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حزب الوفاق العراقياربیل1ذكرھرمزقیصرسالمسنانعامةائتالف الوطنیة1185
حزب الوفاق العراقياربیل2ذكرحسنسعیدحسن فھميعمرعامةائتالف الوطنیة2185
حزب الوفاق العراقياربیل3انثىعبدالسادةعبداالمیرھاتفسحرعامةائتالف الوطنیة3185
حزب الوفاق العراقياربیل4ذكرحویزمعروفصادقدلشادعامةائتالف الوطنیة4185
حزب الوفاق العراقياربیل5انثىكریماحمدجھادشكریةعامةائتالف الوطنیة5185
نھضة جیلاربیلشاغر6عامةائتالف الوطنیة6185
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد1ذكرشبرعیسىطالبلیثالعامةائتالف كفاءات للتغییر7134
كتلة دعم الدولةبغداد2ذكرطھاسماعیلعبودسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر8134
قوى االنتفاضةبغداد3ذكریاسینعالويمزھریاسینالعامةائتالف كفاءات للتغییر9134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد4انثىعبدعمشمحمدلقاءالعامةائتالف كفاءات للتغییر10134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد5ذكرفضليعليزكمسالمالعامةائتالف كفاءات للتغییر11134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد6ذكرمباركسرحانذیابسلمانالعامةائتالف كفاءات للتغییر12134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد7ذكرحمدعطیةفالحاحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر13134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد8انثىمحسنعرمشطعمةرجاء العامةائتالف كفاءات للتغییر14134
جبھة االعتدالبغداد9ذكرطاھرحمیدحسامعبدالمنعمالعامةائتالف كفاءات للتغییر15134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد10ذكرناصرحسنطارقعديالعامةائتالف كفاءات للتغییر16134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد11ذكرمحمدكاظممحمدعليحسنالعامةائتالف كفاءات للتغییر17134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد12انثىمحسنجلیلعليشیماء العامةائتالف كفاءات للتغییر18134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد13انثىموسىعبد الحسینتركيابتھالالعامةائتالف كفاءات للتغییر19134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد14ذكرعليكاظمعباسصالحالعامةائتالف كفاءات للتغییر20134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد15ذكرعليفیاضعليظاھرالعامةائتالف كفاءات للتغییر21134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد16ذكرعودةراشدصالحمحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر22134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد17ذكرخلیفمحمدحامدفراسالعامةائتالف كفاءات للتغییر23134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد18ذكرعليكرمعزیزماجدالعامةائتالف كفاءات للتغییر24134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد19ذكرمجمانعليالزماسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر25134
كتلة دعم الدولةبغداد20ذكرمجیدامینعادلاحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر26134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد21ذكردیشكیطانعیدانمحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر27134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد22ذكرحسونعباسمحمدجاسمالعامةائتالف كفاءات للتغییر28134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد23ذكرعبدحسنرعدعليالعامةائتالف كفاءات للتغییر29134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد24ذكرعليعباسحافظمشرقالعامةائتالف كفاءات للتغییر30134
قوى االنتفاضةبغداد25ذكرشریدرشیدماجدمحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر31134
قوى االنتفاضةبغداد26انثىغیثشاللثامرزھراءالعامةائتالف كفاءات للتغییر32134
جبھة االعتدالبغداد27ذكراحمدفرجحكمتفرندالعامةائتالف كفاءات للتغییر33134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد28ذكرحسینعليحسینمحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر34134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد29ذكرحسینعليعبد الحسیناحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر35134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد30ذكرفلفلھویننعیمرائدالعامةائتالف كفاءات للتغییر36134
كتلة دعم الدولةبغداد31ذكرخلوفعبیدبدیويفاضلالعامةائتالف كفاءات للتغییر37134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد32ذكرراشدضیدانمحمدجاسمالعامةائتالف كفاءات للتغییر38134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد33ذكرعزیركریمجاسمنصیفالعامةائتالف كفاءات للتغییر39134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد34ذكرمحمدعبد كاظمعمادالعامةائتالف كفاءات للتغییر40134
جبھة االعتدالبغداد35ذكرسالممحمدجاسمسرمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر41134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد36ذكرفھدمحسنمحمدغالبالعامةائتالف كفاءات للتغییر42134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد37انثىبندركطاميجبارشذىالعامةائتالف كفاءات للتغییر43134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد38انثىصالحمحمدعبدالجبارسحرالعامةائتالف كفاءات للتغییر44134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد39ذكرھزاعصالحعبدغسانالعامةائتالف كفاءات للتغییر45134
جبھة االعتدالبغداد40انثىالزممحمدجاسبحالالعامةائتالف كفاءات للتغییر46134
كتلة دعم الدولةبغداد41ذكرصالحعبیدحسنعليالعامةائتالف كفاءات للتغییر47134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد42انثىرضاثجیلطابورحنانالعامةائتالف كفاءات للتغییر48134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد43ذكرعلياحمدابراھیمسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر49134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد44ذكرطھنجرسطالباحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر50134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد45انثىكناصنھودعباسمحسنالعامةائتالف كفاءات للتغییر51134
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تجمع الكفاءات والجماھیربغداد46ذكرالسماويمنصورسعدتركيالعامةائتالف كفاءات للتغییر52134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد47ذكرحویضرعطیةدحامغیاثالعامةائتالف كفاءات للتغییر53134
جبھة االعتدالبغداد48ذكرالھاشميمحسنفیصلزاھدالعامةائتالف كفاءات للتغییر54134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد49انثىعبد عباسمحمدجاسمزینبالعامةائتالف كفاءات للتغییر55134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد50ذكرالمشجلناجيعبد االمیرطاللالعامةائتالف كفاءات للتغییر56134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد51انثىخلفمحمدعبدالجباربانالعامةائتالف كفاءات للتغییر57134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد52ذكرزبارعبودمحمودواثقالعامةائتالف كفاءات للتغییر58134
جبھة االعتدالبغداد53انثىیوسفمحمداحمدعفافالعامةائتالف كفاءات للتغییر59134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد54انثىفرحانعبد الكریمعبد الجلیلجنانالعامةائتالف كفاءات للتغییر60134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد55ذكرعلیويحسنفالحعالءالعامةائتالف كفاءات للتغییر61134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد56انثىعبدعباسخضیرفاتنالعامةائتالف كفاءات للتغییر62134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد57ذكرسلیمخضیركاظمجوادالعامةائتالف كفاءات للتغییر63134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد58ذكرسفیحفلیحلفتةمحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر64134
جبھة االعتدالبغداد59ذكرشمخيصباح ثانيوحیدالعامةائتالف كفاءات للتغییر65134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد60ذكررشیدسلماناحمدناصرالعامةائتالف كفاءات للتغییر66134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد61انثىعالوةحمزةصائبسرىالعامةائتالف كفاءات للتغییر67134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد62ذكرمحمدھاديشاكرحیدرالعامةائتالف كفاءات للتغییر68134
كتلة دعم الدولةبغداد63ذكرعليعوادعلوانطالبالعامةائتالف كفاءات للتغییر69134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد64ذكرحبیبمحمدحمزةولیدالعامةائتالف كفاءات للتغییر70134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد65ذكرحسبعجركاظمعليالعامةائتالف كفاءات للتغییر71134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد66انثىجثیرخلفموسىسعدیةالعامةائتالف كفاءات للتغییر72134
كتلة دعم الدولةبغداد67انثىصیاحذربعليوحیدةالعامةائتالف كفاءات للتغییر73134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد68ذكرعطیةبرغوثنعیمھاشمالعامةائتالف كفاءات للتغییر74134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد69انثىفتحيحسونخالداخالصالعامةائتالف كفاءات للتغییر75134
الوفاء الوطنيبغداد70ذكرعودةجبرعوادفارسالعامةائتالف كفاءات للتغییر76134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغدادشاغر71العامةائتالف كفاءات للتغییر77134
جبھة االعتدالبغداد72ذكرمحمدكمالفارساحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر78134
تجمع الكفاءات والجماھیربغدادمشمول ٧٠٦ في73١٩/٣/٢٠١٨العامةائتالف كفاءات للتغییر79134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد74ذكریازاغاواديعودةوجديالعامةائتالف كفاءات للتغییر80134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد75ذكرھاديعليحبیبجبارالعامةائتالف كفاءات للتغییر81134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد76انثىعمرعبد المجیدنھادسعادالعامةائتالف كفاءات للتغییر82134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد77انثىزاملھایسعبد الھاديمنارالعامةائتالف كفاءات للتغییر83134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد78انثىرشادمحمد عمادضحىالعامةائتالف كفاءات للتغییر84134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد79ذكرطریحيمنشدساھيحسنالعامةائتالف كفاءات للتغییر85134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد80ذكرمحمدابراھیمخلیلعليالعامةائتالف كفاءات للتغییر86134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد81ذكرفلیحعباسخضیرصادقالعامةائتالف كفاءات للتغییر87134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد82ذكرجريكاظمرحیمعقیلالعامةائتالف كفاءات للتغییر88134
جبھة االعتدالبغداد83انثىعليمحمدقاسم ھالةالعامةائتالف كفاءات للتغییر89134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد84انثىحبیبعبد اللطیفعدنانجنانالعامةائتالف كفاءات للتغییر90134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد85انثىمحمدمحمودمحمدنغم العامةائتالف كفاءات للتغییر91134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد86ذكرعذابسلمانرعداسعد العامةائتالف كفاءات للتغییر92134
جبھة االعتدالبغداد87ذكرسلیمداودنافعرضوانالعامةائتالف كفاءات للتغییر93134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد88ذكرحسینعبد االمیرعلياسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر94134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد89ذكرفرحاندوھانشریفسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر95134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد90ذكرشجیرمطركاظمحسامالعامةائتالف كفاءات للتغییر96134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد91ذكراحمدابراھیمجمالغزوانالعامةائتالف كفاءات للتغییر97134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد92ذكرھلیلنعمةراشدرواءالعامةائتالف كفاءات للتغییر98134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد93انثىعلوانحمزةرعدموجالعامةائتالف كفاءات للتغییر99134

دعاة العراق لدعم الدولةبغداد94ذكرمحسنعالويكاظمحیدرالعامةائتالف كفاءات للتغییر100134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد95ذكرحسینعسكرعبد الرضاقاسم العامةائتالف كفاءات للتغییر101134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد96ذكرشھدعباسسلمانوحیدالعامةائتالف كفاءات للتغییر102134
جبھة االعتدالبغداد97ذكرمحسنزبونناصرمسلم العامةائتالف كفاءات للتغییر103134
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تجمع الكفاءات والجماھیربغداد98ذكرحواسمرزاعبد الحمزةمھندالعامةائتالف كفاءات للتغییر104134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد99انثىحسنیوسفعبدالحمیدشیماء العامةائتالف كفاءات للتغییر105134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد100انثىجبارحنونمحسنسوسن العامةائتالف كفاءات للتغییر106134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد101انثىعباسحسنعبد عليبانالعامةائتالف كفاءات للتغییر107134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد102ذكرمجماناحمدكلخانفالحالعامةائتالف كفاءات للتغییر108134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد103ذكرجابریاسینمجیدحسامالعامةائتالف كفاءات للتغییر109134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد104ذكرشاكرسالمقاسممحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر110134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد105انثىخلفمویشكاملحنانالعامةائتالف كفاءات للتغییر111134
كتلة دعم الدولةبغداد106ذكرحسینمحمدجاسمسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر112134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد107انثىمشیھدحمودخضیرمروةالعامةائتالف كفاءات للتغییر113134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد108ذكرعليدھیربصالحایادالعامةائتالف كفاءات للتغییر114134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد109انثىحمزةعبودحمیدانتصار العامةائتالف كفاءات للتغییر115134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغدادشاغر110العامةائتالف كفاءات للتغییر116134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد111انثىرضاابراھیماسماعیلمیسونالعامةائتالف كفاءات للتغییر117134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد112ذكرحسینھاشمحسینمحسنالعامةائتالف كفاءات للتغییر118134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد113انثىخلفكریمرحیممیادةالعامةائتالف كفاءات للتغییر119134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد114ذكرمريحسینعلوانعباسالعامةائتالف كفاءات للتغییر120134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد115ذكرعليحسنقھرمانمھديالعامةائتالف كفاءات للتغییر121134
دعاة العراق لدعم الدولةبغداد116انثىیوسفجعفرعدنانزینة العامةائتالف كفاءات للتغییر122134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقبغداد117انثىمحمدجاسمذنونضمیاءالعامةائتالف كفاءات للتغییر123134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد118ذكرمحمدعفلوكعیدانعلي العامةائتالف كفاءات للتغییر124134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد119ذكرایدامالیاسنجفسالمالعامةائتالف كفاءات للتغییر125134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد120انثىسعیدنوريساميغیداءالعامةائتالف كفاءات للتغییر126134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد121انثىمحمودنعمةاسماعیلعمارالعامةائتالف كفاءات للتغییر127134
جبھة االعتدالبغداد122انثىداودیوسفناطقاالءالعامةائتالف كفاءات للتغییر128134
جبھة االعتدالبغداد123انثىحسینعلياصالنعادلةالعامةائتالف كفاءات للتغییر129134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد124ذكرحسنعلوانیوسففراسالعامةائتالف كفاءات للتغییر130134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد125انثىسھیلحسینخضیرریمالعامةائتالف كفاءات للتغییر131134
تجمع الكفاءات والجماھیربغداد126ذكررمانمحمدفاضلانورالعامةائتالف كفاءات للتغییر132134
دعاة العراق  بغداد127انثىفرجراضيعليانتصار العامةائتالف كفاءات للتغییر133134
جبھة االعتدالبغداد128ذكرحسنمرھونطھنادیةالعامةائتالف كفاءات للتغییر134134
دعاة العراق بغداد129ذكرعجةلباح سعیدسلوانالعامةائتالف كفاءات للتغییر135134
حزب الوفاء الوطني العراقيبغداد130ذكرسلمانكاظمجوادایادالعامةائتالف كفاءات للتغییر136134
بغداد1ذكرغالبمحسنیاسر حمدعامالحزب المدني137178
بغدادشاغر2عامالحزب المدني138178
بغدادشاغر3عامالحزب المدني139178
بغداد4انثىعبدهللامالكھشامزینبعامالحزب المدني140178
بغداد5ذكرحمیدسعیدابراھیم محمدعامالحزب المدني141178
بغداد6ذكرعباسنكةستارحیدرعامالحزب المدني142178
بغداد7ذكرعليابراھیممحمدمنافعامالحزب المدني143178
بغداد8انثىسلیمانسلیمانسالمبیداء عامالحزب المدني144178
بغداد9ذكرمحمدصالحولیدخالدعامالحزب المدني145178
بغداد10ذكرشناوةمھديصالحباسمعامالحزب المدني146178
بغداد11ذكرحطیحطعبدعبدالحسننجاحعامالحزب المدني147178
بغداد12انثىابراھیم محمدیونساخالصعامالحزب المدني148178
بغداد13ذكرمطنيعایدضیاء زبیدعامالحزب المدني149178
بغداد14ذكربحرزنادغازيفیصلعامالحزب المدني150178
بغداد15ذكرعبدالرزاقمحموداسماعیلمحمودعامالحزب المدني151178
بغداد16انثىظاھرمحمدفلیحساھرةعامالحزب المدني152178
بغداد17ذكرسلمانحمزةخماطجبارعامالحزب المدني153178
بغداد18ذكرخایفةحسونفرحانحسنعامالحزب المدني154178
بغداد19ذكرمناحيمرعيجلوھاديعامالحزب المدني155178
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بغداد20انثىعدنانعباسحسنبلقیسعامالحزب المدني156178
بغداد21ذكرظاھرحسینحامدشروقعامالحزب المدني157178
بغداد22ذكرمحمدرشیدعبدالرحیمطھعامالحزب المدني158178
بغداد23ذكرسالمعذابجبارمھندعامالحزب المدني159178
بغداد24ذكردوازةشمسعالوياستبرقعامالحزب المدني160178
بغداد25ذكرطعمة رشككاظم جاللعامالحزب المدني161178
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-26٢٠١٨عامالحزب المدني162178
بغداد27ذكرعمارةرسنعبدفاضلعامالحزب المدني163178
بغداد28انثىالجوادجیادغاليحالعامالحزب المدني164178
بغداد29ذكرمحمدعبدالحسنعبدالزھرةعبداالمیرعامالحزب المدني165178
بغداد30ذكرحسینحمیدذیابایادعامالحزب المدني166178
بغداد31ذكرسبتيعبدالجبارنزارزیادعامالحزب المدني167178
بغداد32انثىحسنلعیبيعلیويانتصارعامالحزب المدني168178
بغداد33ذكرحسنمحسنجاسمسعیدعامالحزب المدني169178
بغداد34ذكرعیسىعطیةعجیلمحمدعامالحزب المدني170178
بغداد35ذكرجاسمعبداللطیفطارقزیادعامالحزب المدني171178
بغداد36انثىحسنجاسمحبیبعشتارعامالحزب المدني172178
بغداد37ذكرفتاحمحمودعبدالجباراحمدعامالحزب المدني173178
بغداد38ذكرعبدهللاعباسضاريخالدعامالحزب المدني174178
بغداد39ذكرغالمجھادمھديفؤادعامالحزب المدني175178
بغداد40انثىلعیبيراضيفارسرونزىعامالحزب المدني176178
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-41٢٠١٨عامالحزب المدني177178
بغداد42ذكرعنیدمناورعبدالرحمانفراسعامالحزب المدني178178
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-43٢٠١٨عامالحزب المدني179178
بغداد44انثىحریفحسینرزاقنورعامالحزب المدني180178
بغداد45ذكرمحمد امینباقرعبدالمطلبمنافعامالحزب المدني181178
بغداد46ذكرفارسجبرعبدالجبرفاضلعامالحزب المدني182178
بغداد47ذكرجاسمعباسمصطفىمحمدعامالحزب المدني183178
بغداد48انثىحسینشنیشلعزیزاحیاءعامالحزب المدني184178
بغداد49ذكروھبساميھاشممحمدعامالحزب المدني185178
بغداد50ذكرعیسىحسنعبدالحسینمحمدعامالحزب المدني186178
بغداد51ذكرخطیمبجايزیارةاحمدعامالحزب المدني187178
بغداد52انثىحسونعباسخمیسالھامعامالحزب المدني188178
بغداد53ذكرطاھرقاسملفتةموفقعامالحزب المدني189178
بغداد54ذكرروميكنیدحنزالحسینعامالحزب المدني190178
بغداد55ذكرخلفصاحباسماعیلمھديعامالحزب المدني191178
بغداد56انثىتامولربیعصداموسنعامالحزب المدني192178
بغداد57ذكرسعدهللاجوحيقاسماحمدعامالحزب المدني193178
بغداد58ذكرمحمدعبدخلفعليعامالحزب المدني194178
بغداد59ذكركاظمعبدالرحمانفالححسانعامالحزب المدني195178
بغداد60انثىاحمدفاضلانیسلینازعامالحزب المدني196178
بغداد61ذكریوسففرحانمھديعمادعامالحزب المدني197178
بغداد62ذكرخلفرھكحسینماجدعامالحزب المدني198178
بغداد63ذكركبیشمحمدحسنعليعامالحزب المدني199178
بغداد64انثىنجمعبیدغانمزھرةعامالحزب المدني200178
بغداد65ذكربارمحمدشمةحسینرحیمعامالحزب المدني201178
بغداد66ذكرشنديمطركطوفسعدعامالحزب المدني202178
بغداد67ذكرحماديعليحمدعمادعامالحزب المدني203178
بغداد68انثىدریعمخزعلسامرنجالءعامالحزب المدني204178
بغداد69ذكركاظمكاطععبیدمھندعامالحزب المدني205178
بغداد70ذكرجروساجتحامدغسانعامالحزب المدني206178
بغداد71ذكرعزوزعبودھاشمحسام الدینعامالحزب المدني207178
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بغداد72انثىحنونسعیدعبداالمیرزینبعامالحزب المدني208178
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-73٢٠١٨عامالحزب المدني209178
بغداد74ذكرصبیحیونسھاشموسام عامالحزب المدني210178
بغداد75ذكرعليمعیوفاحمدعمرعامالحزب المدني211178
بغداد76انثىمرادمحمدابراھیمخالدعامالحزب المدني212178
بغداد77ذكرنغیمشعبدالكریممطشر محمدعامالحزب المدني213178
بغداد78ذكركزارجبرعبدالكاظمسالمعامالحزب المدني214178
بغداد79ذكرحسینفلیحصبارقاسمعامالحزب المدني215178
بغداد80انثىدرویشنافعمنعمتغریدعامالحزب المدني216178
بغداد81ذكرشفیقراضيرزوقيطارقعامالحزب المدني217178
بغداد82ذكرفرحانجابرعبیدكاظمعامالحزب المدني218178
بغدادمشمول ٧١٨ في83٢٠/٣/٢٠١٨عامالحزب المدني219178
بغداد84انثىحسنناجيكمالرغدعامالحزب المدني220178
بغداد85ذكرعبدهللاحسینحكمتمحمدعامالحزب المدني221178
بغداد86ذكرحمیدحماديعبدابراھیمعامالحزب المدني222178
بغداد87ذكرحسوننعمةجوادعمادعامالحزب المدني223178
بغداد88انثىھدبناجيعبودنداءعامالحزب المدني224178
بغداد89ذكرعزاوياحمدمولوداحمدعامالحزب المدني225178
بغداد90ذكرمحمد امینصالح جمال ساميعامالحزب المدني226178
بغداد91ذكرفرجعطیفيحمودجمالعامالحزب المدني227178
بغداد92انثىمحمدشناوةمجیدمیسونعامالحزب المدني228178
بغداد93ذكرحسنجابرجلیلمؤیدعامالحزب المدني229178
بغداد94ذكركاظمموسىعباسمحمودعامالحزب المدني230178
بغداد95ذكرشھابعليحسینفراسعامالحزب المدني231178
بغداد96انثىعبیدعلوانعبدالرضاازھارعامالحزب المدني232178
بغداد97ذكرعكابحطابمنشدقصيعامالحزب المدني233178
بغداد98انثىكاظمعليغازينداءعامالحزب المدني234178
بغداد99ذكریحیىحاتمخوامعليعامالحزب المدني235178
بغداد100انثىحمزةعبدظاھرزھراءعامالحزب المدني236178
بغداد101ذكرھاديمحمد عليطالبمشتاقعامالحزب المدني237178
بغداد102ذكرموسىعبدالھاديحسنغسانعامالحزب المدني238178
بغداد103ذكركاظمجاسمراضيفراسعامالحزب المدني239178
بغداد104انثىابراھیم سلمانعدنانسھاعامالحزب المدني240178
بغداد105ذكرخضیرعلوانكریمعليعامالحزب المدني241178
بغداد106ذكرمحمود ندیمناجينقالعليعامالحزب المدني242178
بغدادمشمول ٧٢٠ في107٢٥/٣/٢٠١٨عامالحزب المدني243178
بغداد108انثىمحمدشاللعبدالجبارنضالعامالحزب المدني244178
بغداد109ذكرخشنعمشيموسىسالمعامالحزب المدني245178
بغداد110ذكرجابرخزعلعبداالمیرمازنعامالحزب المدني246178
بغداد111ذكرشبانيمحمدجاسمعمارعامالحزب المدني247178
بغداد112انثىسلمانعریبيحسینودادعامالحزب المدني248178
بغداد113ذكرمحمود  ابراھیمذاكرمروانعامالحزب المدني249178
بغداد114ذكرمزجمونسعبدالحسیناثیرعامالحزب المدني250178
بغداد115ذكرابراھیم محمودعبدالطالبمثنىعامالحزب المدني251178
بغداد116انثىعليبعیويعلیويالھامعامالحزب المدني252178
بغداد117ذكرعودةھاشمطارقعلي عامالحزب المدني253178
بغداد118ذكرسلمانمحمودعبداللطیفحسینعامالحزب المدني254178
بغدادمشمول ٧١٢ في119١٩/٣/٢٠١٨عامالحزب المدني255178
بغداد120انثىحسینناجيمھدي نوالعامالحزب المدني256178
بغدادمشمول ٧٠٦ في121١٩/٣/٢٠١٨عامالحزب المدني257178
بغداد122انثىمحمد عليعباسمحمدعبیرعامالحزب المدني258178
بغداد123ذكررمیضعذیبفدعوسعامرعامالحزب المدني259178
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بغداد124انثىعالويجبرعبدالحسینفراتعامالحزب المدني260178
بغداد125انثىاحمدصالحمھديایمانعامالحزب المدني261178
بغدادمشمول ٧١٨ في126٢٠/٣/٢٠١٨عامالحزب المدني262178
بغداد127ذكرصادقشاكرثامرحیدرعامالحزب المدني263178
بغداد128انثىحسینراضي عبدهللامنار عامالحزب المدني264178
بغداد129ذكرمحيثوینيادمحمیدعامالحزب المدني265178
بغداد130انثىكاظمعبدالحمیدمجیدرقیةعامالحزب المدني266178
بغداد131ذكرحبیبظاھرصادقلیثعامالحزب المدني267178
بغداد132انثىروضاننفلفیحانانتصارعامالحزب المدني268178
بغداد133ذكرعبدالحسینحموديجمیلریاحینعامالحزب المدني269178
بغدادمشمول ٧١٨ في134٢٠/٣/٢٠١٨عامالحزب المدني270178
بغداد135ذكرحماديحسینرسولطیفعامالحزب المدني271178
بغداد136انثىصالحخلف هللامحمدھندعامالحزب المدني272178
بغداد137ذكركاظمعباسعبدالجبارمحمدعامالحزب المدني273178
بغداد138ذكرساجتصایلخلفسلیمعامالحزب المدني274178
المبادرة الوطنیةبغداد1ذكرالعطیةعطیةرایحغسانعامةالتحالف المدني الدیمقراطي275106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد2ذكرسلمانعزیزكاظمعليعامةالتحالف المدني الدیمقراطي276106
البصمة الوطنیةبغداد3ذكرخلفعبیدعبدهللافیصلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي277106
المبادرة الوطنیةبغداد4انثىخضیرمحمدعباسشذىعامةالتحالف المدني الدیمقراطي278106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد5ذكرعليمعینابو جريرحیمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي279106
المبادرة الوطنیةبغداد6ذكرفتححمیدكمالناظمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي280106
المبادرة الوطنیةبغداد7ذكریوسفعليمحمدیوسفعامةالتحالف المدني الدیمقراطي281106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد8انثىالعزاويمحمدسعیدسھىعامةالتحالف المدني الدیمقراطي282106
المبادرة الوطنیةبغداد9ذكرواديعبد الحسینكاظمنھادعامةالتحالف المدني الدیمقراطي283106
المبادرة الوطنیةبغداد10ذكركاظمفاضلحمیدمحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي284106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد11ذكرقوداججویوسففارسعامةالتحالف المدني الدیمقراطي285106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد12انثىعمرانشمرانعبدالھاديرجاءعامةالتحالف المدني الدیمقراطي286106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد13ذكرمحمدكاظمھاشمزھیرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي287106
