون 218

653ذكرمطرالعيبيحسناحمد5كتلة الصادقون 218

586ذكرفيصلصيهودفالحبالل6كتلة الصادقون 218

535ذكرجدوععلينوريجعفر9كتلة الصادقون 218

450انثىمهديرحمنمحمدايمان8كتلة الصادقون 218

249ذكرراضيعربيعليكاظم14كتلة الصادقون 218

215ذكرغضيبجباركاظمحامد19كتلة الصادقون 218

204ذكرسهرمحسنجابرعبدالرزاق7كتلة الصادقون 218

158انثىزغريحيدرعبدالحسنيرباب20كتلة الصادقون 218

130انثىحسنالزمصويحخديجة4كتلة الصادقون 218

124ذكرفارسجعفرراضيمحمد15كتلة الصادقون 218

111ذكراسمريشنيتجباركاظم11كتلة الصادقون 218

47انثىطاهرجلهجبارنهله12كتلة الصادقون 218

42ذكرعبيدحسنخلفهيثم17كتلة الصادقون 218



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

527انثىشريفاحمدباقركواكب8تيار الدولة العادلة202

447ذكرعنيدعبودحسنكاظم9تيار الدولة العادلة202

436انثىمطوقجعفركاظمفاطمة12تيار الدولة العادلة202

377ذكرعباسمحمدعظمعلي3تيار الدولة العادلة202

325ذكرعليكاظمعليحسن23تيار الدولة العادلة202

192ذكرعويتيعباسحمزةعلي21تيار الدولة العادلة202

130ذكرعليخضرمحمدحسنيامري22تيار الدولة العادلة202

49انثىخليلكاوةعطيةانتظام24تيار الدولة العادلة202

37ذكرجاسمعبودنايفحميد19تيار الدولة العادلة202

3,636ذكرحمزهموسىحمزهحسن1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,444ذكرعليقنربحموديزهري5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,358ذكرداودحسنيبشاراحمد9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,292ذكربجايفقريعزوزعلي7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,248ذكرصدامابوصالحخليلاسماعيل2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,079ذكرجسومكريممحمدقيصر14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

601ذكربشرياسماعيلابراهيممحمد3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

597ذكرعباسمزهرعباسعبداهلل23تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

560انثىعباديفضيلكاظمباسمة4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

531ذكرعلوانعبودعليحسني6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

412ذكرشطبفرحانعباسعلي11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

397ذكرموسىحسنحسونعقيل18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

378ذكرعليخبطحبيبزاهد10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

375انثىمحمدعليعبدالحسنعبدالواحدانتصار8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

364ذكرعمرانمجيدرشيدعمار13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

309انثىغانمسماويعبيدشيماء16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

253ذكرعلوانكاظممحسنحسني19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

162ذكرعليكاظمعباسرائد21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

130ذكرعبدالحررحيمعبدالسادةسعيد15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

110انثىمحسنغيدانشمرانعليه20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

107انثىطهمحمدجاسمنوال24تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

104ذكرهلوسعيارعبدعبدالحسن22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

80ذكرهننيغنيويفصفاء17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

22انثىحسنسعيدمحمدجوادزبيده12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,051ذكرحمزةحسنيعبدالرضامحمد2التيار املهني املستقل204

1,963ذكرداودهانيكاظممكي1التيار املهني املستقل204

913ذكرمسعرمرهججباراحمد3التيار املهني املستقل204

907انثىمحسونهاديعبداالمريزينب5التيار املهني املستقل204

879ذكرعالويعبداهللمحمدعباس8التيار املهني املستقل204

806ذكرجعفرعبدالرضاحمزةماجد17التيار املهني املستقل204

732ذكرخشانسلومخضريمحمد6التيار املهني املستقل204

716ذكرسماويعبودعبدثامر9التيار املهني املستقل204

661انثىغيتانسلمانعبودرباب4التيار املهني املستقل204

568ذكرهاشمكاظمنعمانثائر11التيار املهني املستقل204

366انثىحنوشمحمدعادلرشا12التيار املهني املستقل204

363ذكرحمزةحسنرحيمحمزة13التيار املهني املستقل204

360ذكرحمودمحسنعبدالرضافوالذ7التيار املهني املستقل204

245ذكرعاشورمطرعبداهللكاظم10التيار املهني املستقل204

213ذكرعبدمحمدعباديشريف14التيار املهني املستقل204

102انثىخنجرشذرجوادزينب19التيار املهني املستقل204

99ذكرعمرانسعيدعبدالواحداسعد15التيار املهني املستقل204

51انثىسواديعنونطالبعفراء16التيار املهني املستقل204

2,278ذكرجار اهللاسماعيلحسنعلي1ائتالف العراق 262

1,748ذكرسواديعيسىمسلمعبد3ائتالف العراق 262

1,498ذكرحسنعليعبدالكاظممكي9ائتالف العراق 262

1,152ذكرسهومحيسنسهرمرضي13ائتالف العراق 262

1,045ذكرادريوشانهريمحمدحسون6ائتالف العراق 262

1,019ذكرعليحسنكاملنجاح2ائتالف العراق 262

648ذكرعاجلعوادعبداالمريسامي18ائتالف العراق 262

432ذكرحسنحمودعبداللطيفمحمد11ائتالف العراق 262

402انثىشريفمحمودكاملانتصار4ائتالف العراق 262

378ذكرسعدراضيحاتموليد7ائتالف العراق 262

280ذكرموسىارباطمحمدنزار5ائتالف العراق 262

251انثىمحمدعليحسنيمحمدخريية12ائتالف العراق 262

219ذكرطاهرمحمدعبدعدنان10ائتالف العراق 262

204ذكرعليمحمدناهيسامي14ائتالف العراق 262

173ذكرجاسمعبودعبداملهديفالح23ائتالف العراق 262

142ذكرعكلهعزيزعدناناحمد21ائتالف العراق 262

138انثىطاهرعباسجابرخالده22ائتالف العراق 262

99ذكرعليمحمدجابرمحسن15ائتالف العراق 262

88ذكرمحمدعبدعليمحمد24ائتالف العراق 262

43انثىمرزةبعيويرحمنارجوان16ائتالف العراق 262

40ذكرسعيدسلمانعبداهللمحمد19ائتالف العراق 262

40انثىمجيدجوادجربانتظار8ائتالف العراق 262

19ذكرعبدالحسنمحسنمحمدباقرنوفل17ائتالف العراق 262

12انثىعلواننعمهحميدسعاد20ائتالف العراق 262

1,257ذكرجابرمسعدعبداهللنجم6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

966ذكرحسنيمزهركاظمعلي2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

933ذكرموسىمهديسلمانفراس21ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

536ذكرجودةرمضانشهيدحيدر10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

529ذكرخضريشبيبعبدعلي5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

524ذكرخثيثصالحمهديكريم1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

474ذكرحسونخضريعبدنورعباس3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

430ذكرمدفونحاكمحميدماجد9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

416انثىيعقوبحسنجعفرعذراء12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

382انثىمحمدعليجوادنداء4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

290ذكرعزيزدهشمحمدحازم11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

284ذكرحسنيعبداهللعيسىعدنان14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

253ذكرجوادعبدكاظمجواد7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

249ذكرسعودشبيبعارففارس19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

205انثىغضبانمحمودحميدامينة16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

177ذكرياسنيخشيشحسنرياض17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

175ذكرعليجربعبدالواحدعبدالرضا15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

155ذكرحمزةعلقمعبدالرضاجابر18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

89ذكرسعيدعبداليمةساميسمري23ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

76انثىعباسمزهرعباسزهرة8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

71ذكرعليهاديحسنليث22ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

71انثىعبدحسنيحميدسلمى20ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

31ذكرجوادمحمدحسنيمحمدباقرحمزة13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

