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( ) قائمة
 
جرأءأت قانون ألمساءلة وألعدألة رقم )أ  (2008لسنة  10ألمشمولين با 

 

 مادة ألشمول تسلسل المرشح االسم ت
 ثامنا  /6 4486 علي كاظم علوان سندال  .1
/ثالثا  /6 4507 علي محمد شالل حبيب  .2  سادسا 
 ثامنا  /6 4518 علي مراد خداداد غالم  .3
 ا  ثامن/6 4528 علي موحان حمزه حسباك  .4
 ثامنا  /6 4537 علي هادي فيحان جواد  .5
 سادسا  /6 4578 عماد محمود محمد عبدالرحمن  .6
 ثامنا  /6 4683 غازي احمد بالوي هندي  .7
 سادسا  /6 4697 غالب جعفر كريم عزاوي  .8
 ثالثا  /6 4703 غانم جبر حسين مهوس  .9
 ثامنا  /6 4777 فارس جاسم جابر موسى   .10
 ثالثا  /6 4778 فارس جواد مصلح حمادي  .11
 ثامنا  /6 4821 فاضل علي عبدالحسين سرداح  .12
 رأبعا  /6 4925 فرحان جاسم حسين محيميد  .13
 سادسا  /6 4930 فرحان فتيخان فرحان عبد هللا  .14
 ثامنا  /6 4937 فرمان عزيز احمد نمر  .15
 ثامنا  /6 4958 فضيلة ياس خضير كاظم  .16
 ثامنا  /6 4999 فواز عاصي خلف محمود  .17
 ثامنا  /6 5033 سلمانفيصل حسان سكر   .18
 سادسا  /6 5047 فيصل مرشد طحان سرحان  .19
 ثامنا  /6 5059 قاسم خلف عبدهللا مشكو  .20
 سادسا  /6 5068 قاسم علي فدعم بنيان  .21
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 خامسا  /6 5103 قحطان عدنان عزيز كريم  .22
 سادسا  /6 5135 قيس عيسى دانوك عبد هللا  .23
 ثامنا  /6 5139 قيس ناصر  ضاحي عبد االمام   .24
 ثامنا  /6 5141 صر فاهم نور عبد الزهرة قي  .25
 ثامنا  /6 5164 كاظم علي حسين حبيب  .26
 ثامنا  /6 5166 كاظم عمران موسى رحمه  .27
 ثالثا  /6 5209 كريم جبار زيارة عبد  .28
 خامسا  /6 5216 كريم ذياب احمد مطر  .29
 ثامنا  /6 5236 كريم مانع راشد سفيح  .30
 ثامنا  /6 5241 كريم نعمه عبد وساف  .31
 ثامنا  /6 5302 يفة حسان عبدعلي اسماعيللط  .32
 سادسا  /6 5340 لويس يوسف اسحق يوسف  .33
 ثامنا  /6 5359 ليث رافع خلف محمود  .34
 ثامنا  /6 5371 ليث نايف حاتم عبدالحسين  .35
 ثامنا  /6 5409 ماجد علي مصطفى رشيد  .36
 خامسا  /6 5441 ماضي منور يوشع صالح  .37
 نا  ثام/6 5447 مالك منديل بنية ملزوم   .38
 ثامنا  /6 5453 ماهر جمال طاهر عبداللطيف  .39
 سادسا  /6 5563 محمد جالل حسن عبدهللا  .40
 ثالثا  /6 5613 محمد خير هللا ياسين وهيب  .41
 سادسا  /6 5724 محمد عبيد غربي عبد الرحمن  .42
 ثالثا  /6 5744 محمد علي مطر مسربت  .43
 ثامنا  /6 5761 محمد فاروق عمر عبدالمجيد  .44
 ثامنا  /6 5830 ي وشيحمحمد مهدي صخ  .45
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 ثامنا  /6 5876 محمود دخيل محمد حسين  .46
 ثامنا  /6 5884 محمود صالح حقي حسين   .47
 سادسا  /6 5894 محمود عبدهللا محمود حسن  .48
 ثامنا  /6 5942 مروان منذر عبدالكريم احمد  .49
 ثامنا  /6 5962 مزاحم خضير نجم عبدهللا  .50
/أول  6 5964 مزاحم مصطفى منصور كنعان  .51  
 ثالثا  /6 5989 مصطاف حسين مصطاف عيدان  .52
 ثامنا  /6 6009 مصطفى محمد حمد رمضان  .53
 ثامنا  /6 6047 معدي كرب علي سمرمد  .54
 ثامنا  /6 6077 منار عبدالمطلب هاشم سعد  .55
 ثامنا  /6 6089 مناف نوري حبيب فارس  .56
 ثامنا  /6 6128 منصور عويد حسن صالح  .57
 رأبعا  /6 6181 مهدي بدر رضا كاظم  .58
 ثامنا  /6 6194 مهدي صالح مرعي حسن  .59
 ثامنا  /6 6264 مؤيد عبيد حسن صالح  .60
 ثامنا  /6 6325 ناجي مشعان وسمي مراد  .61
 ثامنا  /6 6374 ناظم نواف ابراهيم طلمس  .62
 ثامنا  /6 6388 ناهي حمدي بخيت علي  .63
 ثامنا  /6 6412 نبيل عبدالجبار فاضل عبدالرزاق  .64
 ثامنا  /6 6525 نصير محمود عبدهللا محمد  .65
 خامسا  /6 6527 نصير محي عبادي ياس   .66
 خامسا  /6 6565 نغم قدوري يحي  ى محمد  .67
 ثامنا  /6 6570 نمير ناجي حميد امين  .68
 ثامنا  /6 6591 نواف صالح خضر قاسم  .69