المبادرة الوطنیةبغداد14ذكرحاتمعبد الكریمصبريھیثمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي288106
المبادرة الوطنیةبغداد15ذكرجعفرموسىجابرعارفعامةالتحالف المدني الدیمقراطي289106
البصمة الوطنیةبغداد16انثىاسماعیلخالصردیفیسرىعامةالتحالف المدني الدیمقراطي290106
البصمة الوطنیةبغداد17ذكرسعیدعبداالمیرمنعمجعفرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي291106
المبادرة الوطنیةبغداد18ذكرعباسعليرعدعبدهللاعامةالتحالف المدني الدیمقراطي292106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد19ذكرجبرمسلمكاظمعقیلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي293106
المبادرة الوطنیةبغداد20انثىجعفرشاكرمحمودمھاعامةالتحالف المدني الدیمقراطي294106
المبادرة الوطنیةبغداد21ذكریعقوبمحمداحمدعصامعامةالتحالف المدني الدیمقراطي295106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد22ذكرباقرصالحعليمحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي296106
المبادرة الوطنیةبغداد23ذكرحبیبدغیممسلمزیادعامةالتحالف المدني الدیمقراطي297106
المبادرة الوطنیةبغداد24انثىحماديجاسممحمدبشرىعامةالتحالف المدني الدیمقراطي298106
المبادرة الوطنیةبغداد25ذكرسلیمانصالحكشكولابراھیمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي299106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد26ذكرالغاليحسیناحمدحسامعامةالتحالف المدني الدیمقراطي300106
المبادرة الوطنیةبغداد27انثىعبد الحسینعباسسعیدسمیةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي301106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد28انثىمعینابو جريرحیمفیتنامعامةالتحالف المدني الدیمقراطي302106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد29ذكرخلیلحسنمحمدماجدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي303106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-30٢٠١٨عامةالتحالف المدني الدیمقراطي304106
المبادرة الوطنیةبغداد31ذكرجمعةسلطانعليساطععامةالتحالف المدني الدیمقراطي305106
المبادرة الوطنیةبغداد32انثىعباسعبد الرزاقخلفھندعامةالتحالف المدني الدیمقراطي306106
المبادرة الوطنیةبغداد33ذكرمحمدمحمودصبیحمحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي307106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد34ذكرعليغضبانجعفرجبارعامةالتحالف المدني الدیمقراطي308106
المبادرة الوطنیةبغداد35ذكرفلیحجمیلتركيكاظمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي309106
المبادرة الوطنیةبغداد36انثىحسینعليجباراشواقعامةالتحالف المدني الدیمقراطي310106
المبادرة الوطنیةبغداد37ذكرامینمحمدابراھیماسامةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي311106
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المبادرة الوطنیةبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-38٢٠١٨عامةالتحالف المدني الدیمقراطي312106
المبادرة الوطنیةبغدادمحذوف داخلیة39عامةالتحالف المدني الدیمقراطي313106
المبادرة الوطنیةبغداد40انثىعليسلمانعادلاسراءعامةالتحالف المدني الدیمقراطي314106
المبادرة الوطنیةبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-41٢٠١٨عامةالتحالف المدني الدیمقراطي315106
المبادرة الوطنیةبغداد42انثىالفیاضمصطفىعبد العزیزحمدیةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي316106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-43٢٠١٨عامةالتحالف المدني الدیمقراطي317106
المبادرة الوطنیةبغداد44انثىشھابعبد الرزاقاسماعیلسوسنعامةالتحالف المدني الدیمقراطي318106
المبادرة الوطنیةبغداد45ذكرحسنسالمحمیدسالمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي319106
المبادرة الوطنیةبغداد46ذكرعلويحسنرشیداحسانعامةالتحالف المدني الدیمقراطي320106
المبادرة الوطنیةبغداد47ذكرسلوماسدبرھانفاضلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي321106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد48انثىالوزانكریمحسینانوارعامةالتحالف المدني الدیمقراطي322106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد49ذكرزیامنصورزھیریوسفعامةالتحالف المدني الدیمقراطي323106
المبادرة الوطنیةبغداد50ذكرواديعبد الكاظمغالببشیرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي324106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد51ذكرمظلومكریمنعمةعبدالعظیمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي325106
المبادرة الوطنیةبغداد52انثىزایرحمیدعبد الزھرةاسراءعامةالتحالف المدني الدیمقراطي326106
المبادرة الوطنیةبغداد53ذكرحسینحسنحسینعمرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي327106
المبادرة الوطنیةبغداد54ذكرعبودصالحمحمداثیلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي328106
المبادرة الوطنیةبغداد55ذكرخلفمحمدعبد الرحمنطارقعامةالتحالف المدني الدیمقراطي329106
المبادرة الوطنیةبغداد56انثىشھابابراھیمعلياسراءعامةالتحالف المدني الدیمقراطي330106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد57ذكرعبد الوھابشوقيناظمجبرانعامةالتحالف المدني الدیمقراطي331106
المبادرة الوطنیةبغداد58ذكرحسینعليمحمدقاسمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي332106
المبادرة الوطنیةبغداد59انثىعليحسینفالحرقیةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي333106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد60انثىمھديمجیدحمیدجنانعامةالتحالف المدني الدیمقراطي334106
المبادرة الوطنیةبغداد61ذكرعناديفرطوسكاظممحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي335106
المبادرة الوطنیةبغداد62ذكریاسینطھاحمدبكرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي336106
المبادرة الوطنیةبغدادمحذوف داخلیة63عامةالتحالف المدني الدیمقراطي337106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد64ذكربرديمحمدقاسمكاظمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي338106
المبادرة الوطنیةبغداد65ذكرمحمدفرحانابراھیممھندعامةالتحالف المدني الدیمقراطي339106
المبادرة الوطنیةبغداد66ذكرخلفدرویشحمداسماعیلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي340106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد67ذكرعليفرضاحمدحكمتعامةالتحالف المدني الدیمقراطي341106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد68انثىحسینخلیلنبیلھدیلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي342106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد69ذكرحمودخیونعبدھیثمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي343106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-70٢٠١٨عامةالتحالف المدني الدیمقراطي344106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد71ذكرفیصلصیھودجاسمحسنعامةالتحالف المدني الدیمقراطي345106
المبادرة الوطنیةبغداد72انثىدھیمجوھرحسینوجدانعامةالتحالف المدني الدیمقراطي346106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد73ذكرمحمدمعتوقعبد المجیدحیدرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي347106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد74ذكرعبودعبد االمیررضامحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي348106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد75ذكرحمیدعبد عليریاضیاسرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي349106
المبادرة الوطنیةبغداد76انثىعكلةعباديعبد الصاحبذكرىعامةالتحالف المدني الدیمقراطي350106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد77ذكرالبھادليمحمدداوودمحمودعامةالتحالف المدني الدیمقراطي351106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد78ذكرحسونمحمدنجمحسنعامةالتحالف المدني الدیمقراطي352106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد79ذكربدايداوودسعدونعادلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي353106
المبادرة الوطنیةبغداد80ذكرعباساموريمثنىاموريعامةالتحالف المدني الدیمقراطي354106
التیار االجتماعي الدیقراطيبغداد81ذكرمحمدجاسمابراھیمخالدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي355106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد82ذكرالجابريھاشمھتلرمنعمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي356106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد83ذكرمطشرجبرعطیةمنافعامةالتحالف المدني الدیمقراطي357106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد84ذكرعبد النبيكباشيصالحمھديعامةالتحالف المدني الدیمقراطي358106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد85انثىسعیدرشیدصالحاسراءعامةالتحالف المدني الدیمقراطي359106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد86انثىشبليخلفداھموجودعامةالتحالف المدني الدیمقراطي360106
المبادرة الوطنیةبغدادنقص وثیقة 87عامةالتحالف المدني الدیمقراطي361106
المبادرة الوطنیةبغداد88ذكروھیبرزوقيتوفیقعبدالرزاقعامةالتحالف المدني الدیمقراطي362106
المبادرة الوطنیةبغداد89ذكرعدايعلوشعبد المھديصفاءالدینعامةالتحالف المدني الدیمقراطي363106
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المبادرة الوطنیةبغداد90ذكرمحمدمھودكاظمنذیرعامةالتحالف المدني الدیمقراطي364106
المبادرة الوطنیةبغداد91ذكرعلوعباسسلیممحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي365106
المبادرة الوطنیةبغداد92انثىعبد الرزاقعبد الغنيكاملسؤددعامةالتحالف المدني الدیمقراطي366106
المبادرة الوطنیةبغداد93انثىشبیبفیاضمحلھیفاءعامةالتحالف المدني الدیمقراطي367106
المبادرة الوطنیةبغداد94ذكرعليمحمدحسنرضاعامةالتحالف المدني الدیمقراطي368106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد95ذكرھدیرسمدھوشطاھرعبدالكریمعامةالتحالف المدني الدیمقراطي369106
المبادرة الوطنیةبغداد96ذكرعبد السالمجاسبمشتتفعلعامةالتحالف المدني الدیمقراطي370106
المبادرة الوطنیةبغداد97انثىخلفخریسانكاظمفاطمةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي371106
المبادرة الوطنیةبغداد98ذكراحمدعنیفصعبد هللاجمعةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي372106
المبادرة الوطنیةبغداد99انثىصادقفخريصفاءرناعامةالتحالف المدني الدیمقراطي373106
المبادرة الوطنیةبغداد100انثىزغیرعبد الحسنسعدوننادیةعامةالتحالف المدني الدیمقراطي374106
المبادرة الوطنیةبغداد101ذكراحمدعبد الوھابماجدعليعامةالتحالف المدني الدیمقراطي375106
المبادرة الوطنیةبغداد102ذكرفلیحاحمدشدھانمحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي376106
تجمع من اجل الدیمقراطیةبغداد103ذكركاظمعباسفضلةاحمدعامةالتحالف المدني الدیمقراطي377106
السلیمانیة 1ذكرمجیدرؤوفحمھقادرعامتیار الحكمة الوطني378118
السلیمانیة 2ذكرفرجعبدولرشیدعیسىعامتیار الحكمة الوطني379118
السلیمانیة 3انثىمحمدعلياسماعیلخواستيعامتیار الحكمة الوطني380118
السلیمانیة 4ذكراحمدكریمعمرسوارهعامتیار الحكمة الوطني381118
السلیمانیة 5انثىمحمدصالحعارفلطیفجراخانعامتیار الحكمة الوطني382118
السلیمانیة شاغر6عامتیار الحكمة الوطني383118
السلیمانیة 7ذكراسماعیلفتاحفاتحعبدالصمدعامتیار الحكمة الوطني384118
السلیمانیة 8ذكرصالححمھ امیناحمدشورشعامتیار الحكمة الوطني385118
السلیمانیة 9انثىقادرعارفعليدلسوزعامتیار الحكمة الوطني386118
السلیمانیة شاغر10عامتیار الحكمة الوطني387118
السلیمانیة 11ذكركریممحمدعبدهللانامقعامتیار الحكمة الوطني388118
السلیمانیة 12انثىشریفاحمدكریمزاراعامتیار الحكمة الوطني389118
السلیمانیة شاغر13عامتیار الحكمة الوطني390118
السلیمانیة 14ذكرفرجرشیدفتاحره نجده ر عامتیار الحكمة الوطني391118
السلیمانیة 15انثىشریفصالحجاللكواللھعامتیار الحكمة الوطني392118
السلیمانیة 16انثىمعروفمجیدنجمدینسندسعامتیار الحكمة الوطني393118
السلیمانیة 17ذكراحمدمحمدعمرسركوعامتیار الحكمة الوطني394118
السلیمانیة 1ذكرمحمدشمس الدینلطیفسركوتعامحراك الجیل الجدید395120
السلیمانیة 2انثىعليكمررجبیسرىعامحراك الجیل الجدید396120
السلیمانیة 3ذكرفتح هللاسعیدمحمدرؤوفعامحراك الجیل الجدید397120
السلیمانیة 4ذكرامینسعیداسماعیلارامعامحراك الجیل الجدید398120
السلیمانیة 5ذكرخدرموسىاحمددوستيعامحراك الجیل الجدید399120
السلیمانیة 6ذكرابراھیمحمدعبدهللاشوانعامحراك الجیل الجدید400120
السلیمانیة 7انثىمحمدسعیدمحمدامینكواللھعامحراك الجیل الجدید401120
السلیمانیة 8ذكرقادرنامقفاروقكاظمعامحراك الجیل الجدید402120
السلیمانیة 9ذكرحمدعمرعبدهللاسالمعامحراك الجیل الجدید403120
السلیمانیة 10ذكرحسینعبدعليحیدرخالدعامحراك الجیل الجدید404120
السلیمانیة 11ذكرعارفمحمدفرجسیروانعامحراك الجیل الجدید405120
السلیمانیة 12انثىعليمحمدجبارھدىعامحراك الجیل الجدید406120
السلیمانیة 13ذكرحسنمصطفىحمھ سعیدكامرانعامحراك الجیل الجدید407120
السلیمانیة 14ذكرصالحزورابانورداراعامحراك الجیل الجدید408120
السلیمانیة 15ذكرنادرمحمودمحمدصادقعامحراك الجیل الجدید409120
السلیمانیة 16انثىغیدانمباركمحمودیسرىعامحراك الجیل الجدید410120
السلیمانیة 17ذكرصالحاحمدعبدهللازیلوانعامحراك الجیل الجدید411120
السلیمانیة 18ذكرصالحمصطفىحمیدریبازعامحراك الجیل الجدید412120
السلیمانیة 19ذكرعليمحمدامینبھروسعامحراك الجیل الجدید413120
السلیمانیة 20انثىحسنعزیزعليشنةعامحراك الجیل الجدید414120
السلیمانیة 21انثىكاكلعباسداراافین عامحراك الجیل الجدید415120
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السلیمانیة 22ذكرحسینعليحسنمصطفىعامحراك الجیل الجدید416120
السلیمانیة 23ذكرحمھ عليصوفيحمھ امینحسینعامحراك الجیل الجدید417120
السلیمانیة 24ذكرحمھ امینحمة كریمتوفیقسركانعامحراك الجیل الجدید418120
السلیمانیة 25انثىعزیزعليجاللسیفر عامحراك الجیل الجدید419120
السلیمانیة 26ذكرعمرخضرازادئاكوعامحراك الجیل الجدید420120
السلیمانیة1ذكرحسیننادرامینمثنىعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني421175
السلیمانیة2انثىعبدالرحیمعبدالكریمتوفیقناسك عاماالتحاد االسالمي الكوردستاني422175
السلیمانیة3ذكراحمدفرجسلیماننوشیروانعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني423175
السلیمانیة4ذكراحمدسلیمانمحمدفاتحعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني424175
السلیمانیة5ذكرعبدهللامصطفىجودتشیركوعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني425175
السلیمانیة6انثىحسینصالح محمدھھ اللھعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني426175
السلیمانیة7ذكرمحمدحسنحسین لقمانعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني427175
السلیمانیة8ذكرمارفمحمدمارفمحمدعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني428175
السلیمانیة9ذكرحسنبرایممصطفىمحمدعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني429175
السلیمانیة10ذكرمحمدحسنصالح ارسالنعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني430175
السلیمانیة11ذكرطھسعید كمالرؤوف عاماالتحاد االسالمي الكوردستاني431175
السلیمانیة12انثىامامعبدهللاعلينخشینعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني432175
السلیمانیة13ذكرفتاحعبدالمحمدكمالناصحعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني433175
السلیمانیة14انثىروستمعبدهللامحمدنجیبةعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني434175
السلیمانیة1ذكرحسینمحمودكریمریبوارعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة435153
السلیمانیة2انثىعزیزلطیفرحیمخانمعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة436153
السلیمانیة3ذكرناظمحسینسامي ئاريعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة437153
السلیمانیة4ذكرحمة كریممحمدامینیاسینمؤمنعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة438153
السلیمانیة5ذكربایزمصطفىاسماعیلره ھیلعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة439153
السلیمانیة6انثىاسماعیلحسینعليشیرینعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة440153
السلیمانیة7ذكركریماحمدمحمدغریبشیروانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة441153
السلیمانیة8ذكربابةاحمدعبدالرحمانسامانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة442153
السلیمانیة9ذكرقادرتوفیقعلي شوانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة443153
السلیمانیة10انثىسعیدحمھ رحیمعبدالكریمماردینعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة444153
السلیمانیة11ذكرخضرامینعبدهللاعثمانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة445153
السلیمانیة12ذكرمحمدرضا رسولحلميعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة446153
السلیمانیة13ذكرمحمدحسینشفیقحسینعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة447153
السلیمانیة14انثىصدیقمحمدسردارنیكارعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة448153
السلیمانیة15ذكرمحمدغفور حسناركانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة449153
السلیمانیة16ذكررفعتجاللازادریبینعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة450153
السلیمانیة17ذكرامینقادرحاجيلقمانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة451153
السلیمانیة18انثىقاضيعبدهللاصدیقكواللھعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة452153
السلیمانیة19ذكرقادرعليرفعتریبوارعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة453153
السلیمانیة20ذكرامینكریمابوبكرانورعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة454153
السلیمانیة21انثىجمعھغریبعبدالخالقبیریفانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة455153
السلیمانیة22ذكردرویشحمھتوفیقسامانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة456153
السلیمانیة23ذكرمحمدعبدالقادراسماعیلقادر عامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة457153
السلیمانیة24ذكرمحمدرسولابراھیمسھ ربھ ستعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة458153
السلیمانیة25انثىسعیدمحمدكمالشیرینعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة459153
السلیمانیة26ذكراسماعیلرحیمعبدهللارسالنعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة460153
السلیمانیة27ذكرحمھ صالحاحمدصالح نریمانعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة461153
السلیمانیة28ذكرسعیداحمدمحمدامینخالدعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة462153
السلیمانیة29انثىعبدالفتاحمحمدمحمدعليسروة عامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة463153
السلیمانیة30ذكرفقى خضرمحمدعبدهللامحمودعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة464153
السلیمانیة31ذكرعباسعبدهللامحمدھاديعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة465153
السلیمانیة32ذكرخضرتوفیقعبدهللائاكامعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة466153
السلیمانیة33انثىرضاعبدالقادرناصروھبھعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة467153
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السلیمانیة34ذكرمالحمھسلیمخالدعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة468153
السلیمانیة35ذكرمصطفىفرجحمھ طالبازادعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة469153
السلیمانیة36ذكرعزیزابراھیماحمدشمالعامالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة470153
السلیمانیة1ذكرمحمداحمدحمھ رشیداحمد عامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق471104
السلیمانیة2ذكرمحمودسعید محمدامینداراعامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق472104
السلیمانیة3انثىاسماعیلمحمود عبدهللائاشتيعامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق473104
السلیمانیة4ذكرمامھوسوابراھیمعبدهللاعامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق474104
السلیمانیة5ذكرامیناحمد حمھ رشیدصالحعامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق475104
السلیمانیة6ذكركاكھ ویسعبدالرحمنفتاح كامرانعامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق476104
السلیمانیة7انثىعزیزعلي عبدهللاسروة عامالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق477104
السلیمانیة1انثىمصطفىجاللطاھرتانیاعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني478170
السلیمانیة2ذكرمحمدنوريحسین بختیار عامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني479170
السلیمانیة3ذكرفتاحمحمدكریمھوشیار عامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني480170
السلیمانیة4ذكرخدرحسینحمھ صالحاركانعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني481170
السلیمانیة5انثىقادرحمھ حسناحمدبھ یمانعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني482170
السلیمانیة6ذكرمحمودقادرمحمودجبارعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني483170
السلیمانیةنقص وثیقة7عامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني484170
السلیمانیة1انثىمعروفرشیدعبدالمجید شلیرعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق485147
السلیمانیة2انثىرضااحمدكاظمئاویستا عامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق486147
السلیمانیة3انثىمصطفىحمیدمجیدبخشانعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق487147
السلیمانیة4انثىعليصالح نورينسرینعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق488147
السلیمانیة5انثىحسنمحمودحمھ سعیدزیانعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق489147
الوفاق الوطني العراقيالسلیمانیة1ذكرمحمودحسینعثمانسامانعامائتالف الوطنیة490185
الوفاق الوطني العراقيالسلیمانیة2ذكرجمیلخالدمحسن سیروانعامائتالف الوطنیة491185
الوفاق الوطني العراقيالسلیمانیة3انثىعزیزامین احمدزیرینعامائتالف الوطنیة492185
الوفاق الوطني العراقيالسلیمانیة4انثىقادرفرججمالشیرینعامائتالف الوطنیة493185
السلیمانیة1ذكرعبدالقادرصادقمحمدیوسفعامكوران (التغییر)494142
السلیمانیة2ذكرمحمدعليرشیددلشادعامكوران (التغییر)495142
السلیمانیة3انثىاحمدكاكھ خانحمھ نوريكورال عامكوران (التغییر)496142
السلیمانیة4ذكرممندحمدقادرعلي عامكوران (التغییر)497142
السلیمانیة5ذكرمحمدعليوھابمحمودعامكوران (التغییر)498142
السلیمانیة6ذكرمحمدشاكرطاھرحسینعامكوران (التغییر)499142
السلیمانیة7انثىعبدالكریماحمدمحمدرشیدشاناز عامكوران (التغییر)500142
السلیمانیة8ذكرمحمدرسولعليبھ ھروزعامكوران (التغییر)501142
السلیمانیة9ذكررشیدعبدهللارشیدھھ لھ تعامكوران (التغییر)502142
السلیمانیة10ذكرعبدهللافتاحعبدهللاھوشیار عامكوران (التغییر)503142
السلیمانیة11انثىاحمدفتاح محمودبھ ھارعامكوران (التغییر)504142
السلیمانیة12ذكرصالحاحمدمحمدكاملعامكوران (التغییر)505142
السلیمانیة13ذكرمحمودمحمدبكرامینعامكوران (التغییر)506142
السلیمانیة14انثىشریفرشیدمحمدجیمھ نعامكوران (التغییر)507142
السلیمانیة15ذكرعليخوارحمعليكامرانعامكوران (التغییر)508142
السلیمانیة16ذكربرایمحاجيبرایممحمدعامكوران (التغییر)509142
السلیمانیة17انثىامینمحمدكمالجنارعامكوران (التغییر)510142
السلیمانیة18ذكرعليمحمدعثمانعدنانعامكوران (التغییر)511142
السلیمانیة19انثىحمھ امینحمھ طاھرعليزیانعامكوران (التغییر)512142
السلیمانیة20ذكرفتاحقادرمحمودبھ ختیارعامكوران (التغییر)513142
السلیمانیة21ذكرابراھیمقادرابوبكرقادر عامكوران (التغییر)514142
السلیمانیة22ذكرحسینشكرمحمدعليغالبعامكوران (التغییر)515142
السلیمانیة1ذكرسلیمانعبدهللازيرزكارعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني516184
السلیمانیة2انثىمحمدعليمحمدجزاءداناعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني517184
السلیمانیة3ذكرمحمدخدرخدرعمرعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني518184
السلیمانیة4انثىعبدهللانصرهللا حمھ ویسنازعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني519184
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السلیمانیة5ذكرنجم الدینصاحبمحمودئاواتعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني520184
السلیمانیة6ذكرقادرمحي الدینقادرسردارعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني521184
السلیمانیة7ذكرعبدهللاعليعبدهللائارامعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني522184
السلیمانیة8انثىمحي الدینمحموداحمدسوالفعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني523184
السلیمانیة9انثىسعیدوليعبدهللادیبھ عامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني524184
السلیمانیة10ذكرمصطفىمحمدعبدهللاسامانعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني525184
السلیمانیة11ذكرمھ زنمام اغااسماعیلناصر عامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني526184
السلیمانیة12ذكرویس كریممحمدامینریبوارعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني527184
السلیمانیة13انثىرضاعلي ریبوارھیشوعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني528184
السلیمانیة14ذكرمحمدمحمدكریممحمدھھ لكوردعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني529184
السلیمانیة15ذكرصالححمھ حسینصالح دلدارعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني530184
السلیمانیة16ذكرحمھ یوسفحمھ صالحصباح كارزانعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني531184
السلیمانیة17ذكرغفورمحمدصدیقجمالكمالعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني532184
السلیمانیة18ذكرفتاحصوفى ھومرعليمھديعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني533184
السلیمانیة19انثىاحمدحسنعبدالرحمنجمیلةعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني534184
السلیمانیة20ذكررشیدمحمدسعیدسالمریبینعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني535184
السلیمانیة21ذكرمحمدامینرؤوفاحمدبختیار عامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني536184
السلیمانیة22ذكركریممحمدامینسرتیبحسنعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني537184
السلیمانیة23ذكرصالحمحمداحمدكاوهعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني538184