5انثىحبانخشانحسنامل24ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

9,884ذكرحمدطاهرعبداليمهعباس9ائتالف دولة القانون 277

6,813انثىعمرانمحمد سعيدعمرانازهار4ائتالف دولة القانون 277

6,676انثىحسنيحسنجمعةانصاف12ائتالف دولة القانون 277

6,328ذكرعطيةجسابعباسعقيل13ائتالف دولة القانون 277

5,590ذكرعزيزنورعبدالعظيمعبدالحسني7ائتالف دولة القانون 277

3,561ذكرجربعباسمحسنمحمد10ائتالف دولة القانون 277

3,187ذكرحسونعليويياسنيمحمد18ائتالف دولة القانون 277

3,080ذكرنعمهعبدالصاحبعايداحمد14ائتالف دولة القانون 277

2,869انثىشوفانصهيودعبدالرضانوال20ائتالف دولة القانون 277

1,844ذكرمرتضىصادقحسنيعلي15ائتالف دولة القانون 277

1,574انثىحسنيمحسنجابرسحر19ائتالف دولة القانون 277

1,005انثىعبوديعودةمحسنهناء16ائتالف دولة القانون 277

12,361ذكرعمرانعبدالنبييوسفعلي1ائتالف االحرار 214

9,510ذكرعبيسعبيدكاظمنصري7ائتالف االحرار 214

7,594ذكرغلومحمدعبدزيداياد2ائتالف االحرار 214

7,285ذكرشبيبغازيمحسنرعد6ائتالف االحرار 214

6,739ذكرجاسمشاكرعزيزحسني5ائتالف االحرار 214

4,681ذكرعليداودرزاقحسن3ائتالف االحرار 214

4,240ذكرخاجيحسنيجوادمحمود9ائتالف االحرار 214

3,613ذكرابرشموسىمحمدعباس22ائتالف االحرار 214

3,435ذكرمحمدجاسمحمزةحامد17ائتالف االحرار 214

3,312انثىمهديعبدعباسيسرى8ائتالف االحرار 214

2,069ذكرمحمدمهنةصالحاباذر10ائتالف االحرار 214

1,723ذكرخليلابراهيمجميلنبيل13ائتالف االحرار 214

1,449ذكرعودةعباسمحمدعليكريم15ائتالف االحرار 214

1,423ذكرنايفرباطجابرعباس11ائتالف االحرار 214

1,132ذكربزونظاهرعلوانحافظ14ائتالف االحرار 214

971انثىحبيبمحمدسالمميسون16ائتالف االحرار 214

722ذكرلفتةعليحسنصالح19ائتالف االحرار 214

626انثىحبيبسعيدعبدالرضاكريمة4ائتالف االحرار 214

549ذكرعباسحسونمحمداياد23ائتالف االحرار 214

504ذكربريججهاديعبدالكاظمعلي18ائتالف االحرار 214

371انثىحسنعليحميدمي20ائتالف االحرار 214

364انثىحسنيعليشريفايمان24ائتالف االحرار 214

291انثىياسرغازيحسنابتسام12ائتالف االحرار 214

85ذكرديوانمتعبلفتةعلي21ائتالف االحرار 214

16,930ذكرعباسخضريعبدعدنان1ائتالف الوفاء العراقي 211

6,144ذكرشعالنداخلخالدفريد2ائتالف الوفاء العراقي 211

5,255ذكركاظمعبدعليثعباناحسان5ائتالف الوفاء العراقي 211

3,943ذكرعباسخضريعباسخضري22ائتالف الوفاء العراقي 211

3,908ذكرمحمدمهنةصالحزهري11ائتالف الوفاء العراقي 211

2,788ذكرعباسخضريعبدعماد10ائتالف الوفاء العراقي 211

2,613ذكرمسافرخادمكاظمحيدر9ائتالف الوفاء العراقي 211

2,313ذكرمحمدحسنحمزةسالم23ائتالف الوفاء العراقي 211

2,241ذكرعبدالزهرةعبداهللكريمعلي6ائتالف الوفاء العراقي 211

2,120ذكرعبدظاهرحسنسالم13ائتالف الوفاء العراقي 211

2,052انثىهاديمحمدرضاعليفائزة8ائتالف الوفاء العراقي 211

1,906ذكرهاشمهاديحسنيهاتف14ائتالف الوفاء العراقي 211

1,816ذكرشيحانحويشحبيبسالم15ائتالف الوفاء العراقي 211

1,582ذكرناصرعبيدمحمدحسني19ائتالف الوفاء العراقي 211

1,571ذكرحسنيزبرمحسنزيدان18ائتالف الوفاء العراقي 211

1,441ذكرعبداهللنورسعدبراك3ائتالف الوفاء العراقي 211

1,361انثىجيادعبدالحسنيجاسمليلى20ائتالف الوفاء العراقي 211

1,072ذكرجاسمحسنيعباسفاضل7ائتالف الوفاء العراقي 211

836انثىكاظممرادحسنناهدة12ائتالف الوفاء العراقي 211

806ذكرمحمدعموشعبودياحمد17ائتالف الوفاء العراقي 211

696ذكرشبيبعطشانعليحسن21ائتالف الوفاء العراقي 211

432انثىيوسفمحمدكاظميمنى16ائتالف الوفاء العراقي 211

414انثىحماديخضريوناسفاطمة4ائتالف الوفاء العراقي 211

367انثىجوادعبداملنعمجاسمايمان24ائتالف الوفاء العراقي 211

16,523ذكرحسنيسعيدمحمدتقيعبدالهادي2ائتالف املواطن 273

10,668ذكرمحمدباقرعبدالرضاعبدالحسني1ائتالف املواطن 273

5,899ذكرحسونكشيلسلمانفاروق10ائتالف املواطن 273

5,203ذكرفضيحعبيدنجمهاشم7ائتالف املواطن 273

3,621ذكرسلمانحبيبجوادقاسم5ائتالف املواطن 273

1,395انثىدوشسعدعبدالرضابان4ائتالف املواطن 273

1,115ذكرحسنمحمديعقوباسحاق15ائتالف املواطن 273

1,094ذكرمحمدحسنعباسحسنيرضوان3ائتالف املواطن 273

1,089ذكرNULLمهديعبداملجيدعالء6ائتالف املواطن 273

922انثىعباسعليويمحمدغنية8ائتالف املواطن 273

922ذكرحسنيعباسشاكرخليل18ائتالف املواطن 273

847ذكرجفاتنجمفاهمجواد13ائتالف املواطن 273

753انثىاحمدمحمدمهديهيفاء12ائتالف املواطن 273

718ذكرعباستاليمجهولخضري21ائتالف املواطن 273

632ذكرحسنيهاديشاكراحمد19ائتالف املواطن 273

625انثىراضيظاهرعبدانعام20ائتالف املواطن 273

568ذكرهاشمجبارعبداالمريصباح23ائتالف املواطن 273

446ذكرحسنيعبودعبداملحسنمنصور11ائتالف املواطن 273

392ذكرراضيصادقعيسىمازن14ائتالف املواطن 273

331ذكرعبدالحسنمحسنعبدالزهرةسليم22ائتالف املواطن 273

303ذكركاظمحسنعبدالحمزةكرار9ائتالف املواطن 273

185انثىحسنيعليمهديايمان16ائتالف املواطن 273

110انثىسميسممهديعبدالكريمسالم24ائتالف املواطن 273

87انثىرسمحسنعبدالهاديحنان17ائتالف املواطن 273

7,025ذكرحسنينعمانعباسقحطان1تيار الدولة العادلة202

2,270ذكرعلوانعكابرسولعلي2تيار الدولة العادلة202

1,887ذكرجديدحسنيكاظمعلي18تيار الدولة العادلة202

1,872ذكررميضعبودعبداالمريحليم7تيار الدولة العادلة202

1,508ذكرمنسيعباسعبدعلي14تيار الدولة العادلة202

1,111انثىعبداهللحسنيرسوليساجدة4تيار الدولة العادلة202

1,103ذكرحسنداودحسنيعبدالرسول10تيار الدولة العادلة202

1,065ذكرمحسنعبدكاظمطالب5تيار الدولة العادلة202

889ذكرعبدكاظمرحيمجميل13تيار الدولة العادلة202

833ذكرموسىبجايصالحكفاح6تيار الدولة العادلة202

696انثىادريسمحمدكريمختام20تيار الدولة العادلة202

692ذكرعبودجبارعبداالمريظافر11تيار الدولة العادلة202

639ذكرعبدالكريمشاطيصاحبضياء17تيار الدولة العادلة202

545انثىاحمدحسنيجوادهناء16تيار الدولة العادلة202

533ذكرحماديحسنيكاملعبدالرزاق15تيار الدولة العادلة202



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

نتائج املرشحني إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة نينوى

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

112,551ذكرعبدالعزيزمحمدعبدالعزيزاسامة1متحدون لالصالح259

19,011ذكرخلفزيدانحسنفالح6متحدون لالصالح259

13,730ذكرخضرحسنيعبداهللعزالدين9متحدون لالصالح259

13,576ذكرمحمودعمراقبالمحمد3متحدون لالصالح259

11,553ذكرحسنياسنيمتعبخالد15متحدون لالصالح259

10,071ذكرحامدمحمودعبدالكريمطالب29متحدون لالصالح259

9,034ذكربرغوثمحمدجاسمعلي53متحدون لالصالح259

7,938ذكرمطلكمحمدمدلولاحمد5متحدون لالصالح259

7,836ذكرعباسسلطانمحمدزاهد18متحدون لالصالح259

6,588انثىمحمودخضرعليانتصار8متحدون لالصالح259

6,490ذكرعفنيحماديوسفرائد55متحدون لالصالح259

6,414انثىحسنحامدحمدونمحاسن24متحدون لالصالح259

5,896ذكرحميدعلوخلفحسن10متحدون لالصالح259

5,645ذكرطهمحمدعليعبدالعزيزفارس11متحدون لالصالح259

5,386ذكريوسفسلطانحماديميزر30متحدون لالصالح259

4,969ذكرحمزةجميلمحمدنبيل7متحدون لالصالح259

4,712ذكرياورعجيلاحمدانور2متحدون لالصالح259

4,448ذكرمحمدعيسىعبيداحمد51متحدون لالصالح259

4,408ذكرعبداهللازغريعبداهللنجم21متحدون لالصالح259

4,199ذكرمحيميداحمدخضريعلي59متحدون لالصالح259

3,977ذكرحسنيمحمددخيلمحمود49متحدون لالصالح259

3,960ذكرحسنيمحمدجرجيسمعن22متحدون لالصالح259

3,881انثىحمادمحمدسالمنورة12متحدون لالصالح259

3,746ذكريونسعبدالقادرالياسجنكيز19متحدون لالصالح259

3,370انثىنجماحمدعليهدى40متحدون لالصالح259

3,308ذكرعلياحمدعبوعلي42متحدون لالصالح259

3,227ذكرجرجومحمودرجبعلي23متحدون لالصالح259

3,223ذكرسليمانمحمدسلطانعبدالخالق26متحدون لالصالح259

3,070ذكرعسافاسودطهخالد50متحدون لالصالح259

2,930ذكرذيابسليماناحمدمحمد39متحدون لالصالح259

2,888ذكرعوضعطيةاحمدمسلط35متحدون لالصالح259

2,871ذكرحسنيفنشابراهيمامني25متحدون لالصالح259

2,726ذكرعليمحمدغازيعبدالكريم27متحدون لالصالح259

2,543ذكرفاضلحمدانمحمداحمد14متحدون لالصالح259

2,448ذكرلطيفعليعواداحمد38متحدون لالصالح259

2,320ذكرطهمحمدمحمودمحمد31متحدون لالصالح259

2,316انثىمحمدعبداهللحمدونرجاء16متحدون لالصالح259

2,205ذكرذنونحامدمحمدعماد46متحدون لالصالح259

2,154ذكرعوادمحمدخليلشعبان43متحدون لالصالح259

2,154ذكرخضرياحمدمليحعلي34متحدون لالصالح259

2,032انثىحسنيمحيميداسماعيلخالدة36متحدون لالصالح259

1,952ذكرمحمداحمدارشداركان13متحدون لالصالح259

1,879انثىيوسفبكرمحمداشواق20متحدون لالصالح259

1,847انثىحسنييونسمحمدايمان60متحدون لالصالح259

1,696انثىمحمدعليسليموصال4متحدون لالصالح259

1,690ذكرمحمدعليحسنصالح58متحدون لالصالح259

1,659ذكرعبداهللخليفعليويعبدالغني37متحدون لالصالح259

1,605ذكرعمرمحمدمحفوظمحمد61متحدون لالصالح259

1,302ذكرمحمدعليحسنيعبدالكريمجعفر17متحدون لالصالح259

1,240انثىسلوميوسفطالبميثاق32متحدون لالصالح259

1,231ذكرصارممحمودخالدمحمود45متحدون لالصالح259

1,121انثىخليلمحمودسعداهللشذى52متحدون لالصالح259

1,060انثىعبداهللسعدونصديقالحان62متحدون لالصالح259

795انثىعبدياسماعيلبايزيدعروبة56متحدون لالصالح259

735ذكرعبداهللسلطانغانممعمر47متحدون لالصالح259

701انثىحامدعمرجيادنادية54متحدون لالصالح259

659انثىيحيىمحمداحمدملياء28متحدون لالصالح259

626ذكرعبدالرحمناحمدمحمدمصطفى57متحدون لالصالح259

586انثىعزيزشريفباسلفرح48متحدون لالصالح259

498ذكرعبداهللاحمدخضراحمد41متحدون لالصالح259

454انثىحسانيمحمدعزيزالهام44متحدون لالصالح259

205ذكرمحمدعبدالرزاقممدوحواثق33متحدون لالصالح259

14,164ذكرعبدالجبارنوريصديقفارس3التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

10,598ذكرمسطوحموخلفماجد1التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

8,126ذكرسعدوناحمدسعدونمحسن23التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

7,428ذكرخضرعبداهللاسماعيلسوران13التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

7,329ذكراحمدحاجيحسنيمحمود17التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

7,150ذكرقادرمرادحسنتيمور7التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

5,697ذكرسعيدتحسنيسعيدبرين27التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

5,510ذكربروخليلعليحسن29التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

5,467انثىخضرسعيددخيلفيان4التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

5,423انثىنعمانعيسىسليمانبهار12التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

5,356ذكرجانكريمحي الدينعزيزادهم15التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

5,081ذكرمصطفىابراهيممصطفىمؤسى25التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

4,806ذكررشومرزامرزافيان10التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

4,203ذكرسلطانبدلنايفويس39التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

4,178ذكراسودحسنيمحمدجاسم18التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,842ذكرخلوكنجرفيصليونس2التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,827ذكراحمدمحمدشعبانعبدالسالم41التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,604انثىسيدوحسنسعيدامينه48التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,582ذكرخالدعليحازماسعد11التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,537ذكرعزيزفتاحرشيدرياض38التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,474ذكرناصرخلفباشاناصر9التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

3,317انثىمحمودخضرشاكرسمرية20التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,986ذكرادوقولوخديداقولو31التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,736ذكرمرادخدردرويشمريزا14التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,664ذكرايزدوحسونقاسمحسني22التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,561ذكرحموسيدودخيلمجدل26التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,380ذكريوسفحسنجمعهحسن46التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,286ذكراسكندرحموجاراهللفيصل34التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,210ذكرعليطهسلطانغازي62التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,965ذكرشموخلفسموقاسم53التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,952ذكرعثمانفرحاننعماندلشاد37التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,944ذكروسوبرجسحسنيقاسم19التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

2,589ذكروبلعبداهللعبدالكريمعبداهلل7تحالف النجف الديمقراطي 245

1,410ذكرعليعكضياسنينعمة5تحالف النجف الديمقراطي 245

970ذكرسكرعليمحمدخالد2تحالف النجف الديمقراطي 245

723ذكرعليحسنيناصرجمال3تحالف النجف الديمقراطي 245

551ذكرجاسمشايبكاظمجواد6تحالف النجف الديمقراطي 245

476انثىهجوجياسنيشكروكابتهال8تحالف النجف الديمقراطي 245

289ذكرسلمانعبداهللعبداالمريناهض18تحالف النجف الديمقراطي 245

203ذكرمحمدرضاعبدالحسنييوسفصالح17تحالف النجف الديمقراطي 245

184ذكرموسىعبدعبدالزهرةعالء9تحالف النجف الديمقراطي 245

141ذكرعبدحمودجعفرمحمدويف13تحالف النجف الديمقراطي 245

128انثىحافظاسماعيلمحمدعلياخالص12تحالف النجف الديمقراطي 245

77ذكرحمودعليجوادعبداملطلب15تحالف النجف الديمقراطي 245

71ذكرهزاعظاهرعجيلعباس22تحالف النجف الديمقراطي 245

46ذكرغنيحسنناجححسنني23تحالف النجف الديمقراطي 245

43ذكرعبودعبدالزهرةرسولنهاد10تحالف النجف الديمقراطي 245

32انثىحسنسرحانهاديرجاء4تحالف النجف الديمقراطي 245

30انثىحسنيمحمدجاسمحميدة24تحالف النجف الديمقراطي 245

25انثىحسنعبودحميدمنى16تحالف النجف الديمقراطي 245

24انثىجاسمجابرهاديملياء20تحالف النجف الديمقراطي 245

15ذكرحسنعبدنجمسهل21تحالف النجف الديمقراطي 245

11ذكرحمزةعليعبدالعباسرزاق11تحالف النجف الديمقراطي 245

9ذكرمحمدعبداهللعليعامر14تحالف النجف الديمقراطي 245

7ذكرمحمدعبدالحسنيمحمدعبدالزهرة19تحالف النجف الديمقراطي 245

787ذكرهاديكاظمرحيممصطفى1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

771انثىفياضمظلومعبدجنان8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

499ذكرباقرسعيدعليرياض15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

475ذكربطيخهويديحسنيحيدر10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

402ذكرجعفرجاسمجليلسعد17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

391ذكرحسنحميدهاشمعبدالكاظم3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

249ذكرزغريعبدشهيدعامر2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

205ذكرهلوسابراهيمعبدسعد11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

141ذكرمحمدجباروحيدعايد14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

91ذكرعبودمحانجاسمعقيل6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

86انثىفيصلطاللمزهرمعاد12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

74ذكرمحمدحسانيحسنيفارس19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

66انثىعبودناجيطرينهيفاء16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

61ذكرعبدمشاريلفتهكريم5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

41ذكرابوشنةكتابكاظمنور18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

36ذكراحمدعبداملهديلواءريسان22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