4 
 

 ثامنا  /6 6621 نورجان عادل محمود احمد  .70
 ثامنا  /6 6624 نوري جاسم محمد جمعه  .71
 ثالثا  /6 6628 نوري علي فرحان محسن  .72
 رأبعا  و سادسا  /6 6629 نوري غافل حمادي طعمه  .73
 ثامنا  /6 6668 هادي محمود حسن احمد  .74
 ثامنا  /6 6682 هاشم صاحب ضمد سعيد  .75
 ثامنا  /6 6702 هاني عجاج نزال كسار  .76
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 (أستدعاء)  ( ب)   قائمة

 تسلسل المرشح االسم ت

 1 اباذر عمر فليح  .1

 943 الدين اسحق ابراهيمبرهان   .2

 1953 خالد متعب ياسين حسن  .3

 4496 علي كصاب شامخ ضمد  .4

 4498 علي لفته فنغش حسن  .5

 4504 علي محمد جاسم حنش  .6

 4505 علي محمد حسين احمد  .7

 4509 علي محمد علي خليف  .8

 4510 علي محمد علي عنيزان  .9

 4511 علي محمد فتحي اسكندر  .10

 4512 علي محمد كاظم محمد  .11

 4516 علي محمود ياسين هالل  .12

 4585 عمار جاسم محمد شباني  .13

 4586 عمار خضر سعود كشيش  .14

 4589 عمار خلف حسن علي  .15

 4627 عمر عبدالكريم دهلوز حمزة  .16

 4638 عمر محمد حسن عليوي  .17

 4643 عمر محمدعلي جعفر عباس  .18

 4684 غازي جلوب مدهوش عجيل  .19

 4687 غازي رمضان حسين ميكائيل  .20

 4692 ازي فيصل محمد يحي  ىغ  .21
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 4706 غانم سعدهللا سليمان حموشي  .22