السلیمانیة24انثىصالحاحمدمحمودشكریةعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني539184
السلیمانیة25ذكربیروتعبدهللاعبدهللاواتعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني540184
السلیمانیة26ذكرمحمودعزیزمامھمحمدعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني541184
السلیمانیة27انثىمصطفىقادرطاھرفیانعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني542184
السلیمانیةنقص اضبارة28عامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني543184
السلیمانیةنقص اضبارة29عامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني544184
السلیمانیة30ذكرنادربراخاسنامقعنایتعامالحزب الدیمقراطي الكوردستاني545184
السلیمانیة1انثىرشیدفوزياحسانجوانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني546162
السلیمانیة2ذكرحسنعباسمحمدمیرانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني547162
السلیمانیة3ذكرحمالنقادرمیرزاشیروانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني548162
السلیمانیة4ذكرمحموداحمدكریمفاضلعاماالتحاد الوطني الكوردستاني549162
السلیمانیة5انثىعليفرمانعبدالجباربلیسھعاماالتحاد الوطني الكوردستاني550162
السلیمانیة6ذكرمردانزینلقریقئاراسعاماالتحاد الوطني الكوردستاني551162
السلیمانیة7ذكررضاحسینمنصورعدنانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني552162
السلیمانیة8ذكرمحمودحمھ صالححمھ عليسردارعاماالتحاد الوطني الكوردستاني553162
السلیمانیة9انثىمعروفحسینكریمكلثومعاماالتحاد الوطني الكوردستاني554162
السلیمانیة10ذكرمحمدعليجباربختیار عاماالتحاد الوطني الكوردستاني555162
السلیمانیة11ذكرمحمدفرجصابرسرخیلعاماالتحاد الوطني الكوردستاني556162
السلیمانیة12ذكراحمدرشیدافنديشیرزادعاماالتحاد الوطني الكوردستاني557162
السلیمانیة13انثىمحمدامیناحمدبفراوعاماالتحاد الوطني الكوردستاني558162
السلیمانیة14ذكرفتاحصالح محمدجبارعاماالتحاد الوطني الكوردستاني559162
السلیمانیة15ذكراحمداسماعیلعبدالرحمنھھ لكھ وتعاماالتحاد الوطني الكوردستاني560162
السلیمانیة16ذكرامینمصطفىاحمدغریبعاماالتحاد الوطني الكوردستاني561162
السلیمانیة17انثىعليمصطفىدلیرریزانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني562162
السلیمانیة18ذكرمحمودعليمحموددل نیاعاماالتحاد الوطني الكوردستاني563162
السلیمانیة19ذكرجاسمرشیدعبدالكریمجیاعاماالتحاد الوطني الكوردستاني564162
السلیمانیة20ذكرحسنمیرزاعبدالرحمنزه رده شتعاماالتحاد الوطني الكوردستاني565162
السلیمانیة21انثىمحمودخدرمحموداره زوعاماالتحاد الوطني الكوردستاني566162
السلیمانیة22ذكرنامدارصالح محمدفریدونعاماالتحاد الوطني الكوردستاني567162
السلیمانیة23ذكرمحمودكریمنامقشمالعاماالتحاد الوطني الكوردستاني568162
السلیمانیة24ذكرفتاحاحمدابراھیممصطفىعاماالتحاد الوطني الكوردستاني569162
السلیمانیة25انثىخضرمحمدمصطفىشیرازعاماالتحاد الوطني الكوردستاني570162
السلیمانیة26ذكرعليمیكةامینوھابعاماالتحاد الوطني الكوردستاني571162
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السلیمانیة27ذكرعزیزاحمدمجیدشابازعاماالتحاد الوطني الكوردستاني572162
السلیمانیة28ذكرعزیزكریماحمدمحمدعاماالتحاد الوطني الكوردستاني573162
السلیمانیة29انثىعلياسماعیلعبدهللائاشتيعاماالتحاد الوطني الكوردستاني574162
السلیمانیة30ذكراورحمانخدرحمدرزكارعاماالتحاد الوطني الكوردستاني575162
السلیمانیة31ذكرالىاحمدالىحسنعاماالتحاد الوطني الكوردستاني576162
السلیمانیة32ذكركریمعليبیستونزاناعاماالتحاد الوطني الكوردستاني577162
السلیمانیة33انثىحسینرشیدعليالنةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني578162
السلیمانیة34ذكراغارسولخضرحمدامینطھعاماالتحاد الوطني الكوردستاني579162
السلیمانیة35ذكرمحمدامینحمھ امینمحمدریبوارعاماالتحاد الوطني الكوردستاني580162
السلیمانیة36ذكرحمھ امینصالح عبدهللاعطاعاماالتحاد الوطني الكوردستاني581162
تحالف النصرالسلیمانیةمشمول ٧١٨ في1٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف النصر582158
تحالف النصرالسلیمانیةمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-1٢٠١٨عامائتالف النصر583158
تحالف النصرالسلیمانیة2انثىعبدهللانوريعبدهللاژیانعامائتالف النصر584158
تحالف النصرالسلیمانیة3ذكرمحمدسعیدمحمدنوريسیف الدینمحمدنوريعامائتالف النصر585158
تحالف النصرالسلیمانیة4ذكرعارفعبدهللارشیدابراھیمعامائتالف النصر586158
تحالف النصرالسلیمانیة5ذكرمحمدمحمودحبیببكرعامائتالف النصر587158
تحالف النصرالسلیمانیة6ذكرعبدالرحمنصالح عبدهللامیدعامائتالف النصر588158
تحالف النصرالسلیمانیة7ذكرعليزورابرشیدشادمانعامائتالف النصر589158
تحالف النصرالسلیمانیة8انثىصالحمحمداكرمثائرهعامائتالف النصر590158
تحالف النصرالسلیمانیة9انثىامینرحیمرشیدشیانعامائتالف النصر591158
تحالف النصرالسلیمانیة10ذكریوسفعبدالقادراسماعیلعمادعامائتالف النصر592158
حزب المشروع العربي في العراقدیالى1انثىمانعمنھلزیدناھدةالعامھتحالف القرار العراقي593168
حزب للعراق متحدوندیالى2ذكرعبدهللاخیزرانحبیب عامرالعامھتحالف القرار العراقي594168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى3ذكرمحمدابراھیممظھراحمدالعامھتحالف القرار العراقي595168
الحق الوطنيدیالى4ذكریوسفیعكوبسلمانعامرالعامھتحالف القرار العراقي596168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى5انثىعلیويحسینخلفنجاةالعامھتحالف القرار العراقي597168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى6ذكرجاسمنصیفصبحيعامرالعامھتحالف القرار العراقي598168
حزب للعراق متحدوندیالى7ذكرمحمدمجیدعبدحسینالعامھتحالف القرار العراقي599168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى8ذكرجاسماسماعیلجاسمرعدالعامھتحالف القرار العراقي600168
حزب للعراق متحدوندیالى9انثىیوسفاحمدطھشیماءالعامھتحالف القرار العراقي601168
الغد العراقي دیالى10ذكرخلیلصالحقتیبةمحمدالعامھتحالف القرار العراقي602168
الغد العراقي دیالى11ذكرصالحعبدهللا محمدصالحالعامھتحالف القرار العراقي603168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى12ذكرخلفصالحمعنمضرالعامھتحالف القرار العراقي604168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى13ذكرعبدهللاعبد علوانحسامالعامھتحالف القرار العراقي605168
حزب للعراق متحدوندیالى14انثىخمیسمحمدھاشمرفلالعامھتحالف القرار العراقي606168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى15ذكرعیسىخلیلاسماعیلخالدالعامھتحالف القرار العراقي607168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى16ذكرحسنیاسینعبودابراھیمالعامھتحالف القرار العراقي608168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى17ذكرشلبھعبدهللا نجمعبدهللالعامھتحالف القرار العراقي609168
الغد العراقي دیالى18ذكرلفتھجاسمعبدالجبارمحمدالعامھتحالف القرار العراقي610168
الحق الوطنيدیالى19ذكرخمیسنعمانسلیمانداودالعامھتحالف القرار العراقي611168
اتحاد صالح الدیندیالى20ذكرمحمدحسنزیدلیثالعامھتحالف القرار العراقي612168
حزب المجد العراقيدیالى21انثىمحیمیدعارفابراھیمایمانالعامھتحالف القرار العراقي613168
حزب للعراق متحدوندیالى22انثىعلي ناجياسماعیلشیماءالعامھتحالف القرار العراقي614168
الغد العراقي دیالى23انثىعبدهللانجمخیريسوسنالعامھتحالف القرار العراقي615168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى24انثىطلفححسنمجیدحنانالعامھتحالف القرار العراقي616168
حزب المجد العراقيدیالى25ذكرحماديعباسخضیرشاھرالعامھتحالف القرار العراقي617168
الحق الوطنيدیالى26ذكرخلفاحمدمحمودضرغامالعامھتحالف القرار العراقي618168
الغد العراقي دیالى27ذكرحسینعليمخیبرخالدالعامھتحالف القرار العراقي619168
حزب المشروع العربي في العراقدیالى28ذكرسلمانحسینغزیزعمرالعامھتحالف القرار العراقي620168
دیالى1ذكرسلیمانقاسمعباسمناضلعامحراك الجیل الجدید621120
دیالى2انثىعليقاسمعباسرابعةعامحراك الجیل الجدید622120
دیالى3ذكریونسمحمدقدوريتوفیقعامحراك الجیل الجدید623120
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دیالى4ذكرمحمدعیسىعبدالجلیلرائدعامحراك الجیل الجدید624120
دیالى5ذكرمحمدنوروزغضباندلشادعامحراك الجیل الجدید625120
دیالىشاغر6عامحراك الجیل الجدید626120
دیالى7انثىیوسفمحسنصاحبحالعامحراك الجیل الجدید627120
حزب االستقامةدیالى1ذكرحسونعبدهللاكاظمبرھانعامسائرون628156
حزب االستقامةدیالى2ذكرمحمدكاظمعبدالرحیممھناعامسائرون629156
شباب للتغییردیالى3ذكرعمرانعبدعليعبدالكریمحسامعامسائرون630156
حزب االستقامةدیالى4انثىحسنعبدمجیدتغریدعامسائرون631156
حزب االستقامةدیالى5ذكرمحمدجاسمجوادموفقعامسائرون632156
الحزب الشیوعيدیالى6ذكراسماعیلمحمدعباسعبداللطیفعامسائرون633156
شباب للتغییردیالىمحذوف داخلیة7عامسائرون634156
حزب االستقامةدیالى8انثىعبدالمجیدثابتعصامرلىعامسائرون635156
الحزب الشیوعيدیالى9ذكرحسینابراھیماحمدعبدالمطلبعامسائرون636156
حزب االستقامةدیالى10ذكرسلمانحمدانعباسمحمدعامسائرون637156
التجمع الجمھوريدیالىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-11٢٠١٨عامسائرون638156
الحزب الشیوعيدیالى12انثىمحمدجاسمنجاحوالءعامسائرون639156
شباب للتغییردیالى13ذكرزدانعبدكاملایادعامسائرون640156
حزب االستقامةدیالى14ذكرعلیويكریفعھادي صافي عامسائرون641156
حزب االستقامةدیالى15انثىداود جمعة داود اعتماد عامسائرون642156
شباب للتغییردیالى16انثى علي جمعة مطشر  ساجدة عامسائرون643156
شباب للتغییردیالى17ذكرعلي حمود اسماعیل صبري عامسائرون644156
حزب االستقامةدیالى18ذكراسماعیلسبتياحمدعبدالرسولعامسائرون645156
الحزب الشیوعيدیالى19ذكرحسین محمداسد عبداللطیف عامسائرون646156
حزب االستقامةدیالى20انثىعبدعلي مھدي حسن ھوازن عامسائرون647156
التجمع الجمھوريدیالى21ذكرحسنحنتوشعبدالحسینحیدرعامسائرون648156
حزب االستقامةدیالى22ذكرعليحسن عليعامسائرون649156
الحزب الشیوعيدیالى23ذكرحسناحمدجعفرعبدالكریمعامسائرون650156
حزب االستقامةدیالى24انثىحمیديعبدهللاعدنانیاسمینعامسائرون651156
حزب االستقامةدیالى25ذكراحمدخورشیدمحمدجاسمعامسائرون652156
حزب االستقامةدیالى26انثىجدوعمدبابراھیمشعالنعامسائرون653156
حزب االستقامةدیالى27ذكرخفیفمجیدفرحانصادق عامسائرون654156
شباب للتغییردیالى28انثىمحمدمحمودشاكروسنعامسائرون655156
دیالى1ذكركریماحمدمحمدصالحشیركوعاماالتحاد الوطني الكوردستاني656162
دیالى2ذكرعليمحمدعليكریمعاماالتحاد الوطني الكوردستاني657162
دیالى3ذكرشرفاحمدعیسىمسلمعاماالتحاد الوطني الكوردستاني658162
دیالى4انثىعليكرممنصورسوزانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني659162
دیالى5ذكراسماعیلعلياحمدمؤیدعاماالتحاد الوطني الكوردستاني660162
دیالى6ذكرمتىخدامرادابراھیمخلیلعاماالتحاد الوطني الكوردستاني661162
دیالى7ذكرمحمدمحمودكریماسماعیلعاماالتحاد الوطني الكوردستاني662162
دیالى8انثىفتح هللافرجمحمدناجحةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني663162
دیالى9ذكركرمرضاابراھیماسماعیلعاماالتحاد الوطني الكوردستاني664162
دیالى10ذكررضاصالحاحمدشھابعاماالتحاد الوطني الكوردستاني665162
دیالىشاغر11عاماالتحاد الوطني الكوردستاني666162
دیالى12انثىحسینحسنمحمدافینعاماالتحاد الوطني الكوردستاني667162
دیالى13ذكربھراموليعزالدیناحمدعاماالتحاد الوطني الكوردستاني668162
دیالى14ذكرهللا مرادحسنعليسورانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني669162
دیالى15ذكرمحمدعليمحمودندیمصباحسالمعاماالتحاد الوطني الكوردستاني670162
دیالى16انثىقاسمبشیرعلي محمدفلایرعاماالتحاد الوطني الكوردستاني671162
دیالى17ذكرعباسابراھیمجلیلریاضعاماالتحاد الوطني الكوردستاني672162
دیالىشاغر18عاماالتحاد الوطني الكوردستاني673162
دیالى19ذكرمحمدمیرزاعباسفرمانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني674162
دیالى20انثىقوليكشكولسلمانصدیقةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني675162
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دیالى21ذكرشرفجاسمنصیفھاديعاماالتحاد الوطني الكوردستاني676162
دیالىشاغر22عاماالتحاد الوطني الكوردستاني677162
دیالى23ذكرعبدهللافتاحمحمدسردارعاماالتحاد الوطني الكوردستاني678162
دیالى24انثىوحیداحتاجةعليوئامعاماالتحاد الوطني الكوردستاني679162
دیالى25ذكرمصطفىشوكتاحمدایدنعاماالتحاد الوطني الكوردستاني680162
دیالى26انثىمرادمحمداسماعیل فلایرعاماالتحاد الوطني الكوردستاني681162
دیالى1ذكرعليمرادبیروليكاظمعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني682184
دیالى2ذكرامیناحمدرفعتعامرعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني683184
دیالى3ذكرسلیمسمینمحمدنزارعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني684184
دیالى4انثىحسیناسدجاسمتریفةعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني685184
دیالى5ذكراحمدمحمودابراھیمجلیلعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني686184
دیالى6ذكرامینصفرعباسعادلعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني687184
دیالى7ذكراحمدعبدهللاجلیلعمادعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني688184
دیالى8انثىمامھ خانوسینعادلشیالنعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني689184
دیالى9ذكرقادرعليمحمدخلیلعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني690184
دیالى10ذكرحمھ مرادھواساحمدابراھیمعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني691184
دیالى11ذكرعباسعبدهللاسعدهللاعرفانعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني692184
دیالى12انثىامینغفورمحمودجوانعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني693184
دیالى13ذكرحیدروليرشیدعباس عامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني694184
دیالى14ذكرشمس هللاكمرسلمانخالدعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني695184
دیالى15انثىمحمدحسنعدنانھدىعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني696184
دیالىنقص وثیقة 16عامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني697184
حزب الحلدیالى1ذكرحمودجسامیاسینطھعامدیالى التحدي698148
حزب الحلدیالى2ذكرعباسشیاعناظمحسامعامدیالى التحدي699148
حزب الحلدیالى3ذكررشیداحمدعليایادعامدیالى التحدي700148
حزب الوفاءدیالى4انثىعبدهللاحسینحكمتشیماءعامدیالى التحدي701148
حزب الوفاءدیالى5ذكروحشقنبرابراھیمفراتعامدیالى التحدي702148
حزب الحلدیالى6ذكراجمدحمیدمجیدطاللعامدیالى التحدي703148
حزب الحلدیالى7ذكراسماعیلوليطھكوانعامدیالى التحدي704148
حزب الحلدیالى8انثىاسماعیلعبود حسینریمانعامدیالى التحدي705148
حزب الحلدیالى9ذكرمحمدسلمانسالمعمادعامدیالى التحدي706148
حزب الحلدیالى10ذكرمنصورجارهللاكاملعبدالسالمعامدیالى التحدي707148
حزب الحلدیالى11ذكرمحمدصالحابراھیمفیصلعامدیالى التحدي708148
حزب الحلدیالى12انثىامینفاضلصالحعفافعامدیالى التحدي709148
حزب الحلدیالى13ذكرفرجخلفعبدخالدعامدیالى التحدي710148
حزب الحلدیالى14ذكرجساممحمودجدوعسمیرعامدیالى التحدي711148
حزب الحلدیالى15ذكرمرعيعیاشاحمدمحمدعامدیالى التحدي712148
حزب الحلدیالى16انثىجارهللاعباسزیدزینة عامدیالى التحدي713148
حزب الحلدیالى17ذكرعليجبارةعبودعالءعامدیالى التحدي714148
حزب الحلدیالى18ذكرجوادغناويعدنانغسانعامدیالى التحدي715148
حزب الحلدیالى19ذكربكتاشعلوانمحمدمروانعامدیالى التحدي716148
حزب الحلدیالى20انثىوھیبرزوقيجاسمسمیعةعامدیالى التحدي717148
حزب الحلدیالى21ذكرسعدخطیبذیبانمحمودعامدیالى التحدي718148
حزب الحلدیالى22ذكرمحمدكرجيحسن عدنانعامدیالى التحدي719148
حزب الحلدیالى23ذكرجديحسنفرحانمحمودعامدیالى التحدي720148
حزب الوفاءدیالى24انثىعلیويحسینضامنفرحعامدیالى التحدي721148
حزب الحلدیالى25ذكرعباسباقرحكمتحامدعامدیالى التحدي722148
حزب الحلدیالى26ذكرنصیفخماسفاروقعمرعامدیالى التحدي723148
حزب الوفاءدیالى27انثىحسنعبدمجیدلقاءعامدیالى التحدي724148
حزب الحلدیالى28ذكرفرجعباسمحمدابراھیمعامدیالى التحدي725148
تجمع العزة الوطنيدیالى1ذكرشاھیناحمدمحمدعبدالمجیدعامتضامن726171
امل العراقیة المستقلةدیالى2ذكرحمدطھمحمدولیدعامتضامن727171
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تجمع العزة الوطنيدیالى3ذكرمخیبرمحمودنعمانناطقعامتضامن728171
امل العراقیة المستقلةدیالى4ذكرحسناحمدشھاب رعدعامتضامن729171
امل العراقیة المستقلةدیالى5ذكرعبدالرزاقفاضلعبدالخالققصيعامتضامن730171
تجمع العزة الوطنيدیالى6ذكرابراھیمصالحیاسینعبدعامتضامن731171
تجمع العزة الوطنيدیالى7ذكراحمدعطیةناصرعالءعامتضامن732171
تجمع العزة الوطنيدیالى8ذكرصالحمھديسلمانعليعامتضامن733171
العراق ھویتنادیالى9انثىفلیححنینناصرامیرةعامتضامن734171
العراق ھویتنادیالى10ذكرحسینمحمدعبدهللاعبدالرحمنعامتضامن735171
امل العراقیة المستقلةدیالى11ذكرجوادحیدراسد ماجدعامتضامن736171
تجمع العزة الوطنيدیالى12ذكرحماديعبدالھاديعبدالودودوائلعامتضامن737171
امل العراقیة المستقلةدیالى13انثىرسولرحمنرحیمسوزانعامتضامن738171
تجمع العزة الوطنيدیالى14ذكراحمدفاضلمحمدضیاءعامتضامن739171
تجمع العزة الوطنيدیالى15ذكرمحمودعاشورقدوريجمالعامتضامن740171
امل العراقیة المستقلةدیالى16ذكریوسفابراھیمحمیدمجیدعامتضامن741171
امل العراقیة المستقلةدیالى17انثىعباسنجممخیبرغصونعامتضامن742171
تجمع العزة الوطنيدیالى18انثىحسینعبدالرزاقعصامصباعامتضامن743171
تجمع العزة الوطنيدیالى19انثىمحسنعباسخضیرجواھرعامتضامن744171
امل العراقیة المستقلةدیالى20ذكرعبدالحمیدصعبعبداالمیرساجدعامتضامن745171
تجمع العزة الوطنيدیالى21ذكرمحمودامینمحمدعمارعامتضامن746171
العراق ھویتنادیالى22ذكرزوینكاملمحمدعباس عامتضامن747171
امل العراقیة المستقلةدیالى23انثىجاسملطیفسمیرھیفاءعامتضامن748171
تجمع العزة الوطنيدیالى24ذكرحمیديجاسمخالدولھانعامتضامن749171
تجمع العزة الوطنيدیالى25ذكرابراھیمخلیلاحمدعبدالكریمعامتضامن750171
تجمع العزة الوطنيدیالى26ذكرخلیلحمود ابراھیمستارعامتضامن751171
العراق ھویتنادیالى27انثىمھديجمیلمنذروجدانعامتضامن752171
امل العراقیة المستقلةدیالى28ذكرسلمانخالدعدنانغسانعامتضامن753171
ً للقانوندیالى1ذكرسلمانالماسفارسرعدعامائتالف دولة القانون754152 معا
ً للقانوندیالىمشمول ٧١٨ في2٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف دولة القانون755152 معا
تجمع امناء بلدنادیالى3ذكراحمدحسینعليعبدهللاعامائتالف دولة القانون756152
ً للقانوندیالى4ذكرمحمدمحمودعبدالحسیننزارعامائتالف دولة القانون757152 معا
ً للقانوندیالى5ذكرھنديمجیدغیدانمجیدعامائتالف دولة القانون758152 معا
دعاة االسالمدیالى6ذكرشبیبمجیدحمیدسعدعامائتالف دولة القانون759152
ً للقانوندیالى7ذكراسماعیلمنصورمحمدبالسمعامائتالف دولة القانون760152 معا
ً للقانوندیالى8انثىصالحعليمجديخدیجةعامائتالف دولة القانون761152 معا
ً للقانوندیالى9انثىسلمانعليمحمودایمانعامائتالف دولة القانون762152 معا
ً للقانوندیالى10ذكرمھیھيصیھودمحسنحسنعامائتالف دولة القانون763152 معا
ً للقانوندیالى11انثىمحمدعباسموسىندىعامائتالف دولة القانون764152 معا
ً للقانوندیالى12انثىجوادمحمدصالحجنانعامائتالف دولة القانون765152 معا
ً للقانوندیالى13ذكرعليحسینعبدالنبيجعفرعامائتالف دولة القانون766152 معا
ً للقانوندیالى14ذكرمحمدسلمانقمبریحیىعامائتالف دولة القانون767152 معا
دعاة االسالمدیالى15ذكرحسینكاظمكریمحمیدعامائتالف دولة القانون768152
ً للقانوندیالى16ذكرلفتةخمیسعلياحمدعامائتالف دولة القانون769152 معا
ً للقانوندیالى17ذكروسميخلفمحمودمنعمعامائتالف دولة القانون770152 معا
تیار الوسطدیالى18ذكرحسینھاشمیونسزھیرعامائتالف دولة القانون771152
ً للقانوندیالىمشمول ٧٠٦ في19١٩/٣/٢٠١٨عامائتالف دولة القانون772152 معا
ً للقانوندیالى20ذكرعاديمصطافعبدمحمدعامائتالف دولة القانون773152 معا
ً للقانوندیالى21ذكرعبدحمدفائقغسانعامائتالف دولة القانون774152 معا
ً للقانوندیالى22ذكرمھديبدرعليطھعامائتالف دولة القانون775152 معا
ً للقانوندیالى23انثىابراھیمعليعباسعبیرعامائتالف دولة القانون776152 معا
ً للقانوندیالى24ذكرزغیرحمدانمحمدعالءالدینعامائتالف دولة القانون777152 معا
ً للقانوندیالى25انثىداود معیديعبدالحسینندىعامائتالف دولة القانون778152 معا
دعاة االسالمدیالى26انثىعبدحسینوھاببیانعامائتالف دولة القانون779152

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


دعاة االسالمدیالى27ذكرسالمحسنعبداالمیرحسینعامائتالف دولة القانون780152
ً للقانوندیالى28ذكرمحمدمیخانحمزةرضاعامائتالف دولة القانون781152 معا
دیالى1ذكرحسنعبدمحمدفراتعامتیار الحكمة الوطني782118
دیالى2ذكرجعفرقاسمعبد االمیراسعدعامتیار الحكمة الوطني783118
دیالى3ذكرعباسمحمودعليماھرعامتیار الحكمة الوطني784118
دیالى4ذكرعليكاظمطھعليعامتیار الحكمة الوطني785118
دیالى5ذكرراضيعاصيمحمدجاسمعامتیار الحكمة الوطني786118
دیالى6ذكرسلمانتوفیقعوادحیدرعامتیار الحكمة الوطني787118
دیالى7ذكرعبدالحسنفاضلقتیبةعامتیار الحكمة الوطني788118
دیالى8ذكروليعباسخضیرحیدرعامتیار الحكمة الوطني789118
دیالى9ذكرعایشبریسمصباروسامعامتیار الحكمة الوطني790118
دیالى10ذكرجار هللارشیدحسن فالحعامتیار الحكمة الوطني791118
دیالى11انثىمحمدجاسمجوادعطاردعامتیار الحكمة الوطني792118
دیالى12ذكرحاجمحسینطاھرعبدالرسولعامتیار الحكمة الوطني793118
دیالى13انثىبیجعبدعادلاثمارعامتیار الحكمة الوطني794118
دیالى14ذكراحمدحمیدعبد الستارھیثمعامتیار الحكمة الوطني795118
دیالى15ذكرجرفجدوعمھديطھعامتیار الحكمة الوطني796118
دیالى16ذكرحسینمحمدعبدالوھابباسلعامتیار الحكمة الوطني797118
دیالى17انثىشمخيكشیشعبداالمیرسارةعامتیار الحكمة الوطني798118
دیالى18ذكرباقرمھديكاظمفائقعامتیار الحكمة الوطني799118
دیالى19ذكرمخیلفرحمانرشیدعامرعامتیار الحكمة الوطني800118
دیالى20ذكرجاسمنصیفعبدالوھابقتیبةعامتیار الحكمة الوطني801118
دیالى21ذكرشامرمرادجانيسعدعامتیار الحكمة الوطني802118
دیالى22ذكرمحمدجوامیرحسن سالمعامتیار الحكمة الوطني803118
دیالى23انثىجبارةطارشسعديلمیاءعامتیار الحكمة الوطني804118
دیالى24ذكرسلیمعبدهللانجمعقیلعامتیار الحكمة الوطني805118
دیالى25ذكرسرحانمحمدمطشر  محمدعامتیار الحكمة الوطني806118
دیالى26انثىداود ابراھیمخلیلیسرىعامتیار الحكمة الوطني807118
دیالى27انثىاكبرابراھیمخلیلدنیاعامتیار الحكمة الوطني808118
دیالى28انثىحماديعبدهللانجماسیلعامتیار الحكمة الوطني809118
دیالى1ذكرحسینناصرجاسمسعدعامحزب الداعي810129
دیالى2ذكرمحمدجاسمابراھیمعبدالكریمعامحزب الداعي811129
دیالى3ذكرامیليفاضلوليظاھرعامحزب الداعي812129
دیالى4انثىحسینناجيستارشذىعامحزب الداعي813129
دیالى5ذكرمھديمحمدجاسماسعدعامحزب الداعي814129
دیالى6ذكرحسینحمیدیاسینصالحعامحزب الداعي815129
دیالى7ذكرعليحسننوريعصامعامحزب الداعي816129
دیالى8انثىصالحمھديعبدالصاحبزھراءعامحزب الداعي817129
دیالى9ذكرجوادعليحسن فالحعامحزب الداعي818129
دیالى10ذكرعبیدسعیداحمدحیدرعامحزب الداعي819129
دیالى11ذكرمھديجوادعليیوسفعامحزب الداعي820129
دیالى12انثىعليعباسعلينھضةعامحزب الداعي821129
دیالى13ذكرعباسفاضلعبدهللامحمدعامحزب الداعي822129
دیالى14ذكرصالحعبدالحسینعبداالمیرمحمدعامحزب الداعي823129
دیالى15انثىمحمودشكرجعفرشھلةعامحزب الداعي824129
دیالى16ذكرمحمدكریمعليمحمدعامحزب الداعي825129
دیالى17انثىمجیداحمدخلیلطیبةعامحزب الداعي826129
دیالى18ذكرطھشكرفاضلشكرعامحزب الداعي827129
حزب االتفاق الوطني العراقيدیالى1ذكرسعدهللافاضلحامدمحمدعامتمدن828136
حزب االتفاق الوطني العراقيدیالى2انثىبكرنافعمصطفىسناءعامتمدن829136
حزب االتفاق الوطني العراقيدیالى3ذكرثوینيعليعمركریمعامتمدن830136
حزب الشعب لالصالحدیالى4انثىحسنمحمدصبرينھضةعامتمدن831136
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حزب االتفاق الوطني العراقيدیالى5ذكرمطلكمنھلحسینوسامعامتمدن832136
حزب االتفاق الوطني العراقيدیالى6انثىصالحعبداحمداالءعامتمدن833136
حزب االتفاق الوطني العراقيدیالىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-7٢٠١٨عامتمدن834136
التحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالةدیالى1انثىخاوربراخاسالماساخالصعاملیستى نیشتمان835183
حركة التغییر كوراندیالى2ذكرحسنمحمدولیدمحمدعاملیستى نیشتمان836183
التحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالةدیالى3ذكرعزیزعباسغازيعليعاملیستى نیشتمان837183
حركة التغییر كوراندیالى4انثىابراھیممحمدعبدهللانازكعاملیستى نیشتمان838183
التحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالةدیالى5ذكرمبارككریممحمدمحمودعاملیستى نیشتمان839183
دیالى1ذكرحسینعباسمحمد علياحمدعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني840170
دیالى2انثىاحمدصفرحسونياملعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني841170
دیالى3ذكرقھرماناكبرجوامیرجمالعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني842170
دیالى1ذكركل محمدصالحمحمدحمیدعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق843147
دیالى2ذكرمجیدمحمودكمالعبدالمجیدعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق844147
دیالى3انثىعزیزحسنسعیدحنیفةعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق845147
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى1ذكرخمیسحسینكشكولجاللعامالتحالف المدني الدیمقراطي846106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى2ذكرحسینناصرمنذرحیدرعامالتحالف المدني الدیمقراطي847106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى3ذكرعبدمحمدسالماحمدعامالتحالف المدني الدیمقراطي848106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى4انثىرضامحمدیاسینخیریةعامالتحالف المدني الدیمقراطي849106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى5ذكرمحمدعزیزحسن جھادعامالتحالف المدني الدیمقراطي850106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى6ذكرعبیدخلیلعبدالستارخزعلعامالتحالف المدني الدیمقراطي851106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى7ذكراحمدتوفیقمحمودزاھرعامالتحالف المدني الدیمقراطي852106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى8انثىحسینفاضلعباسمدیحةعامالتحالف المدني الدیمقراطي853106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى9ذكرحمدعليعزیزعبدالجبارعامالتحالف المدني الدیمقراطي854106
المبادرة الوطنیة/ موطنيدیالى10ذكرحسنمحمدیوسفطھعامالتحالف المدني الدیمقراطي855106
دیالى1ذكرمنصوركریماحمدمحمدعامالجبھة الفیلیة856108
دیالى2ذكراكبرعليعبدالحسینعليعامالجبھة الفیلیة857108
دیالى3ذكرماماخاناسدخدایخشمجیدعامالجبھة الفیلیة858108
دیالىشاغر4عامالجبھة الفیلیة859108