28ذكرياسرهاديعباسمحمد13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

23انثىحماديعبادياحمداكرام20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

20انثىمحمودعبدالحسنيحمودوفاء24حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

15ذكركاظمجواديامرمسلم9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

12انثىخلفعباسعبدزينب4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

10ذكرجاسمطاهررحيمحسن21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

8ذكرساجتمدلولمحمدوادي23حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,254ذكرمحمد صالحيعقوبباقرباسم1تجمع النهضة الشاملة221

476ذكرحسونرضيويمجيدحميد6تجمع النهضة الشاملة221

432ذكرصراخكريمكاظمفاضل10تجمع النهضة الشاملة221

430ذكرعطيهفاخرصاحبعباس3تجمع النهضة الشاملة221

336ذكراحمدحسنغنياياد5تجمع النهضة الشاملة221

198انثىدحامجيادشدهانشكريه4تجمع النهضة الشاملة221

71ذكرمحمدجاسمعبداملجيدزهري9تجمع النهضة الشاملة221

55ذكرجبرياحميدحسنباسم7تجمع النهضة الشاملة221

36انثىحسنيكاظممهدينجاح12تجمع النهضة الشاملة221

25انثىهاديمهديكريمسعديه8تجمع النهضة الشاملة221

22ذكرسلمانعباسعواداسعد11تجمع النهضة الشاملة221

1,502ذكرابراهيمجعفرعليويحسني1ائتالف الوطنية 239

142ذكرمظلوممدلولعزيزفيصل7ائتالف الوطنية 239

111ذكرشفيعهاشمابراهيمخليل2ائتالف الوطنية 239

108ذكركاظممحمدزهريمحمد3ائتالف الوطنية 239

88ذكرمجيدحسنيمحمدباسم10ائتالف الوطنية 239

63انثىعويفحرجكاظمازهار4ائتالف الوطنية 239

38ذكرحبيبعبدالخالقماجدمنتظر5ائتالف الوطنية 239

36انثىرستممحمدشاكرانتصار8ائتالف الوطنية 239

32ذكرعباسحسنيطالبحمزه6ائتالف الوطنية 239

14ذكرصالحهاديعبداالمريفوزي 9ائتالف الوطنية 239

214ذكرعباسخضريياسنيحسني9ائتالف نعمل للعراق 226

110انثىهاديشنشولعبوسيوجدان6ائتالف نعمل للعراق 226

93ذكرخرجكاظمحمزهمحسن4ائتالف نعمل للعراق 226

69ذكرهاديكاظمرضامحمد5ائتالف نعمل للعراق 226

35انثىكبونكاظمحمزهناديه3ائتالف نعمل للعراق 226

25ذكرعبدعطااهللعبداملحسنعصام2ائتالف نعمل للعراق 226

12ذكرحسنعباسياسنيثائر7ائتالف نعمل للعراق 226

10ذكريوسفغاليلطيفحيدر8ائتالف نعمل للعراق 226

185ذكرناجيكاظمعبداالمريعقيل3ائتالف التغيري الجديد 223

149انثىحمدياحمدرافعضحى6ائتالف التغيري الجديد 223

138انثىحسنمحمودجاسماخالص4ائتالف التغيري الجديد 223

58ذكرلهمودكاظمجوادنصري1ائتالف التغيري الجديد 223

53ذكرعبدعليعبدالحسنيعبدالحسنباسم2ائتالف التغيري الجديد 223

12ذكرلهمودكاظمجوادحيدر7ائتالف التغيري الجديد 223

11ذكرمطلكمهديعبدالحسنيعماد5ائتالف التغيري الجديد 223

5انثىمجيدحميدعزيزسمر8ائتالف التغيري الجديد 223

306ذكرجعفرموسىرشادموسى3حركة شمس225

101ذكرحسنيعمارمحمدمهدي1حركة شمس225

81انثىحيدرمحمد حسنعبدالعاليندى4حركة شمس225

77ذكركاغدعبدالفاضلخيونصائب2حركة شمس225

47انثىحسنيعمارمحمدسيناء5حركة شمس225

172ذكرهاديحسنمهديوسام1حركة شباب دولة سيادة القانون240

73ذكرخدامعطيهباللباسم2حركة شباب دولة سيادة القانون240

21انثىجاسمحسنيوعداهللمنتصره4حركة شباب دولة سيادة القانون240

12ذكرمحمدجاسمراهيحسني3حركة شباب دولة سيادة القانون240

45ذكرراضيحسونيفليحجواد1حزب الداعي272

33ذكركحطجفاتعبدالعاليعلي2حزب الداعي272

16انثىناصرعبدمحمدرنا3حزب الداعي272

4انثىعامرعبدنجموسن4حزب الداعي272



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

59ذكرخضرحسنفاضلثامر21تحالف نينوى الوطني 227

50ذكرحمزهرشيدصادقحيدر15تحالف نينوى الوطني 227

33ذكرشاهعبدحسنعباس25تحالف نينوى الوطني 227

26انثىمصطفىعليحسنينضال36تحالف نينوى الوطني 227

25انثىاحمدعبدالوهابعبدالغازيفائزة39تحالف نينوى الوطني 227

24ذكرسيدخانسلمانسليمانسالم29تحالف نينوى الوطني 227

17,085ذكرعبداهللخالدحسنعبدالرحمن2ائتالف العربية 255

13,436ذكرعبدربهحموداحمدمحمد نوري1ائتالف العربية 255

11,401ذكررضاسعيدمحمدثابت9ائتالف العربية 255

5,613ذكرسليمانصالحاحمدحازم19ائتالف العربية 255

3,419ذكرابراهيمعبداهللفيصلسعدي7ائتالف العربية 255

3,339ذكرعبداهللاحمودمحمدعبداهلل10ائتالف العربية 255

2,622ذكرهزاعذيابمحمدإبنيان6ائتالف العربية 255

2,573ذكرصالحعليحسنفالح15ائتالف العربية 255

2,432ذكرحمدعيدانحامدبرزان27ائتالف العربية 255

1,987ذكررجبعكلهسالماركان25ائتالف العربية 255

1,820انثىعباسعبدالكريممحمديونسساجده16ائتالف العربية 255

742ذكرابراهيماسماعيلطهماهر17ائتالف العربية 255

673انثىحمدخدركجاننديمه8ائتالف العربية 255

537انثىشاكرفاضلموفقفاتن41ائتالف العربية 255

481ذكراسعيدحمدمباركسالم22ائتالف العربية 255

394انثىمحمودمالومحمداخالص39ائتالف العربية 255

371انثىاحمدفاضلعبداهللنجالء12ائتالف العربية 255

352ذكرمحمدسلطانجميلصالح34ائتالف العربية 255

346انثىمحموداحمدحسنيسمرية4ائتالف العربية 255

329انثىأحميدحسنيصائلأنمار42ائتالف العربية 255

294انثىمحمودحسنيخلفهبه24ائتالف العربية 255

283انثىمحمدجاسمعدنانرغد20ائتالف العربية 255

232انثىاسماعيلتوفيقاسعدلقاء32ائتالف العربية 255

186ذكرسعيدامنيمحمدمعاذ18ائتالف العربية 255

117انثىيونسعبداهللسعداهللسهام37ائتالف العربية 255

110انثىذنونجرجيسغازينريان28ائتالف العربية 255

93ذكرداودعبداهللمحمدابراهيم29ائتالف العربية 255

72ذكرساعدحيدرعليابراهيم33ائتالف العربية 255

54ذكررضايونسمحمدسالم23ائتالف العربية 255

48ذكرجرودابراهيمعبدعائد11ائتالف العربية 255

47ذكرمحمدصالحفيصلغازي13ائتالف العربية 255

32ذكرحمدحماديحازموليد21ائتالف العربية 255

29ذكرحسنعليمحسنحسام14ائتالف العربية 255

24انثىعبداهللمحمدفاضلليلى40ائتالف العربية 255

18انثىجاسممحمدمحمودنوار38ائتالف العربية 255

18ذكرعبداهللمجيدجميلمخلف30ائتالف العربية 255

18انثىجادرمحمدعليناظمزينب36ائتالف العربية 255

14ذكرحماديخلفعودهمحمد35ائتالف العربية 255

5,331ذكراحمدصلبيسليمانسبهان25يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,524ذكرمحمدفارسمحمدعبدالباري1يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,279ذكربشارعليحسنمريزا3يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

4,019ذكراحمدجاسماحمديونس10يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,996ذكرحسنيعبداهللسيامندسردار42يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

3,275انثىعمرنوريافدلليلى8يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,917ذكركصبخدرسليمانعجاج43يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,877ذكرظاهرمحمودعزيزصالح6يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,668ذكرخرانخليفحسنخريي2يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

2,160ذكرمحمدانورمحمدامنيصالح45يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,910ذكراسماعيلحمداسماعيلخسرو31يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,810ذكرهفرحسنيدرمانزاهد35يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,569ذكراحمدحجيحمومحمود21يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,544ذكربروحسنخدرسعيد15يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,530ذكرقاسوحجيمسكنيحسني33يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,463ذكرخضرحمه رشفاضلعزالدين9يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,387ذكرسفربيسوحسنيحسو39يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,332ذكربابارستمفيصلغازي11يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,084انثىمحمدرشيدمجيدجوان4يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,018ذكرهبياسماعيلتركينوزاد19يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,017ذكرمادوخدرسليمانجهور30يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

925ذكرحسنيمحمدحسنيفيصل7يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

878ذكرعليخالدعليعمر22يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

852انثىكالوسليماندرويشنازي24يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

837انثىعليقاسمحسنرنى12يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

831ذكرقادررسولعبداهللهاوكار37يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

817ذكرمريزاموسكيحجياسماعيل14يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

797ذكرناصرعبداهللرشوحسن34يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

723ذكررشكوعمرخلفقاسم13يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

713انثىخضرجمعهخضرخديجه44يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

641ذكرعبداهللاحمدعزالدينحسام59يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

610ذكرسلورشيدخدرسرهات51يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

610انثىحسناحمدحسنحربيه40يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

597انثىعثمانحاجيمحمودرانيه28يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

495ذكرالسوعليمرعانحسني5يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

482ذكرعباسعليعبداهللعباس27يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

451ذكرخضرمجيدجنديماجد17يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

417انثىاحمدكريمرحيمبيان16يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

377ذكرعبديدينوامنيمجدل29يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

373ذكرخضرعربوداودخضر47يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

326ذكرمحمدعليمصطفىعمار58يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

307ذكرعلوسعيدمحمدسمري57يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

284ذكرحسنعبداهللامنيعلي55يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

283ذكرجمعهحسنمجيدطالل53يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

269ذكرزينلعزيزتوفيقعلي26يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

226ذكرNULLمريزاخريوحسن23يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

222ذكرجربائيلاحمدعثماناحمد38يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

215ذكراحمدعبدالعزيزسعيدجمال41يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

134انثىاحمدمصطفىاحمدوهيبه20يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

110ذكرعاشقحمودابراهيمتركي49يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