 4735 غسان فائق حمد عبد  .23

 4743 غضنفر كاظم عبيد صخي  .24

 4787 فارس عبدالهادي محمود مصلح  .25

 4803 فاضل جاسم محمد جبر  .26

 4809 فاضل عباس صالح مهدي  .27

 4810 فاضل عباس عبد لفتة  .28

 4811 فاضل عباس علي مراد  .29

 4813 د زيد فرحان عبدفاضل عب  .30

 4818 فاضل عدنان علي فياض  .31

 4822 فاضل علي محمد عباس  .32

 4828 فاضل كاظم معيلو جاسم  .33

 4832 فاضل ياسين محمود صالح  .34

 4837 فاطمة حسين عويد عبطان  .35

 4842 فاطمة عباس كاظم حسن  .36

 4858 فالح حسن رشيد جار هللا  .37

 4859 فالح حسن علي ابو شقلة  .38

 4863 ان احمد مجمانفالح كلخ  .39

 4880 فائق علي عبدالرسول عبدهللا  .40

 4887 فتحية عبدالحليم عبدالكريم احمد  .41

 4904 فراس حسين علي شهاب  .42

 4908 فراس عبدالحميد عبدالمجيد محمد  .43

 4926 فرحان حسين شاطي فالح  .44

 4946 فريد خالد داخل شعالن  .45
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 4961 فالح احمد محمد حسن  .46

 4966 فالح حسن بدر سدران  .47

 4968 فالح حسن عزيز حميد  .48

 4969 فالح حسن علي جواد  .49

 4979 فالح زيبك مهوس حسن  .50

 5039 فيصل عبد منشد هندي  .51

 5071 قاسم كاظم حسين محمد  .52

 5074 قاسم محمد جاسم محمد  .53

 5077 قاسم محمد علي حسين  .54

 5079 قاسم محمود محمد خلف  .55

 5102 قحطان عدنان عباس كريم  .56

 5110 سلطان ناصرقصي حسين   .57

 5137 قيس مري لعبوسي فليح  .58

 5155 كاظم جواد كاظم مناحي  .59

 5161 كاظم صدام فهد منصور   .60

 5171 كاظم مهدي علي عبدالعباس  .61

 5208 كريم ابراهيم محمد محيميد  .62

 5213 كريم حسين علي غفيان  .63

 5224 كريم عبيد كاطع نفاوه  .64

 5233 كريم كاظم جابر حمد  .65

 5238 ضيمة بستانكريم محمود ر   .66

 5240 كريم نعمة حسن عيسى  .67

 5244 كريم يوسف حسن علي  .68

 5293 لبنى رحيم كريم فيض هللا  .69
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 5304 لطيفة علي سكران علي  .70

 5324 لليال محمد علي يونس  .71

 5348 لؤي فرحان زغير شالي  .72

 5351 لؤي يونس صفو حسين  .73

 5352 ليث احمد حسن عثمان  .74

 5353 ليث احمد سلمان حمد  .75

 5393 ليندا اوراها جرجيس ميخا  .76

 5410 ماجد كاظم جواد خضير  .77

 5418 ماجد ميري مردان عبعوب  .78

 5427 مازن جواد كاظم مصلح  .79

 5431 مازن ضياء عبد الحميد كاظم  .80

 5443 مالك حسن علي محمد  .81

 5449 مالك نعمة حواس ولي  .82

 5467 مثال عبدهللا غني خضير  .83

 5485 مجيد حميد زيدان خلبفة  .84

 5486 مجيد حميد صالل سليمان  .85

 5497 محسن جميل جريح عيد  .86

 5502 محسن حسين هاشم حسين  .87

 5506 محسن طعمة محمد تمر  .88

 5519 محمد ابراهيم احمد محمد  .89

 5523 محمد ابراهيم عبدهللا حمد  .90

 5527 محمد ابراهيم محمد حسين  .91

 5529 محمد احمد كريم عزيز  .92

 5530 محمد احمد كريم منصور   .93
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 5531 محمد احمد محمد عبد هللا  .94

 5533 محمد احمد موسى جار هللا  .95

 5536 محمد اسماعيل ابراهيم عبد  .96

 5538 محمد اسماعيل محمود خضير  .97

 5539 محمد اسود غافل سالم  .98

 5555 محمد جاسم عثمان سلمان  .99

 5558 محمد جاسم محمد شعبان  .100

 5559 محمد جاسم محمد عكله  .101

 5560 محمد جاسم نعمة مشري   .102

 5561 محمد جبار هاشم عزيز  .103

 5571 محمد جواد كاظم فرحان  .104

 5577 محمد حسن محسن محمد علي  .105

 5578 محمد حسن محمد حسين  .106

 5580 محمد حسين عبد سمير جودة  .107

 5581 محمد حسين علي حسين  .108

 5582 محمد حسين علي خضير  .109

 5583 محمد حسين علي صالح  .110

 5584 محمد حسين محمد احمد  .111

 5586 حمد حسين محمد عليم  .112

 5587 محمد حسين محمود حسن  .113

 5593 محمد حميد رشيد عبد الرحمن  .114

 5597 محمد حميد يعكوب عطية  .115

 5600 محمد خشمان محمد علي  .116

 5603 محمد خضير عبود احمد  .117
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 5607 محمد خلف حسن علي  .118