دیالى5انثىحمھ خانمحمدجاسمدینھعامالجبھة الفیلیة860108
دیالى1ذكرداود حسنیحیىعقیلعامتجمع عراقیون للتغییر861119
دیالى2ذكرخمیساسماعیلماجداركانعامتجمع عراقیون للتغییر862119
دیالى3ذكرعبدالرحمنعبدالقادرصالحاكرمعامتجمع عراقیون للتغییر863119
دیالى4انثىحسنعباسعبدالكریمذكرىعامتجمع عراقیون للتغییر864119
دیالى5ذكراسماعیلمحمدجاسمولیدعامتجمع عراقیون للتغییر865119
دیالى6انثىعباسمحمدزھیرفاتنعامتجمع عراقیون للتغییر866119
دیالى1ذكركشكولحسنعبدحاتمعامجبھة الصالحون867130
دیالى2ذكرخلفعلواناحمدسنانعامجبھة الصالحون868130
دیالى3ذكرموسىمحمدماجدمؤیدعامجبھة الصالحون869130
دیالى4انثىعليعبدحمیداسراءعامجبھة الصالحون870130
ائتالف النصردیالى1ذكرعليعبدهللاعباسریاضعامائتالف النصر871158
ائتالف النصردیالى2ذكرداود عبداالمیرحكمتفوازعامائتالف النصر872158
ائتالف النصردیالى3ذكرعباسعبود سعدریثعامائتالف النصر873158
ائتالف النصردیالى4ذكرجعفرصادقعبدالعزیزعزیزعامائتالف النصر874158
ائتالف النصردیالى5ذكرعباسفاضلعبدالحسنفاضلعامائتالف النصر875158
ائتالف النصردیالى6انثىعزیزقادر صالحفارسةعامائتالف النصر876158
ائتالف النصردیالى7انثىاحمدعنادتلفاناسراءعامائتالف النصر877158
ائتالف النصردیالى8ذكرھاديكریممھديمحمدعامائتالف النصر878158
ائتالف النصردیالى9ذكرمسعودرشیدصبريزكيعامائتالف النصر879158
ائتالف النصردیالى10ذكرعليحسینعبدالرحمنعمارعامائتالف النصر880158
ائتالف النصردیالى11انثىجوادكعودفاضلسمیعةعامائتالف النصر881158
ائتالف النصردیالى12ذكرحسنعبدالحسینعليكاظمعامائتالف النصر882158
ائتالف النصردیالى13ذكرجوادعبدجوادحیدرعامائتالف النصر883158
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ائتالف النصردیالى14ذكرطالبابراھیمعبدحمیدعامائتالف النصر884158
ائتالف النصردیالى15انثىحسینكاظمعیدانھناءعامائتالف النصر885158
ائتالف النصردیالى16ذكرعطیةصدامھاشمعديعامائتالف النصر886158
ائتالف النصردیالىشاغر17عامائتالف النصر887158
ائتالف النصردیالى18ذكرخضیریاسیناحمدوسامعامائتالف النصر888158
ائتالف النصردیالى19ذكرخضیركریمابراھیمفراسعامائتالف النصر889158
ائتالف النصردیالى20انثىرشیدعبدهللاعبدالھاديمنىعامائتالف النصر890158
دیالى1ذكروریرفرحانعبدالرضاسعدونعامحزب الیقین الوطني891127
دیالى2ذكرمضعننایفاحمدیوسفعامحزب الیقین الوطني892127
دیالى3انثىمحمودعبدالرزاقنجیببشرىعامحزب الیقین الوطني893127
كتلة معا للقانونالمثنى1ذكرمحمد االسدينور عليھادي عدنان عامائتالف دولة القانون894152
كتلة معا للقانونالمثنى2ذكرعاصيابو حسنةراضيرسولعامائتالف دولة القانون895152
حركة النور االنتفاضة والتغییرالمثنى3ذكرسادودعبدالكریمعبدهللاصباح عامائتالف دولة القانون896152
كتلة معا للقانونالمثنى4انثىعوفيجودةمنفيخولةعامائتالف دولة القانون897152
حركة البشائر الشبابیةالمثنى5انثىعبدعليمحسنقاسمبیادرعامائتالف دولة القانون898152
كتلة معا للقانونالمثنى6ذكرطوالةمریح كاظمجواد عامائتالف دولة القانون899152
كتلة معا للقانونالمثنى7ذكرساجتمحمودمطشرمجبلعامائتالف دولة القانون900152
كتلة معا للقانونالمثنى8انثىابوخشةعبدالحسنفاضلوفاء عامائتالف دولة القانون901152
كتلة معا للقانونالمثنى9ذكرحربيسوتروذرةسالمعامائتالف دولة القانون902152
دعاة االسالم / تنظیم العراقالمثنى10ذكرجاسمعبدالكریمعليبشار عامائتالف دولة القانون903152
كتلة معا للقانونالمثنى11ذكرفیاضمھیديھادي حسنعامائتالف دولة القانون904152
دعاة االسالم / تنظیم العراقالمثنى12انثىفرحانجاليحسینسناءعامائتالف دولة القانون905152
تیار الثقافي الوطنيالمثنى13ذكرعليمصطفىمحمدمازنعامائتالف دولة القانون906152
كتلة معا للقانونالمثنى14ذكرحبیبعبدالجبارعطیةرافد عامائتالف دولة القانون907152
المثنى1ذكرعدابعبداشيساريفالحعامتیار الحكمة الوطني908118
المثنى2ذكرعبیدجویجصغیرقابلعامتیار الحكمة الوطني909118
المثنى3ذكرحمودصالححسنریاضعامتیار الحكمة الوطني910118
المثنى4انثىعبدالنبيمیزرواديخدیجةعامتیار الحكمة الوطني911118
المثنى5ذكرحمودمزھركریمجواد عامتیار الحكمة الوطني912118
المثنى6ذكرمحمد  صاللمرزوكاحمدعامتیار الحكمة الوطني913118
المثنى7ذكرمحسنعبدالحسینجابرقاسمعامتیار الحكمة الوطني914118
المثنى8انثىشاھرحسینناصرفاطمةعامتیار الحكمة الوطني915118
المثنى9ذكرشمرجویرمنیصبحسینعامتیار الحكمة الوطني916118
المثنى10ذكرحسنابراھیمافوینفریقعامتیار الحكمة الوطني917118
المثنى11ذكرجاسمعليمحموداسعدعامتیار الحكمة الوطني918118
المثنى12انثىمحمد ناظم وفیقمنارعامتیار الحكمة الوطني919118
المثنى13ذكرصالحمھديحسینعالءعامتیار الحكمة الوطني920118
المثنى14انثىجابرصاحبمحمداسماءعامتیار الحكمة الوطني921118
المثنى1ذكرعبودصبارحسینعلي عام البناء واالصالح922110
المثنى2ذكرریسخضیرحسنمحمد عام البناء واالصالح923110
المثنى3ذكركاظمكریمسعودياحمدعام البناء واالصالح924110
المثنى4انثىوناسساجتكریمزینبعام البناء واالصالح925110
المثنى5ذكرمجیبلكریمصكبانفاھم عام البناء واالصالح926110
االستقامةالمثنى1ذكرسایحغیاضعبدهللالفتةعامسائرون927156
االستقامةالمثنى2انثىفازعخشانخزعلباسمعامسائرون928156
االستقامةالمثنى3ذكركسارشاني عبیدسعران عامسائرون929156
االستقامةالمثنى4انثىخضرباقرمطشرھناء عامسائرون930156
االستقامةالمثنى5ذكرنویمكاني عریمشخالد عامسائرون931156
الحزب الشوعي العراقي المثنى6ذكراحوالعبودعباسعدنان عامسائرون932156
الحزب الشوعي العراقي المثنى7ذكریاسررسولكاملعلي عامسائرون933156
الحزب الشوعي العراقي المثنى8انثىھویديعباسعمرانمنار عامسائرون934156
االستقامةالمثنى9ذكرعبارحبل یاسرلفتةعامسائرون935156
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االستقامةالمثنى10ذكرشعالنعبدهللاعبدالخضرعباس عامسائرون936156
االستقامةالمثنى11ذكرامیندالميامینعامرعامسائرون937156
االستقامةالمثنى12انثىبعیرجیادخضررفاه عامسائرون938156
االستقامةالمثنى13ذكرعبدهللاحاجمكاظمھاتفعامسائرون939156
االستقامةالمثنى14انثىفتنانثامرحسینعذراء عامسائرون940156
الوفاق الوطني العراقيالمثنى1ذكرحسینطارشداخلمحمد عامائتالف الوطنیة941185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى2ذكرناصرعبدنصارجمیلعامائتالف الوطنیة942185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى3ذكرعبد نورحوالة جبارنبیلعامائتالف الوطنیة943185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى4انثىحمودحسنفلیحمیثاقعامائتالف الوطنیة944185
المشروع الوطنيالمثنى5ذكرشویردكریمناجيعقیلعامائتالف الوطنیة945185
الخیار العربي المثنى6ذكرخیرهللاجعازرشاشرافد عامائتالف الوطنیة946185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى7ذكردھشحبيابراھیمحیدرعامائتالف الوطنیة947185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى8انثىحیدرخضیرمحمدسھادعامائتالف الوطنیة948185
الخیار العربي المثنى9ذكرجرمطخریبطجمالمھندعامائتالف الوطنیة949185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى10ذكرھاشمعبدعليھاشماحمدعامائتالف الوطنیة950185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى11ذكرابوزھرةداخلجمعمحمد عامائتالف الوطنیة951185
الوفاق الوطني العراقيالمثنى12انثىحامدكشیشحسینھیفاءعامائتالف الوطنیة952185
الخیار العربي المثنى13ذكرمحمددریولمسعدوسامعامائتالف الوطنیة953185
الخیار العربي المثنى14انثىمحسنعجیلعلواناسیاعامائتالف الوطنیة954185
المثنى1ذكرحسینمحسنكریمعدنان عامحركة ارادة955188
المثنى2ذكرعبیدجبارعاجلحاكم عامحركة ارادة956188
المثنى3ذكرموسىابوشخیرةكاظمحاتم عامحركة ارادة957188
المثنى4انثىعباسخضیرحسنزینب عامحركة ارادة958188
المثنى5ذكرخضیرعبدطریمشجعفر عامحركة ارادة959188
المثنى6ذكرمحمدجاسم عبدالغفار اركانعامحركة ارادة960188
المثنى7ذكرحمیدظاھرعبدهللاسلیمعامحركة ارادة961188
المثنى8انثىفلیحنعیمعبدالحسن بیداءعامحركة ارادة962188
المثنى9ذكرعبدالحسینصكرعبدالھاديعمادعامحركة ارادة963188
المثنى10انثىمرھجناجيقنبرسلوى عامحركة ارادة964188
المثنى11ذكرھاشمحنتوشمحمدمسلمعامحركة ارادة965188
المثنى12ذكرمريساجتجاسمسعدعامحركة ارادة966188
المثنى13انثىغاليجبیررحیمرقیةعامحركة ارادة967188
ائتالف النصرالمثنى1ذكرعبیدموسىكریمحیدرعامائتالف النصر968158
ائتالف النصرالمثنى2ذكرسلطانسكرعبدالحسن فالحعامائتالف النصر969158
ائتالف النصرالمثنى3ذكرھویديجبارسلمانابراھیمعامائتالف النصر970158
ائتالف النصرالمثنى4انثىداخلحمیديعبدالزھرةیسرىعامائتالف النصر971158
ائتالف النصرالمثنى5ذكرحمدعفنھادي صالحعامائتالف النصر972158
ائتالف النصرالمثنى6ذكرجاسممجیدصاحبعمارعامائتالف النصر973158
ائتالف النصرالمثنى7ذكربطيالفيھلوبعبدالكریمعامائتالف النصر974158
ائتالف النصرالمثنى8انثىخضیرجبارعزیزرجاءعامائتالف النصر975158
ائتالف النصرالمثنى9ذكربجايثكابحسونيحسنعامائتالف النصر976158
ائتالف النصرالمثنى10انثىتایھمحمدحسنزینبعامائتالف النصر977158
ائتالف النصرالمثنى11انثىعلوانمھديحمیداسماء عامائتالف النصر978158
كركوك1ذكرصالحرشیدمحمدحسینعامحراك الجیل الجدید979120
كركوك2ذكرعبدهللاجمعةعبدهللاجمیلعامحراك الجیل الجدید980120
كركوك3انثىحسیناحمدعزتھیفيعامحراك الجیل الجدید981120
كركوك4ذكرعبدهللاشریفعزیزیوسفعامحراك الجیل الجدید982120
كركوك5ذكرعزیزحمد امینجمعةمحمدعامحراك الجیل الجدید983120
كركوك6انثىعبدالكریممحمد رضاكاظمشھالءعامحراك الجیل الجدید984120
كركوك7ذكرعزیزحیدرقاسمحسنعامحراك الجیل الجدید985120
كركوك8ذكرعليكریمسلیماسكندرعامحراك الجیل الجدید986120
كركوك9ذكررستممحمد صالحغفوركاوهعامحراك الجیل الجدید987120
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كركوك10ذكررشیدمحمد صالحعبدالستارھاوكارعامحراك الجیل الجدید988120
كركوك11انثىاحمدحسنانوركوفارعامحراك الجیل الجدید989120
التجمع المدني لالصالحكركوك1ذكرخلفجوادخلفعمرعامائتالف الوطنیة990185
حزب الخیار العربيكركوك2ذكرسلیماناحمدخلیلعامرعامائتالف الوطنیة991185
الوفاق الوطنيكركوك3ذكرخلفمحمدحسینجاسمعامائتالف الوطنیة992185
التجمع المدني لالصالحكركوك4انثىمحمدفدعوسحسینفتوحعامائتالف الوطنیة993185
التجمع المدني لالصالحكركوك5ذكرعویدمحمدحسینسبعاويعامائتالف الوطنیة994185
الجبھة العراقیة للحواركركوك6ذكرحسینمصطفىصبحيسیفعامائتالف الوطنیة995185
التجمع المدني لالصالحكركوك7ذكرصالحعبدهللاحمدجارهللاعامائتالف الوطنیة996185
التقدم المدني الحركركوك8انثىاحمدمطرنایفھیامعامائتالف الوطنیة997185
عروبیونكركوك9ذكرمحمدمصطفىحبیبحسینعامائتالف الوطنیة998185
حزب الخیار العربيكركوك10ذكرحسینعبدالرحمنابراھیمخالدعامائتالف الوطنیة999185
الوفاق الوطنيكركوك11ذكرخضرعليحمودابراھیمعامائتالف الوطنیة1000185
الجبھة العراقیة للحواركركوك12انثىمحمدابراھیمعبدالرزاقرسمیةعامائتالف الوطنیة1001185
حزب الخیار العربيكركوك13ذكرعليابراھیمساھراحمدعامائتالف الوطنیة1002185
الجبھة العراقیة للحواركركوك14ذكرمحموداحمدشھابمحمدعامائتالف الوطنیة1003185
حزب الحوار والتغییركركوك15ذكرمحیمیداسودابراھیمفارسعامائتالف الوطنیة1004185
تجمع الوجدة العراقیة كركوك16انثىحسینحسنعبدالكریمھناءعامائتالف الوطنیة1005185
الوفاق الوطنيكركوك17ذكرعبدهللاشیالحسنیونسعامائتالف الوطنیة1006185
جبھة الوحدة الوطنیةكركوك18ذكرمحمدیوسفحمیدعبدهللاعامائتالف الوطنیة1007185
عروبیونكركوكمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-19٢٠١٨عامائتالف الوطنیة1008185
تجمع الوجدة العراقیة كركوك20انثىاسماعیلحمةكریمشھلةعامائتالف الوطنیة1009185
تجمع الوجدة العراقیة كركوك21ذكرمشعانعبدعبدهللامحسنعامائتالف الوطنیة1010185
المشروع الوطني العراقيكركوك22ذكرمحمدحسنعباسخضیرعامائتالف الوطنیة1011185
التجمع المدني لالصالحكركوك23انثىنعمانثابتعبدالكریموسنعامائتالف الوطنیة1012185
التقدم المدني الحركركوك24ذكراحمدسلیمحسنصالحعامائتالف الوطنیة1013185
الجبھة التركمانیة العراقیةكركوك1ذكرعبدالرزاقفتح هللارشادارشدعامجبھة تركمان كركوك1014123
الجبھة التركمانیة العراقیةكركوك2ذكرعبد هللاسعیدبھاء الدینحسن تورانعامجبھة تركمان كركوك1015123
حزب العدالة التركمانيكركوك3ذكرجرجیسغنيحمیدانورعامجبھة تركمان كركوك1016123
حزب توركمن ایليكركوك4ذكرساقيامینجمالریاضعامجبھة تركمان كركوك1017123
حركة القومیة التركمانیةكركوك5ذكررحیمكریمفخريانور عامجبھة تركمان كركوك1018123
حزب القرار التركمانيكركوك6ذكرعبدهللاقاسمحیدراحمدعامجبھة تركمان كركوك1019123
حزب القرار التركمانيكركوك7ذكرمحمدسعیدقادرشاھینعامجبھة تركمان كركوك1020123
الجبھة التركمانیة العراقیةكركوك8انثىجاسمعباسعليخدیجةعامجبھة تركمان كركوك1021123
حزب القرار التركمانيكركوك9انثىوليمحمدعليحسیبمنىعامجبھة تركمان كركوك1022123
الجبھة التركمانیة العراقیةكركوك10ذكراحمدرشیدمھديیالجینعامجبھة تركمان كركوك1023123
الجبھة التركمانیة العراقیةكركوك11ذكرمحمدعليجاللخلیلفالحعامجبھة تركمان كركوك1024123
حركة القومیة التركمانیةكركوك12ذكروليمحمدعليھدایتعمارعامجبھة تركمان كركوك1025123
الجبھة التركمانیة العراقیةكركوك13ذكراسماعیلابراھیمخورشیدعدنانعامجبھة تركمان كركوك1026123
حزب توركمن ایليكركوك14انثىاحمدمحمد محمدصالحمالحتعامجبھة تركمان كركوك1027123
حركة القومیة التركمانیةكركوك15انثىرشیدبرھانمنیرنورعامجبھة تركمان كركوك1028123
حزب العدالة التركمانيكركوك16انثىعليشكورھاديسلوىعامجبھة تركمان كركوك1029123
حزب العدالة التركمانيكركوك17ذكرزین العابدینمضرابعباسعصامعامجبھة تركمان كركوك1030123
حزب توركمن ایليكركوك18ذكرمردان محمدرؤوفمحمدعليعامجبھة تركمان كركوك1031123
كركوك1ذكرشوانغالمروزاننجم الدینعامالجبھة الفیلیة1032108
كركوكنقص وثیقة 2عامالجبھة الفیلیة1033108
كركوك3ذكررحیممحمودموسىاسماعیلعامالجبھة الفیلیة1034108
كركوك4انثىعليكریممحمد نسرینعامالجبھة الفیلیة1035108
كركوك1ذكرصالحعبد العزیزرؤوف رسول عامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني1036170
كركوك2ذكرمحمدقادرسعیدفھميعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني1037170
كركوك3ذكرابراھیمحسنحسینھرديعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني1038170
كركوك4انثىعبدهللاخسرواحمدنیشتمانعامالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني1039170
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كركوك1ذكرحسنشریديمحمود حسینعامبیارق الخیر1040145
كركوك2ذكرخضیرداودسلمانولیدعامبیارق الخیر1041145
كركوك3ذكرمحیمیدعبدهللامحمود عادلعامبیارق الخیر1042145
كركوك4انثىمحمدراسمقیسرویدةعامبیارق الخیر1043145
كركوك5ذكرحسینمحیمیدمحسنصبارعامبیارق الخیر1044145
كركوك6ذكراحمدنصیفكریماسماعیلعامبیارق الخیر1045145
كركوك7ذكرعلیويغدیرمحمود عليعامبیارق الخیر1046145
كركوك8انثىحسینحسنغریبرؤیاعامبیارق الخیر1047145
كركوك9ذكرعبدالغفورعبدالرحیمجمعةغسانعامبیارق الخیر1048145
كركوك10ذكرمحمدجاسمكاملقصيعامبیارق الخیر1049145
كركوك11ذكرعبدهللابراھیمكاملصفاءعامبیارق الخیر1050145
كركوك12انثىشھابأحمدمعیوفعائدةعامبیارق الخیر1051145
كركوك13ذكرحسینحسنغریب عباسعامبیارق الخیر1052145
كركوك14ذكرسویدعبدهللارمضانعمارعامبیارق الخیر1053145
كركوك15انثىجارحجاسمعبدتھانيعامبیارق الخیر1054145
كركوك16ذكرعبدهللارجبیوسفخضرعامبیارق الخیر1055145
كركوك17انثىحسینمرھجخیرهللاھناءعامبیارق الخیر1056145
كركوك18ذكرعبدالقادرمحمدسعیدطھموفقعامبیارق الخیر1057145
اتحاد قوى الوطنیةكركوك1ذكرتمیممحمدعليمحمد  عامالتحالف العربي في كركوك1058128
المشروع العربيكركوك2ذكرحسینعاصيمزھرغسانعامالتحالف العربي في كركوك1059128
المشروع العربيكركوك3ذكررضوانعليسعید راكانعامالتحالف العربي في كركوك1060128
للعراق متحدونكركوك4ذكرشھابعالويحمدخالدعامالتحالف العربي في كركوك1061128
حزب الحلكركوك5ذكرذیابمحمودابراھیمیاسینعامالتحالف العربي في كركوك1062128
المشروع العربيكركوك6ذكرعليعاصيسامي رعدعامالتحالف العربي في كركوك1063128
حزب الحقكركوك7ذكریونسجمعةاسماعیلحاتمعامالتحالف العربي في كركوك1064128
حزب الحقكركوك8انثىكاكاحسن احمدتحریرعامالتحالف العربي في كركوك1065128
حزب الحقكركوك9ذكرمرعيمحمودعاصي یونسعامالتحالف العربي في كركوك1066128
اتحاد قوى الوطنیةكركوك10ذكرغربمحمدخلف عبدهللاعامالتحالف العربي في كركوك1067128
حزب الحلكركوك11ذكرسبیلخلفمحمدقیسعامالتحالف العربي في كركوك1068128
اتحاد القوى الوطنیةكركوك12انثىجرجیساحمدحمیدرملةعامالتحالف العربي في كركوك1069128
حزب الحلكركوك13ذكرمزبانمحمودشكر عبدالرزاقعامالتحالف العربي في كركوك1070128
اتحاد القوى الوطنیةكركوك14ذكرعليصالححسین فرحان عامالتحالف العربي في كركوك1071128
اتحاد القوى الوطنیةكركوك15ذكرعبدهللاحسینحموديحمدعامالتحالف العربي في كركوك1072128
حزب الحلكركوك16انثىحمدخلیلمحمداحالمعامالتحالف العربي في كركوك1073128
حزب الحلكركوك17ذكرمحجوبمجذابمحمدعليعامالتحالف العربي في كركوك1074128
للعراق متحدونكركوك18انثىحلبوصمحمودادریسامل عامالتحالف العربي في كركوك1075128
للعراق متحدونكركوك19انثىمحمدربیعاحمدنبراس عامالتحالف العربي في كركوك1076128
اتحاد القوى الوطنیةكركوك20ذكرابراھیمحسینعليمھیمنعامالتحالف العربي في كركوك1077128
حزب الحقكركوك21ذكرطھصالحعبدهللا مثنىعامالتحالف العربي في كركوك1078128
حزب الحلكركوك22انثىسالمحسینھاديرجاءعامالتحالف العربي في كركوك1079128
المشروع العربيكركوك23انثىخشانحسینعبوشعفیفةعامالتحالف العربي في كركوك1080128
المشروع العربيكركوك24ذكرسلیمانخلفزیدانمحمودعامالتحالف العربي في كركوك1081128
ائتالف النصركركوك1ذكراحمدعبداحمدقادرعامائتالف النصر1082158
ائتالف النصركركوك2ذكرحسننبوجاسمصالحعامائتالف النصر1083158
ائتالف النصركركوك3ذكرطرفاويرجباحمداسماعیلعامائتالف النصر1084158
ائتالف النصركركوك4انثىحسناحمدیونسزالةعامائتالف النصر1085158
ائتالف النصركركوك5انثىخضرمحمدصالح الدیندنیزعامائتالف النصر1086158
ائتالف النصركركوك6انثىعبدهللاسلیمسلیمانسوزانعامائتالف النصر1087158
ائتالف النصركركوك7ذكردخیلاحمدسلمان صخرعامائتالف النصر1088158
ائتالف النصركركوك8ذكرمظھرجريمحمدعامرعامائتالف النصر1089158
ائتالف النصركركوك9انثىتغيشھاب حسینناھدةعامائتالف النصر1090158
ائتالف النصركركوك10ذكراحمدزوبعحسینحاجمعامائتالف النصر1091158
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ائتالف النصركركوك11ذكرغریبمحمود ابراھیممحمدعامائتالف النصر1092158
ائتالف النصركركوك12انثىعبدخلفحسنفضیلةعامائتالف النصر1093158
ائتالف النصركركوك13ذكرمحمودشكرحماديعامرعامائتالف النصر1094158
ائتالف النصركركوك14ذكرعبدهللاصالحبنیانمھندعامائتالف النصر1095158
ائتالف النصركركوك15انثىنوريحسینمصطفىنادیةعامائتالف النصر1096158
ائتالف النصركركوك16ذكرخضرجوادمحمدعادلعامائتالف النصر1097158
ائتالف النصركركوك17ذكرعبدالرزاقاحمدحمیدقصيعامائتالف النصر1098158
ائتالف النصركركوك18ذكرماليمحمدعلياحمدعامائتالف النصر1099158
ائتالف النصركركوك19انثىمحمدخلیلمجیدفائزةعامائتالف النصر1100158
ائتالف النصركركوك20ذكرصالحعمر جمال الدینخالدعامائتالف النصر1101158
ائتالف النصركركوك21ذكرحسنعطیةعبدلقمانعامائتالف النصر1102158
ائتالف النصركركوك22ذكرحسینحبیبظاھرثائرعامائتالف النصر1103158
ائتالف النصركركوك23ذكرسلمانحمیدیونس سلمان عامائتالف النصر1104158
ائتالف النصركركوك24ذكرحمادةخلف احمدابراھیمعامائتالف النصر1105158
كركوك1ذكراحمدمصطفىطھریبوارعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1106162
كركوك2ذكرعبدلسعیدمحمدشكورجمالعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1107162
كركوك3ذكراحمدصدیقصالح عمرعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1108162
كركوك4انثىمحمدطھكمالفاضلالماسعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1109162
كركوك5ذكرمحمداحمدمحموداسماعیلعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1110162
كركوك6ذكرفتاحمامورضاعمرعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1111162
كركوك7ذكراحمدویسعادلبیستونعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1112162
كركوك8انثىاحمدخورشیدعبدهللاحسیبةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1113162
كركوك9ذكرعزالدینعاصيغازيبرزانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1114162
كركوك10ذكرحدیدمحمدعمریاورعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1115162
كركوك11ذكررشیدرفیقعليحسنعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1116162
كركوك12انثىرشیدخورشیدجالل شادیةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1117162
كركوك13ذكركاكھ حمھیوسفمعروفمحمد عاماالتحاد الوطني الكوردستاني1118162
كركوك14ذكرمحمدعليعادلادریسعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1119162
كركوك15ذكرابراھیمحسین رمضاننوزادعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1120162
كركوك16انثىسمینصالحغفوردیالنعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1121162
كركوك17ذكرتوفیقنصرالدیننادرمریوانعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1122162
كركوك18ذكرعلياحمدفیض هللا مقدادعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1123162
كركوك19انثىعارفحمیدفاتحبروینعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1124162
كركوك20ذكرعليمصطفىكمالاري عاماالتحاد الوطني الكوردستاني1125162
كركوك21ذكركریمحمھ رشفاتحاكوعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1126162
كركوك22انثىعزیزسعیدفاضلسروة عاماالتحاد الوطني الكوردستاني1127162
كركوك23ذكرحسنبیجانفھدزیاد عاماالتحاد الوطني الكوردستاني1128162
كركوك24ذكرحمھعبیدمحمدنجاةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني1129162
تحالف تضامنكركوك1ذكردرباسصكرخلیلعماد عامتضامن1130171
تحالف تضامنكركوك2ذكراحمدشھابمحمودجبارعامتضامن1131171
تحالف تضامنكركوك3ذكرحمدحسین صالح عمر عامتضامن1132171
تحالف تضامنكركوك4انثىامینرحمانابوبكرتونسعامتضامن1133171
تحالف تضامنكركوك5ذكرعاكوبخلفمحمدجاسم عامتضامن1134171
تحالف تضامنكركوك6ذكرعليعباويفرحانخضرعامتضامن1135171
تحالف تضامنكركوك7ذكرعكلھصالحخلفحمدعامتضامن1136171
تحالف تضامنكركوك8انثىحسینعبدهللامحمدصبیحھعامتضامن1137171
تحالف تضامنكركوك9ذكرعمرحسنصالح معد عامتضامن1138171
تحالف تضامنكركوك10ذكرحسینسلیمان صالح محمدعامتضامن1139171
تحالف تضامنكركوكمشمول ٧١٨ في11٢٠/٣/٢٠١٨عامتضامن1140171
تحالف تضامنكركوك12انثىاحمدمحمدعمرزینبعامتضامن1141171
تحالف تضامنكركوك13ذكرعليمحمدابراھیم احمدعامتضامن1142171
تحالف تضامنكركوك14ذكرنصیفرشیدداودغسانعامتضامن1143171
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تحالف تضامنكركوك15ذكرمحمدبكرمحمدطارقعامتضامن1144171
تحالف تضامنكركوك16انثىعزتعبدالقادررعدانواء عامتضامن1145171
تحالف تضامنكركوك17ذكرحسینمحمدجوادمثنى عامتضامن1146171
تحالف تضامنكركوك18ذكرمحمدحسنسعدهللا محمودعامتضامن1147171
تحالف تضامنكركوك19ذكرعليمحمداسماعیلمجیدعامتضامن1148171
تحالف تضامنكركوك20انثىحشیويحنونذیاب ثریةعامتضامن1149171
تحالف تضامنكركوكمشمول ٦٧٥في21١٤/٣/٢٠١٨عامتضامن1150171
تحالف تضامنكركوك22ذكرسالمموسىجارجاسم عامتضامن1151171
تحالف تضامنكركوك23ذكرعليمحمدصالح صبحيعامتضامن1152171
تحالف تضامنكركوك24انثىعلوانعبیدعبدالرزاقخلودعامتضامن1153171
كركوك1ذكرمحمودشریفمحمددلیرعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1154147
كركوك2ذكرمجیدسعیداحمدعماد عامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1155147
كركوك3ذكرمحمدجبارعدنان االنعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1156147
كركوك4انثىسعیدحیدربندرصبریھعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1157147
كركوك5ذكركاكيصالحرضاابراھیم عامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1158147
كركوك6ذكرقادرمحمودسلیمانیوسفعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1159147
كركوك7انثىمحمودصالحمحمد رمزیھ عامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1160147
كركوك8انثىمحمداحمدجمالسروشتعامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1161147
كركوكشاغر9عامالحزب الشیوعي الكوردستاني _ العراق1162147
كركوك1انثىمعروفعارفحسنجوانعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1163175
كركوك2ذكرشریفاحمدحسنحسین عاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1164175
كركوك3ذكرمحمداحمدجبارسامالعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1165175
كركوك4ذكرامینمحمدامینحسنعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1166175
كركوك5انثىروؤفجاللنجم الدینشانازعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1167175
كركوك6ذكرامینمحمد خلیلظاھرعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1168175
كركوكشاغر7عاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1169175
كركوك8ذكرمحمودمحمدرحیمعدالتعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1170175
كركوك9انثىروستمحمھ صالححسینكزالعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1171175
كركوك10ذكرشریفمحمدعلي حسین علي عاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1172175
كركوك11ذكرحسینمجیدعبدهللاعبدالرحمنعاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1173175
كركوك12ذكرسعیدرشیدخلیلابراھیم عاماالتحاد االسالمي الكوردستاني1174175
تجمع الكفاءات والجماھیركركوك1انثىرجباسماعیلعمر صون كولعامائتالف كفاءات للتغییر1175134
حزب دعاة العراقكركوك2ذكرفیصلعليعبدهللاثائرعامائتالف كفاءات للتغییر1176134
تجمع الكفاءات والجماھیركركوك3ذكرمحمدجبارنجم الدیناحمد عامائتالف كفاءات للتغییر1177134
تجمع الكفاءات والجماھیركركوك4ذكرحسنمحمودحسینمحمد عامائتالف كفاءات للتغییر1178134
حزب دعاة العراقكركوك5انثىاحمدمحمدعليكریممریم عامائتالف كفاءات للتغییر1179134
تجمع الكفاءات والجماھیركركوك6ذكرصالحمحمداحمدیوسفعامائتالف كفاءات للتغییر1180134
تجمع الكفاءات والجماھیركركوك7ذكرنوريعبدالنبينصرتعصام عامائتالف كفاءات للتغییر1181134
حزب دعاة العراقكركوك8ذكرمحمدعوادطھعلي عامائتالف كفاءات للتغییر1182134
حزب دعاة العراقكركوك9انثىكزارحمیدكامل رشاعامائتالف كفاءات للتغییر1183134
تجمع الكفاءات والجماھیركركوك10ذكرعليحسین محمدالزبیرعامائتالف كفاءات للتغییر1184134
حزب دعاة العراقكركوك11ذكرعزیزعبدعباسغسان عامائتالف كفاءات للتغییر1185134
حزب دعاة العراقكركوك12ذكرمحمدحسناحمدباسمعامائتالف كفاءات للتغییر1186134
حزب دعاة العراقكركوك13انثىنصیفخلیلمحمداسراءعامائتالف كفاءات للتغییر1187134
حزب دعاة العراقكركوك14ذكراحمدعلياسماعیلابراھیم عامائتالف كفاءات للتغییر1188134