107ذكرعبداهللمحمودعبداملجيدنوزاد18يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

106انثىتومايعقوبتومانجاة48يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

102انثىاحمدحسنييونسناهدة56يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

93انثىعبداهللاحمدمحمودفاتن36يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

73انثىنعمانكامليوسفهناء32يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

1,873ذكرحسنخديدهمرادداود30التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,862ذكرادوخلفصالحسعيد50التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,799ذكرحمىجوهرغانمجميل59التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,786ذكربريندارهفنرشيداسعد45التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,781ذكرلقمانرمضانمحمدعبدالرزاق33التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,670ذكرحمزوحمدخدرخديدا55التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,511انثىيونسكريميونسهيام8التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,420ذكرعليرفوخدرالياس51التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,243ذكردقوعليدريصيسردار54التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,189ذكرمجورشوخديدهخضر58التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,177ذكرخالداحمدرشيدمشري43التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,170انثىحسنبشاراللوسعاد36التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,110انثىحفظ اهللكاملعبدالعزيزعزيزة28التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,062انثىايواوصمانقاسمازهار60التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,045انثىشروخلفخديداسوزان56التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,042انثىيوسفحسنيوسفامل44التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

1,030انثىعليسموحجيخالصة32التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

930انثىالياسحجىجيجوشمي24التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

867ذكرمحمودمحمدحسنعصام35التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

788ذكرسعيدجمعهغانمزين العابدين49التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

675ذكرعليحمدبينافعلي47التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

661ذكرمحمدمامهخورشيدمامه5التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

605ذكرطهحسناسماعيلسالم6التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

516انثىحسنيمحمدامنيجرجيسسمرية16التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

495انثىقادرمرادامنيبروين40التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

297انثىاوسوقاسوخليلجواهر52التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

236ذكرسعيدمحموديوسفسالم21التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

102انثىمحمدحسنيابراهيمشيماء61التحالف الكوردستاني يف نينوى 243

37,170ذكرمطلكمحمدجاسمعبدالرحيم1ائتالف الوطنية 239

11,037ذكرفرحانزيدسعودنواف3ائتالف الوطنية 239

8,888ذكردباسشنانمكيفنايف5ائتالف الوطنية 239

7,419ذكرطالبجميلالياسمحمد22ائتالف الوطنية 239

4,517ذكرخلفجاسممحمدعبداهلل6ائتالف الوطنية 239

3,735ذكرمحمدحديدابراهيمطه21ائتالف الوطنية 239

3,294ذكرصالححمددليسالم2ائتالف الوطنية 239

2,792ذكرسبعومطوحمدوعد7ائتالف الوطنية 239

2,740انثىسواديسلطانمحمدجميلة8ائتالف الوطنية 239

2,305انثىسعيدمحمدمحسننركز34ائتالف الوطنية 239

2,299انثىيونسناصرخضرايمان36ائتالف الوطنية 239

2,052ذكرحسنموسىسعيدنورالدين18ائتالف الوطنية 239

1,723ذكرخلفحسنيابراهيمنايف26ائتالف الوطنية 239

1,698ذكرمحمدعبداللطيفابراهيماحمد11ائتالف الوطنية 239

1,472ذكرعثمانامنيشريفناثر10ائتالف الوطنية 239

1,400انثىيونسذنوننفالننفال4ائتالف الوطنية 239

1,250انثىمحمدفتحيمحمدسمرية31ائتالف الوطنية 239

964ذكرمحمودطههاشمهاني27ائتالف الوطنية 239

941انثىعبداهللصالحمحمدايمان20ائتالف الوطنية 239

814ذكردواراحمدصالحمحمد15ائتالف الوطنية 239

813ذكرابراهيممصطفىسعيدلقمان37ائتالف الوطنية 239

806ذكرسرحانطحانمرشدفرحان9ائتالف الوطنية 239

742انثىفهمييونسعادلشفاء40ائتالف الوطنية 239

704انثىعليفرحانحسنيمنى28ائتالف الوطنية 239

696انثىخطابمحمدنافعهالة12ائتالف الوطنية 239

508ذكرعبداهللحمادياحمدخالد23ائتالف الوطنية 239

422ذكرامنيعيسىفيصلنشوان29ائتالف الوطنية 239

357ذكرعبدالحافظابراهيمخليلسعد19ائتالف الوطنية 239

298انثىسليمانحاجياسماعيلفاطمة24ائتالف الوطنية 239

260ذكرمصطفىصديقحازممصطفى38ائتالف الوطنية 239

209ذكرفرحانفيصلنايفمحسن39ائتالف الوطنية 239

205ذكرحسنيسليمانعبداملجيدعبدالخالق30ائتالف الوطنية 239

176انثىمادوالياسفاخرزيادة32ائتالف الوطنية 239

134انثىعبطانعويدحسنيفاطمة16ائتالف الوطنية 239

131ذكريونسابراهيمتوفيقمحمد17ائتالف الوطنية 239

127ذكرمهمدتيليكمالقاسم33ائتالف الوطنية 239

44انثىعليحسنعدنانغادة35ائتالف الوطنية 239

27ذكرمطوعبداهللذنونفيصل42ائتالف الوطنية 239

16ذكرفرحانزيداسعدعبداهلل41ائتالف الوطنية 239

15,543ذكرقرةحموشعليمحمدتقي1تحالف نينوى الوطني 227

10,910ذكرقدواحمدمحمودحنني2تحالف نينوى الوطني 227

8,832ذكرعباساحمدمحمدسعيدخليل3تحالف نينوى الوطني 227

6,410ذكرحسنيمحمدعباسقصي10تحالف نينوى الوطني 227

4,093ذكرسليمانعليوهبحسن6تحالف نينوى الوطني 227

4,043ذكربكدشدخيلبكدشسامي18تحالف نينوى الوطني 227

4,028انثىويرديسعداهللحسنينهلة20تحالف نينوى الوطني 227

2,656ذكرمحمدتقيحسنحسني14تحالف نينوى الوطني 227

1,918انثىحسنمحمداحمدمدركه4تحالف نينوى الوطني 227

1,625ذكرهابشيوسفعليمحمدسعيد7تحالف نينوى الوطني 227

1,454ذكرعباسمحمدمحمديونسقاسم35تحالف نينوى الوطني 227

1,381ذكرعليمحمدخليلحسن17تحالف نينوى الوطني 227

1,365ذكرعبدالعزيزوليعباسفوزي19تحالف نينوى الوطني 227

1,312ذكرعربرضااحمدعبدالحميد9تحالف نينوى الوطني 227

1,131ذكرعليحسنيمحمودمهند37تحالف نينوى الوطني 227

985انثىرضااحمداسماعيلمديحة8تحالف نينوى الوطني 227

880ذكرحسنيعليذنونحسني5تحالف نينوى الوطني 227

818ذكراحمدعباسناظمانور31تحالف نينوى الوطني 227

752انثىمصطفىفتحيجمالسكينة12تحالف نينوى الوطني 227

707انثىيحيىحسنعباسفوزية28تحالف نينوى الوطني 227

660ذكرعباسمصطفىادريسمحمد34تحالف نينوى الوطني 227

499ذكرصالحقنربعسكريونس23تحالف نينوى الوطني 227

498انثىخضوريصالحيوسفسليمة16تحالف نينوى الوطني 227

457انثىحسنيموسىعبدالرضابشرى24تحالف نينوى الوطني 227

374ذكرحسنمحمودجعفرصائب40تحالف نينوى الوطني 227

281ذكرسلطانصالحجاسمصالح26تحالف نينوى الوطني 227

268ذكرحيدرصالححسنجاسم30تحالف نينوى الوطني 227

234انثىعبدالرحمنحسنسالمرغد38تحالف نينوى الوطني 227

206ذكربكرعبدالرحمنعليسعد22تحالف نينوى الوطني 227

202انثىسليمالفتعلينجلة32تحالف نينوى الوطني 227

197ذكرعليعباسحمزةحسن11تحالف نينوى الوطني 227

73ذكرتقيعليعباسقيس33تحالف نينوى الوطني 227



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
قرر مجلس املفوضني املصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والصادرة من مركز ادخال البيانات وحسب املحضر اعاله.    مجلس املفوضني

60ذكرعبداهللحازمطارقحسام10ائتالف الرماح الوطني 241

2,631ذكرعبديسليمانرشيدخديدة1التحالف املدني الديمقراطي 232

1,180ذكرعليمسطوكندورسعيد7التحالف املدني الديمقراطي 232

777انثىكوجيحجيخالتخالدة4التحالف املدني الديمقراطي 232

716ذكرعلوحجيالياسفهد3التحالف املدني الديمقراطي 232

669ذكرديروحسنديروخدر10التحالف املدني الديمقراطي 232

655ذكردرويشحسنيرشيدخريو6التحالف املدني الديمقراطي 232

497ذكرخضرعليسعيدفارس2التحالف املدني الديمقراطي 232

383ذكراحمدسعيدمولودقرني9التحالف املدني الديمقراطي 232

331ذكرحسنيحسو حجيسعد11التحالف املدني الديمقراطي 232

230ذكرعبدالكريمرشيدانورفخري5التحالف املدني الديمقراطي 232

87انثىمرادابراهيممولودليلى8التحالف املدني الديمقراطي 232

48ذكرعمرطيبانخديداصارم13التحالف املدني الديمقراطي 232

46انثىحاجيالياسنوريحنان12التحالف املدني الديمقراطي 232

28انثىخدرسعيدخدروردة14التحالف املدني الديمقراطي 232

1,373ذكرسلطانمصطفىيونسميسر2كرامة 286

962ذكريوسفصالحجهادعامر11كرامة 286

618ذكرامنيعبدالهاديسالماحمد7كرامة 286

266انثىمحمودجودتلبيبمنار4كرامة 286

197ذكرمحمدحسنيعليحسني14كرامة 286

171ذكرعبداهللعبدالقادرعمرعبداهلل17كرامة 286

157انثىعبداهللفنشمحمدزهرة8كرامة 286

148انثىمحمدعبدحكمتسمية20كرامة 286

147ذكرعبدالعزيزراكانعبدالعزيزنصار3كرامة 286

141ذكرصالحعبوشاحمدمحمد10كرامة 286

140ذكرجاسمزعيانمحمدحازم6كرامة 286

113ذكرحسنيمهديعليحيدر9كرامة 286

110ذكرخلفعباسيوسفنواف15كرامة 286

83ذكرذنونجرجيسغازيفيصل13كرامة 286

56انثىعبداهللمحمدعبدالحان12كرامة 286

45ذكرحسنيونسمظفرحسني5كرامة 286

37انثىسليمانحموديقاسمنداء16كرامة 286

18ذكرابراهيممحمودحسيبيونس18كرامة 286

3ذكرشيدوكيادينيوسفستار19كرامة 286

1,187ذكرعليمحمدسليمصالح الدين1تجمع النهضة الشاملة221

150ذكراحمدعليقاسميحيى2تجمع النهضة الشاملة221

39انثىاحمدعليقاسمخالدة4تجمع النهضة الشاملة221

310ذكريوسفسلطانفتحيقصي1الكتلة البيضاء288

76انثىعبداهللقاسمرمضانسلوى4الكتلة البيضاء288

44ذكرمحمديونسغازيعاصم2الكتلة البيضاء288

17ذكرمحمداحسانعليحسني3الكتلة البيضاء288

9انثىمصطفىعباسمصطفىذكرى6الكتلة البيضاء288

5انثىاحمديونستحسنياالء5الكتلة البيضاء288

نتائج املرشحني النتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ملحافظة واسـط

رقم 
تسلسلاسم القائمةالقائمة

عددالجنساالسم الرابعاسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح
االصوات