 5608 محمد خلف حمادي فياض  .119

 5609 محمد خلف رهيف حبيل  .120

 5623 مد عصمانمحمد رشيد اح  .121

 5625 محمد رضا داود ناصر  .122

 5627 محمد رضا عبد االمير عبود  .123

 5657 محمد شهاب احمد محمود  .124

 5661 محمد صادق فايز يوسف  .125

 5663 محمد صالح احمد دوار  .126

 5664 محمد صالح حسن عباس  .127

 5667 محمد صالح سليمان حسين  .128

 5669 محمد صالح محمود علي جواد  .129

 5670 ي عبداالميرمحمد صالح مهد  .130

 5671 محمد صبحي فرحان عمر  .131

 5674 محمد ضياء عبدالرحمن عزيز  .132

 5677 محمد طاهر محمد امين ياسين  .133

 5683 محمد عباس علي جاسم  .134

 5684 محمد عباس محمد رضا  .135

 5685 محمد عبد الرزاق احمد سلطان  .136

 5692 محمد عبد الواحد محمد حسن  .137

 5695 محمد عبد حمادي ناصر  .138

 5702 محمد عبدالجبار جاسم لفته  .139

 5707 محمد عبدالحسن نصيف شاطي  .140

 5713 محمد عبدالقادر احمد علي  .141
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 5719 محمد عبدهللا محمود اسماعيل  .142

 5731 محمد عزيز حسن موسى  .143

 5734 محمد علي ابراهيم كبيسي  .144

 5735 محمد علي حسين عذافة  .145

 5736 محمد علي حسين علي  .146

 5737 محمد علي خلف ياسر  .147

 5741 محمد علي عبد محمد  .148

 5742 محمد علي كريم محمد  .149

 5775 محمد قاسم سالم شاكر  .150

 5778 محمد قاسم محمد سلمان  .151

 5780 محمد كاظم حمزة عبيد  .152

 5781 محمد كاظم خلف حسون  .153

 5789 محمد كامل عبد ظاهر  .154

 5808 محمد محمود  محمد جمعة  .155

 5810 محمد محمود سلمان عبدهللا  .156

 5814 مخلف حسن عبدهللامحمد   .157

 5818 محمد مرعي حسن جمعة  .158

 5819 محمد مصطفى احمد حاجي  .159

 5822 محمد مصطفى عباس جاسم  .160

 5836 محمد ناصر حمود عبدهللا  .161

 5839 محمد نعمه محمد علوان  .162

 5843 محمد هادي كاظم عباس  .163

 5844 محمد هاشم احمد يونس  .164

 5847 محمد هاشم مجيد عبد هللا  .165
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 5858 ي  ى محمد عليمحمد يح  .166

 5865 محمود اسماعيل محمود عبدالرزاق  .167

 5883 محمود شكر محمود حسين  .168

 5892 محمود عبدهللا محمد طه  .169

 5893 محمود عبدهللا محمد فقى خضر  .170

 5895 محمود عبدالوهاب ابراهيم سلمان  .171

 5902 محمود محمد محمود عابد  .172

 5913 مخلف شالل مخلف شالل  .173

 5924 مطلكمرتضى كامل غربي   .174

 5967 مزهر محمود عباس دليمي  .175

 5971 مسلم علي عبيس ضاحي  .176

 5980 مشتاق طالب حسين كاظم  .177

 5982 مشتاق طالب محمد علي هادي  .178

 5987 مشعان شديد عبيد حمادي  .179

 5990 مصطفى ابراهيم احمد فتاح  .180

 6004 مصطفى عبدهللا صالح احمد  .181

 6045 معد صالح حسن عمر  .182

 6056 سمعين محمد فدعو  .183

 6062 مقدام محمد عبيد علي  .184

 6112 منتهى جاسم محمد خلف  .185

 6122 منذر حسين محمد عبدهللا  .186

 6149 منى فاضل علي حسين  .187

 6183 مهدي حاجي علو خديده  .188

 6193 مهدي صالح محمد عيسى  .189
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 6197 مهدي علوان محمود عباس  .190