حركة التغییر كورانكركوك1ذكراحمدمحمدحسینمحمدعاملیستى نیشتمان1189183
التحالف من اجل الدیمقراطیھ والعدالھكركوك2ذكرعزیزخلیفھعبدهللا عبدالرحمنعاملیستى نیشتمان1190183
الجماعھ االسالمیھ الكوردستانیھ-العراقكركوك3ذكرامینحسین جلیلمحمدعاملیستى نیشتمان1191183
حركة التغییر كورانكركوك4انثىحسنلطیفشكوراسكاعاملیستى نیشتمان1192183
التحالف من اجل الدیمقراطیھ والعدالھكركوك5انثىعبدهللاعمرخطابفائزةعاملیستى نیشتمان1193183
الجماعھ االسالمیھ الكوردستانیھ-العراقكركوك6ذكرقادرصالحمیكائیلقربانعاملیستى نیشتمان1194183
التحالف من اجل الدیمقراطیھ والعدالھكركوك7ذكرمحمدقادر نصرالدینریبینعاملیستى نیشتمان1195183
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الجماعھ االسالمیھ الكوردستانیھ-العراقكركوك8انثىمحمدرشیدعبدهللاكالویزعاملیستى نیشتمان1196183
كركوك1ذكرمحمداحمدعبدهللا عادلعامتیار الحكمة الوطني1197118
كركوك2ذكررضابھلولزین العابدینجنكیزعامتیار الحكمة الوطني1198118
كركوك3انثىمحمودصالحجاسممیثاقعامتیار الحكمة الوطني1199118
كركوكشاغر4عامتیار الحكمة الوطني1200118
كركوكشاغر5عامتیار الحكمة الوطني1201118
كركوك6انثىقنبرقاسمساميایھانعامتیار الحكمة الوطني1202118
كركوك7ذكروردعبد سلیم عونيعامتیار الحكمة الوطني1203118
كركوك8ذكرامینكریمرحیممحمدعامتیار الحكمة الوطني1204118
كركوك9انثىكریمسلطانقاسمازھارعامتیار الحكمة الوطني1205118
كركوك10ذكرامینعبدهللاقادرقبیلعامتیار الحكمة الوطني1206118
كركوك11انثىعليساقيحمديماجدة عامتیار الحكمة الوطني1207118
كركوك12ذكرزینلقادر عبدالخالقصھیب عامتیار الحكمة الوطني1208118
كركوك13انثىمحمدبكرمحمدسوسن عامتیار الحكمة الوطني1209118
كركوك14ذكرسلطانعبدهللاحمدخالد عامتیار الحكمة الوطني1210118
كركوك15ذكروھببرجدعاصياسعدعامتیار الحكمة الوطني1211118
كركوك16ذكرعزیزمیكائیلجالل محمدعامتیار الحكمة الوطني1212118
كركوك17انثىشھابحمیدولیداسراءعامتیار الحكمة الوطني1213118
كركوك18انثىعبدالحمیدعوادعبدالحمیداملعامتیار الحكمة الوطني1214118
كركوك19ذكرصالحجاللعبداالمیریلمازعامتیار الحكمة الوطني1215118
كركوك20انثىوردعبدسلیمخمائلعامتیار الحكمة الوطني1216118
كربالء1ذكرقمرعزیزعليحسینعامحزب الداعي1217129
 كربالء2ذكرحسنعبدالحسینحاكماحمدعامحزب الداعي1218129
كربالء3ذكرعبدالوھابعبدالرسولصاحبمنذر عامحزب الداعي1219129
كربالء4انثىسلمانعبدالكاظمعبدالكریموالءعامحزب الداعي1220129
كربالء5انثىعبدالوھابعبدالرسولصاحبرجاءعامحزب الداعي1221129
كربالء6ذكرعليحسینكریمحیدرعامحزب الداعي1222129
التحالف المدني الدیمقراطيكربالء1ذكرفیاضحسونعباسعمادعامالتحالف المدني الدیمقراطي1223106
التحالف المدني الدیمقراطيكربالءشاغر2عامالتحالف المدني الدیمقراطي1224106
التحالف المدني الدیمقراطيكربالء3ذكرمحمدعبدهللاعبدعوننزارعامالتحالف المدني الدیمقراطي1225106
التحالف المدني الدیمقراطيكربالء4انثىصكرعبدمرزوكاالءعامالتحالف المدني الدیمقراطي1226106
المبادرة الوطنیة / موطنيكربالء5انثىسلطانجاسمفاضل ایناسعامالتحالف المدني الدیمقراطي1227106
الكفاءات المدنیةكربالء6ذكرعليحسنرضا عليعامالتحالف المدني الدیمقراطي1228106
المبادرة الوطنیة / موطنيكربالء7ذكرالعليعليعبدالمنعمازھر عامالتحالف المدني الدیمقراطي1229106
الوفاق الوطنيكربالء1ذكرھتیميسعودصفوكسعدعامائتالف الوطنیة1230185
الوفاق الوطنيكربالء2ذكرعليشحاتھحسینعزالدینعامائتالف الوطنیة1231185
الوفاق الوطنيكربالء3ذكرمحمدحسینفراكسمیرعامائتالف الوطنیة1232185
الوفاق الوطنيكربالء4انثىمحمدرضاجوادنوريصباح عامائتالف الوطنیة1233185
الوفاق الوطنيكربالء5ذكرعیفانفوزيفاضل بشیر عامائتالف الوطنیة1234185
الوفاق الوطنيكربالء6ذكرعبعوبمردانمیريماجدعامائتالف الوطنیة1235185
الوفاق الوطنيكربالء7ذكرجاسمعباسغالبندیمعامائتالف الوطنیة1236185
الوفاق الوطنيكربالء8انثىعليسكرانعليلطیفة عامائتالف الوطنیة1237185
الوفاق الوطنيكربالء9ذكرحسنعبودفاضل عباسعامائتالف الوطنیة1238185
الوفاق الوطنيكربالء10ذكرجاسممزعل حسینعالءعامائتالف الوطنیة1239185
الوفاق الوطنيكربالء11ذكرحبیبظاھرعبدالعاليماجدعامائتالف الوطنیة1240185
الوفاق الوطنيكربالء12انثىمھدياسماعیلجاسم زینبعامائتالف الوطنیة1241185
الوفاق الوطنيكربالء13ذكرراھيتایھحسینابراھیم عامائتالف الوطنیة1242185
حزب االستقامھكربالء1ذكراسماعیلمحسونحمزهنبیلعامسائرون1243156
حزب االستقامھكربالء2ذكردھشعودةمحمدعليریاضعامسائرون1244156
حزب االستقامھكربالء3ذكرحسینھاديعبدالرضارائد عامسائرون1245156
حزب االستقامھكربالء4انثىحسنكاظمعباس فاطمةعامسائرون1246156
حزب االستقامھكربالء5ذكرمحمدعليمحسنمحمد حیدر عامسائرون1247156
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حزب االستقامھكربالء6ذكرشاكرنباتحسینایاد عامسائرون1248156
حزب االستقامھكربالء7ذكرسلمانمشیرضمدكریمعامسائرون1249156
حزب االستقامھكربالء8انثىعليكاظممنصورجنانعامسائرون1250156
حزب االستقامھكربالء9ذكرمھديعباسحسینعادلعامسائرون1251156
الحزب الشیوعيكربالء10ذكرخلیلابراھیمفاضل ابراھیم عامسائرون1252156
حزب االستقامھكربالء11ذكركریمعباسعدنانقحطانعامسائرون1253156
حزب االستقامھكربالء12انثىكاظمعبودضیاءزینبعامسائرون1254156
حزب االستقامھكربالء13ذكرمحلحسنخلیفةصفاءعامسائرون1255156
التجمع الجمھوريكربالء14انثىعبدالحسینفالحمحمدعواطفعامسائرون1256156
التجمع الجمھوريكربالء15ذكرحسینشبیب علوان امیرعامسائرون1257156
الحزب الشیوعيكربالء16انثىعباسزھیانھاشم صبیحھ عامسائرون1258156
الحزب الشیوعيكربالء17ذكرحسنمسعودمھديسالمعامسائرون1259156
الحزب الشیوعيكربالء18ذكرعطیةنعمھشنشولنصیرعامسائرون1260156
حزب االستقامھكربالء19ذكرحبیبحسن شطبعبداالمیرحیدرعامسائرون1261156
حزب االستقامھكربالء20انثىحبیبحسینحبیببشرى عامسائرون1262156
حزب االستقامھكربالء21ذكرجبارعویدعبدالزھرةعليعامسائرون1263156
حزب االستقامھكربالء22ذكرحسنعبدكاظمعقیلعامسائرون1264156
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء1ذكركاظممحسنعليحیدرعامائتالف كفاءات للتغییر1265134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء2ذكرحمزهطعانوھابمحمودعامائتالف كفاءات للتغییر1266134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء3ذكرنصرهللامرزهكاظم جوادعامائتالف كفاءات للتغییر1267134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء4ذكرغازيسكرفیصل عزیزعامائتالف كفاءات للتغییر1268134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء5ذكرعبدجبرمحمدرضااسكندرعامائتالف كفاءات للتغییر1269134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء6ذكرخلیفةحماديخلیصمھديعامائتالف كفاءات للتغییر1270134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء7ذكرخلیلعبدالحسینعليحسام عامائتالف كفاءات للتغییر1271134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء8ذكرحسانيناصرحبیبطاھرعامائتالف كفاءات للتغییر1272134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء9ذكرعلوانمتعبحسینناصر عامائتالف كفاءات للتغییر1273134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء10ذكرصدامرمضانخضیرمحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1274134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء11ذكرحمودصالححمیدسراب عامائتالف كفاءات للتغییر1275134
جبھة االعتدال الوطنيكربالء12ذكرجوادمرزوقسعدرعدعامائتالف كفاءات للتغییر1276134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء13ذكروحیداحمدابراھیماحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1277134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء14ذكرفضوليشغیتيحمید جمیلعامائتالف كفاءات للتغییر1278134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء15ذكرمحمدفدعمعبدجلیلعامائتالف كفاءات للتغییر1279134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء16ذكرحسنخضیریاسینھاشمعامائتالف كفاءات للتغییر1280134
جبھة االعتدال الوطنيكربالء17انثىحمیديدخلعبد منىعامائتالف كفاءات للتغییر1281134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء18انثىرباطصیھودفریدنبأ عامائتالف كفاءات للتغییر1282134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء19انثىھویركاظمعبدااللھافتخارعامائتالف كفاءات للتغییر1283134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء20انثىجاسمعبد موسىمھاعامائتالف كفاءات للتغییر1284134
تجمع الكفاءات والجماھیركربالء21انثىعباسعليامیننجاحعامائتالف كفاءات للتغییر1285134
جبھة االعتدال الوطنيكربالء22انثىحسینجیادعادلسالمعامائتالف كفاءات للتغییر1286134
ائتالف النصركربالء1ذكرمحمدقاسمحسنفالح عامائتالف النصر1287158
ائتالف النصركربالء2ذكرمھديعبدالرزاقعبدالحمزهریاضعامائتالف النصر1288158
ائتالف النصركربالء3ذكرفرھودمحيعبدالفتاحعليعامائتالف النصر1289158
ائتالف النصركربالء4انثىعباسھاشم حمیدمنال عامائتالف النصر1290158
ائتالف النصركربالء5ذكرمحمدعبدهللاحسینعليعامائتالف النصر1291158
ائتالف النصركربالء6ذكرمنذورمرھونكاظمزھیرعامائتالف النصر1292158
ائتالف النصركربالء7ذكرحسینحسنعبداالمیرحیدرعامائتالف النصر1293158
ائتالف النصركربالء8انثىدرویشدخلناجيلیلىعامائتالف النصر1294158
ائتالف النصركربالء9ذكرعبدالحسینناجيمجیدحازمعامائتالف النصر1295158
ائتالف النصركربالء10ذكرعبدالرضاحسنعباسصاحبعامائتالف النصر1296158
ائتالف النصركربالء11ذكرحسنتخیتمطلكتكلیف عامائتالف النصر1297158
ائتالف النصركربالء12انثىصادقجوادمحمد باقرسھادعامائتالف النصر1298158
ائتالف النصركربالء13ذكرمجیدمھديمحمدایسرعامائتالف النصر1299158
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ائتالف النصركربالء14ذكردھشعبدجودةخلیل عامائتالف النصر1300158
ائتالف النصركربالء15ذكرداودعایزشطنانعالءعامائتالف النصر1301158
ائتالف النصركربالء16انثىخضیراسماعیلنعمھبشرىعامائتالف النصر1302158
ائتالف النصركربالء17ذكرحمیديعبدجوادكاظمعامائتالف النصر1303158
ائتالف النصركربالء18ذكرحسینعبدعليصاحبزمانعامائتالف النصر1304158
ائتالف النصركربالءمشمول ٧١٨ في19٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف النصر1305158
ائتالف النصركربالءنقص وثیقة 20عامائتالف النصر1306158
ائتالف النصركربالء21انثىشھرساجتحمزهلمى عامائتالف النصر1307158
ائتالف النصركربالء22ذكرعجةفشاخمطشرعبدالمنعمعامائتالف النصر1308158
حزب الشعب لالصالحكربالء1ذكرحسنمحمدجواد ایھابعامتمدن1309136
حزب الشعب لالصالحكربالء2ذكرسلطانكریمحمیدخالد عامتمدن1310136
حزب الشعب لالصالحكربالء3ذكرحسنعبدهللاعبدالكریمعليعامتمدن1311136
حزب الشعب لالصالحكربالء4انثىسلمانحسنلطیفانتصار عامتمدن1312136
حزب الشعب لالصالحكربالء5ذكرعبداالمیرمھديصالحمحمد عامتمدن1313136
حزب الشعب لالصالحكربالء6ذكرحسینمحمدكاظمجاسمعامتمدن1314136
حزب الشعب لالصالحكربالء7ذكرعبد عالويحسینخلیل عامتمدن1315136
حزب الشعب لالصالحكربالء8انثىخلفحسینعلي سناءعامتمدن1316136
حزب الشعب لالصالحكربالء9ذكركاشيرحمنعاجلمھندعامتمدن1317136
حزب الشعب لالصالحكربالء10ذكرجحیشمذودجبیرعدنانعامتمدن1318136
حزب الشعب لالصالحكربالء11ذكرحیدرعلي عبدالمھديصالح عامتمدن1319136
حزب الشعب لالصالحكربالء12انثىمھديمحمد رضاعبد هللاشذى عامتمدن1320136
حزب الشعب لالصالحكربالء13ذكركریمكاظمحمدانخالد عامتمدن1321136
حزب الشعب لالصالحكربالء14ذكرعليعبودكاظمدخیل عامتمدن1322136
حزب الشعب لالصالحكربالء15ذكرظاھرعلوانخمیسلیثعامتمدن1323136
حزب الشعب لالصالحكربالء16انثىمھديعبد كاظمنضالعامتمدن1324136
حزب الشعب لالصالحكربالء17ذكرحسینمحمدعلواناحمد عامتمدن1325136
حزب الشعب لالصالحكربالء18انثىعبدسعیدحمیدزینب عامتمدن1326136
ً للقانونكربالء1ذكركاظمحمیدمجیدامال الدینعامائتالف دولة القانون1327152 معا
حركة النوركربالء2ذكریعقوبفیروزكاظممحمد عامائتالف دولة القانون1328152
حركة البشائركربالء3ذكرمحمد حسینصخیلعبدیاسرعامائتالف دولة القانون1329152
ً للقانونكربالء4انثىحضیرعباسخضیرابتھاجعامائتالف دولة القانون1330152 معا
ً للقانونكربالء5ذكرحسینھادياحمدحسینعامائتالف دولة القانون1331152 معا
حركة البشائركربالء6ذكرمحیسننایفموسىعبدالمحسنعامائتالف دولة القانون1332152
دعاة االسالمكربالء7ذكرحمیديجبربالشعلي عامائتالف دولة القانون1333152
ً للقانونكربالء8انثىجبرمجھولعباسمائدةعامائتالف دولة القانون1334152 معا
حركة البشائركربالء9ذكرحربيصاحبعادلانمارعامائتالف دولة القانون1335152
دعاة االسالمكربالء10ذكرحرجفرجعدنانمحمد عامائتالف دولة القانون1336152
ً للقانونكربالء11ذكراحمدعبدعباسجاسم عامائتالف دولة القانون1337152 معا
حركة البشائركربالء12انثىرمحرمضانعباسلبنىعامائتالف دولة القانون1338152
ً للقانونكربالء13ذكرجبرعطیةكاظمعمرانعامائتالف دولة القانون1339152 معا
ً للقانونكربالء14ذكرصنیدحعبیدعلي قاسمعامائتالف دولة القانون1340152 معا
ً للقانونكربالء15ذكرسلمانجاسممنصورعليعامائتالف دولة القانون1341152 معا
ً للقانونكربالء16انثىعباسفاضلعبودھناءعامائتالف دولة القانون1342152 معا
ً للقانونكربالء17ذكرتركيجاسمعمرانباسمعامائتالف دولة القانون1343152 معا
ً للقانونكربالء18ذكرمحمد  صادقفوزيحیدرعامائتالف دولة القانون1344152 معا
حركة البشائركربالء19ذكرمندیلجابرعبد الحسیناحمد عامائتالف دولة القانون1345152
ً للقانونكربالء20انثىعبدطاميناھي داللعامائتالف دولة القانون1346152 معا
ً للقانونكربالء21انثىشنیارعوادكاظمبشرى عامائتالف دولة القانون1347152 معا
دعاة االسالمكربالء22انثىحلوعبودعزیزھدیلعامائتالف دولة القانون1348152
كربالءمشمول ٧٢٠ في1٢٥/٣/٢٠١٨عام البناء واالصالح1349110
كربالء2ذكرناصرعبد الھاديعلي حیدرعام البناء واالصالح1350110
كربالء3ذكرشریفعبیدماجدنصیرعام البناء واالصالح1351110
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كربالء4انثىعطیوي بنواندرویشخدیجة عام البناء واالصالح1352110
كربالء5ذكرشانينشميخلیلابراھیمعام البناء واالصالح1353110
كربالء6ذكركاظمھاديصالحاحمدعام البناء واالصالح1354110
كربالء7ذكرخنجرجبریحیىنوماسعامالبناء واالصالح1355110
كربالء8انثىسعیدعاجلعباسداللعام البناء واالصالح1356110
كربالء9ذكرعباسعبیدحمزةحامدعام البناء واالصالح1357110
كربالء10ذكرراضيعليمحسنحیدرعام البناء واالصالح1358110
كربالء11ذكرغضبانكاظمھاديصالح عام البناء واالصالح1359110
كربالء12انثىیعقوبمختاریعقوبساھرةعام البناء واالصالح1360110
كربالء13انثىظاھرعبد الرضامحمدشذى عام البناء واالصالح1361110
كربالء1ذكرعاشورعبد الجبارعبد الملكولیدعامحراك الجیل الجدید1362120
كربالء2ذكرردادسعدونراھيحسینعامحراك الجیل الجدید1363120
كربالءشاغر3عامحراك الجیل الجدید1364120
كربالء4انثىحسینمحسنلقمانزینب عامحراك الجیل الجدید1365120
كربالء5ذكریونسمرزوكمھدياحمد عامحراك الجیل الجدید1366120
كربالء6ذكرعلي حسونمحمد حسینعامحراك الجیل الجدید1367120
كربالء7ذكرحمیدانكاظمعبیدجبارعامحراك الجیل الجدید1368120
كربالء8ذكرحسینعليعبدزیدیحیىعامحراك الجیل الجدید1369120
كربالء9انثىرسولعباديحسنایناس عامحراك الجیل الجدید1370120
كربالء10انثىمحمدابراھیمعبدنادیةعامحراك الجیل الجدید1371120
كربالء1ذكرعكیليعبیدنجممرتضىعامتیار الحكمة الوطني1372118
كربالء2ذكرعلوانكاظممحمدحسنعامتیار الحكمة الوطني1373118
كربالء3ذكرشبیبسلھامعطیةاحمد عامتیار الحكمة الوطني1374118
كربالء4انثىحسناسماعیلعباسجنانعامتیار الحكمة الوطني1375118
كربالء5ذكرجیادعبودحمدانفوازعامتیار الحكمة الوطني1376118
كربالء6ذكرربیدعباسفاضلعمادعامتیار الحكمة الوطني1377118
كربالء7ذكرفرحانعاكولجبارعباديعامتیار الحكمة الوطني1378118
كربالء8انثىمحسنعلوانموسىبلقیسعامتیار الحكمة الوطني1379118
كربالء9ذكرشعیوطعاجللوكان محمد عامتیار الحكمة الوطني1380118
كربالء10ذكرعبعوبحسین جابر باسم عامتیار الحكمة الوطني1381118
كربالء11ذكرحماديمحمدعلوانعقیلعامتیار الحكمة الوطني1382118
كربالء12انثىجحف كاظمحسواطیافعامتیار الحكمة الوطني1383118
كربالء13ذكرغنيبارقغنيحیدرعامتیار الحكمة الوطني1384118
كربالء14ذكرعلي كاظمعلي منتظرعامتیار الحكمة الوطني1385118
كربالء15ذكرعبودمحمدعبد العالي یامرعامتیار الحكمة الوطني1386118
كربالءنقص وثیقة 16عامتیار الحكمة الوطني1387118
كربالء17ذكرموسىعلي عبدعبدالحلیم عامتیار الحكمة الوطني1388118
كربالء18ذكرعكلھمحسنعبداالمیرریاضعامتیار الحكمة الوطني1389118
كربالء19انثىتوبةمھديصالحنادیةعامتیار الحكمة الوطني1390118
كربالء20ذكرعلوانكاظمعیدان صادقعامتیار الحكمة الوطني1391118
كربالء21انثىخضرعالويكاظمحمیدةعامتیار الحكمة الوطني1392118
كربالء22ذكرمحمد عليمحسنحسن محمد عامتیار الحكمة الوطني1393118
التیار االجتماعي الدیمقراطيالقادسیة1ذكریوسفعكابكطوفعیسىعامالتحالف المدني الدیمقراطي1394106
المبادرة الوطنیة / موطنيالقادسیة2ذكركطنزیدانفوزيعليعامالتحالف المدني الدیمقراطي1395106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالقادسیة3ذكرعلوانمحمدنعمھمحمدعامالتحالف المدني الدیمقراطي1396106
المبادرة الوطنیة / موطنيالقادسیة4انثىعبودنجمعادلنغمعامالتحالف المدني الدیمقراطي1397106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالقادسیة5ذكرعبد الحسینشمرانحمیديطارقعامالتحالف المدني الدیمقراطي1398106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالقادسیة6ذكرجاسمعليعباسمحمدعامالتحالف المدني الدیمقراطي1399106
المبادرة الوطنیة / موطنيالقادسیة7ذكركاظمعبیدكاظمضیاءعامالتحالف المدني الدیمقراطي1400106
المبادرة الوطنیة / موطنيالقادسیة8انثىجایرغازيكاظمصباعامالتحالف المدني الدیمقراطي1401106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالقادسیة9ذكرعليشالشفرھودقاسمعامالتحالف المدني الدیمقراطي1402106
المبادرة الوطنیة / موطنيالقادسیة10ذكرھیجلكاظمعبیدجبارعامالتحالف المدني الدیمقراطي1403106
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المبادرة الوطنیة / موطنيالقادسیة11انثىناصرشایھعبد االمیرسناءعامالتحالف المدني الدیمقراطي1404106
حزب الشعب لالصالحالقادسیة1ذكرسكرانعليجدعانعليعامتمدن1405136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة2ذكرحسینجابركاملمحمدعامتمدن1406136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة3ذكرمحمدرحمنرزاقمصطفىعامتمدن1407136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة4انثىباقرمحمدعليابتداءعامتمدن1408136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة5ذكرحربيفلیحعودةعدنانعامتمدن1409136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة6ذكرمھديكاظمداخلحسنینعامتمدن1410136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة7ذكرموسىمھديحسینقاسمعامتمدن1411136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة8انثىعباسكنشنعمةصابرینعامتمدن1412136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة9ذكرعطیةحبینيطاھرحسنعامتمدن1413136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة10ذكرحسنمحسنناصرثائرعامتمدن1414136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة11ذكرمعنمزھرجبارحسامعامتمدن1415136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة12انثىكریمجدوعھاشمنوالعامتمدن1416136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة13ذكرحسینكریمسعاررعدعامتمدن1417136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة14ذكرمھديیحیىسریععليعامتمدن1418136
حركة العراق الوطنیةالقادسیة15ذكرحسینعجةعبد الھاديحسینعامتمدن1419136
القادسیة1ذكرسلمانموسىعمرانملحانعامحركة ارادة1420188
القادسیة2ذكرشاكركریمعليحسینعامحركة ارادة1421188
القادسیة3ذكرغیدانعبدامیرموجدعامحركة ارادة1422188
القادسیة4انثىمحمدھاشمحاتمودادعامحركة ارادة1423188
القادسیة5ذكرحمیدابو خویطفاضلعباسعامحركة ارادة1424188
القادسیة6ذكردبیانمجیدمخیفمحمدعامحركة ارادة1425188
القادسیة7ذكرثامرخضیرمحسنعليعامحركة ارادة1426188
القادسیة8انثىحسنعبدحمزةعذراءعامحركة ارادة1427188
القادسیة9ذكرعطیةمحمدنعمةامیرعامحركة ارادة1428188
القادسیة10ذكرعبد السادةمطرخالدفاضل عامحركة ارادة1429188
القادسیة11ذكرعزوزكاظممحسنسلیم عامحركة ارادة1430188
القادسیة12انثىمھديھاديصالحاشواقعامحركة ارادة1431188
القادسیة13ذكركاظمجوادرشیدعليعامحركة ارادة1432188
القادسیة14ذكرشامخجبارجالءغیثعامحركة ارادة1433188
القادسیة15ذكرعلیجشنانكلفجبارعامحركة ارادة1434188
القادسیة16انثىمھديمحمدجاسممروةعامحركة ارادة1435188
القادسیة17ذكرعنجورمحمدغانممحمدعامحركة ارادة1436188
القادسیة18ذكرباشيحشلوفقانكریمعامحركة ارادة1437188
القادسیة19انثىعبد هللابایونھاشمسناءعامحركة ارادة1438188
القادسیة1ذكرشنتھكاظمحسینرزاقعامتیار الحكمة الوطني1439118
القادسیة2ذكرسلمانعطیھمانععليعامتیار الحكمة الوطني1440118
القادسیة3ذكرحسنعليحسینحیدرعامتیار الحكمة الوطني1441118
القادسیة4انثىعليجعفرھاديانتصارعامتیار الحكمة الوطني1442118
القادسیة5ذكررسنجردطالبمیثاقعامتیار الحكمة الوطني1443118
القادسیة6ذكرعباسسواديمھديصائبعامتیار الحكمة الوطني1444118
القادسیة7ذكرعیفانعبیدبندرصاحبعامتیار الحكمة الوطني1445118
القادسیة8انثىمھديحمزةحسنسھامعامتیار الحكمة الوطني1446118
القادسیة9ذكرعباسعبدموسىكرارعامتیار الحكمة الوطني1447118
القادسیة10ذكرمحمدشعبانحمیدعليعامتیار الحكمة الوطني1448118
القادسیة11ذكرجوادمھديیاسرمحمدعامتیار الحكمة الوطني1449118
القادسیة12انثىادیعجعبیدحمزهزینبعامتیار الحكمة الوطني1450118
القادسیة13ذكرداودكاظمرحیمماجدعامتیار الحكمة الوطني1451118
القادسیة14ذكرادریسحسینكریمعقیلعامتیار الحكمة الوطني1452118
القادسیة15ذكرمتعبحاتمحمیدحاكمعامتیار الحكمة الوطني1453118
القادسیة16انثىھاشمفیصلكریملقاءعامتیار الحكمة الوطني1454118
القادسیة17ذكرمحمد سعیدمجیدمنعمحیدرعامتیار الحكمة الوطني1455118
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القادسیة18ذكرجبرعودهعباسثامرعامتیار الحكمة الوطني1456118
القادسیة19ذكرراضيصالحعبیدحمزةعامتیار الحكمة الوطني1457118
القادسیة20انثىعليكاظمباقررجاءعامتیار الحكمة الوطني1458118
القادسیة21ذكرمنصور جدوعیوسفاحمدعامتیار الحكمة الوطني1459118
القادسیة22ذكركاظمعزیزكریمحسامعامتیار الحكمة الوطني1460118
القادسیة1ذكرحسینجودةخلیلسلمانعام البناء واالصالح1461110
القادسیة2ذكربجايكاظمفاضلعليعام البناء واالصالح1462110
القادسیة3انثىغیدانعبدحامدعبیرعامالبناء واالصالح1463110
القادسیة4ذكرفیاضعبودمفتنخلیلعام البناء واالصالح1464110
القادسیة5انثىحسیننورعليتغریدعام البناء واالصالح1465110
القادسیة6ذكرواديحماديمالكثائرعامالبناء واالصالح1466110
معا للقانونالقادسیة1ذكرطاھرمحمدعليعبدااللھعامائتالف دولة القانون1467152
معا للقانونالقادسیة2ذكرعليحسینعبیسخضیرعامائتالف دولة القانون1468152
التیار الثقافي الوطنيالقادسیة3ذكرعطیةرایحفریدجمالعامائتالف دولة القانون1469152
معا للقانونالقادسیة4انثىعلوانھاشمرضاضحىعامائتالف دولة القانون1470152
معا للقانونالقادسیة5ذكرحمودمطلقفرحانعادلعامائتالف دولة القانون1471152
معا للقانونالقادسیة6ذكرتایةغزیلزغیركریمعامائتالف دولة القانون1472152
معا للقانونالقادسیةمشمول ٧١٢ في7١٩/٣/٢٠١٨عامائتالف دولة القانون1473152
حركة البشائرالقادسیة8انثىصباحعبیسعبد االمیراسماءعامائتالف دولة القانون1474152
حركة النورالقادسیة9ذكرحسنمحمدفالحیحیىعامائتالف دولة القانون1475152
معا للقانونالقادسیة10ذكرحمودضاحيزایدسامرعامائتالف دولة القانون1476152
معا للقانونالقادسیة11انثىعباسخضیرشاكرایمانعامائتالف دولة القانون1477152
معا للقانونالقادسیة12انثىلفتھعباسخضیرمیسونعامائتالف دولة القانون1478152
معا للقانونالقادسیة13ذكرحماديكریمطارقمحمدعامائتالف دولة القانون1479152
معا للقانونالقادسیة14ذكرسحابنورعليحسینعامائتالف دولة القانون1480152
معا للقانونالقادسیة15ذكرابراھیمخلیلكاظمفارسعامائتالف دولة القانون1481152
معا للقانونالقادسیة16انثىمھديرضاحامدھیبةعامائتالف دولة القانون1482152
دعاة االسالم تنظیم العراقالقادسیة17ذكرفزعراضيمھديحمیدعامائتالف دولة القانون1483152
معا للقانونالقادسیة18ذكرصدامعبد الرحیمحاتمصدامعامائتالف دولة القانون1484152
حركة البشائرالقادسیة19ذكرحسونعمرانعذابناظمعامائتالف دولة القانون1485152
معا للقانونالقادسیة20انثىذباحمسیرفھدنعیمةعامائتالف دولة القانون1486152
معا للقانونالقادسیة21انثىمحمدجبارقحطاناسوانعامائتالف دولة القانون1487152
معا للقانونالقادسیة22ذكرسلمانحمدحبیبعیدانعامائتالف دولة القانون1488152
ائتالف الوطنیةالقادسیة1ذكرعطیةیعكوبحمیدمحمدعامائتالف الوطنیة1489185
الوفاق الوطنيالقادسیة2انثىحبیبجبارعليالمازعامائتالف الوطنیة1490185
الوفاق الوطنيالقادسیة3ذكرھانيعبدعباسابراھیمعامائتالف الوطنیة1491185
تجمع نھضة جیلالقادسیة4انثىحمیديصالححمزةنھایةعامائتالف الوطنیة1492185
المشروع الوطني العراقيالقادسیة5ذكرعبودمھديكاظمجوادعامائتالف الوطنیة1493185
الوفاق الوطنيالقادسیة6ذكرمجیدشاكرصبحيمظفرعامائتالف الوطنیة1494185
تجمع نھضة جیلالقادسیة7ذكرطاھرحسونمطشرقاسمعامائتالف الوطنیة1495185
الوفاق الوطنيالقادسیة8انثىمھديرضاحامدفوزیةعامائتالف الوطنیة1496185
تجمع نھضة جیلالقادسیة9ذكرشغنابسعدونعوینمؤیدعامائتالف الوطنیة1497185
تجمع نھضة جیلالقادسیة10ذكرعمرانعیسىرسولحیدرعامائتالف الوطنیة1498185
الوفاق الوطنيالقادسیة11ذكرعليمھنھجاسمحمزةعامائتالف الوطنیة1499185
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة1ذكرعكموشجاسمكاظمصفاءعامائتالف كفاءات للتغییر1500134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة2ذكرصباحعودةعبد االمیرصاللعامائتالف كفاءات للتغییر1501134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة3ذكرجبارحمزةراضيمحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1502134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة4انثىعالويحماديعبد العزیزصفد عامائتالف كفاءات للتغییر1503134
دعاة العراق لدعم الدولةالقادسیة5ذكرمشكورمھنارسنسعدعامائتالف كفاءات للتغییر1504134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة6ذكرشمخيمھديعبد الخضرمنھلعامائتالف كفاءات للتغییر1505134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة7ذكرابو محسنیاسیننعمةحیدرعامائتالف كفاءات للتغییر1506134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة8انثىعسلسعدعیدانسعدیةعامائتالف كفاءات للتغییر1507134
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تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة9ذكرعودةخوانعبد الحمزةعليعامائتالف كفاءات للتغییر1508134
دعاة العراق لدعم الدولةالقادسیة10ذكركناوي كریديكاظمعليعامائتالف كفاءات للتغییر1509134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقالقادسیة11ذكرخلیلاسماعیلرشادطھعامائتالف كفاءات للتغییر1510134