حسني جاللمحمدقاسم1ائتالف دولة القانون 277
27,310ذكراالعرجي

24,989ذكرجابر الصياديعليحسنيكاظم7ائتالف دولة القانون 277

11,310ذكرمحمد البدريعزيزصاللاحمد15ائتالف دولة القانون 277

محسن ابراهيمعبودرشيد9ائتالف دولة القانون 277
10,544ذكرالياسري

ابراهيم خليلحسنيمهدي3ائتالف دولة القانون 277
10,297ذكرالزبيدي

8,023ذكرمحمد عتبيطاللعباساحمد10ائتالف دولة القانون 277

دغش جالنكعيمحيدر2ائتالف دولة القانون 277
7,983ذكرالشحماني

سلطان مظلومنصيفحسن18ائتالف دولة القانون 277
7,684ذكرالتميمي

منخي عليحسنانتصار4ائتالف دولة القانون 277
5,610انثىالغريباوي

حسون كاظمحامداحمد5ائتالف دولة القانون 277
5,458ذكرالكالبي

السمرمد مزهرجاسممعد11ائتالف دولة القانون 277
4,875ذكرالزبيدي

3,708ذكرتايه السرايخالطيمزعلمحمد19ائتالف دولة القانون 277

عبود ابو علواناحمدحسني13ائتالف دولة القانون 277
3,608ذكرتريجيه

2,861انثىاملاذيابوجريعبدالحسنياقبال14ائتالف دولة القانون 277

2,574انثىحسنيعويفعبداهللسعدية22ائتالف دولة القانون 277

حاجي نعمهعباسسعاد12ائتالف دولة القانون 277
1,933انثىالتميمي

1,925ذكرصالح سرايحسنعسلعصام6ائتالف دولة القانون 277

1,128انثىشمة جمعةعبدفائزة8ائتالف دولة القانون 277

1,092انثىطلفاح جاسممرادمكية16ائتالف دولة القانون 277

زورة فريحباطوليخليل21ائتالف دولة القانون 277
814ذكرالبوحسني 

749انثىالشاويسلمانراضيفاطمه20ائتالف دولة القانون 277

11,461ذكرجبارياسرهوريمحمد1ائتالف االحرار 214

8,608ذكرباديجابرمحمدياسر3ائتالف االحرار 214

4,647ذكرمجليمحمدمهديخليل22ائتالف االحرار 214

4,276ذكركسارحميدحسنيعبداالمري2ائتالف االحرار 214

4,246ذكرخليفةمزهرعبودرحمن10ائتالف االحرار 214

3,556ذكرعليمحسنصاحبجعفر7ائتالف االحرار 214

3,530انثىصكرعراككاظموفاء4ائتالف االحرار 214

3,521ذكرعليعبدالصاحبقصيمحمد15ائتالف االحرار 214

3,499ذكرعودةفزيعحاجمحسن5ائتالف االحرار 214

3,444ذكرجلوحسونحامدعباس17ائتالف االحرار 214

3,350ذكرشاطيعيدعبدحبيب6ائتالف االحرار 214

2,675ذكرحوشيداخلعباسطالب11ائتالف االحرار 214

2,390ذكرمطلككاطعكريمعلي18ائتالف االحرار 214

2,013ذكرضبابفريسزيدانمحمد14ائتالف االحرار 214

1,912ذكرعبداهللنجمسلمانمحمد13ائتالف االحرار 214

1,659ذكرهليلمخيفناصرهاشم19ائتالف االحرار 214

1,222انثىخرياهللنورجبارافتخار16ائتالف االحرار 214

1,195ذكرخفيعربكاظممحمد21ائتالف االحرار 214

1,049انثىموسىحيدررمضانكوثر20ائتالف االحرار 214

882انثىسلطانياسرجاسمسوزان8ائتالف االحرار 214

877ذكرياسنيكاظمعبدحامد9ائتالف االحرار 214

521انثىعبدعليراضيمحمدعبري12ائتالف االحرار 214

9,882ذكرحسنيعامرغركانعلي7ائتالف املواطن 273

8,009ذكرحسنمحمدعبدالصاحبعبدالكريم1ائتالف املواطن 273

30ذكرطاهرمحمدمحموداحمد46يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

29انثىحسنالسوحريانذكرى52يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

9انثىاحمديوسفعزالدينبلقيس60يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ) االتحاد الوطني الكوردستاني ( 266

8,948ذكرموسىمحمدعبداهللاحمد1ائتالف العراق 262

3,389ذكرحسنيعليخليفسالم17ائتالف العراق 262

3,245ذكرعويسخضرابراهيمجمعة2ائتالف العراق 262

3,123ذكرالوكاعفرمانعبداهللميسر10ائتالف العراق 262

2,902ذكرعبداهللصالحمحمدسمري42ائتالف العراق 262

2,236ذكراحمدمحمدهاديسعد7ائتالف العراق 262

2,082ذكراحمدحسنيمحمدعلي27ائتالف العراق 262

1,993انثىمحمدعبيدخلفباسمه4ائتالف العراق 262

1,853ذكرالفيصلصفوكاحمدنايف3ائتالف العراق 262

1,703ذكرعفدلمحمدسايرمحمد25ائتالف العراق 262

1,576ذكرمحمدخضراحمداياد6ائتالف العراق 262

1,476ذكراحمدخضريفيصلغازي15ائتالف العراق 262

995ذكرعبداهللعليعبداهللعبدالكريم18ائتالف العراق 262

886ذكرعليويغذيانعطيةمنيف26ائتالف العراق 262

498ذكرخلفعليمحمدحسني11ائتالف العراق 262

463ذكرلطيفمجيدمصطفىعماد43ائتالف العراق 262

447ذكرشويخعبديوسفعماد41ائتالف العراق 262

422انثىمناحيضمدمحمدخرييه8ائتالف العراق 262

361ذكرمحمدقاسممحمودعمر9ائتالف العراق 262

330انثىحميدوليسلطانمفيدة48ائتالف العراق 262

292ذكرجمعهعبدالقادردحامطه13ائتالف العراق 262

284ذكرعماشيونسحسنيسلوان22ائتالف العراق 262

257انثىعبطانمحمدحسنيندوة53ائتالف العراق 262

239انثىحسنيعبدنوريزينة51ائتالف العراق 262

230انثىصالحعبدالجوادعبدااللهميسلون16ائتالف العراق 262

216انثىعليسلطانحاجمأروى52ائتالف العراق 262

206ذكرقدوعليابراهيمعبدالحافظ23ائتالف العراق 262

195ذكرالهايسصالحعبداهللسالم38ائتالف العراق 262

168ذكرمحمدحسنخلفحسن5ائتالف العراق 262

161ذكرصالححسنمحمدوليد19ائتالف العراق 262

155ذكرخضريطهمحمدعبدالستار37ائتالف العراق 262

129انثىخلفزيدانعبدالجبارانتصار24ائتالف العراق 262

95انثىجاسمعليجاسماسماء40ائتالف العراق 262

91ذكرامنيمحمدعليماهر29ائتالف العراق 262

85ذكرصالحمهديعليمحمد47ائتالف العراق 262

75ذكرسليمحمدونحازماحمد14ائتالف العراق 262

72انثىمحمديونسحازميسرى32ائتالف العراق 262

68انثىحسنجابرعليابتسام44ائتالف العراق 262

48ذكرعبداهللتركيخلفاحمد21ائتالف العراق 262

48ذكرمحمديوسففتحيمحمد35ائتالف العراق 262

45ذكرمحمودمال اهللفرحانسلوان31ائتالف العراق 262

45ذكرعثماناحمدمجيدلؤي34ائتالف العراق 262

43انثىوليخليليونساحالم54ائتالف العراق 262

43ذكرعبداهللاسعدعبداملجيدجاسم33ائتالف العراق 262

41انثىسليممحمودمحفوظمهى36ائتالف العراق 262

40انثىيونسمحمديونسوئام20ائتالف العراق 262

28ذكرعبداللطيفعبدالجباريحيىعائد46ائتالف العراق 262

24انثىمحمدجاسمياسنيشيماء28ائتالف العراق 262

21ذكرجاسماحمدسالمعبداهلل30ائتالف العراق 262

21ذكرعثمانقاسمطاهرسليمان49ائتالف العراق 262

20ذكرمحمداحمدسليمانعامر39ائتالف العراق 262

12انثىحمادياحمدمحمودمها50ائتالف العراق 262

10ذكرخضرابراهيمممتازعماد45ائتالف العراق 262

9,070ذكرمحمداحمدعبداهللدلدار1تجمع البناء والعدالة العراقي217

3,100ذكروليمحمدمحسنزهري5تجمع البناء والعدالة العراقي217

2,110ذكرخضريطهمحمدخالد6تجمع البناء والعدالة العراقي217

2,015انثىيحيىعبدالرزاقيحيىميساء4تجمع البناء والعدالة العراقي217

852انثىعزوعبدالالهامهيام8تجمع البناء والعدالة العراقي217

841انثىمحمدجاسمياسنياسيل12تجمع البناء والعدالة العراقي217

652ذكرفتشمعيوفغانمبالل11تجمع البناء والعدالة العراقي217

444ذكرزعيانمحمدغانممحمد14تجمع البناء والعدالة العراقي217

443ذكردشتيمحمودجمعةعامر10تجمع البناء والعدالة العراقي217

435ذكرمحمدمحمودعليحسني7تجمع البناء والعدالة العراقي217

285ذكراحمدسليمعبداهللعبدالنافع2تجمع البناء والعدالة العراقي217

227ذكرعليفرحانعبدالحميدمسعود9تجمع البناء والعدالة العراقي217

217ذكرمحمدعلييحيىقاسمباسم13تجمع البناء والعدالة العراقي217

140ذكرفيصلنوريخالدصدام3تجمع البناء والعدالة العراقي217

51ذكريحيىمحمدعبدامللكمصطفى15تجمع البناء والعدالة العراقي217

15انثىصالحمهديسعديامنه16تجمع البناء والعدالة العراقي217

2,480ذكريوسفمحمدعادلسرمد1ائتالف الرماح الوطني 241

2,159ذكرفتحيامنيعبدالرحمنزهري2ائتالف الرماح الوطني 241

355ذكرعبدياسماعيلمعاويةانور3ائتالف الرماح الوطني 241

329ذكرعمرعليعمربشار26ائتالف الرماح الوطني 241

309ذكرسليمانداودسليمنبيل5ائتالف الرماح الوطني 241

266ذكراحمدعزيززهريعبداهلل22ائتالف الرماح الوطني 241

265ذكرجاسمياسنيعليصالح30ائتالف الرماح الوطني 241

230ذكرمحمدعبداهللخميسفيصل27ائتالف الرماح الوطني 241

218انثىجاسممحمودعبدالحقضحى20ائتالف الرماح الوطني 241

193ذكرقاسمحسنيناظمفراس9ائتالف الرماح الوطني 241

174انثىيعقوبيوسفيعقوبنغم4ائتالف الرماح الوطني 241

172انثىذنونعبدفاضلريا8ائتالف الرماح الوطني 241

171انثىمنيشدشناوهمحمدكريمة33ائتالف الرماح الوطني 241

166ذكرتوحلةسعداهللحسنيوثاب21ائتالف الرماح الوطني 241

119انثىعبداهللخلفوعدشيماء28ائتالف الرماح الوطني 241

114انثىمحمدسعدونمصطفىدعاء32ائتالف الرماح الوطني 241

113ذكرمحمدعبداهللمحمدعبدالرحمن14ائتالف الرماح الوطني 241

104ذكرمحمدحامدخزعلوائل11ائتالف الرماح الوطني 241

99انثىحسنيعبيدرحيمديار34ائتالف الرماح الوطني 241

99ذكرابراهيمامنياسماعيلرضوان13ائتالف الرماح الوطني 241

96ذكرمرعيابراهيمعزيزعادل18ائتالف الرماح الوطني 241

91انثىسرحانفتحيعليشيماء24ائتالف الرماح الوطني 241

90ذكرسلطانحميدحازمربيع7ائتالف الرماح الوطني 241

81ذكرعليسلمانصربيرفعت17ائتالف الرماح الوطني 241

80ذكرعلياحمدذنونعامر15ائتالف الرماح الوطني 241

79انثىعبداهللنجمطهاسماء16ائتالف الرماح الوطني 241

76ذكرمرادحسنمحموداحمد29ائتالف الرماح الوطني 241



استنادا إىل قرار مجلس املفوضني رقم )70( للمحضر االعتيادي املرقم )81( يف 2014/5/18 
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346ذكرحسنخضريخالدابراهيم9تجمع العدل واملساواة201