 6236 موجد امير عبد غيدان  .191

 6251 موفق محمد عباس تمر  .192

 6261 يد خليل ابراهيم فخر الدينمؤ  .193

 6320 ناجح عباس احمد حسين  .194

 6353 ناصر احمد سلمان رشيد  .195

 6356 ناصر توفيق رشيد  .196

 6382 ناهدة حسين علي جدوع  .197

 6447 نجم عبدالحسين علوان حسين  .198

 6449 نجم عبدهللا محمد علي  .199

 6450 نجم عبدالمطلب غدير مطر  .200

 6490 نزار علي حسين ك ثير  .201

 6529 يف جاسم خلف شبيبنص  .202

 6531 نصيف جاسم محمد عيسى  .203

 6536 نضال حميد شمال حسن  .204

 6574 نهاد عباس شهاب احمد  .205

 6602 نوح عوض عكلة شهيب  .206

 6658 هادي حسين عطية عنبر  .207

 6673 هاشم الياس سلطان جاسم  .208

 6677 هاشم خميس حسن عبد  .209

 6683 هاشم عبدالرضا حسن الشديدي  .210

 6703 محمودهاني هاشم طه   .211
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جرأءأت قانون ألمساءلة وألعدألة رقم  شمولأل)عدم   )ج(    قائمة  (2008لسنة  10با 

 تسلسل المرشح االسم ت

 4484 علي كاظم عجر حسب  .1

 4485 علي كاظم عزيز سلمان  .2

 4490 علي كامل محسن ناصر  .3

 4491 علي كامل ناصر حسين  .4

 4492 علي كريم ضيدان طالب  .5

 4493 وان خضيرعلي كريم عل  .6

 4494 علي كريم محمد حمه ويس  .7

 4499 علي ماجد عبد الوهاب احمد  .8

 4502 علي محسن خضير ثامر  .9

 4503 علي محسن مجبل ثامر  .10

 4506 علي محمد حميد حميدي  .11

 4515 علي محمود غدير عليوي  .12

 4517 علي مخلف حمد خليفة  .13

 4519 علي مسلط ثويني عباس  .14

 4521 علي مطير خليل بريسم  .15

 4522 علي معارج صويدج طاهر  .16

 4525 علي مهدي محمد صادق  .17

 4526 علي مهدي محمد عباس  .18

 4529 علي موسى جاسم مهدي  .19

 4530 علي ناجي محمد جاسم  .20

 4531 علي ناصر عبد الرزاق سلمان  .21

 4532 علي ناصر عبد رابط  .22
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 4533 علي نجم عبود فليح  .23

 4534 علي نعيمة كشمر طويرش  .24

 4536 ادي جاسم محمدعلي ه  .25

 4539 علي هلوب احمد عبدهللا  .26

 4543 علي يوسف عبدالنبي عمران  .27

 4544 علياء سالم ابراهيم حسين  .28

 4551 عماد ابراهيم محمد حسن  .29

 4556 عماد جواد نعمة حسون  .30

 4557 عماد حمد علي حمادي  .31

 4563 عماد سالم سلمان محمد  .32

 4564 عماد سليمان صالح سيروان  .33

 4569 د علي جالل حسينعما  .34

 4571 عماد فاضل عباس ربيد  .35

 4573 عماد كاظم عبد محمد  .36

 4574 عماد كاظم محمد ابراهيم  .37

 4576 عماد محسن عيسى فتحي  .38

 4577 عماد محمود فرمان وكاع  .39

 4580 عماد يوخنا ياقو يوخنا  .40

 4583 عمار اسماعيل نعمة محمود  .41

 4587 عمار خضير صالح بردي  .42

 4590 ضان عبدهللا سويدعمار رم  .43

 4593 عمار سمير محمد عزاوي  .44

 4601 عمار كاظم عبيد جاسم  .45
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