دعاة العراق لدعم الدولةالقادسیة12انثىراھيساجترحمناالءعامائتالف كفاءات للتغییر1511134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقالقادسیة13ذكرملجھحمزةھلوسعالءعامائتالف كفاءات للتغییر1512134
تجمع الكفاءات والجماھیرالقادسیة14ذكرخفیفكاظمامیرحسنعامائتالف كفاءات للتغییر1513134
حزب الوفاء الوطني العراقيالقادسیة15ذكرابو العودعطیةجیثومصدامعامائتالف كفاءات للتغییر1514134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقالقادسیة16انثىحرانفرجشباطشروقعامائتالف كفاءات للتغییر1515134
تحالف قوى االنتفاضة في العراقالقادسیة17ذكرذربكاظمسلمانعالءعامائتالف كفاءات للتغییر1516134
دعاة العراق لدعم الدولةالقادسیة18انثىعبسيحسینمالكعامرةعامائتالف كفاءات للتغییر1517134
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة1ذكرعذافةحسینعليمحمدعامسائرون1518156
حزب الدولة العادلةالقادسیة2ذكركزارلفتھدیوانقاسمعامسائرون1519156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة3ذكرحسینكریمحسنعالءعامسائرون1520156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة4انثىعاتيداود جاسممیسونعامسائرون1521156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة5ذكررضاكاظمطعمةمحمدعامسائرون1522156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة6ذكركاطعحمزةاحمدعامسائرون1523156
حزب الشیوعي العراقيالقادسیة7ذكرحماديجابرجمیلحیدرعامسائرون1524156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة8انثىصاللسلمانداوداسیلعامسائرون1525156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة9ذكرمشكورعبدوناسعديعامسائرون1526156
الحزب الشیوعي العراقيالقادسیة10ذكرعبدحسینحمزةعالءعامسائرون1527156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة11ذكرفرھودمقدادحامدماجدعامسائرون1528156
حزب الدولة العادلةالقادسیة12انثىحمودعبد الكریمموسىاسراءعامسائرون1529156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة13ذكرحمودحلواصرحمناصرعامسائرون1530156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة14ذكرخزنةحسینفریدجمالعامسائرون1531156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة15ذكرحسینعليحسینعبدعامسائرون1532156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة16انثىكاظمریاضنورسعامسائرون1533156
الحزب الشیوعي العراقيالقادسیة17ذكراسیودحاجماسماعیلفالحعامسائرون1534156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة18ذكرداخلصبارعباسعامسائرون1535156
حزب الدولة العادلةالقادسیة19ذكردرویشعبدانعباديعبدالواحدعامسائرون1536156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة20انثىحسونطاھركریمنجاةعامسائرون1537156
الحزب الشیوعي العراقيالقادسیة21انثىحسونعليشاكرانوارعامسائرون1538156
حزب االستقامة الوطنيالقادسیة22ذكرحسانيجودةزرزورحیدرعامسائرون1539156
ائتالف النصرالقادسیة1انثىشاكرمحمودسجادھدىعامائتالف النصر1540158
ائتالف النصرالقادسیة2ذكرجلیلاحمدعزیزعبدالحسینعامائتالف النصر1541158
ائتالف النصرالقادسیة3ذكرصكرشنجارحمودتوفیقعامائتالف النصر1542158
ائتالف النصرالقادسیة4ذكرحسنمھديصالحریاضعامائتالف النصر1543158
ائتالف النصرالقادسیة5ذكرشنانمطیويجابرعباسعامائتالف النصر1544158
ائتالف النصرالقادسیةمشمول ٧١٨ في6٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف النصر1545158
ائتالف النصرالقادسیة7ذكرفھد رسنطالبفرھودعامائتالف النصر1546158
ائتالف النصرالقادسیة8انثىعبیدعليقیصرریاعامائتالف النصر1547158
ائتالف النصرالقادسیة9ذكرعليعبد الحسینعبد االمیرعبدالجلیلعامائتالف النصر1548158
ائتالف النصرالقادسیة10ذكربرھانكاظمجوادعليعامائتالف النصر1549158
ائتالف النصرالقادسیة11ذكرھاشمناجيمقدادانیسعامائتالف النصر1550158
ائتالف النصرالقادسیة12انثىابراھیمعیسىجاسمحمیدةعامائتالف النصر1551158
ائتالف النصرالقادسیة13ذكرعیساويجوادبشیرجمیلعامائتالف النصر1552158
ائتالف النصرالقادسیة14ذكرعباسمجیلدمطلبحسینعامائتالف النصر1553158
ائتالف النصرالقادسیة15ذكرقمبركاظمحاشوشماجدعامائتالف النصر1554158
ائتالف النصرالقادسیة16انثىمھديحسنمھديسھادعامائتالف النصر1555158
ائتالف النصرالقادسیة17ذكرعبطانمحمدشاللوسامعامائتالف النصر1556158
ائتالف النصرالقادسیة18ذكرماليبرھان ابولولعزاويعامائتالف النصر1557158
ائتالف النصرالقادسیة19ذكرعبیدفتینلفتة ھاتفعامائتالف النصر1558158
ائتالف النصرالقادسیة20انثىعبدكریمعبد الحسینھیامعامائتالف النصر1559158
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ائتالف النصرالقادسیة21ذكرحماديعلوانعكلةسوادعامائتالف النصر1560158
ائتالف النصرالقادسیة22انثىجبارعبدكریمزینة عامائتالف النصر1561158
ائتالف النصرمیسان1ذكرحسینفرحانستار حیدرعامائتالف النصر1562158
ائتالف النصرمیسان2ذكرسراجرسنكاطعناظمعامائتالف النصر1563158
ائتالف النصرمیسان3ذكرسلمانحسینمھديصباح عامائتالف النصر1564158
ائتالف النصرمیسان4انثىسدخانكاظملعیبيضحىعامائتالف النصر1565158
ائتالف النصرمیسان5ذكرصخيكبیانعبدالواحدخالدعامائتالف النصر1566158
ائتالف النصرمیسان6ذكرطاھرصویدجمعارجعليعامائتالف النصر1567158
ائتالف النصرمیسان7ذكرمھديجاسمموسىعليعامائتالف النصر1568158
ائتالف النصرمیسان8انثىجاسمموسى سعدونانتصار عامائتالف النصر1569158
ائتالف النصرمیسان9ذكرعباسكاظمھاديمحمدعامائتالف النصر1570158
ائتالف النصرمیسان10ذكرمحمدجاسممحمدرحیم عامائتالف النصر1571158
ائتالف النصرمیسان11ذكرمحمدكاظمعبداالئمةعليعامائتالف النصر1572158
ائتالف النصرمیسان12انثىجبارحسینعبدرشاعامائتالف النصر1573158
ائتالف النصرمیسان13انثىعليكاظمجوادنقاءعامائتالف النصر1574158
ائتالف النصرمیسان14ذكرواليماضيلفتھابراھیمعامائتالف النصر1575158
ائتالف النصرمیسان15انثىعذافةعبدهللاشنونسھامعامائتالف النصر1576158
ائتالف النصرمیسان16ذكرفھدحمودعبدالحسین مرتضىعامائتالف النصر1577158
ائتالف النصرمیسان17ذكرحمودموزانحسونصادقعامائتالف النصر1578158
میسان1ذكرصیوانسعدونسعدمھندعامحراك الجیل الجدید1579120
میسان2انثىفزعجبرصبريرؤىعامحراك الجیل الجدید1580120
میسان3ذكربندرمناحيعبدالرزاقمحمدعامحراك الجیل الجدید1581120
میسان4ذكرخضیرحمدواشيعليعامحراك الجیل الجدید1582120
میسان5ذكرحاشيكاظم عبدالرضامنذرعامحراك الجیل الجدید1583120
میسان6انثىمحمدفؤاداحمدصفاعامحراك الجیل الجدید1584120
میسان7ذكرمھديعبدالجبارابراھیممھديعامحراك الجیل الجدید1585120
میسان1ذكرمسلممحسنصروطعباسعامتیار الحكمة الوطني1586118
میسان2ذكرعریبيمحمدسعدمحمدعامتیار الحكمة الوطني1587118
میسان3ذكرعليلفتھقاسمخیريعامتیار الحكمة الوطني1588118
میسان4انثىعبدهللامحمدعیسىعبیرعامتیار الحكمة الوطني1589118
میسان5ذكرمطشرشعالناحمدمنافعامتیار الحكمة الوطني1590118
میسان6ذكرثامرصكبانصابركاظمعامتیار الحكمة الوطني1591118
میسان7ذكرمشريجبرقاسمھاديعامتیار الحكمة الوطني1592118
میسان8انثىحسنمحمدصباحریمعامتیار الحكمة الوطني1593118
میسان9ذكرعویدسیدعیسىقاسمعامتیار الحكمة الوطني1594118
میسان10ذكرسراجرسنعبدالرضاعبدالحسینعامتیار الحكمة الوطني1595118
میسان11ذكرمسعدعبدهللاشاملمحمدعامتیار الحكمة الوطني1596118
میسان12انثىبدايازعیجعليرناعامتیار الحكمة الوطني1597118
میسان13ذكرحبیبعلي خضرسعدونعامتیار الحكمة الوطني1598118
میسان14ذكرمحمدمحسنعبدالحسین ثائر عامتیار الحكمة الوطني1599118
میسانمشمول ٧١٨ في15٢٠/٣/٢٠١٨عامتیار الحكمة الوطني1600118
میسان16انثىغلیمحسنفلیحفاطمةعامتیار الحكمة الوطني1601118
میسان17ذكرمحسنحسنفالححسامعامتیار الحكمة الوطني1602118
میسان18ذكركزارحمیدسالمیوسفعامتیار الحكمة الوطني1603118
میسان19ذكرساجتفرحانعليتحسین عامتیار الحكمة الوطني1604118
میسان20انثىحسنصالح صبريزھراءعامتیار الحكمة الوطني1605118
حزب االستقامةمیسان1ذكرعليعویدفاخرجمالعامسائرون1606156
حزب االستقامةمیسان2ذكرعبدالكریمغالم عليسعدونعلي عامسائرون1607156
حزب االستقامةمیسان3ذكرسدخانكاظمحاتممحسنعامسائرون1608156
حزب االستقامةمیسان4انثىكریمیونسعباس اسمھانعامسائرون1609156
حزب االستقامةمیسان5ذكرداودمحمدریسانمحمدعامسائرون1610156
حزب االستقامةمیسان6ذكربھیدللعیبيدوايحكمتعامسائرون1611156
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حزب االستقامةمیسان7ذكرعباسخضیرعباس عمرعامسائرون1612156
حزب االستقامةمیسان8انثىعباسعلیوي عبدالجبارزھراءعامسائرون1613156
حزب االستقامةمیسان9ذكرعبدعليرحیمكاملسعدعامسائرون1614156
الحزب الشیوعيمیسان10ذكرفرجغركانمحمدكریمعامسائرون1615156
حزب االستقامةمیسان11ذكرمحمدزویر ادیبمحمودعامسائرون1616156
حزب االستقامةمیسان12انثىحمودوذیحسعیدزینب عامسائرون1617156
حزب االستقامةمیسان13ذكركاظمحیدرحسینكرارعامسائرون1618156
حزب االستقامةمیسان14ذكرطارشثجیلصبیح تحسین عامسائرون1619156
حزب االستقامةمیسان15ذكرخلیفھحسینجلوبسعدونعامسائرون1620156
حزب االستقامةمیسان16انثىراضيجبارعبدالھاديرغدعامسائرون1621156
حزب االستقامةمیسان17ذكرمنشدسلمانخزعلمضرعامسائرون1622156
حزب االستقامةمیسان18ذكرعبدالرضاغلیمرحیمھعباسعامسائرون1623156
الحزب الشیوعيمیسان19ذكرھلیلكاظمعبدالحسین عليعامسائرون1624156
حزب االستقامةمیسان20انثىعبدصالح جبرمنتھىعامسائرون1625156
حزب الوفاق الوطنيمیسان1ذكرحسینعلیوي بانيمھديعامائتالف الوطنیة1626185
حزب الوفاق الوطنيمیسان2انثىرخیصعبدالرضاكویمفوزیةعامائتالف الوطنیة1627185
حزب الوفاق الوطنيمیسان3ذكریوسفجاسمنعیمسعدعامائتالف الوطنیة1628185
حزب الوفاق الوطنيمیسان4انثىكنھارعبدالحسینشاكرایمانعامائتالف الوطنیة1629185
حزب الوفاق الوطنيمیسان5ذكرمحمدمویعزجبارجمیلعامائتالف الوطنیة1630185
دعاة االسالممیسان1ذكرصیھودحاتمسعدونمحمدعامائتالف دولة القانون1631152
حركة البشائرمیسان2ذكرحسینمحمدنوربھاء الدینعامائتالف دولة القانون1632152
معا للقانونمیسان3ذكرسجرحسنعليتحسین عامائتالف دولة القانون1633152
دعاة االسالممیسان4انثىكعیدحسینحمودعدیلھعامائتالف دولة القانون1634152
معا للقانونمیسان5ذكرشلییةالزمسمیرعليعامائتالف دولة القانون1635152
دعاة االسالممیسان6ذكرمحمدقاسمعبودلطیفعامائتالف دولة القانون1636152
معا للقانونمیسان7ذكرعليحسینمنشدحسینعامائتالف دولة القانون1637152
حركة البشائرمیسان8انثىجوادجخیورعبدالحسین سعادعامائتالف دولة القانون1638152
معا للقانونمیسان9ذكرحسنكاظمزاملمحمدعامائتالف دولة القانون1639152
معا للقانونمیسان10ذكرصالحشنیشلعبدالحسین حیدرعامائتالف دولة القانون1640152
حركة البشائرمیسان11ذكرمباركفرجرسنعليعامائتالف دولة القانون1641152
معا للقانونمیسان12انثىیوسفعليعباس منتھىعامائتالف دولة القانون1642152
معا للقانونمیسان13ذكرفالحابنیھعليخلفعامائتالف دولة القانون1643152
معا للقانونمیسان14ذكرزبونحماديجاسمخالدعامائتالف دولة القانون1644152
معا للقانونمیسان15ذكرسریتمعیدمطرجعفرعامائتالف دولة القانون1645152
حركة البشائرمیسان16انثىدعدوشعباسصباحمیسانعامائتالف دولة القانون1646152
دعاة االسالممیسان17انثىحماديعباديكاظماسراءعامائتالف دولة القانون1647152
دعاة االسالممیسان18ذكرسلطانحافظرشیدمحمدعامائتالف دولة القانون1648152
معا للقانونمیسان19انثىفرھودمكلفھندالفضیلةعامائتالف دولة القانون1649152
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار1ذكرمحمداعوجعبد الرضاعبدالحسین عامائتالف كفاءات للتغییر1650134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار2ذكرصناتكطرانغافلبشیرعامائتالف كفاءات للتغییر1651134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار3ذكرمرارمعارجعجیل ثامرعامائتالف كفاءات للتغییر1652134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار4ذكرحمدجابركاظمكریم عامائتالف كفاءات للتغییر1653134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار5ذكرحاميكزیزمسیرصبريعامائتالف كفاءات للتغییر1654134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار6ذكرھیدلخلیف محمدجاسمعامائتالف كفاءات للتغییر1655134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار7ذكرجاسممحیسنھاديكاظمعامائتالف كفاءات للتغییر1656134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار8ذكرعليجبرفالحمحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1657134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار9ذكرعبودفھدكاظمكاملعامائتالف كفاءات للتغییر1658134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار10انثىعلي نجممزعلاحالم عامائتالف كفاءات للتغییر1659134
دعاة العراق لدعم الدولةذي قار11انثىفیصلداحسعبد  ودیانعامائتالف كفاءات للتغییر1660134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار12ذكرعبیدصكبانخماطمحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1661134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار13انثىحسینثجیلجبارزینبعامائتالف كفاءات للتغییر1662134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار14انثىمایعلفلوفعجرششیماءعامائتالف كفاءات للتغییر1663134
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دعاة العراق لدعم الدولةذي قار15ذكرفرجحطابفرحانلطیفعامائتالف كفاءات للتغییر1664134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار16ذكرعایدمحسنعادلمھندعامائتالف كفاءات للتغییر1665134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار17ذكرغاليمطرزبونكاظمعامائتالف كفاءات للتغییر1666134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار18انثىمشريحسینناصرمنالعامائتالف كفاءات للتغییر1667134
تجمیع كفاءات والجماھیرذي قار19ذكرمحمدعبد كاملمرتضىعامائتالف كفاءات للتغییر1668134
ذي قار1ذكرحسینمحمدابراھیممحمدعامحركة ارادة1669188
ذي قار2ذكرناشورحسجزعالنجاسبعامحركة ارادة1670188
ذي قارمشمول ٧٠٦ في3١٩/٣/٢٠١٨عامحركة ارادة1671188
ذي قار4انثىعبودكاطعسمیرزینبعامحركة ارادة1672188
ذي قار5ذكرمحمدعویشعلي حسینعامحركة ارادة1673188
ذي قار6ذكرحمیدفھدكاظماحمدعامحركة ارادة1674188
ذي قار7ذكرعبودشریفیعقوبمحمدعامحركة ارادة1675188
ذي قار8انثىعبد الحسنحسینناصرباسمة عامحركة ارادة1676188
ذي قار9ذكرغریبصالحلفتةعلي عامحركة ارادة1677188
ذي قار10ذكرفرجورورجبارستارعامحركة ارادة1678188
ذي قار11ذكرذیابعودةكاظمماجدعامحركة ارادة1679188
ذي قار12انثىصكرعباسجاسمرشاعامحركة ارادة1680188
ذي قار13ذكرخلیلحسنعودةخلیلعامحركة ارادة1681188
ذي قار14ذكرجودةعبد سمیرحسینمحمدعامحركة ارادة1682188
ذي قار15ذكركیطانعویدعجیل حسنعامحركة ارادة1683188
ذي قار16انثىكایشمحمدجاسماحالم عامحركة ارادة1684188
ذي قار17ذكرشرشابلكطاندرعان قیسعامحركة ارادة1685188
ذي قار18ذكرجاسماسماعیلفاضلاحمدعامحركة ارادة1686188
ذي قار19ذكررشجكویشجبرضیاء عامحركة ارادة1687188
ذي قار20انثىحسینیاسرحامدھناءعامحركة ارادة1688188
ذي قار21ذكرخزعلمحمدخلففریدعامحركة ارادة1689188
ذي قار22ذكرزوريعبد هللاحسینسعدعامحركة ارادة1690188
ذي قار23ذكررزاكفھدعفراويعلي عامحركة ارادة1691188
ذي قار24انثىفلیححلیان عنادھدیلعامحركة ارادة1692188
ذي قار25ذكرلھمودمحمدسالمعلي عامحركة ارادة1693188
ذي قار26ذكرعطیةجبرشمخيحسینعامحركة ارادة1694188
ذي قار27انثىملیفيمجبلاجودسارة عامحركة ارادة1695188
ذي قار28ذكرعباسمحیسنحسناويشمالعامحركة ارادة1696188
ذي قار29انثىكحیطعایزمزعلكوثرعامحركة ارادة1697188
ذي قار30ذكرعریبشعزامرزاقحسینعامحركة ارادة1698188
ذي قار31ذكرراضيعبد حسن علي عامحركة ارادة1699188
ذي قار32انثىحسنكاظمطالبانوارعامحركة ارادة1700188
ذي قار33انثىیعقوبحمیدیوسفوفاءعامحركة ارادة1701188
ذي قار34ذكرعليمزبانناصرشعالنعامحركة ارادة1702188
المبادرة الوطنیة / موطنيذي قار1ذكرفرجعلیويمالكمنیرعامالتحالف المدني الدیمقراطي1703106
التیار االجتماعي الدیمقراطيذي قار2ذكرمنشدشویلمحمدباسمعامالتحالف المدني الدیمقراطي1704106
المبادرة الوطنیة / موطنيذي قار3ذكرشوكانحمیدشاكرسرمد عامالتحالف المدني الدیمقراطي1705106
التیار االجتماعي الدیمقراطيذي قار4انثىفارسعمرانعبد الرحیمامانيعامالتحالف المدني الدیمقراطي1706106
التیار االجتماعي الدیمقراطيذي قار5ذكرطربوشفلیحطاھرفخريعامالتحالف المدني الدیمقراطي1707106
المبادرة الوطنیة / موطنيذي قار6ذكرعليغصةمظلومنصیرعامالتحالف المدني الدیمقراطي1708106
التیار االجتماعي الدیمقراطيذي قار7ذكرموسىخیونھاشمسالمعامالتحالف المدني الدیمقراطي1709106
المبادرة الوطنیة / موطنيذي قار8انثىیاسرعبد الحسینعلي جنانعامالتحالف المدني الدیمقراطي1710106
المبادرة الوطنیة / موطنيذي قار9ذكرسلمانمنخيرسنسعدعامالتحالف المدني الدیمقراطي1711106
التیار االجتماعي الدیمقراطيذي قار10انثىحسینناصراحمدنبراسعامالتحالف المدني الدیمقراطي1712106
ذي قار1ذكرالزغیرعلوانكاظمعزیزعامتیار الحكمة الوطني1713118
ذي قار2ذكرعكابمنشدسعیدسالمعامتیار الحكمة الوطني1714118
ذي قار3ذكرطاھرلكاشكاظممحمدعامتیار الحكمة الوطني1715118
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ذي قار4ذكراسماعیلعبد هللاموحانعبدهللا عامتیار الحكمة الوطني1716118
ذي قار5ذكرسفاحمزعلمطرودرجاحعامتیار الحكمة الوطني1717118
ذي قار6ذكرطاھرعباسجبارستارعامتیار الحكمة الوطني1718118
ذي قار7ذكربارحصباحیاسیناسعدعامتیار الحكمة الوطني1719118
ذي قار8انثىمحيسلمانكریماجیالعامتیار الحكمة الوطني1720118
ذي قار9ذكرمظلومخلیف عبد هللاعبدالحسن عامتیار الحكمة الوطني1721118
ذي قار10ذكركزارسفاحفائقرافععامتیار الحكمة الوطني1722118
ذي قار11ذكرثوینيبشیرساجتعطاعامتیار الحكمة الوطني1723118
ذي قار12انثىدویشثجیلعبد المحسنابتسامعامتیار الحكمة الوطني1724118
ذي قار13ذكرعویدحسینعلي عامرعامتیار الحكمة الوطني1725118
ذي قار14ذكرظاھرجلیلحسینعلي عامتیار الحكمة الوطني1726118
ذي قار15ذكرمشتتساجتسرحانكریم عامتیار الحكمة الوطني1727118
ذي قار16انثىحمدسعدونمحمدایمانعامتیار الحكمة الوطني1728118
ذي قار17انثىطعمةنعمةخلفزینبعامتیار الحكمة الوطني1729118
ذي قار18ذكرمحمدواجدامینحبیب عامتیار الحكمة الوطني1730118
ذي قار19ذكرعلیويحسینھادي ناجيعامتیار الحكمة الوطني1731118
ذي قار20انثىعطشانزغیرصدامشیماءعامتیار الحكمة الوطني1732118
ذي قار21ذكرطاھرھاشمحمیدمؤیدعامتیار الحكمة الوطني1733118
ذي قار22ذكرعطشانعبد هللانمرحسینعامتیار الحكمة الوطني1734118
ذي قار23ذكرناصرھانيجرادحسن عامتیار الحكمة الوطني1735118
ذي قار24انثىفاضلكاظمكاملرناعامتیار الحكمة الوطني1736118
ذي قار25ذكرمنصورسلیمانحمدمؤیدعامتیار الحكمة الوطني1737118
ذي قار26ذكرخشانعليحسینعليعامتیار الحكمة الوطني1738118
ذي قار27ذكرعليحیاويعلوانمحمدصالحعامتیار الحكمة الوطني1739118
ذي قار28انثىجاسمكاظمصباحندىعامتیار الحكمة الوطني1740118
ذي قار29ذكرعليسھرحاتممجیدعامتیار الحكمة الوطني1741118
ذي قار30ذكرعليحسنمحمد عليعالءعامتیار الحكمة الوطني1742118
ذي قار31ذكرجابرجھیليعویدعادلعامتیار الحكمة الوطني1743118
ذي قار32انثىثاجبسعیدشریف داللعامتیار الحكمة الوطني1744118
ذي قار33ذكرحمودجوادجعفرعباسعامتیار الحكمة الوطني1745118
ذي قار34ذكرسدخانعیسىعجرشعليعامتیار الحكمة الوطني1746118
ذي قار35ذكرصافيخنفرراشدعلي عامتیار الحكمة الوطني1747118
ذي قار36انثىزایررواشغضبان انعامعامتیار الحكمة الوطني1748118
ذي قار37ذكرشریشحعلوانحسین كریم عامتیار الحكمة الوطني1749118
ذي قار38انثىسعدونعبداحسانفاطمةعامتیار الحكمة الوطني1750118
معأ للقانونذي قار1ذكراسماعیلعبد هللاموحانعبدالھاديعامائتالف دولة القانون1751152
دعاة االسالم / تنظیم العراقذي قار2ذكرعليجازععبیدخالدعامائتالف دولة القانون1752152
حركة البشائر الشبابیةذي قار3ذكرجوادمحمدجابرعباسعامائتالف دولة القانون1753152
دعاة االسالم / تنظیم العراقذي قار4انثىعليسلمانوحیدزینبعامائتالف دولة القانون1754152
معأ للقانونذي قار5ذكرجبرحسینرزاقاسعدعامائتالف دولة القانون1755152
دعاة االسالم / تنظیم العراقذي قار6ذكرحیوانخفيدشرشاكرعامائتالف دولة القانون1756152
معأ للقانونذي قار7ذكرضیدانجلودنجمانكاطععامائتالف دولة القانون1757152
معأ للقانونذي قار8ذكرمناحيمنشدكاظمغزوانعامائتالف دولة القانون1758152
تیار والئیونذي قار9ذكرخلفخضیرعلي كمالعامائتالف دولة القانون1759152
تجمع امناء بلدناذي قار10ذكرزغیرخضیرعودةمحمدعامائتالف دولة القانون1760152
حركة النورذي قار11ذكرمسیرزویرسالمعلي عامائتالف دولة القانون1761152
دعاة االسالم / تنظیم العراقذي قار12انثىزغیرعلي حمیدایمانعامائتالف دولة القانون1762152
حركة البشائر الشبابیةذي قار13ذكرنعمةمھدينورصادقعامائتالف دولة القانون1763152
معأ للقانونذي قار14ذكرصالحجرادعزیزحسینعامائتالف دولة القانون1764152
تیار الوسطذي قار15ذكرعلیويتایھوحیدمحمدعامائتالف دولة القانون1765152
معأ للقانونذي قارمحذوف داخلیة16عامائتالف دولة القانون1766152
معأ للقانونذي قار17انثىشریدةونانجمعةنوالعامائتالف دولة القانون1767152
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معأ للقانونذي قار18ذكریوسفخشان كاظمعوادعامائتالف دولة القانون1768152
حركة البشائر الشبابیةذي قار19ذكرطالبضیدانكریمعلي عامائتالف دولة القانون1769152
معأ للقانونذي قار20انثىشتیتمحمدذیاببتولعامائتالف دولة القانون1770152
حركة البشائر الشبابیةذي قار21انثىعلیعلعبودعلي میاسمعامائتالف دولة القانون1771152
معأ للقانونذي قار22انثىمحمدعليلطیفامنةعامائتالف دولة القانون1772152
حركة البشائر الشبابیةذي قار23ذكرخلیفعليمحمدعلي عامائتالف دولة القانون1773152
معأ للقانونذي قار24انثىعلينصیفثجیلنعیمةعامائتالف دولة القانون1774152
معأ للقانونذي قار25ذكرضیف هللاعليراضيداخلعامائتالف دولة القانون1775152
معأ للقانونذي قار26ذكرعبیددشرحمودعبدالحسین عامائتالف دولة القانون1776152
معأ للقانونذي قار27ذكرعطیةكاظمنعیم مرتضىعامائتالف دولة القانون1777152
معأ للقانونذي قار28انثىھلیلمحمدماجداالءعامائتالف دولة القانون1778152
معأ للقانونذي قار29ذكرھیرسطلبحاتمكریم عامائتالف دولة القانون1779152
حركة البشائر الشبابیةذي قار30ذكرحسنعطیةعبد الرزاقعامرعامائتالف دولة القانون1780152
حركة البشائر الشبابیةذي قار31ذكرمزیعلحمودةغالبحیانعامائتالف دولة القانون1781152
معأ للقانونذي قار32انثىعاتيحمیديكاظمسكینةعامائتالف دولة القانون1782152
معأ للقانونذي قار33انثىحسینعليمصطفىھدىعامائتالف دولة القانون1783152
معأ للقانونذي قارمحذوف داخلیة34عامائتالف دولة القانون1784152
معأ للقانونذي قار35انثىمحمدثجیلعیدانبشرىعامائتالف دولة القانون1785152
معأ للقانونذي قار36ذكرمحمدعبدالحسینعبدالكریمعلي عامائتالف دولة القانون1786152
معأ للقانونذي قار37انثىیوسفعیسىحمدخدیجةعامائتالف دولة القانون1787152
معأ للقانونذي قار38ذكرحسینشایععباسمحمدعامائتالف دولة القانون1788152
حركة العراق الوطنیةذي قار1ذكرشوكانعالويمحسنخالدعامتمدن1789136
حركة العراق الوطنیةذي قارمحذوف داخلیة2عامتمدن1790136
حركة العراق الوطنیةذي قار3ذكرفضالةطینةبلبولرحیمعامتمدن1791136
حركة العراق الوطنیةذي قار4انثىمحمدطاھركاظمایمانعامتمدن1792136
حركة العراق الوطنیةذي قار5ذكرسبتيحسنفلیح حسنعامتمدن1793136
حركة العراق الوطنیةذي قار6ذكرالزمحسینجبارمشتاقعامتمدن1794136
حركة العراق الوطنیةذي قار7ذكرغیالنشنجارعودة علي عامتمدن1795136
حركة العراق الوطنیةذي قار8ذكرلفتةصالحراشدرعدعامتمدن1796136
حركة العراق الوطنیةذي قار9انثىجویدعجیلجوادرسلعامتمدن1797136
حركة العراق الوطنیةذي قار10ذكرواليعطیةھاديمحمد  عامتمدن1798136
حركة العراق الوطنیةذي قار11انثىمجليمطرودفاضللمیاءعامتمدن1799136
حزب االستقامة الوطنيذي قار1ذكرعویدحسنحمیدصادق عامسائرون1800156
حزب االستقامة الوطنيذي قار2ذكرحمدانجولمزھرحمد هللاعامسائرون1801156
حزب االستقامة الوطنيذي قار3ذكرزغیرمحمد العیوسرحیمعامسائرون1802156
حزب االستقامة الوطنيذي قار4انثىحسنفلیحعبد الحسینوسنعامسائرون1803156
حزب االستقامة الوطنيذي قار5ذكرغالمفالحمطشرعلي عامسائرون1804156
الحزب الشیوعي العراقيذي قار6ذكرمحمدحساناحمدشھیدعامسائرون1805156
حزب االستقامة الوطنيذي قار7ذكرمطرمحمدمحسنقصيعامسائرون1806156
حركة الشباب للتغییرذي قار8انثىجودةعليناصرحنان عامسائرون1807156
حزب االستقامة الوطنيذي قار9ذكرسلمانطرھیمداودطالبعامسائرون1808156
التجمع الجمھوري العراقيذي قار10ذكرطاھرجویرمھديعبدالخضرعامسائرون1809156
؟ذي قار11ذكراحمدحسینھاديمحمدعامسائرون1810156
حزب الدولة العادلةذي قار12انثىشمخيمنصورحسیننداءعامسائرون1811156
حزب االستقامة الوطنيذي قار13ذكرزغیرمعلة عبدالحسینفاضلعامسائرون1812156
حزب االستقامة الوطنيذي قار14ذكرخلفسباھيمفتاحثائرعامسائرون1813156
حزب االستقامة الوطنيذي قار15ذكرفرجاتعیبكاظمنصیرعامسائرون1814156
حزب االستقامة الوطنيذي قار16انثىمكطوفحسینعبد علي شیماءعامسائرون1815156
حزب االستقامة الوطنيذي قار17ذكرالجھفطرادبالسمعلي عامسائرون1816156
حزب الدولة العادلةذي قار18ذكرعليجعفركاظمحمید عامسائرون1817156
حزب االستقامةذي قار19ذكرجعفرحسیناحمدعامسائرون1818156
حزب االستقامة الوطنيذي قار20انثىرشیدعاجلجالبابتسامعامسائرون1819156
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حزب االستقامة الوطنيذي قار21ذكرشعبانعبدردیسناجيعامسائرون1820156
حزب االستقامة الوطنيذي قار22ذكرغاليحسینغنيناظم عامسائرون1821156
الحزب الشیوعي العراقيذي قار23ذكرمحمودكنوحامدعادلعامسائرون1822156
الحزب الشیوعي العراقيذي قار24انثىسھرجبارشریف رفاءعامسائرون1823156
حزب االستقامة الوطنيذي قار25ذكرمحیسنكاظمعبد االمیر عبدالرسولعامسائرون1824156
حزب االستقامة الوطنيذي قار26ذكركنجيكزھورادریسمحمدعامسائرون1825156
التجمع الجمھوري العراقيذي قار27ذكرعليخبیرمفتنطالبعامسائرون1826156
حزب االستقامة الوطنيذي قار28انثىحسینعليحسیننادیةعامسائرون1827156
الحزب الشیوعي العراقيذي قار29ذكرطارشكاظمعلي مھند عامسائرون1828156
حزب االستقامة الوطنيذي قار30ذكرحاميعنیدفیصلغایبعامسائرون1829156
حزب االستقامة الوطنيذي قار31ذكرماجدھیالداخلحیدرعامسائرون1830156
التجمع الجمھوري العراقيذي قار32انثىحسنكحطسعیدایمان عامسائرون1831156
حزب االستقامة الوطنيذي قار33ذكرسمحعودةتموزعلي عامسائرون1832156
التجمع الجمھوري العراقيذي قار34ذكرمنھالضیدانحمیدعبدالكریمعامسائرون1833156
حزب االستقامة الوطنيذي قار35ذكرشحمصالحقاسمغانمعامسائرون1834156
الحزب الشیوعي العراقيذي قار36انثىجبردھام مذیاب كوثرعامسائرون1835156
الحزب الشیوعي العراقيذي قار37ذكرشبرعباسكاظمھیفاءعامسائرون1836156
حزب االستقامة الوطنيذي قار38انثىھدادعجیلناظمبسمةعامسائرون1837156
حزب الوفاق الوطنيذي قار1ذكرشریفعبد الحسینعبد الواحدعادلعامائتالف الوطنیة1838185
حزب الوفاق الوطنيذي قار2ذكرصالحسلمانعلي حسینعامائتالف الوطنیة1839185