311ذكرسلمانفرهودزرع اهللحاتم10تجمع العدل واملساواة201

307ذكرمعنجابررسولمحمد11تجمع العدل واملساواة201

270انثىمحمدجاسماعبيدبشرى8تجمع العدل واملساواة201

227انثىحمدحسنيخضريهدى20تجمع العدل واملساواة201

202ذكرعبيدحمدفزعابراهيم15تجمع العدل واملساواة201

128انثىختالحبيبحسنيكهرمان16تجمع العدل واملساواة201

95انثىمحلكاطععبداالمريفوزيه22تجمع العدل واملساواة201

76ذكرشغيدلسلمانزمزيرسلمان14تجمع العدل واملساواة201

65ذكرحسنمهديصالححسن21تجمع العدل واملساواة201

6,688ذكرمجيدمحمودابراهيمعثمان22ائتالف العراق 262

1,064ذكرغانمحمودفيحانعمار2ائتالف العراق 262

834ذكرمذكورعزيزعبدالصاحبسعد9ائتالف العراق 262

681ذكرعمارثوينيعباسخضري1ائتالف العراق 262

514انثىبريسمسلمانكاملثمار8ائتالف العراق 262

497انثىمشريحبيرتعالويمريم12ائتالف العراق 262

385ذكرفرحانمحمودطالبعمار3ائتالف العراق 262

370ذكرشالكةمحيبسجميلسعد6ائتالف العراق 262

277ذكردهشعبداهللفدعوسجاسم11ائتالف العراق 262

269ذكرغريبمظلومسادةعقيل5ائتالف العراق 262

177ذكرعليانجاسمتعبانرحمان13ائتالف العراق 262

155ذكرصكيبحمزةعبدداشور17ائتالف العراق 262

152انثىسلمانفرحانعطيةسعاد21ائتالف العراق 262

146ذكرطرفةبدراحمدزاحم10ائتالف العراق 262

145انثىحبيباحمدهاديغنى20ائتالف العراق 262

145انثىحسونمعيوفسالمغيداء4ائتالف العراق 262

106ذكرخلفمحمدجاسممحمد7ائتالف العراق 262

102ذكركرمشسلوميحسنيمالك19ائتالف العراق 262

72انثىسالمعباسحميدزينب16ائتالف العراق 262

37ذكرعباسسلطانشريفعبدالكريم18ائتالف العراق 262

36ذكرحسنفليحانورحيدر15ائتالف العراق 262

22ذكرحمودحسونيعبيدعبدالكريم14ائتالف العراق 262

2,494ذكرنفاوهكاطععويدكريم2تيار الدولة العادلة202

1,624ذكركمرجبورعليمجيد19تيار الدولة العادلة202

1,124ذكرسماريمحيلحسنمحمد9تيار الدولة العادلة202

867ذكرمظلومعباسكريممطشر13تيار الدولة العادلة202

807ذكرمودنفرجعامرعلي5تيار الدولة العادلة202

688ذكرمسرخرياهللكاظمجواد1تيار الدولة العادلة202

681انثىحميدخلفعبدالواحدنغم22تيار الدولة العادلة202

565ذكرمحمدجسامصوكرغازي7تيار الدولة العادلة202

520ذكرصايفحسنيمديحماجد10تيار الدولة العادلة202

482ذكرمهديحسنداللمهدي21تيار الدولة العادلة202

392ذكرمدبمهديفرحاننعيم6تيار الدولة العادلة202

361ذكرجاسممشخولعطيةصالح18تيار الدولة العادلة202

343ذكرحمودطاللحسنياعالن3تيار الدولة العادلة202

326ذكرراهيدليعباسفالح14تيار الدولة العادلة202

316انثىمانععبيدحسنابتسام20تيار الدولة العادلة202

186انثىعبداهللفهدعبدالحسنينبيهه16تيار الدولة العادلة202

158ذكرحسنيعزالجاسمعلي11تيار الدولة العادلة202

143ذكرجويعددويجنهريكريم15تيار الدولة العادلة202

137انثىحمودحسنيفاضلسرور12تيار الدولة العادلة202

99انثىشخنابجنانيعذابسعاد4تيار الدولة العادلة202

87ذكرفهدوضحزيدانناهي17تيار الدولة العادلة202

31انثىعبدمهديجبارغفران8تيار الدولة العادلة202

6,496ذكرعليكاظمعباسشعبان2ائتالف الوطنية 239

635ذكرعريفغاليكاطعحميد3ائتالف الوطنية 239

435انثىشويلذويبعذابرجاء4ائتالف الوطنية 239

282ذكرحمزهسحورشهيدسعد14ائتالف الوطنية 239

273ذكرمحلحميدعبيسعبدالخضر9ائتالف الوطنية 239

258ذكرسعودعبدالهاديغانمهادي11ائتالف الوطنية 239

246انثىشمخيتايهعبداالمريمنتهى6ائتالف الوطنية 239

88ذكرداودعلوانعبداهللاسعد7ائتالف الوطنية 239

70انثىجتانهليبجربازهار8ائتالف الوطنية 239

39ذكرمجليجاراهللحسنياسر5ائتالف الوطنية 239

25ذكرعكالمزهرفاضلنصري10ائتالف الوطنية 239

21انثىابراهيمعبدالسيدعبداملنعمفاطمه15ائتالف الوطنية 239

20انثىعباسسلطانمجيدذكرى12ائتالف الوطنية 239

12ذكرجربخماطريساناركان13ائتالف الوطنية 239

4,611ذكرالبطيخعليعبداملهديجمال1الكتلة البيضاء288

999انثىجاسمعمهيهداويسماهر16الكتلة البيضاء288

831ذكرغصنعنادسلمانذخر10الكتلة البيضاء288

701ذكرناهيسميسمحمدفالح3الكتلة البيضاء288

605انثىمحمداليذفاضلوسن4الكتلة البيضاء288

513انثىعبداهللحمودييحيىمريم20الكتلة البيضاء288

351ذكرواديداخلسالمحاتم9الكتلة البيضاء288

294ذكرعبيدرسناحمدفاخر18الكتلة البيضاء288

283ذكرعبداهللبنيانعبدعليسعد13الكتلة البيضاء288

213انثىسلطانحاجمعليشعالن14الكتلة البيضاء288

208ذكرمهبهبعليمظلومحسن21الكتلة البيضاء288

207ذكريازعحسنخزعلسعدي5الكتلة البيضاء288

196ذكرمرشدمشحوتجسامهناء8الكتلة البيضاء288

181ذكرعليمحمدسليممحمد6الكتلة البيضاء288

140ذكرحواسعليحسنيمسلم19الكتلة البيضاء288

109ذكرعبداهللعباسعرمانطارق7الكتلة البيضاء288

101ذكرالكصابمحمدوهيبعقيل15الكتلة البيضاء288

69انثىعودهسالمشنونسحر12الكتلة البيضاء288

63انثىعباسفاضلمحمدعليسداد22الكتلة البيضاء288

55ذكرخلفمحمدخضرينورالدين11الكتلة البيضاء288

43ذكرعباسعبدكاظمجوادعلي17الكتلة البيضاء288

1,964ذكرصكربطنيحسنيخميس2تحالف اوفياء للوطن228

1,664ذكرخشانجانيمحمدجاسم3تحالف اوفياء للوطن228

1,554ذكربطيخعكالصالحعلي1تحالف اوفياء للوطن228

925ذكررمحصلبوخجاسميحيى10تحالف اوفياء للوطن228

722ذكرجيحانخلفمناحيياسني6تحالف اوفياء للوطن228

482ذكرسلمانزنجارعباسمحمد7تحالف اوفياء للوطن228

384ذكرعويفخلفراهيصادق9تحالف اوفياء للوطن228

342انثىسعدونسلمانجباربلسم19تحالف اوفياء للوطن228

341ذكرحسنهادينوريعبداالمري15تحالف اوفياء للوطن228

312ذكركريمسعيدكاملساجت11تحالف اوفياء للوطن228

4,919ذكررضامحسنموجدعدي2ائتالف املواطن 273

4,262ذكرخلفعبدصبيحعلي6ائتالف املواطن 273

3,524ذكرعليويواديخلفمالك9ائتالف املواطن 273

2,770ذكرنعمهعبدعليحسنعمار5ائتالف املواطن 273

2,676ذكرقريشمحمدجوادقصي22ائتالف املواطن 273

2,476ذكرهاشمعلينعمههادي3ائتالف املواطن 273

2,461ذكرمفضليوسفحسنيفارس18ائتالف املواطن 273

2,446ذكرخضريمحسنمزعلعايد13ائتالف املواطن 273

2,377ذكرطاللكاظمحسنيفالح15ائتالف املواطن 273

2,207ذكرجاسمكتيبحمودعلي19ائتالف املواطن 273

1,570انثىسرابجابرسلمانجميله16ائتالف املواطن 273

1,487ذكرحسنيجابرمحمدحبيب17ائتالف املواطن 273

1,357انثىعجمشعالناعالندنيا4ائتالف املواطن 273

1,357انثىمطرفضالهسرحانسوسن20ائتالف املواطن 273

1,222انثىحمزهمخيلفحسنيرضيه8ائتالف املواطن 273

1,204انثىمكطاعناتيمحمداخالص12ائتالف املواطن 273

1,053ذكرفكرسعودعليحسني10ائتالف املواطن 273

994ذكرحبريعايزطاهرياسني11ائتالف املواطن 273

569ذكرصايفحمزةهاديفوزي21ائتالف املواطن 273

259ذكرعليعبيدحسامصميم14ائتالف املواطن 273

2,962ذكرسلمانعبدالغنيعبدالهاديرعد1تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

2,130ذكرالميحمزةخلفصبار7تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,664ذكرمدلولحسونجمعهعبدالعزيز2تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,360ذكرجربحمدانثامرطالب11تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,320ذكركرمعبداهللرحمنماجد3تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,134ذكرطرفهجلوبرشيدعايد9تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,079ذكرطاللحسنيجاسمسليم19تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

1,051ذكرعلوانحمزةراضيمظفر18تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

998ذكرحسنموحانعبدالرزاقعبداملنعم15تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

959انثىمخيفعباسفرهودجنان4تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

956ذكرعبارناهيرضيوعلي5تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

791ذكرواليخلفجربعزيز21تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

703ذكربطيثجيلكاظمجواد10تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

589انثىشمخيسلمانحميداسراء22تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

579ذكرحمودعبودنجمعادل14تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

509ذكريوسفعبداهللنجمسهيل6تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

503انثىحاويخابوراحمدنجاة8تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

423ذكراحمدحبيبحمزةحسام17تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

403انثىيونسجربكريمسناء12تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

367ذكرعريبيمخورسالممجيد13تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

307انثىجرادعبدالعزيزكاظمايمان16تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

268انثىطاهرياسنيرسولاالء20تحالف االصالح الوطني / الجعفري205

5,026ذكرواليشعاعحسنيعلي1ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

3,408ذكرزريجيحسنيعزيزمحمد3ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

2,606ذكرسمريبهكرحيمعادل2ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

1,162ذكرفرحانامريحسنيعبدعلي5ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

861ذكرجابرهنديطالبرزاق20ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

809ذكررمضانمحمدجاسمفريد14ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

749ذكرحسنكاظملطيفحسام7ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

481ذكرسواكراضيغزالجعفر9ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

377ذكركسوبسفيحصالحطارق18ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

354ذكردخانبدنطرادحسني17ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

336ذكرسعيدعبدالحسنسعدونباسم13ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

328انثىسلطانشاطيفاضلنضال22ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

210ذكرجاسمبلوصجعيجععطا11ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

205انثىعباسحموديشاكراسماء4ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

157انثىحنشراضيابراهيمانعام12ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