نھضة جیلذي قار3ذكرمغامسعاتيعلي حسینعامائتالف الوطنیة1840185
حزب الوفاق الوطنيذي قار4انثىلفیلفتركيغازينوالعامائتالف الوطنیة1841185
حزب الوفاق الوطنيذي قار5ذكرعیدطالكمحمدمطلكعامائتالف الوطنیة1842185
حزب الوفاق الوطنيذي قار6ذكرحسینجیادعبد الواحدمحمدعامائتالف الوطنیة1843185
حزب الوفاق الوطنيذي قار7ذكرعتیميخضیرعذابخالدعامائتالف الوطنیة1844185
حزب الوفاق الوطنيذي قار8انثىمزعلحربيطالبصفاعامائتالف الوطنیة1845185
حزب الوفاق الوطنيذي قار9ذكرمحمدفنجانصالحقتادةعامائتالف الوطنیة1846185
حزب الوفاق الوطنيذي قارمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-10٢٠١٨عامائتالف الوطنیة1847185
حزب الوفاق الوطنيذي قار11ذكرجاسمحسن خشانحسینعامائتالف الوطنیة1848185
حزب الوفاق الوطنيذي قار12انثىمحمدعليھاشمصادقلمیسعامائتالف الوطنیة1849185
حزب الوفاق الوطنيذي قار13ذكرمشیريشریدةارزیجزیارةعامائتالف الوطنیة1850185
نھضة جیلذي قار14ذكرجار هللامحمدجاسماحمد عامائتالف الوطنیة1851185
حزب الوفاق الوطنيذي قار15ذكرمھديصالحعباسمحمدعامائتالف الوطنیة1852185
نھضة جیلذي قار16انثىعسكرعزیزعبدازھارعامائتالف الوطنیة1853185
المشروع الوطنيذي قار17ذكرصبیحعسكرجاسمیاسرعامائتالف الوطنیة1854185
نھضة جیلذي قار18ذكرطرومصالحسلمانزھیرعامائتالف الوطنیة1855185
حزب الوفاق الوطنيذي قار19ذكرمخلصھویرفعنبرعلي عامائتالف الوطنیة1856185
حزب الوفاق الوطنيذي قار20انثىعبد المحسنعبد الغنيعبد المجیداطیاف عامائتالف الوطنیة1857185
حزب الوفاق الوطنيذي قار21ذكرمھديصالحعباسفاضلعامائتالف الوطنیة1858185
حزب الوفاق الوطنيذي قار22ذكرمحمدزاملمحسنمحمد عامائتالف الوطنیة1859185
حزب الوفاق الوطنيذي قار23ذكروسیجمریرعلي محمد عامائتالف الوطنیة1860185
حزب الوفاق الوطنيذي قار24انثىعبدالرزاقعبد هللاعبد الرزاقخلود عامائتالف الوطنیة1861185
حزب الوفاق الوطنيذي قار25ذكردخیلمكطوفریسانحسینعامائتالف الوطنیة1862185
حزب الوفاق الوطنيذي قار26ذكرفرھودلطیفخلیلبرزانعامائتالف الوطنیة1863185
حزب الوفاق الوطنيذي قار27ذكرمحمدعبدالحسینعبدالكریممحمدعامائتالف الوطنیة1864185
حزب الوفاق الوطنيذي قار28انثىبغیلعجميعبدالكریمایام عامائتالف الوطنیة1865185
ائتالف النصرذي قار1ذكرعبد هللابراھیمحمیديصادقعامائتالف النصر1866158
ائتالف النصرذي قار2ذكرشناوةعبد العباسطعمةعمارعامائتالف النصر1867158
ائتالف النصرذي قار3ذكرجعفرجابرخشنحیدرعامائتالف النصر1868158
ائتالف النصرذي قار4انثىشناوةالیذعودةعال عامائتالف النصر1869158
ائتالف النصرذي قار5ذكرحمدعذیبحسینھاللعامائتالف النصر1870158
ائتالف النصرذي قار6ذكرحسنفلیحعمر اباذرعامائتالف النصر1871158

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ائتالف النصرذي قار7ذكرحسینعطیةخصاف علي عامائتالف النصر1872158
ائتالف النصرذي قار8انثىنجاحعبد هللاعایزاملعامائتالف النصر1873158
ائتالف النصرذي قار9ذكرمنشدمحمدعلي غزوانعامائتالف النصر1874158
ائتالف النصرذي قار10ذكرغویصصیوانجاسمعبدالكاظمعامائتالف النصر1875158
ائتالف النصرذي قار11ذكرمنشدفایزماجدحسینعامائتالف النصر1876158
ائتالف النصرذي قار12انثىكاطعحمیدطالباشواقعامائتالف النصر1877158
ائتالف النصرذي قار13ذكرعبد الحسنجبارعبد الستارمحمدعامائتالف النصر1878158
ائتالف النصرذي قار14ذكرعبد الھاديعبد الرزاقلبنانبدیععامائتالف النصر1879158
ائتالف النصرذي قار15ذكرشریفعبد الحسینعبد االمیر حسینعامائتالف النصر1880158
ائتالف النصرذي قار16انثىجوادمحمدجابرخدیجةعامائتالف النصر1881158
ائتالف النصرذي قار17ذكرناصرذیابذعارمزعلعامائتالف النصر1882158
ائتالف النصرذي قار18ذكرعطیةجبر عباسنجمعامائتالف النصر1883158
ائتالف النصرذي قار19ذكرعبد هللاعبد الجباركریماحمدعامائتالف النصر1884158
ائتالف النصرذي قار20انثىحسونكاظمجیادعاتقةعامائتالف النصر1885158
ائتالف النصرذي قار21ذكرخوافجبرصالحسعدعامائتالف النصر1886158
ائتالف النصرذي قار22ذكرمشرينعمةجاسممحمدعامائتالف النصر1887158
ائتالف النصرذي قار23ذكرصالحخضرصالححسنعامائتالف النصر1888158
ائتالف النصرذي قار24انثىعطیةمزعلعباسنضالعامائتالف النصر1889158
ائتالف النصرذي قار25ذكرعليبیادالیذقاسمعامائتالف النصر1890158
ائتالف النصرذي قار26ذكرحسینعبدجمعةحسینعامائتالف النصر1891158
ائتالف النصرذي قار27ذكرناصرحسونابراھیمحازمعامائتالف النصر1892158
ائتالف النصرذي قار28انثىزبیلعبدمنخيابتسامعامائتالف النصر1893158
ائتالف النصرذي قار29ذكرمحیسنعليعبدالقادرقاسمعامائتالف النصر1894158
ائتالف النصرذي قار30ذكرفریحجعفرعبد الحسنقیصرعامائتالف النصر1895158
ائتالف النصرذي قار31انثىبدریونسمسیرزینبعامائتالف النصر1896158
ائتالف النصرذي قار32ذكرنعمةعزیزنعمةعزیزعامائتالف النصر1897158
ائتالف النصرذي قار33ذكرشبیبعجرشعبد الزھرةمرتضىعامائتالف النصر1898158
ائتالف النصرذي قار34ذكرعكالمعیدياركانعامائتالف النصر1899158
ائتالف النصرذي قار35انثىشاتيداودعباساسیلعامائتالف النصر1900158
ائتالف النصرذي قارمشمول ٧١٨ في36٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف النصر1901158
ائتالف النصرذي قار37انثىناصرصاحبغازيمنتھىعامائتالف النصر1902158
واسط1ذكررجبجمعھعبدالمنعممازنفیليمازن عبدالمنعم (ابو حیدر)1903133
واسط1ذكرمحمدعليعلي اكبرفؤادفیليفؤاد على اكبر الفیلي1904124
واسط1ذكرمالكعليمحمودنصیرفیلينصیر محمود (ابو سالم الحداد)1905159
واسط1ذكرمھلفذھبخلفخضیرعامحزب الداعي1906129
واسط2ذكراحمداسدعليازادعامحزب الداعي1907129
واسط3انثىعبدالوھابعبدالرسولصاحبھناءعامحزب الداعي1908129
واسط4ذكرمھديصالححسینحیدرعامحزب الداعي1909129
واسط5انثىسعددوايعبدالحسینالھامعامحزب الداعي1910129
واسط6ذكرحنونكاظمعبدالزھرةصباحعامحزب الداعي1911129
دعاة االسالمواسط1ذكردغشجالنكعیمحیدرعامائتالف دولة القانون1912152
حركة البشائرواسط2ذكرجابرعليحسینكاظمعامائتالف دولة القانون1913152
ً للقانونواسط3ذكرجبرظاھرناصروصفيعامائتالف دولة القانون1914152 معا
ً للقانونواسط4انثىمنخيعليحسنانتصارعامائتالف دولة القانون1915152 معا
حركة البشائرواسط5ذكرشظیفسبععلويحسنعامائتالف دولة القانون1916152
ً للقانونواسط6ذكرجاسمحسنعليجاسمعامائتالف دولة القانون1917152 معا
ً للقانونواسط7ذكرشوكھمحیبسعليكریمعامائتالف دولة القانون1918152 معا
ً للقانونواسط8انثىعبودمھديحسنامالعامائتالف دولة القانون1919152 معا
ً للقانونواسطمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-9٢٠١٨عامائتالف دولة القانون1920152 معا
ً للقانونواسط10ذكرحسینمظلومحسینعليعامائتالف دولة القانون1921152 معا
ً للقانونواسط11ذكرناصرمحسنكاملعليعامائتالف دولة القانون1922152 معا
ً للقانونواسط12انثىسیدمحمدعبدالكاظمزینبعامائتالف دولة القانون1923152 معا
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ً للقانونواسط13ذكریوسفصفرشرقيثامرعامائتالف دولة القانون1924152 معا
ً للقانونواسط14ذكرمھبھبعليمظلومسالمعامائتالف دولة القانون1925152 معا
ً للقانونواسط15ذكرسطانشریفعمادحیدرعامائتالف دولة القانون1926152 معا
دعاة االسالمواسط16انثىحسونلفتھحلوكمیلةعامائتالف دولة القانون1927152
ً للقانونواسط17ذكرحسنصالحاحمدمحروسعامائتالف دولة القانون1928152 معا
ً للقانونواسط18ذكرمحمدحسونحنشمھديعامائتالف دولة القانون1929152 معا
حركة النورواسط19ذكرمطیریوسففرحانمحمدعامائتالف دولة القانون1930152
ً للقانونواسط20انثىمرشدمشحوتجسامھناءعامائتالف دولة القانون1931152 معا
ً للقانونواسط21انثىعباسصالحماجدزینبعامائتالف دولة القانون1932152 معا
ً للقانونواسط22انثىوطفيعلیوينعاسھناءعامائتالف دولة القانون1933152 معا
ائتالف الكفاءات للتغیرواسطنقص وثیقة 1عامائتالف كفاءات للتغییر1934134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط2ذكرسایحعویدیابرعباسعامائتالف كفاءات للتغییر1935134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط3ذكرریةسلمانداودعليعامائتالف كفاءات للتغییر1936134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط4انثىرشیدمجیدحمیدیاسمینعامائتالف كفاءات للتغییر1937134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط5ذكرعویدكاظمصادقعليعامائتالف كفاءات للتغییر1938134
تجمع الكفاءات والجماھیرواسط6انثىمحمدالیذفاضلوسنعامائتالف كفاءات للتغییر1939134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط7ذكرعلكمكریمخضیرمحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1940134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط8انثىابراھیمیاسینعبدالحسناملعامائتالف كفاءات للتغییر1941134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط9ذكرودايداخلسالمحاتمعامائتالف كفاءات للتغییر1942134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط10ذكرسبعحرزفنجانولیدعامائتالف كفاءات للتغییر1943134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط11ذكرغیاضادریسسلمانداودعامائتالف كفاءات للتغییر1944134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط12انثىمانعنایفدعیلھیامعامائتالف كفاءات للتغییر1945134
جبھة االعتدالواسط13ذكرخالدحمدعبدالمھديفالحعامائتالف كفاءات للتغییر1946134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط14ذكرجوھرعليكاطععیدانعامائتالف كفاءات للتغییر1947134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط15ذكرنایفحسونعلياحمدعامائتالف كفاءات للتغییر1948134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط16انثىجوالنحسینكرمعذراءعامائتالف كفاءات للتغییر1949134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط17ذكرلفتھفرحانحمیدایمنعامائتالف كفاءات للتغییر1950134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط18ذكرسھرعليكصادحیدرعامائتالف كفاءات للتغییر1951134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط19انثىعجزانمكطوفعبودابتسامعامائتالف كفاءات للتغییر1952134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط20ذكردبيعلوانثامرعليعامائتالف كفاءات للتغییر1953134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط21انثىسبعكاظمزیدازھارعامائتالف كفاءات للتغییر1954134
ائتالف الكفاءات للتغیرواسط22ذكرعبدعلیلخلفتركيعامائتالف كفاءات للتغییر1955134
واسط1ذكرسمرمدمزھرجاسممعدعامتیار الحكمة الوطني1956118
واسط2ذكرمحمدطاللعبدالرضامحمودعامتیار الحكمة الوطني1957118
واسط3ذكرخلفعبدصبیحعليعامتیار الحكمة الوطني1958118
واسط4انثىحسینعوفيعبدهللاسعدیةعامتیار الحكمة الوطني1959118
واسط5ذكردبیسراھينھیراحمدعامتیار الحكمة الوطني1960118
واسط6ذكرشونديناصيھاشمصبیحعامتیار الحكمة الوطني1961118
واسط7ذكرحسینعامرغركانعليعامتیار الحكمة الوطني1962118
واسط8انثىمانععبیدحسنابتسامعامتیار الحكمة الوطني1963118
واسط9ذكرمحمودبرھانعدناناحمدعامتیار الحكمة الوطني1964118
واسط10ذكرراضيحسینمنصورریاضعامتیار الحكمة الوطني1965118
واسط11ذكرعیسىحسننعمةكریمعامتیار الحكمة الوطني1966118
واسط12انثىمحمدعلينزرساجدة عامتیار الحكمة الوطني1967118
واسط13ذكرمحمدسلمانوشیلعباسعامتیار الحكمة الوطني1968118
واسط14ذكراسماعیلابراھیمخلیلحسونعامتیار الحكمة الوطني1969118
واسط15ذكرمحمدبانيضمدنعیمعامتیار الحكمة الوطني1970118
واسط16انثىنوفانطرادحسنغنیةعامتیار الحكمة الوطني1971118
واسط17ذكرعزیبيكاظممحمدجاسمعامتیار الحكمة الوطني1972118
واسط18ذكرخالويحسینعليھاديعامتیار الحكمة الوطني1973118
واسط19انثىمنشارجاسمخلیفانتصارعامتیار الحكمة الوطني1974118
واسط20ذكریاكوتخنجرعبدالحسینعليعامتیار الحكمة الوطني1975118
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واسط21انثىمحیرحبیترعالويمریمعامتیار الحكمة الوطني1976118
واسط22ذكرعباسجعفرمحمدعليعمرعامتیار الحكمة الوطني1977118
واسطمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-1٢٠١٨عامحزب الیقین الوطني1978127
واسط2ذكرراعيحسینمحسنرحیمعامحزب الیقین الوطني1979127
واسط3انثىسلمانفرحانعطیةسعادعامحزب الیقین الوطني1980127
واسط4ذكرعبدالعباسعليمھديكاظمعامحزب الیقین الوطني1981127
واسطنقص وثیقة 5عامحزب الیقین الوطني1982127
واسط6انثىراضيمحسنساھيوفاءعامحزب الیقین الوطني1983127
حزب الحوار الفیليواسط1ذكرحسینعليھشامحیدرعاماالئتالف الفیلي العراقي1984182
حزب المؤتمر الوطني العام للكورد الفیلیةواسط2ذكروليعلواحمدحیدرعاماالئتالف الفیلي العراقي1985182
واسط1ذكرجبروداعھمحسنرحیمعامالتیار الوطني العشائري في العراق1986132
واسط2ذكربدریاسینعبدالحسینحامدعامالتیار الوطني العشائري في العراق1987132
واسط3ذكرخلفمحمدخضیرنورالدینعامالتیار الوطني العشائري في العراق1988132
واسط4انثىشلخیاسینعالويمریمعامالتیار الوطني العشائري في العراق1989132
واسط5انثىاسماعیلحامدعبدالمنعمھبةعامالتیار الوطني العشائري في العراق1990132
االستقامةواسط1ذكركاظماضعیفطغوانمالكعامسائرون1991156
االستقامةواسط2ذكرشاطينصیفعبدالحسنمحمدعامسائرون1992156
االستقامةواسط3ذكرتایھخالطيحسنعباسعامسائرون1993156
االستقامةواسط4انثىیعقوبكبسونصالحنورعامسائرون1994156
الدولة العادلةواسط5ذكرغوینمحسینجمیلباسمعامسائرون1995156
الحزب الشیوعيواسط6ذكرفرحانخفیففیحانعليعامسائرون1996156
االستقامةواسط7ذكرموسىكاطعغازيبشیرعامسائرون1997156
االستقامةواسط8انثىابراھیمكاظمناجيایناسعامسائرون1998156
االستقامةواسط9ذكریوسفمطرودعبدالسادهصالحعامسائرون1999156
االستقامةواسط10ذكرجارهللاحسنعبدكریمعامسائرون2000156
االستقامةواسط11ذكرمنشدمحیسنضاللضیاءعامسائرون2001156
الدولة العادلةواسط12انثىشھابخمیسمحمدخلودعامسائرون2002156
االستقامةواسط13ذكرحمودمشجلابراھیمطالععامسائرون2003156
الحزب الشیوعيواسط14ذكرحیدوبطرسفرنسیسعمارعامسائرون2004156
االستقامةواسط15ذكرزایدبدیرحسنسلمانعامسائرون2005156
الشباب للتغییرواسط16انثىصالحمھديساميسیناءعامسائرون2006156
االستقامةواسط17ذكرصخيعبدالكاظمجاسممظاھرعامسائرون2007156
االستقامةواسط18ذكرعليحسونعودةعایدعامسائرون2008156
االستقامةواسط19ذكرطاھرمحمدجاللحسنعامسائرون2009156
االستقامةواسط20انثىسادةكریمناجيابتھالعامسائرون2010156
االستقامةواسط21ذكرعودةفزیعحاجمحسنعامسائرون2011156
االستقامةواسط22انثىمھديماجدصباحھناءعامسائرون2012156
حزب الوفاقواسط1ذكرحمودادریسنعمةیاسرعامائتالف الوطنیة2013185
حزب العراق لالصالحواسط2ذكرامینمحمدخالدضیاءعامائتالف الوطنیة2014185
حزب الوفاقواسط3ذكرعباسھویديمحمدصالحاحمدعامائتالف الوطنیة2015185
حزب الوفاقواسط4انثىعیسىعبدسلمانختامعامائتالف الوطنیة2016185
حزب الوفاقواسط5ذكرفرحانذیابكریمانورعامائتالف الوطنیة2017185
المشروع الوطنيواسط6ذكرمذكورعزیزعبدالصاحبمؤیدعامائتالف الوطنیة2018185
حزب الوفاقواسط7ذكرمحمدجالبعبدالعزیزادھمعامائتالف الوطنیة2019185
حزب الوفاقواسط8انثىمغامسحسیندعاسخالدةعامائتالف الوطنیة2020185
حزب العراق لالصالحواسط9ذكرغضیبرشیدشاھراحمدعامائتالف الوطنیة2021185
المشروع الوطني العراقيواسط10ذكرجعفرناصركریمبسامعامائتالف الوطنیة2022185
حزب الوفاقواسط11ذكرعباسعبدالحسینجبارحسینعامائتالف الوطنیة2023185
حزب الوفاقواسط12انثىغركانطلیعبشارشروقعامائتالف الوطنیة2024185
ائتالف الوطنیةواسط13ذكرحنینزعیلجالبطالبعامائتالف الوطنیة2025185
حزب العراق لالصالحواسط14ذكرخنجرعبودنعیساسعدعامائتالف الوطنیة2026185
حزب الوفاقواسط15ذكرمھديعلورضاقاسمعامائتالف الوطنیة2027185
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حزب الوفاقواسطشاغر16عامائتالف الوطنیة2028185
حزب الوفاقواسط17ذكرعابداحمدذیباناحمدعامائتالف الوطنیة2029185
حزب العراق لالصالحواسط18انثىالطاھرمحمدعبدالرزاقنضالعامائتالف الوطنیة2030185
حزب الوفاقواسطشاغر19عامائتالف الوطنیة2031185
حزب الوفاقواسط20انثىحسنشمالحمیدنضالعامائتالف الوطنیة2032185
ائتالف النصرواسط1ذكرعليبنیةفرحانمھديعامائتالف النصر2033158
ائتالف النصرواسط2ذكرعبدعليعلوانبعیریوسفعامائتالف النصر2034158
ائتالف النصرواسط3ذكرابراھیمخلیلحسینمھديعامائتالف النصر2035158
ائتالف النصرواسط4ذكرمنذورجاسمناطقحیدرعامائتالف النصر2036158
ائتالف النصرواسط5انثىماذيابوجريعبدالحسیناقبالعامائتالف النصر2037158
ائتالف النصرواسط6ذكردفارعبودمظھرشاملعامائتالف النصر2038158
ائتالف النصرواسط7ذكرھاشمعلينعمةھاديعامائتالف النصر2039158
ائتالف النصرواسط8ذكرابراھیمداودارحیمھعبداالمیرعامائتالف النصر2040158
ائتالف النصرواسطمشمول ٧١٢ في9١٩/٣/٢٠١٨عامائتالف النصر2041158
ائتالف النصرواسط10ذكرالشمريمخلیفوھیبعبدهللاعامائتالف النصر2042158
ائتالف النصرواسط11انثىاسماعیلجادرعبدهللامریمعامائتالف النصر2043158
ائتالف النصرواسط12ذكرزغیرذھبجابرریاضعامائتالف النصر2044158
ائتالف النصرواسط13ذكرعودةكاظمجوادحازمعامائتالف النصر2045158
ائتالف النصرواسط14ذكربندركوادسواديرحیمعامائتالف النصر2046158
ائتالف النصرواسط15انثىحاجمحمیداسماعیلاالءعامائتالف النصر2047158
ائتالف النصرواسط16ذكرالربیعيزایرسلمانصالحعامائتالف النصر2048158
ائتالف النصرواسط17ذكرعباسفرجحسنعبدعامائتالف النصر2049158
ائتالف النصرواسط18انثىحبیبطاھرحاكمفاطمةعامائتالف النصر2050158
ائتالف النصرواسط19انثىعباسخلفھاشمنصرةعامائتالف النصر2051158
ائتالف النصرواسط20انثىالنعیميمحمدصباحاالءعامائتالف النصر2052158
ائتالف النصرواسط21ذكرعبدالجبارموسىمكسرھاشمعامائتالف النصر2053158
ائتالف النصرواسط22انثىصخيعبیدكاظمونسعامائتالف النصر2054158
منظمة بدرواسط1ذكرحسینجاللمحمدقاسمعامتحالف الفتح2055109
كتلة منتصرونواسط2ذكرعاتيعزیزصاللاحمدعامتحالف الفتح2056109
حركة الصادقونواسط3ذكرحسنھاشمحسینسعدعامتحالف الفتح2057109
حزب الطلیعة االسالميواسط4انثىعباسمحمدحمیدمكاسبعامتحالف الفتح2058109
المجلس االعلى االسالمي العراقيواسط5ذكرجبرمحمدجاسمفاضلعامتحالف الفتح2059109
التجمع الشعبي المستقلواسط6ذكرمال هللاشنديمحمدعليعامتحالف الفتح2060109
الجھاد والبناءواسط7ذكرعبیدحسینعزیزاسعدعامتحالف الفتح2061109
حزب المھنیینواسط8انثىمصحبدلیانسالمامیرةعامتحالف الفتح2062109
عراق المستقبلواسط9ذكرنفاوهكاطععویدكریمعامتحالف الفتح2063109
منظمة بدرواسط10ذكرعیسىفرحانحسنناظمعامتحالف الفتح2064109
الحركة االسالمیة في العراقواسط11ذكردامسمنیعمجھولعبدهللاعامتحالف الفتح2065109
حركة الصدق والعطاءواسط12انثىراضيبشتكاظمدعاءعامتحالف الفتح2066109
منظمة بدرواسط13ذكرارزیجفلیحعباسسالمعامتحالف الفتح2067109
منظمة بدرواسط14ذكرمحمدعباسعبدالرضاخلیلعامتحالف الفتح2068109
منظمة بدرواسط15ذكرمھیديمحیسنعبدهللاعمادعامتحالف الفتح2069109
حركة الصادقونواسط16ذكرجبرعبدالحسینحسنعليعامتحالف الفتح2070109
تجمع كفى صرخة التغییرواسطشاغر17عامتحالف الفتح2071109
منظمة بدرواسط18انثىفارسسلمانحسینوفاءعامتحالف الفتح2072109
المجلس االعلى االسالمي العراقيواسط19انثىبریجغافلنجمثریاعامتحالف الفتح2073109
منظمة بدرواسط20انثىمحمدراضيحسینسحرعامتحالف الفتح2074109
حركة الصادقونواسط21انثىھاديعلیويخیريمحاسنعامتحالف الفتح2075109
حركة الجھاد والبناءواسط22انثىمھديعبدالحمیدقحطانكركانھعامتحالف الفتح2076109
واسط1ذكرمرادعليعباسفاضلفیليالدكتور فاضل عباس2077141
واسط1ذكرمرادنمحمدنوريماجدفیليالجبھة الفیلیة2078108
واسط2ذكرجمشیرابراھیمعوادعادلفیليالجبھة الفیلیة2079108
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واسط1انثىعباسحموديشاكراسماءفیليالدكتورة اسماء شاكر حمودي2080157
واسط1ذكرعليمحمدعبدالجبارجعفرفیليجعفر عبدالجبار محمد2081176
واسط1ذكرمحمدجانيمھديعليفیليتجمع االتحاد الفیلي2082177
واسط2ذكراسماعیلحسنجاسمباقرفیليتجمع االتحاد الفیلي2083177
االنبار1ذكرحفرقادرعبد الوھاباریانعامحراك الجیل الجدید2084120
االنبار2ذكرمحمدجاسمعبدالحكیمعامحراك الجیل الجدید2085120
االنبار3ذكرخلفعبد الرزاقحامدمھندعامحراك الجیل الجدید2086120
االنبار4انثىمعروفخضیرحمدهللامیسعامحراك الجیل الجدید2087120
االنبار1ذكرمخلفھایسفرحانحمیدعاممجلس انقاذ العراق2088125
االنبار2ذكرمحمدعوضمحمدجمعةعاممجلس انقاذ العراق2089125
االنبار3ذكرلطیفعكابشاللاحمدعاممجلس انقاذ العراق2090125
االنبار4انثىھاللرشیدساميمنتھىعاممجلس انقاذ العراق2091125
االنبار5ذكررجبعیدانمحمدجسامعاممجلس انقاذ العراق2092125
االنبار6ذكرغربيشرقيشرتوححكیمعاممجلس انقاذ العراق2093125
االنبار7ذكرمحمدشھابعویدحمادحسنعاممجلس انقاذ العراق2094125
االنبار8انثىعجاجزیدحسینایناسعاممجلس انقاذ العراق2095125
االنبار9ذكرھجیجمحسنصبري ضیاء عاممجلس انقاذ العراق2096125
االنبار10ذكرمخلفنجاةمشرفمعنعاممجلس انقاذ العراق2097125
االنبار11ذكرصالحخلفاحمدعبدالرحمنعاممجلس انقاذ العراق2098125
االنبار12انثىخلفصالححامدماجدة عاممجلس انقاذ العراق2099125
االنبار13ذكرخزعلخلفحسنصالح عاممجلس انقاذ العراق2100125
االنبار14ذكرجعاطةعبدهللاجدعانعادلعاممجلس انقاذ العراق2101125
االنبار15انثىاحمدجاسمعليسمیرةعاممجلس انقاذ العراق2102125
االنبار16انثىثقیلسعیدحسنسعادعاممجلس انقاذ العراق2103125
االنبار17ذكرعليعبد ابراھیممحمودعاممجلس انقاذ العراق2104125
االنبار1ذكرابراھیممحسنعبد اللطیفحسامعامالتیار الوطني العشائري في العراق2105132
االنبار2ذكرحبیباھاللفریحعدنانعامالتیار الوطني العشائري في العراق2106132
االنبار3ذكرالعليعوادابراھیماحمدعامالتیار الوطني العشائري في العراق2107132
االنبارشاغر4عامالتیار الوطني العشائري في العراق2108132
االنبارشاغر5عامالتیار الوطني العشائري في العراق2109132
االنبار6انثىطھیاسیننوريزمزمعامالتیار الوطني العشائري في العراق2110132
جبھة االعتدال الوطنياالنبار1ذكرصالحمحمدابراھیمخالد عامائتالف كفاءات للتغییر2111134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار2ذكرمحمدعبد الكریم عودة جمالعامائتالف كفاءات للتغییر2112134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار3ذكرشعبانمحمدجاسممحمد عامائتالف كفاءات للتغییر2113134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار4انثىسلمانسلمانحساننجالءعامائتالف كفاءات للتغییر2114134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار5ذكربكرمحمدفرحانعباسعامائتالف كفاءات للتغییر2115134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار6ذكرغضبعوادحمیدمازنعامائتالف كفاءات للتغییر2116134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار7ذكرحماديمحمودفزعمحمد عامائتالف كفاءات للتغییر2117134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار8انثىعباساحمدخلفایمانعامائتالف كفاءات للتغییر2118134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار9ذكرعبد هللاعبد السیدحسنزھیرعامائتالف كفاءات للتغییر2119134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار10ذكرمحمدردینيسالمعبد عامائتالف كفاءات للتغییر2120134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار11ذكرخضیرمحمدحسنھاشمعامائتالف كفاءات للتغییر2121134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار12انثىفرجدایحمحیسنوفاءعامائتالف كفاءات للتغییر2122134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار13ذكرسلیمانحماديمخلفسعدعامائتالف كفاءات للتغییر2123134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار14ذكرموسىعبد الرحمنوفیقضیاء عامائتالف كفاءات للتغییر2124134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار15ذكرعبد هللاحمادعثمانثامرعامائتالف كفاءات للتغییر2125134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار16انثىفرجصالحخمیساسماءعامائتالف كفاءات للتغییر2126134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار17ذكرعبد هللانمرمخلفصباحعامائتالف كفاءات للتغییر2127134
االنتفاضة الشعبانیةاالنبار18ذكرمحمدعليعباسخضیرعامائتالف كفاءات للتغییر2128134
االنتفاضة الشعبانیةاالنبار19ذكراحمددرویشمحمدحاتمعامائتالف كفاءات للتغییر2129134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار20انثىحسینسعیدانسسحرعامائتالف كفاءات للتغییر2130134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار21ذكرعبدجاسمعبد هللاھانيعامائتالف كفاءات للتغییر2131134
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دعاة العراق لدعم الدولةاالنبارمحذوف داخلیة22عامائتالف كفاءات للتغییر2132134
االنتفاضة الشعبانیةاالنبار23انثىطھمصطفىاسماعیلرجاءعامائتالف كفاءات للتغییر2133134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار24انثىعليمحمدقاسممنتھىعامائتالف كفاءات للتغییر2134134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار25ذكرحماديفاضلرمضانمصطفىعامائتالف كفاءات للتغییر2135134
جبھة االعتدال الوطنياالنبار26ذكرربیعخلفابراھیمخالد عامائتالف كفاءات للتغییر2136134
دعاة العراق لدعم الدولةاالنبار27انثىعبد العاطيمحمودمحمداشجانعامائتالف كفاءات للتغییر2137134
حزب الوفاءاالنبار1ذكرحماديعبدمحمدقاسمعامعابرون2138180
حزب الوفاءاالنبار2ذكردحلمحمدكاملسداد عامعابرون2139180
حزب الوفاءاالنبار3ذكرمسھرمنسيعبدهللاسعدعامعابرون2140180
حزب الوفاءاالنبار4انثىعبدعواددحامنازكعامعابرون2141180
حزب الوفاءاالنبار5ذكرحمدصیادمخبرعارفعامعابرون2142180
حزب الوفاءاالنبار6ذكرطعمھحماديغافلنوري عامعابرون2143180
حزب الوفاءاالنبار7ذكرفھدمحمدناصربرھانعامعابرون2144180
حزب الوفاءاالنبار8انثىخلفزیدانجاسمسعادعامعابرون2145180
حزب الوفاءاالنبار9ذكرمرعيبدويھاديیاسینعامعابرون2146180
حزب الوفاءاالنبار10ذكرشنتافحمدسرحانعبدالجبارعامعابرون2147180
حزب الوفاءاالنبار11ذكرنجمحنشلخلیفةفالحعامعابرون2148180
حزب الوفاءاالنبار12انثىخلفنایلمحمدرابعةعامعابرون2149180
حزب الوفاءاالنبار13ذكرسمرمدعليكربمعديعامعابرون2150180
حزب الوفاءاالنبار14ذكرلطیفمخلفھایسصالحعامعابرون2151180
حزب الوفاءاالنبار15ذكراحمدعبد هللامحمدعبدالجبارعامعابرون2152180
حزب الوفاءاالنبار16انثىخلفدربمحمدابتسام عامعابرون2153180
حزب الحركة الوطنیةاالنبار17ذكراحمدعجاجمحمدجاسمعامعابرون2154180
حزب الوفاءاالنبار18ذكرمشكورشعالنعبیدسعدونعامعابرون2155180
حزب الوفاءاالنبار19ذكراحمدذیابرزیكعبدالرحمنعامعابرون2156180
حزب الوفاءاالنبار20انثىخلیلحسنكرديایمانعامعابرون2157180
حزب الوفاءاالنبار21ذكرفیاضسلیمانمحمدحازمعامعابرون2158180
حزب الوفاءاالنبار22ذكرعنترسلیمانداودفالحعامعابرون2159180
حزب الوفاءاالنبار23ذكرسلمانعبداحمدقتیبة عامعابرون2160180
حزب سور العراقاالنبار24انثىظاھرعارفخالدساھرةعامعابرون2161180
حزب سور العراقاالنبار25ذكرعليخلفحمادمساعدعامعابرون2162180
حزب الوفاءاالنبار26انثىغضیباسودخلفایمانعامعابرون2163180
حزب الوفاءاالنبار27ذكرحمیدجاسمابراھیمحمیدعامعابرون2164180
حزب الوفاءاالنبار28انثىلطیفباقرطارقسیناءعامعابرون2165180
حزب الوفاءاالنبار29ذكرعنترمحمدعباسعادلعامعابرون2166180
حزب الوفاءاالنبار30ذكرعبد هللاعطیويجمعةباللعامعابرون2167180