148انثىعلوانسلمانداودسهاد8ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

147ذكرلطيفغافلحسنيحيدر6ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

147انثىجثريفرحانعبداسراء16ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

145ذكرمرادسلمانداودقدوري21ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

127ذكرغويليحمزةعباسعالء15ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

108انثىمحانجويتحامدخالدة19ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

23ذكرتاغيكمرريساناحمد10ائتالف الفضيلة والنخب املستقلة 219

5,521ذكردريعجابرعليمهدي1دولة العدالة االجتماعية235

2,985ذكرسيد منصورريسعبداهللضياء11دولة العدالة االجتماعية235

1,905ذكرصكرشاهنيعبيدصاحب3دولة العدالة االجتماعية235

1,439انثىعباسمحمدحميدمكاسب4دولة العدالة االجتماعية235

807ذكرحمزةتايهعنادمحمد5دولة العدالة االجتماعية235

679ذكرخابطكاظمعليمحمد9دولة العدالة االجتماعية235

591ذكرصلبوخحالنياسرمحمد20دولة العدالة االجتماعية235

483ذكرعليموزانجاسمصباح13دولة العدالة االجتماعية235

418ذكرحمدشهيبعدنانعامر7دولة العدالة االجتماعية235

416ذكرعبيدعليمطشرمحمد6دولة العدالة االجتماعية235

395ذكرمعارجعباسسلمانداود15دولة العدالة االجتماعية235

380ذكرنصيفحمزهمحيسنعلي14دولة العدالة االجتماعية235

349ذكرياسنيحسنيعبدالرزاقعلي17دولة العدالة االجتماعية235

319انثىشاللكاظمفاضلسوسن12دولة العدالة االجتماعية235

228ذكرالحجمحيمطريمحمد10دولة العدالة االجتماعية235

201انثىلطيفمهديطارقازهار19دولة العدالة االجتماعية235

100انثىحسنيمحمدعبداملحسنابتهال22دولة العدالة االجتماعية235

82انثىمهديعبدعليحسنينسرين16دولة العدالة االجتماعية235

79انثىعالوينزالعبودمعالم8دولة العدالة االجتماعية235

71ذكردبيعلوانثامرعلي2دولة العدالة االجتماعية235

40ذكركاطعزبنيعبدالحسنيناصر18دولة العدالة االجتماعية235

39ذكركناصحسونينصارجليل21دولة العدالة االجتماعية235

3,711ذكرهريسعيالمنصورشامل3تجمع العدل واملساواة201

2,032ذكرجاسمعزبيكاظمكريم2تجمع العدل واملساواة201

1,764ذكرصادقرشيدعبدالسالماحمد1تجمع العدل واملساواة201

1,199ذكرحسنيعبدعباسعلي6تجمع العدل واملساواة201

760ذكرصايلعليويعطا اهللهادي7تجمع العدل واملساواة201

579انثىفضيحعنادعبدالكريمسعاد4تجمع العدل واملساواة201

448ذكرحريجهغاليسلماننعيم5تجمع العدل واملساواة201

435انثىعباسسرحانموحانامل12تجمع العدل واملساواة201

422ذكرخليفهثجيلعبداهللنجم19تجمع العدل واملساواة201

416ذكرفزاععنادجابرستار17تجمع العدل واملساواة201

382ذكرخميسحمدحسنيمحمد13تجمع العدل واملساواة201

381ذكرمحمدجاسمفالحمطشر18تجمع العدل واملساواة201
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40ذكرمحمدقاسممحسنعلي13حركة شمس225

38ذكرمحمدبدنمحسنسمري2حركة شمس225

27انثىعليغالبسعيداالء12حركة شمس225

23ذكررجبمهديحسنيعبدالجبار11حركة شمس225

14ذكرسلمانكاظمخضريفائق5حركة شمس225

11ذكرعابدحسنيرحيمهاشم7حركة شمس225

11انثىسبوتمحيعبداهللسمرية8حركة شمس225

8ذكردفارحميدكاظمنعمة6حركة شمس225

7انثىشاطيياسنيعبدالرضاتقوى16حركة شمس225

647ذكربهيدلعفاتطعمهعبدالهادي6تجمع النهضة الشاملة221

618ذكراحمدعاصيذيابخالد10تجمع النهضة الشاملة221

529ذكرابراهيمسكرانموسىرياض1تجمع النهضة الشاملة221

410ذكركرانسرحانعبدالسادةلطيف7تجمع النهضة الشاملة221

351ذكرسلمانداودرزاقكريم3تجمع النهضة الشاملة221

291ذكرنصيفعبودكطوفحسون17تجمع النهضة الشاملة221

281ذكروحيدجلوخماطرياض2تجمع النهضة الشاملة221

188ذكرعليزبنيحسنفالح9تجمع النهضة الشاملة221

182انثىشخنابجنانيعذابضوية12تجمع النهضة الشاملة221

71ذكرغانملعيبيصربمهدي13تجمع النهضة الشاملة221

68انثىعليجابرلطيفاحالم8تجمع النهضة الشاملة221

57ذكردويجراهيعبدالعباسعبدالسادة15تجمع النهضة الشاملة221

46انثىداودعيدانحمداناسماء18تجمع النهضة الشاملة221

36انثىخميسحسنيصيهودوالء4تجمع النهضة الشاملة221

12ذكرمحمدزغرياهليلجبار5تجمع النهضة الشاملة221

12ذكرملكطعراكحمودمحمود11تجمع النهضة الشاملة221

8انثىكاظمهاديجابراساور16تجمع النهضة الشاملة221

664انثىحمديصخيللطيفبشرى12تجمع الكفاءات والجماهري230

566ذكرحسونيعبيدزيادمحمد1تجمع الكفاءات والجماهري230

509ذكرعليعبدالخالقصربيحسني5تجمع الكفاءات والجماهري230

256ذكرحمزةسلمانمحمدحيدر6تجمع الكفاءات والجماهري230

238ذكرفهدضيدانعبدنجم13تجمع الكفاءات والجماهري230

204ذكركركوفخزيمكاظمعبداالمري7تجمع الكفاءات والجماهري230

199ذكرعويدزويدعبيدضياء10تجمع الكفاءات والجماهري230

146انثىشاطينعاسعبدالكاظمحنان16تجمع الكفاءات والجماهري230

95ذكرمهديجوديسلمانداود14تجمع الكفاءات والجماهري230

87ذكرعطيهحبيبظاهرحميد3تجمع الكفاءات والجماهري230

71ذكرعبداهللمجيدعبدالحميدحيدر18تجمع الكفاءات والجماهري230

66ذكرداودفرحاناسماعيلعبدالكريم15تجمع الكفاءات والجماهري230

66ذكرعبداهللمخيفيخليفهحسني11تجمع الكفاءات والجماهري230

66انثىكمرجميلقيسداليا20تجمع الكفاءات والجماهري230

66ذكرذبيحسعدوننعمةعلي21تجمع الكفاءات والجماهري230

42انثىفرحانمشيجلفخريزينب8تجمع الكفاءات والجماهري230

30ذكرعذيبمجيدجميلوليد19تجمع الكفاءات والجماهري230

22انثىمشرييفرحانعبدعلينجاة4تجمع الكفاءات والجماهري230

8ذكرمحمدرمضانامنيسرمد9تجمع الكفاءات والجماهري230

655ذكرجابرغويسكويدعدنان1ائتالف الوفاء العراقي 211

349ذكرمجبلعبدعليمحسن2ائتالف الوفاء العراقي 211

217ذكربصليحيىفاضلمحمد10ائتالف الوفاء العراقي 211

211ذكرابورغيفضاحيعبداهللحسن3ائتالف الوفاء العراقي 211

145انثىجوادعبدالنبيسعدشذى12ائتالف الوفاء العراقي 211

127ذكرمزعلواليمطركطوف6ائتالف الوفاء العراقي 211

119ذكرغالبغربيلحسنيعلي9ائتالف الوفاء العراقي 211

112ذكرالسرايعبيدنشعانهوبي13ائتالف الوفاء العراقي 211

90ذكرسلمانكاظمجهادمامون11ائتالف الوفاء العراقي 211

35انثىعباسمحمودجبارعهود8ائتالف الوفاء العراقي 211

435ذكردفارعبودمظهرشامل1حركة العمل والوفاء248

170انثىقدوريعلوانهادياحالم3حركة العمل والوفاء248

92ذكرعيادهمحمدصالحصباح16حركة العمل والوفاء248

68ذكرجالبطاهرحميدعباس15حركة العمل والوفاء248

52ذكرحصينيكنيويعبيدمحمد7حركة العمل والوفاء248

45ذكرعليعبداهللهاديفيصل2حركة العمل والوفاء248

28ذكرامنيمحمدحازممحمد10حركة العمل والوفاء248

13انثىمحمدعبدالكريمعبدالحسنيعلياء9حركة العمل والوفاء248

11ذكرعباسفرجحسنمحمد11حركة العمل والوفاء248

8ذكرحمزهعبيدراهيحمزه8حركة العمل والوفاء248

5انثىحسنجاراهللجميلكفاح5حركة العمل والوفاء248

4ذكرصبحعطيهحسنجابر6حركة العمل والوفاء248

4ذكرجليبعويفرشيدمحمد14حركة العمل والوفاء248

3انثىشالكةصبيحفرحانوسن13حركة العمل والوفاء248

1ذكرداودعنيفصعباسحميد12حركة العمل والوفاء248

99ذكرجربجودةعبدالسادةمحمد2قائمة عراق الخري والعطاء250

31ذكرعليحسنيمحمدحسني1قائمة عراق الخري والعطاء250

15انثىصادقعليمحمدباسمة3قائمة عراق الخري والعطاء250

نتائج االقليات إلنتخاب مجلس النواب العراقي 2014 

رقم 
رقم اسم املحافظةاملحافظة

رقم اسم القائمةالقائمة
عدداالقلياتالجنساسم الجداسم االباسم املرشحاملرشح

االصوات

1240مسيحيذكراسحاقشمعونبولس4املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302اربيل5

592مسيحيانثىعزيزحبيببسمة6املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302اربيل5

329مسيحيانثىايشومروكيتريز9املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302بغداد1

201مسيحيانثىمهديصالحصبا8املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302بغداد1

2179مسيحيذكربندركارولويس2املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302دهوك4

1220مسيحيذكرعوديشيوحنارهوان7املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302دهوك4

6120مسيحيذكراسطيفوايشوعخالص1املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302كركوك14

268مسيحيانثىهرمزتوماامرية10املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302كركوك14

4929مسيحيذكرمتياسحقرائد5املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302نينوى12

2293مسيحيذكرسمعانجميلاسطيفو3املجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري302نينوى12

433مسيحيذكركوربيلجانيايفان4ائتالف بالد النهرين الوطني 301اربيل5

172مسيحيانثىهرمزجورجرشا7ائتالف بالد النهرين الوطني 301اربيل5

479مسيحيذكرميخائيلخوشابهميخائيل5ائتالف بالد النهرين الوطني 301بغداد1

230مسيحيذكرهرمزجميلامري9ائتالف بالد النهرين الوطني 301بغداد1

1500مسيحيذكركوركيسملكوعوديشو1ائتالف بالد النهرين الوطني 301دهوك4

246مسيحيذكريوسفمرقسيوحنا8ائتالف بالد النهرين الوطني 301دهوك4

298مسيحيانثىالياسسيدهفادية3ائتالف بالد النهرين الوطني 301كركوك14

176مسيحيانثىحنازكرياايمان10ائتالف بالد النهرين الوطني 301كركوك14

1010مسيحيذكرمتيبهنامعصام6ائتالف بالد النهرين الوطني 301نينوى12

774مسيحيذكرمتييعقوبيوسف2ائتالف بالد النهرين الوطني 301نينوى12

879مسيحيذكراسحقيوسفادد4أبناء النهرين298اربيل5

324مسيحيذكردانياليوسفشريزاد8أبناء النهرين298اربيل5

311انثىعبداهللنجمحميدنوال4تحالف اوفياء للوطن228

283انثىعبدعليعبدالرضافاضلبلقيس8تحالف اوفياء للوطن228

230ذكرمحيسنمحمدخضريعباس14تحالف اوفياء للوطن228

203ذكرعجيلعسافعباسخضري13تحالف اوفياء للوطن228

162انثىعباسخضريكاملجنان12تحالف اوفياء للوطن228

127ذكرخلفعكافمحيبسحميد17تحالف اوفياء للوطن228

88انثىحسنيمحمدحسنفائزه16تحالف اوفياء للوطن228

30ذكرنجمسهيلحسنيعدنان18تحالف اوفياء للوطن228

29ذكرحسونسابطداشورفاضل20تحالف اوفياء للوطن228

7انثىمهديصالحماجدرفل21تحالف اوفياء للوطن228

4انثىعبدعليمحمدحميدابتسام22تحالف اوفياء للوطن228

1,471ذكرمحمدجانيمهديحسني5حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

1,198انثىصخيعبيدكاظمونس2حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

852ذكرناصرغضبانعبدالصمدحمزة15حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

827ذكرمغريعجةعبدالكاظمعلي13حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

811ذكرخنجرحمزةرضاصابط6حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

744ذكرهواسزيدعليعلي عسكرماجد1حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

719ذكرخريسانعبدحمزةفايق11حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

713ذكركاظمغانمحمودمحمد9حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

413ذكرعباسكاظمحميدقاسم16حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

274ذكرمشيفيفطيسةشعيوطصايل4حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

185انثىعسكرحمزةمحيانتصار7حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

159انثىكاظممهديعبداالمريسعاد10حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

95انثىعليعبودحميدايمان21حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

73ذكرعليحبيبياسنيديمي19حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

71ذكرمحمدهاشمهاديرياض3حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

61انثىكاظمعلوانسليمرشا20حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

50ذكرعجيميحسنيحطحوطياسني12حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

49ذكرمناحيمطريمحمودمكي18حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

42انثىسلطانمظلومعليسهام14حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

12ذكرعليمحمدفوزيمحمد22حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

9انثىNULLجبارصاحباشواق17حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

5ذكرجربعباويعالويوليد8حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل261

2,245ذكرجويرعنادمالححسني10ائتالف البديل العراقي 238

710ذكرحدادعليانخماطهادي2ائتالف البديل العراقي 238

623ذكرحسنيمظلومحسنيعلي3ائتالف البديل العراقي 238

511ذكرجاسمراضيعلوانادريس17ائتالف البديل العراقي 238

483انثىابراهيمخضريكاظمزينب20ائتالف البديل العراقي 238

476ذكرجدوععليحسنيعبداالمري7ائتالف البديل العراقي 238

386ذكرساجتهليلحمودداخل19ائتالف البديل العراقي 238

267ذكرعليويجالبعبداالمريحيدر9ائتالف البديل العراقي 238

230ذكرشاتيفرهودعليجالل11ائتالف البديل العراقي 238

223انثىعنيدعبدالسادةاحمدخالده8ائتالف البديل العراقي 238

187ذكرجاسمكتابحاتمسعيد5ائتالف البديل العراقي 238

159ذكرسالممحيسنرزاقكلف1ائتالف البديل العراقي 238

150ذكرعباسجاسمعبداهللرباح21ائتالف البديل العراقي 238

108ذكركنيهرحاشوشجابرشوقي13ائتالف البديل العراقي 238

74ذكريونسنجمعواداسعد15ائتالف البديل العراقي 238

68انثىعبدالحسنداليمحيسناسراء4ائتالف البديل العراقي 238

42ذكرحسنيخلفطعمةجبار18ائتالف البديل العراقي 238

18انثىمحمدسلمانجاسمجنان22ائتالف البديل العراقي 238

17ذكرحسنيكاظممضحكصباح6ائتالف البديل العراقي 238

8انثىمحيسنرزاقكلفاالء12ائتالف البديل العراقي 238

7انثىبجايناصرحسونفريال16ائتالف البديل العراقي 238

2,602ذكرعامرنهركاظمابراهيم1التحالف املدني الديمقراطي 232

631ذكرياسنيحمودحياويشريف14التحالف املدني الديمقراطي 232

276انثىمحمدخزعلسعيدهدى3التحالف املدني الديمقراطي 232

238انثىضاحيتولةمحمدعلياركان7التحالف املدني الديمقراطي 232

156ذكرحسنيجاسماحمدسيف4التحالف املدني الديمقراطي 232

150ذكردارهمريزاعمرمحمد18التحالف املدني الديمقراطي 232

120انثىحسنعزارهعبدالجليلغصون13التحالف املدني الديمقراطي 232

105ذكرعبداهللمطرزيدانيوسف8التحالف املدني الديمقراطي 232

99انثىطرفهحمدغنيسحر5التحالف املدني الديمقراطي 232

97ذكرحسنيصالحعبدالحسنيحاكم17التحالف املدني الديمقراطي 232

77انثىعبيدفريحجباراالء15التحالف املدني الديمقراطي 232

75ذكرحسونمحمدنجمحسن6التحالف املدني الديمقراطي 232

65ذكرعليعبداهللحمزهسليم2التحالف املدني الديمقراطي 232

24ذكرجواديونسمجيدعادل9التحالف املدني الديمقراطي 232

21انثىشحيلبيدعبدفاطمه16التحالف املدني الديمقراطي 232

19ذكرحسنيمطرشريفخضري11التحالف املدني الديمقراطي 232

10انثىدخيلطهفتاحلهيب10التحالف املدني الديمقراطي 232

6ذكرفريجكاظممراديوسف12التحالف املدني الديمقراطي 232

937ذكرعليمحمدعليحيدر14كتلة فيليوَن276

664ذكرمحمدعليشمهنبيل1كتلة فيليوَن276

427ذكرداودياسنيعليامري3كتلة فيليوَن276

422ذكرفتاحعلوانقاسمغدير11كتلة فيليوَن276

412ذكرجوادمحمودباقرخليل6كتلة فيليوَن276

284ذكرمالك زركانعليمحمودنصري2كتلة فيليوَن276

219ذكربيجانجيجانمحمدرافد18كتلة فيليوَن276

207ذكرجمشريابراهيمعوادعادل9كتلة فيليوَن276

197انثىكرمرضابكةامل8كتلة فيليوَن276

186ذكرعليحسنيياسنيطالب7كتلة فيليوَن276

185ذكررستمحسنفليحعلي5كتلة فيليوَن276

174ذكرمحمداملانيعبداالمريوليد15كتلة فيليوَن276

173ذكرهاشمحاتمسالمكريم10كتلة فيليوَن276

97انثىميشهجلعوطمحسنصباح4كتلة فيليوَن276

89ذكرحسنيعجمعبدالكريممحمد17كتلة فيليوَن276

58ذكرمحمودسعديهدايتعبداملناف13كتلة فيليوَن276

54انثىمحمدجانيمحمودوجدان20كتلة فيليوَن276

36انثىجمعهجباركاظمشيماء16كتلة فيليوَن276

24انثىقاسمشاكرهاشمايناس12كتلة فيليوَن276

21ذكرهاديداودعليعماد19كتلة فيليوَن276

2,829ذكرابوالدوشكريمعاتيحسام1حركة شمس225

763ذكرمناحيمطريراضياحمد3حركة شمس225

390ذكرصليبيمسرهدتركيعلي9حركة شمس225

375ذكرحمزهعبداهللسلمانباسم15حركة شمس225

123ذكرلفتةسبهانعبيدسالم14حركة شمس225

78انثىابراهيمجميلعزيزجنان4حركة شمس225

66ذكرحمدحسنيمجيدحيدر10حركة شمس225
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621مسيحيذكربنيتومافاضل2أبناء النهرين298بغداد1

247مسيحيانثىخليلغانمفاتن6أبناء النهرين298بغداد1

543مسيحيانثىيعقوبزرقوباسمة 10أبناء النهرين298دهوك4

525مسيحيذكراسحقيوخناادمن5أبناء النهرين298دهوك4

1655مسيحيذكروردةايشويوسف1أبناء النهرين298كركوك14

358مسيحيانثىبولصسالمنوره9أبناء النهرين298كركوك14

355مسيحيانثىمتيصباحسوسن3أبناء النهرين298نينوى12

314مسيحيذكرعبداالحدادوارعماد7أبناء النهرين298نينوى12

96مسيحيانثىيوسفناصرافني9تحالف سورايي الوطني304اربيل5

84مسيحيانثىلوقاحبيبلينا4تحالف سورايي الوطني304اربيل5

345مسيحيذكرورداخمووليم10تحالف سورايي الوطني304بغداد1

173مسيحيذكرنيسانافرامنبيل6تحالف سورايي الوطني304بغداد1

263مسيحيذكربولصفرنسوعدنان2تحالف سورايي الوطني304دهوك4

57مسيحيانثىصخريااليسيشمريان5تحالف سورايي الوطني304دهوك4

97مسيحيذكريوسفجورجعصام3تحالف سورايي الوطني304كركوك14

2680مسيحيذكرتومايوسفيوحانا1تحالف سورايي الوطني304نينوى12

82مسيحيانثىبيبواسحقغادة8تحالف سورايي الوطني304نينوى12

1036مسيحيذكرهرمزرمزيكلدو7قائمة الرافدين300اربيل5

253مسيحيانثىيوخناصليوهجنان4قائمة الرافدين300اربيل5

9023مسيحيذكركنايوسفيونادم1قائمة الرافدين300بغداد1

131مسيحيانثىداوداسماعيلاحالم9قائمة الرافدين300بغداد1

1173مسيحيذكرايليايعقوبفريد5قائمة الرافدين300دهوك4

359مسيحيانثىبتوخوشابهسوزان6قائمة الرافدين300دهوك4

3908مسيحيذكرصليوالزارسركون10قائمة الرافدين300كركوك14

2026مسيحيذكرياقويوخناعماد2قائمة الرافدين300كركوك14

1324مسيحيذكرنوحمنصورنجيب3قائمة الرافدين300نينوى12

438مسيحيذكرشعياشمعونرستم8قائمة الرافدين300نينوى12

408مسيحيذكرججويوسففارس4قائمة الوركاء الديمقراطية299اربيل5

216مسيحيذكرسبيصليواجوزيف10قائمة الوركاء الديمقراطية299اربيل5

412مسيحيذكريوسفساميفارس3قائمة الوركاء الديمقراطية299بغداد1

334مسيحيذكريونسججومتي9قائمة الوركاء الديمقراطية299بغداد1

416مسيحيذكرنيسانهرمزازاد2قائمة الوركاء الديمقراطية299دهوك4

135مسيحيانثىاوراهاتومانضال8قائمة الوركاء الديمقراطية299دهوك4

3820مسيحيانثىاوريشومروكلشمريان1قائمة الوركاء الديمقراطية299كركوك14

450مسيحيذكركوركيسحناكريم7قائمة الوركاء الديمقراطية299كركوك14

846مسيحيذكرهرمزعابدسمري5قائمة الوركاء الديمقراطية299نينوى12

565مسيحيانثىالياسسليمانخالدة6قائمة الوركاء الديمقراطية299نينوى12

192مسيحيذكردميانوسلوقاخليل5قائمة أور الوطنية305اربيل5

110مسيحيانثىبهنامكاملاخالص6قائمة أور الوطنية305اربيل5

214مسيحيذكرتوماعمانوئيلرعد2قائمة أور الوطنية305بغداد1

94مسيحيانثىالياسابراهيمعدنان4قائمة أور الوطنية305بغداد1

1519مسيحيذكرساواافرايمابلحد1قائمة أور الوطنية305دهوك4

984مسيحيانثىهواكيماوهانيسالال9قائمة أور الوطنية305دهوك4

252مسيحيذكرجبوداودحكمت3قائمة أور الوطنية305كركوك14

232مسيحيذكرمقوشمامصليوا7قائمة أور الوطنية305نينوى12

109مسيحيانثىانطونتوماامل8قائمة أور الوطنية305نينوى12

160مسيحيذكرمتيصباحوسام7قائمة بابليون303اربيل5

154مسيحيانثىداودحناليلى8قائمة بابليون303اربيل5

2379مسيحيذكرصادقسالماسوان1قائمة بابليون303بغداد1

307مسيحيذكرصادقيوسفحبيب2قائمة بابليون303بغداد1

438مسيحيذكريوسفصادقمنصور3قائمة بابليون303دهوك4

167مسيحيذكراوراهاايليشياعاثري4قائمة بابليون303دهوك4

210مسيحيانثىابراهيمبهنامحنان10قائمة بابليون303كركوك14

179مسيحيذكرموسىبطرسنزار9قائمة بابليون303كركوك14

551مسيحيانثىبهنامخضربيداء6قائمة بابليون303نينوى12

245مسيحيذكررزوقينجيباديب5قائمة بابليون303نينوى12

1329مسيحيذكرشينوجكمنسمري1كيان شالما306اربيل5

214مسيحيانثىبوياايوبلينا5كيان شالما306اربيل5

195مسيحيذكرالياسحنوشاسماعيل4كيان شالما306بغداد1

506مسيحيذكراوراهاجرجيسرائد2كيان شالما306دهوك4

103مسيحيانثىميخانؤيلسراب7كيان شالما306كركوك14

1056مسيحيانثىاسحقيوسفالرا3كيان شالما306نينوى12

9465ايزيديذكرسموكندورحجي2الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم291نينوى12

3639ايزيديذكرجيجوفرحانامني1الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم291نينوى12

5433ايزيديذكرقاسمخليلمحما1الجبهة الديمقراطية االيزيدية292نينوى12

1065ايزيديذكرمريزهحجيحسن2الجبهة الديمقراطية االيزيدية292نينوى12

1985شبكيذكرخضرجمعةسالم1مجلس أحرار الشبك293نينوى12

175شبكيذكرمحمدعليحسني2مجلس أحرار الشبك293نينوى12

2552صابئيذكرطليعشنشلحارث1حارث شنشل سنيد الحارثي295بغداد1

1496صابئيذكرسيالنمهاويعوده2الكيان املندائي املوحد294بغداد1

1241صابئيذكرشلتاغحميدخالد1الكيان املندائي املوحد294بغداد1

1808صابئيذكرسهرسبتينوري1نوري سبتي سهر عاتي الجيزاني296بغداد1

1956صابئيذكررويدعبدالرزاقحامد1حامد رويد297بغداد1