ائتالف النصراالنبار1ذكرعبد المحسنمخلفعبد الكریمرافععامائتالف النصر2168158
ائتالف النصراالنبار2ذكرعصمانفلیحسعیدعوادعامائتالف النصر2169158
ائتالف النصراالنبار3ذكرعليجاسمنوريمحمود عامائتالف النصر2170158
ائتالف النصراالنبار4انثىحسنعباسابراھیمبراءعامائتالف النصر2171158
ائتالف النصراالنبار5ذكرعلياحمدعطیھاحمدعامائتالف النصر2172158
ائتالف النصراالنبار6ذكرتاريعیادةسلیمانحكمتعامائتالف النصر2173158
ائتالف النصراالنبار7ذكرمخلفعنیزيحمادفؤادعامائتالف النصر2174158
ائتالف النصراالنبار8انثىكصبمحمدفاضلوفاء عامائتالف النصر2175158
ائتالف النصراالنبار9ذكرمرعيفاضلسرحانعبدالوھابعامائتالف النصر2176158
ائتالف النصراالنبار10ذكرعبطانحمیدیاسینمحمد عامائتالف النصر2177158
ائتالف النصراالنبار11ذكرجوادصغیرمحمدصباحعامائتالف النصر2178158
ائتالف النصراالنبار12انثىعليحسینعليفلایرعامائتالف النصر2179158
ائتالف النصراالنبار13ذكررثیععیادهیحیىطاھرعامائتالف النصر2180158
ائتالف النصراالنبار14ذكرمحمدمھنھرشیدیاسرعامائتالف النصر2181158
ائتالف النصراالنبار15ذكرجاسمحنوشابراھیمفارسعامائتالف النصر2182158
ائتالف النصراالنبار16انثىعبد هللامینعبد الحكیمھدیلعامائتالف النصر2183158
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ائتالف النصراالنبار17ذكرمنفيمحمدسعیدعالءالدینعامائتالف النصر2184158
ائتالف النصراالنبارمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-18٢٠١٨عامائتالف النصر2185158
ائتالف النصراالنبار19ذكرنصیفخلفمحلمحمد عامائتالف النصر2186158
ائتالف النصراالنبار20انثىصالحعبدحمدنھلةعامائتالف النصر2187158
ائتالف النصراالنبار21ذكرجاسممحمدجاسممعنعامائتالف النصر2188158
ائتالف النصراالنبار22ذكرخلیفةكردينایفعمر عامائتالف النصر2189158
ائتالف النصراالنبار23ذكرربیععاصياحمدجمعةعامائتالف النصر2190158
ائتالف النصراالنبار24انثىمرزوقالماسعثمانجنانعامائتالف النصر2191158
ائتالف النصراالنبار25ذكرحمدجاسملطیفعبدالكریمعامائتالف النصر2192158
ائتالف النصراالنبارمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-26٢٠١٨عامائتالف النصر2193158
ائتالف النصراالنبار27ذكرفیاضعلیويمحمدظافرعامائتالف النصر2194158
ائتالف النصراالنبار28انثىعليظاھرضاريھناء عامائتالف النصر2195158
ائتالف النصراالنبار29انثىھاشمعبدشاكرھیامعامائتالف النصر2196158
ائتالف النصراالنبار30ذكرعباسجبارحسینفیصلعامائتالف النصر2197158
تجمع العزة الوطنياالنبار1ذكرعبد الحمیدنجرسناجيمالكعامتضامن2198171
امل العراقیة المستقلةاالنبار2ذكرعبدهللاخلیلزیادطارقعامتضامن2199171
تجمع العزة الوطنياالنبار3ذكرخلیلعليسرحانخالد عامتضامن2200171
امل العراقیة المستقلةاالنبار4انثىعیدانعبد هللاعودهحنانعامتضامن2201171
تجمع العزة الوطنياالنبار5ذكرھنديسلطانبحراشكرعامتضامن2202171
تجمع العزة الوطنياالنبار6ذكرحمدورديھاديعادلعامتضامن2203171
امل العراقیة المستقلةاالنبار7ذكرخلفمحاربفیصلمحمد عامتضامن2204171
تجمع العزة الوطنياالنبار8انثىمحمدجاسمسلیماسماءعامتضامن2205171
تجمع العزة الوطنياالنبار9ذكرعبدالحمیدفتیخانحاتممحمد عامتضامن2206171
تجمع العزة الوطنياالنبار10ذكررمازمخلفعبیدھنديعامتضامن2207171
تجمع العزة الوطنياالنبار11ذكرحسینمجیدحمدعبدالجلیلعامتضامن2208171
تجمع العزة الوطنياالنبار12انثىخلیلفرحانكمرسمیرةعامتضامن2209171
تجمع العزة الوطنياالنبار13ذكرمحمدحمیدخمیسعبودعامتضامن2210171
امل العراقیة المستقلةاالنبارمحذوف داخلیة14عامتضامن2211171
العراق ھویتنااالنبار15ذكرھجرسمجولخشانخالد عامتضامن2212171
امل العراقیة المستقلةاالنبار16انثىخلیفةمحمدفرجمیسرعامتضامن2213171
امل العراقیة المستقلةاالنبار17ذكرتركياحمدفیصلحسانعامتضامن2214171
العراق ھویتنااالنبار18ذكرفرحانصادقمحمدلیثعامتضامن2215171
تجمع العزة الوطنياالنبار19ذكرعبدعبد هللاجبیرقتیبةعامتضامن2216171
امل العراقیة المستقلةاالنبار20انثىعبد هللافرحانمشعلالھامعامتضامن2217171
امل العراقیة المستقلةاالنبار21ذكراحمدصالحساميمحمد عامتضامن2218171
امل العراقیة المستقلةاالنبار22ذكرمنصورعليعبد الھادياركانعامتضامن2219171
تجمع العزة الوطنياالنبار23ذكرعبدعليخمیسضیاء عامتضامن2220171
امل العراقیة المستقلةاالنبار24انثىزبارعبودشاكربراءعامتضامن2221171
العراق ھویتنااالنبارمحذوف داخلیة25عامتضامن2222171
تجمع العزة الوطنياالنبار26ذكروھیبیاسینخیرهللابراھیمعامتضامن2223171
تجمع العزة الوطنياالنبار27ذكرسبتيعبدالحمیدمحمدراضيعامتضامن2224171
امل العراقیة المستقلةاالنبار28انثىعلیويارجابطاھرایمانعامتضامن2225171
تجمع العزة الوطنياالنبار29ذكرمھیديعز الدینعصامرائدعامتضامن2226171
تجمع العزة الوطنياالنبار30انثىشناوةفیاضابراھیمكفاحعامتضامن2227171
االنبار1ذكرعبدهللافرحانعوادجابرعامبیارق الخیر2228145
االنبار2ذكرحمدحمودفیصلنصرعامبیارق الخیر2229145
االنبار3ذكرعباسحمزةاسعدرعدعامبیارق الخیر2230145
االنبار4انثىعليكحیوشاحمدلیلى عامبیارق الخیر2231145
االنبار5ذكرمصلحمرعيعباسعبدالكریمعامبیارق الخیر2232145
االنبار6ذكرخضیرعباسعبد الجبارستار عامبیارق الخیر2233145
االنبار7ذكركطاعداودعبدضاريعامبیارق الخیر2234145
االنبارشاغر8عامبیارق الخیر2235145
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االنبارمشمول ٧٢٠ في9٢٥/٣/٢٠١٨عامبیارق الخیر2236145
االنبار10ذكرضاحياسماعیلسعديخالد عامبیارق الخیر2237145
االنبار11ذكراحمدحمدغالبزیادعامبیارق الخیر2238145
االنبار12انثىناصرمحمودطھعروبة عامبیارق الخیر2239145
االنبار13ذكرالنجممحمدخالدولیدعامبیارق الخیر2240145
االنبار14ذكرمعیليخلیلابراھیمعليعامبیارق الخیر2241145
االنبار15ذكرھندياحمدعادلمصطفى عامبیارق الخیر2242145
االنبار16انثىحماديساجدكرجيیسرىعامبیارق الخیر2243145
االنبار17ذكرابراھیماسماعیلرشیدسعدعامبیارق الخیر2244145
االنبار18انثىشوكةصالحعبدهللاشیماءعامبیارق الخیر2245145
االنبار19ذكرشطيحماديخلیويفریحعامبیارق الخیر2246145
االنبار20انثىخلفعبدهللانجمبیداءعامبیارق الخیر2247145
االنبار1انثىتركيفرحانمحمودنادیةعامجبھة الصالحون2248130
االنبار2ذكرحسینناصرحسینمھديعامجبھة الصالحون2249130
االنبار3ذكرشحاذفھدحمیدصالح عامجبھة الصالحون2250130
االنبار1ذكرمحمدنطاححمیدعبدهللاعامتجمع عراقیون للتغییر2251119
االنبار2ذكراحمدصبحاحمدخالد عامتجمع عراقیون للتغییر2252119
االنبار3ذكرحبیبحسینخلفعمادعامتجمع عراقیون للتغییر2253119
االنبار4ذكرفیحانشارعكاظمكریمعامتجمع عراقیون للتغییر2254119
االنبار5ذكرالراويحماديتمیرعثمانعامتجمع عراقیون للتغییر2255119
االنبار6ذكرجاسمزیدانكاملعبدهللاعامتجمع عراقیون للتغییر2256119
االنبارمشمول ٧١٢ في7١٩/٣/٢٠١٨عامتجمع عراقیون للتغییر2257119
االنبار8انثىھتیميحسینملوكياسماءعامتجمع عراقیون للتغییر2258119
االنبار9ذكرنصیرحمادعبدجمالعامتجمع عراقیون للتغییر2259119
االنبار10ذكرظاھرعبدكاملمحمد عامتجمع عراقیون للتغییر2260119
االنبارمشمول ٦٧٥في11١٤/٣/٢٠١٨عامتجمع عراقیون للتغییر2261119
االنبار12ذكرمھدياحمدعبدهللامصعبعامتجمع عراقیون للتغییر2262119
االنبار13ذكرفرحانحاجاحمدمباركعامتجمع عراقیون للتغییر2263119
االنبار14ذكرسلمانداودشعبانموفقعامتجمع عراقیون للتغییر2264119
االنبار15انثىسعیدحسنغانمسھامعامتجمع عراقیون للتغییر2265119
االنبار16انثىعایدحمیدخالدایناسعامتجمع عراقیون للتغییر2266119
االنبار17ذكرمحمدعبدهللامشكورمحمود عامتجمع عراقیون للتغییر2267119
االنبار18ذكرناصرحماديعبدمحمد عامتجمع عراقیون للتغییر2268119
االنبار19ذكرصالحمھیديحسینتیسیرعامتجمع عراقیون للتغییر2269119
االنبار20انثىسلمانتوفیقعبدالحمیدامالعامتجمع عراقیون للتغییر2270119
االنبار21انثىجاسمحرموصاحمدرجاءعامتجمع عراقیون للتغییر2271119
االنبار22انثىسلمانداودشعبانسھىعامتجمع عراقیون للتغییر2272119
االنبار1ذكرصالحاحمدعطا هللاعبدهللاعاماحرار الفرات2273179
االنبار2ذكراسعدمحسنمحمدعمرعاماحرار الفرات2274179
االنبار3ذكرمھاوشحسنعجمعبدالرحمنعاماحرار الفرات2275179
االنبار4انثىمحمددھامفرحانسوالفعاماحرار الفرات2276179
االنبار5ذكرعلیويشھوانمحمدشھوانعاماحرار الفرات2277179
االنبار6ذكرسیروانصالحسلیمانعمادعاماحرار الفرات2278179
االنبار7انثىسعوددحامبتالسھىعاماحرار الفرات2279179
االنبار8انثىمطرمحمدعراكانتصارعاماحرار الفرات2280179
االنبار9ذكرحبیبرجبمجبلیوسفعاماحرار الفرات2281179
االنبار10ذكرخلیفھنصیفحمیدانمنافعاماحرار الفرات2282179
االنبار11ذكرعلیجزعیبيثابتمحمد عاماحرار الفرات2283179
االنبار12انثىجدعاناحمدكریمرغدةعاماحرار الفرات2284179
االنبار13ذكرذیابحلیمحموديقیسعاماحرار الفرات2285179
االنبار14ذكرفجرعليخلفایاد عاماحرار الفرات2286179
االنبار15ذكرخلیلابراھیمردیفمحمودعاماحرار الفرات2287179
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االنبار16انثىحریبحمدرافععروبة عاماحرار الفرات2288179
االنبار17ذكرعسكرخمیسردعانعثمانعاماحرار الفرات2289179
االنبارمشمول ٧١٢ في18١٩/٣/٢٠١٨عاماحرار الفرات2290179
االنبار19ذكرنصیفابراھیمسوسانمحمد عاماحرار الفرات2291179
االنبار20انثىفرحانجاسمحسیننورالھدىعاماحرار الفرات2292179
االنبار21انثىحماديابراھیمناصرایناسعاماحرار الفرات2293179
حزب االتفاق االنبار1ذكرمنصورغیدانمحمدعبدعامتمدن2294136
حزب االتفاق االنبار2ذكردخیلرجبتركيمصطفىعامتمدن2295136
حزب االتفاق االنبار3ذكرنجمعبد هللابدیويیعقوبعامتمدن2296136
حزب االتفاق االنبار4انثىفریحمشعانعبدامیرةعامتمدن2297136
حزب االتفاق االنبارمحذوف داخلیة5عامتمدن2298136
حزب االتفاق االنبارمشمول ٧١٢ في6١٩/٣/٢٠١٨عامتمدن2299136
حزب االتفاق االنبار7ذكرخلفذیابعبد الحمیدایاد عامتمدن2300136
حزب االتفاق االنبار8انثىخلیلھایسرجبسناءعامتمدن2301136
حزب االتفاق االنبار9ذكرجاسمعبیدفیاضعباسعامتمدن2302136
حزب االتفاق االنبار10ذكرحمدصبارمحمدشاكرعامتمدن2303136
حزب االتفاق االنبار11ذكرسوسھعبد هللاخلفخلیلعامتمدن2304136
حزب االتفاق االنبار12انثىشحاذهعویدحمادصدامھعامتمدن2305136
حزب االتفاق االنبارمشمول ٧٠٦ في13١٩/٣/٢٠١٨عامتمدن2306136
حزب االتفاق االنبار14ذكرخلیفھ علوانجدیعحمادعامتمدن2307136
حزب االتفاق االنبار15ذكرفریدسلیمانكاملمصطفىعامتمدن2308136
حزب االتفاق االنبار16انثىعبیدمحمدخالدمنتھىعامتمدن2309136
حزب االتفاق االنبار17ذكرحسینمنفيمشعلمصلحعامتمدن2310136
حزب االتفاق االنبار18ذكرراضيمحمدعوده خالد عامتمدن2311136
حزب االتفاق االنبار19ذكرمسربتعبدابراھیمانورعامتمدن2312136
حزب االتفاق االنبار20انثىشافيمحمدفوزيودادعامتمدن2313136
حزب االتفاق االنبار21ذكرمالمدیدعبد الحمیدعبد المطلبمحمد عامتمدن2314136
حزب الشعب لالصالحاالنبار22ذكرحماديجسامفرحانعليعامتمدن2315136
حزب االتفاق االنبار23ذكردھشعبدهللاعواداحمدعامتمدن2316136
حزب االتفاق االنبار24انثىمحمداسماعیلعبد الغفارشكریةعامتمدن2317136
التجمع الجمھورياالنبار1ذكرایوبمحمودخلفمصلحعامسائرون2318156
التجمع الجمھورياالنبار2ذكرذیابصالحفیصلماھرعامسائرون2319156
حزب االستقامةاالنبارمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-3٢٠١٨عامسائرون2320156
التجمع الجمھورياالنبار4انثىعبودجمیلقحطانجنانعامسائرون2321156
الحزب الشیوعياالنبار5ذكرشاھینحسنبشیرصالحعامسائرون2322156
التجمع الجمھورياالنبار6ذكرعبیدمناوریاس لیثعامسائرون2323156
التجمع الجمھورياالنبار7ذكرظاھرعمیرعبودعراكعامسائرون2324156
حزب التجمع الجمھورياالنبار8انثىحبیبیوسفاسكندرمنالعامسائرون2325156
التجمع الجمھورياالنبار9ذكرشویشھویرسلیمانرافععامسائرون2326156
الحزب الشیوعياالنبار10ذكرجلويذیابحمود عبدعامسائرون2327156
حزب االستقامةاالنبار11ذكرمحمدعبد هللا رجبسعدعامسائرون2328156
التجمع الجمھورياالنبار12ذكرعمر عیاشصباحسعدعامسائرون2329156
التجمع الجمھورياالنبار13ذكرحماد احمدحمیدسعدعامسائرون2330156
التجمع الجمھورياالنبار14ذكرمجیدعبد الحمیدصبري حازم عامسائرون2331156
التجمع الجمھورياالنبار15انثىحویشخلفمحمدھدىعامسائرون2332156
حزب التجمع الجمھورياالنبار16ذكرخلیفةصالحخلففاضلعامسائرون2333156
التجمع الجمھورياالنبار17ذكرمحمدوكاععبد هللانزارعامسائرون2334156
حزب التجمع الجمھورياالنبار18انثىغربيكرديخلفخالدةعامسائرون2335156
التجمع الجمھورياالنبار19ذكرجدوعمحمدطھطارقعامسائرون2336156
التجمع الجمھورياالنبار20ذكرحمودبدويحمدصعبعامسائرون2337156
التجمع الجمھورياالنبار21انثىحماديجاسمعبودایمانعامسائرون2338156
التجمع الجمھورياالنبار22ذكرعبدمحمدجاسمعبدالسالمعامسائرون2339156
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التجمع الجمھورياالنبار23انثىمحمدیونسصاحبنجوىعامسائرون2340156
حزب الشباب للتغییراالنبار24ذكرحماديعبدحمیدحسینعامسائرون2341156
التجمع الجمھورياالنبار25ذكراحمدشھابحمدخلیلعامسائرون2342156
التجمع الجمھورياالنبار26انثىخلفعباسحمیداسماءعامسائرون2343156
حزب الترقي واالصالح االنبار27ذكرعبدهللامحمدعبدیوسفعامسائرون2344156
التجمع الجمھورياالنبار28ذكرحسنمشعلعالويھشامعامسائرون2345156
حزب االستقامةاالنبار29انثىاحمدمحمدعادلاملعامسائرون2346156
التجمع الجمھورياالنبار30ذكرمنكالحمیدحنوشعبدالرزاق عامسائرون2347156
الحل االنبار1ذكرعليحدیدریكانمحمد عاماالنبار ھویتنا2348165
تجمع التعاوناالنبار2ذكرالدلیميفرحانجویرسعدون عاماالنبار ھویتنا2349165
الحل االنبار3ذكراحمددليناصرمحمد عاماالنبار ھویتنا2350165
الحل االنبار4انثىمحسنخلیفةجبار نھلةعاماالنبار ھویتنا2351165
تجمع التعاوناالنبار5ذكرناصرحمیدفرحانعلي عاماالنبار ھویتنا2352165
الحل االنبار6ذكرمشوطعرساناحمدمصطفىعاماالنبار ھویتنا2353165
الحل االنبار7ذكرشالشعوادخلفجابر عاماالنبار ھویتنا2354165
وحدة ابناء العراقاالنبار8ذكربحصعليحسیننافععاماالنبار ھویتنا2355165
الحل االنبار9ذكرجدوعحسنیونسفالحعاماالنبار ھویتنا2356165
الحل االنبار10ذكرفاضلعبداللطیفخمیسعادلعاماالنبار ھویتنا2357165
الحل االنبار11ذكركعودنجرسفیصلغازي عاماالنبار ھویتنا2358165
الحل االنبار12انثىعبطانحماديموسىایمانعاماالنبار ھویتنا2359165
الحل االنبار13ذكرشیحانصالحزبنوسامعاماالنبار ھویتنا2360165
الحل االنبار14انثىمباركصالحعبدالحمیدزینبعاماالنبار ھویتنا2361165
الحل االنبار15ذكرشبیبعمرعبدالمحسننعیمعاماالنبار ھویتنا2362165
الحل االنبار16ذكرصباحمھناعبدهللا خالد عاماالنبار ھویتنا2363165
الحل االنبار17ذكرشرقيطرموزخلفاركانعاماالنبار ھویتنا2364165
الحل االنبار18انثىحماشالفياحمدسلمىعاماالنبار ھویتنا2365165
الحل االنبار19ذكركرینعفرجدیععلي عاماالنبار ھویتنا2366165
الحل االنبار20ذكرسمیرمحمدحكمتمحمد عاماالنبار ھویتنا2367165
الحل االنبار21انثىعليكبیشناظموالء عاماالنبار ھویتنا2368165
الحل االنبار22ذكرعليمحمدعنادعمادعاماالنبار ھویتنا2369165
الحل االنبار23ذكردھشاحمدحسنعبدالكریمعاماالنبار ھویتنا2370165
الحل االنبار24انثىخلیلمطرعبدیسرىعاماالنبار ھویتنا2371165
الحل االنبار25انثىكنعانعباسمحمدجنانعاماالنبار ھویتنا2372165
الحل االنبار26ذكرعلیجمشعلعنیدرافععاماالنبار ھویتنا2373165
الحل االنبار27انثىخلفمحمدكاظمرشاعاماالنبار ھویتنا2374165
الحل االنبار28ذكرعرسانیوسفعبدالھاديذیاب عاماالنبار ھویتنا2375165
حزب وحدة العراقاالنبار29انثىابراھیماسماعیلعبدالرحمنمھاعاماالنبار ھویتنا2376165
الحل االنبار30ذكرعیفانشافيمحمدمجاھدعاماالنبار ھویتنا2377165
االنبار1ذكرجاسمعاصيھاديعبدعامتیار الحكمة الوطني2378118
االنبارنقص وثیقة 2عامتیار الحكمة الوطني2379118
االنبار3ذكرالعلیاويبدیويطالبمعنعامتیار الحكمة الوطني2380118
االنبار4انثىفرحانعبدسمیرھدىعامتیار الحكمة الوطني2381118
االنبار5ذكرصالحعليحسین محمد عامتیار الحكمة الوطني2382118
االنبارنقص وثیقة 6عامتیار الحكمة الوطني2383118
االنبار7ذكرمحمدعطیھطعمھابراھیمعامتیار الحكمة الوطني2384118
االنبار8انثىمحسنخضیركاظمانتھاءعامتیار الحكمة الوطني2385118
االنبار9ذكرعبدالحمیدفنتیخانفیصلمحمد عامتیار الحكمة الوطني2386118
االنبار10ذكرحمدسایربداعضاحيعامتیار الحكمة الوطني2387118
االنبار11انثىحمدذیابحسیننضالعامتیار الحكمة الوطني2388118
االنبارشاغر12عامتیار الحكمة الوطني2389118
االنبار13ذكرفھدتركيعنادثامرعامتیار الحكمة الوطني2390118
االنبار14ذكرزیدانعایدمخیلفاحمد عامتیار الحكمة الوطني2391118
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تجمع عراق المستقبلالنجف1ذكرعمرانعبدالنبيیوسفعليعامتحالف الفتح2392109
منظمة بدرالنجف2ذكرخلفراضيعبدالحسنعبدالحمزةعامتحالف الفتح2393109
حزب المھنیین لالعمارالنجف3ذكرشربھعبدالھاديمحمدرضازھیرعامتحالف الفتح2394109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالنجف4انثىجوادحمیدمحمدسناءعامتحالف الفتح2395109
حركة الصادقون النجف5ذكرشنینعبد جابرفاضلعامتحالف الفتح2396109
الحركة االسالمیةالنجف6ذكرردادستارخصافكریمعامتحالف الفتح2397109
التجمع الشعبي المستقلالنجف7ذكرحمزةحسانيعبدالحمزةاسعدعامتحالف الفتح2398109
منظمة بدرالنجف8ذكرناصرعبیدمحمدعبدالخالقعامتحالف الفتح2399109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالنجف9ذكریوسفطھیاسینمحسنعامتحالف الفتح2400109
منظمة العمل االسالمي العراقيالنجف10ذكرنعمةجبرعبداالمیرحسینعامتحالف الفتح2401109
منظمة بدرالنجف11ذكرمحدادحسانعليھاديعامتحالف الفتح2402109
حركة الصادقون النجف12انثىعبدهللاجاسمشاطيوجیھةعامتحالف الفتح2403109
تجمع كفى صرخة للتغییرالنجف13ذكرحبیبظاھرجھادحسینعامتحالف الفتح2404109
منظمة بدرالنجف14ذكرحسنداودحسینعبدالرسولعامتحالف الفتح2405109
حركة منتصرونالنجف15ذكرعزیزفرھودحسینرزاقعامتحالف الفتح2406109
التجمع الشعبي المستقلالنجف16انثىحمیدمحمدكاظمرجاءعامتحالف الفتح2407109
منظمة بدرالنجف17ذكرفضليحسونيرحممحمدعامتحالف الفتح2408109
منظمة بدرالنجف18ذكركزارعبیدجاسمعادلعامتحالف الفتح2409109
منظمة بدرالنجف19انثىسلطانرشیدعبدالصمدسھیرعامتحالف الفتح2410109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالنجف20ذكرسرحانفاھمھاديحسنعامتحالف الفتح2411109
تجمع كفى صرخة للتغییرالنجف21انثىعليحسنمعینسندسعامتحالف الفتح2412109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالنجف22ذكرحسونمكروداحسونيحاكمعامتحالف الفتح2413109
منظمة بدرالنجفشاغر23عامتحالف الفتح2414109
تجمع عراق المستقبلالنجف24انثىھانيعبیسیحیىرشاعامتحالف الفتح2415109
النجف 1ذكرعویتي عباس حمزة علي عامة البناء واالصالح2416110
النجف 2ذكركاظم عبد الرضااحمدایادعامة البناء واالصالح2417110
النجف 3ذكرعلوانحسین علیوي فؤاد عامة البناء واالصالح2418110
النجف 4انثىجوعانھاديعالوي امیرةعامة البناء واالصالح2419110
النجف 5ذكرعزیزھاشمعبدالرضافالحعامة البناء واالصالح2420110
النجف 6ذكرمحسنعبد غازي عبدالحسینعامة البناء واالصالح2421110
النجف 7ذكرموسى عبد االمیر عبدالزھرة عالء عامة البناء واالصالح2422110
النجف 8انثىعبد الرضا عبدهللاصادقنور عامة البناء واالصالح2423110
النجف 9ذكرجازعیاسین حماديعلي عامة البناء واالصالح2424110
النجف 10انثىكاظم ھاديصالحمنیرةعامة البناء واالصالح2425110
النجف 1ذكرمھديعليجعفرازھرعامة تجمع عراقیون للتغییر2426119
النجف شاغر2عامة تجمع عراقیون للتغییر2427119
النجف 3انثىعبدالحسینشنشولحسینغادة عامة تجمع عراقیون للتغییر2428119
النجف 4انثىمنصورھادي كاظممعارفعامة تجمع عراقیون للتغییر2429119
النجف 1ذكرخضیرعبدعليمصطفىعامة حزب الداعي2430129
النجف 2ذكرعیسىعمرانعبدهللافؤاد عامة حزب الداعي2431129
النجف 3ذكرحمیدكرجيكاظماحمدعامة حزب الداعي2432129
النجف 4انثىحنونكاظم عبدالزھرة زمن عامة حزب الداعي2433129
النجف 5انثىقمرعزیزعليحنان عامة حزب الداعي2434129
النجف 6ذكرراضي حسوني فلیحجوادعامة حزب الداعي2435129
حزب الشعب لالصالحالنجف 1ذكرعیسى احمدعیسى عدنان عامة تمدن2436136
حزب الشعب لالصالحالنجف 2ذكرمحمدحسین ناصرناظم عامة تمدن2437136
حزب الشعب لالصالحالنجف مشمول ٧١٨ في3٢٠/٣/٢٠١٨عامة تمدن2438136
حزب الشعب لالصالحالنجف 4انثىاسماعیلخلیل سامي ازھار عامة تمدن2439136
حزب الشعب لالصالحالنجف 5ذكرجوادحسین مھدي صاحب عامة تمدن2440136
حركة العراق الوطنیة النجف 6ذكرحسینمشكورشانيطالبعامة تمدن2441136
حزب الشعب لالصالحالنجف 7ذكربشارة حمود عبد زیدعادل عامة تمدن2442136
حزب الشعب لالصالحالنجف 8انثىمحمدعلي اصغرشاكر مكیة عامة تمدن2443136
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حزب الشعب لالصالحالنجف 9ذكرذرب محمد راضي ستار عامة تمدن2444136
حزب الشعب لالصالحالنجف 10ذكراسماعیلمھديطارقرعدعامة تمدن2445136
حزب الشعب لالصالحالنجف 11ذكرباللعبد المحسنعلي عبدالكریمعامة تمدن2446136
حزب الشعب لالصالحالنجف 12انثىمھناناصركاظمزیناعامة تمدن2447136
حزب الشعب لالصالحالنجف 13ذكرحجابنوريفاضل محمدعامة تمدن2448136
حزب الشعب لالصالحالنجف 14ذكرحمادي زنكورحسیننسیم عامة تمدن2449136
حزب الشعب لالصالحالنجف 15ذكرعليیاسین عبد الشھیدحموديعامة تمدن2450136
حركة العراق الوطنیةالنجف 16انثىفیروزمحمد جاسممیادةعامة تمدن2451136
حزب الشعب لالصالحالنجف 17ذكرحسینمھديثابتفاضلعامة تمدن2452136
حزب الشعب لالصالحالنجف 18ذكرعباس جاسم عبد الزھرة عقیلعامة تمدن2453136
حزب الشعب لالصالحالنجف 19ذكرالخلفة حسین عبد االمیر فراس عامة تمدن2454136
حزب الشعب لالصالحالنجف 20انثىحبیبمحمد سالم میسونعامة تمدن2455136
حزب الشعب لالصالحالنجف 21ذكرعلي حسن محمدصالحعامة تمدن2456136
حزب الشعب لالصالحالنجف 22ذكرابراھیم محسن حسن حسینعامة تمدن2457136
حزب الشعب لالصالحالنجف 23ذكرحسین عبد االمیر جھاد منتظر عامة تمدن2458136
حزب الشعب لالصالحالنجف 24انثىعبد جبار كاظم وفاء عامة تمدن2459136
النجف 1ذكرعبودكاظم جواد خالد عامتیار الحكمة الوطني2460118
النجف 2ذكرجوادمحسن شاكر فارسعامتیار الحكمة الوطني2461118
النجف 3ذكرمھدي عبد الكاظم عبدهللا عباسعامتیار الحكمة الوطني2462118
النجف 4انثىعباس سعدعبدالرضابان عامتیار الحكمة الوطني2463118
النجف 5ذكرغلوم حمدعبد زیدایادعامتیار الحكمة الوطني2464118
النجف 6ذكردرویشانھیر محمدحسون عامتیار الحكمة الوطني2465118
النجف 7ذكرعبودجبار عبد االمیر ظافر عامتیار الحكمة الوطني2466118
النجف 8انثىجیاد عبدالحسین جاسم لیلى عامتیار الحكمة الوطني2467118
النجف 9ذكرمحسن عبد الحسین عبد الحمیدنبیل عامتیار الحكمة الوطني2468118
النجف 10ذكرموسى محمد عليمكي  قیس عامتیار الحكمة الوطني2469118
النجف 11ذكرصفرجبار عزیز عبدالعباس عامتیار الحكمة الوطني2470118
النجف 12انثىشنین نعمة عیال ضمیاء عامتیار الحكمة الوطني2471118
النجف 13ذكرمحمد ظاھرحمزة حمید عامتیار الحكمة الوطني2472118
النجف 14ذكررشید جابرعبد الزھرة سلیم عامتیار الحكمة الوطني2473118
النجف 15ذكربانيعبدالكاظم فاضل حسینعامتیار الحكمة الوطني2474118
النجف 16انثىعبد الكریم عبد الرزاق عباس شذى عامتیار الحكمة الوطني2475118
النجف 17ذكرعطیة مشكور مرزوك فائق عامتیار الحكمة الوطني2476118
النجف 18ذكرعبیس سلطان كطران یونس عامتیار الحكمة الوطني2477118
النجف 19ذكرسعدون غزاي محمدحیدر عامتیار الحكمة الوطني2478118
النجف 20انثىعطیة نور عطیة زینب عامتیار الحكمة الوطني2479118
النجف 21ذكرعبدمحمد علي لقاء عامتیار الحكمة الوطني2480118
النجف 22ذكركاظم محمد عزیز نصیر عامتیار الحكمة الوطني2481118
النجف 23ذكرمھدي حمزة ابراھیم احمد  عامتیار الحكمة الوطني2482118
النجف 24انثىمحمددخیل غالب زینب عامتیار الحكمة الوطني2483118
التیار االجتماعي الدیمقراطيالنجف 1ذكرراضي سعدمغیضشریفعامالتحالف المدني الدیمقراطي2484106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالنجف 2ذكرفتاتحسین غازي تومانعامالتحالف المدني الدیمقراطي2485106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالنجف 3ذكرھاديعبد الزھرةعبد الھاديخالد عامالتحالف المدني الدیمقراطي2486106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالنجف 4انثىحسینمحمدعبدالنبينضالعامالتحالف المدني الدیمقراطي2487106
التجمع من اجل الدیمقراطیةالنجف 5ذكرحسینناصرجابر شاكرعامالتحالف المدني الدیمقراطي2488106
التجمع من اجل الدیمقراطیةالنجف 6ذكرنفاخكریمعبد الكاظمامینعامالتحالف المدني الدیمقراطي2489106
التجمع من اجل الدیمقراطیةالنجف 7ذكرحسنعباس عبد الحسینعلي عامالتحالف المدني الدیمقراطي2490106
التیار االجتماعي الدیمقراطيالنجف 8انثىصباركریمعبد علياشجانعامالتحالف المدني الدیمقراطي2491106
التجمع من اجل الدیمقراطیةالنجف 9انثىناصرحسن عزیز جنانعامالتحالف المدني الدیمقراطي2492106
النجف 1ذكرمدفونمزیدعزیز زین العابدینعامحراك الجیل الجدید2493120
النجف 2انثىكاظم علوانعبدعذراءعامحراك الجیل الجدید2494120
النجف 3ذكرھاشمنعیممرتضىامیر عامحراك الجیل الجدید2495120
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ائتالف النصرالنجف 1ذكرمھديعزوزشاكر طالبعامائتالف النصر2496158
ائتالف النصرالنجف 2ذكرعباس خضیرعبدعدنان عامائتالف النصر2497158
ائتالف النصرالنجف 3انثىسعیدمحمدعمران ازھار عامائتالف النصر2498158
ائتالف النصرالنجف 4ذكركاظم عبد عليثعباناحسانعامائتالف النصر2499158
ائتالف النصرالنجف 5ذكرصادقمھديصالحصادقعامائتالف النصر2500158
ائتالف النصرالنجف 6ذكرسلمانمحمد عليعبدالھاديعامائتالف النصر2501158
ائتالف النصرالنجف 7ذكرحسونعلیويیاسینمحمدعامائتالف النصر2502158
ائتالف النصرالنجف 8انثىعليمحمدجبارسعادعامائتالف النصر2503158
ائتالف النصرالنجف 9ذكرشمخيحسن حاتمعلي عامائتالف النصر2504158
ائتالف النصرالنجف 10ذكرحسینبعیويعباس ھیثمعامائتالف النصر2505158
ائتالف النصرالنجف 11ذكرعبدعليحسینعالء عامائتالف النصر2506158
ائتالف النصرالنجف 12انثىحمادي جاسم كریمسحرعامائتالف النصر2507158
ائتالف النصرالنجف 13انثىحمودةجعفرحسن سبأعامائتالف النصر2508158
ائتالف النصرالنجف 14ذكرعبد النبيمحمدعبد النبيمحمدعامائتالف النصر2509158
ائتالف النصرالنجف 15ذكرھاشمحسن محمدفرحانعامائتالف النصر2510158
ائتالف النصرالنجف 16انثىجعفرطالبناجيبشرىعامائتالف النصر2511158
ائتالف النصرالنجف 17ذكرشمسةعبد الرزاق حسن لیثعامائتالف النصر2512158
ائتالف النصرالنجف 18ذكرعلوانعبدزیدعزیز حسنعامائتالف النصر2513158
ائتالف النصرالنجف 19ذكرھارونوزايجمیلفاھمعامائتالف النصر2514158
ائتالف النصرالنجف 20انثىمحمودحسین سالم نغمعامائتالف النصر2515158
ائتالف النصرالنجف 21ذكرحسنعليعبد الكاظممكيعامائتالف النصر2516158
ائتالف النصرالنجف 22ذكرجار هللاسماعیلحسن علي عامائتالف النصر2517158
ائتالف النصرالنجف 23ذكرعزیزھاشمجبارمحمدعامائتالف النصر2518158
ائتالف النصرالنجف شاغر24عامائتالف النصر2519158
حزب االستقامةالنجف 1ذكرموسى عباديعبدهللاحسنعامسائرون2520156
الدولة العادلةالنجف 2ذكرحسیننعمانعباس قحطانعامسائرون2521156
حزب االستقامةالنجف 3ذكرساجتجابرعذابماجدعامسائرون2522156
حزب االستقامةالنجف 4انثىسلوميحسین رحیموالءعامسائرون2523156
حزب االستقامةالنجف 5ذكرمظلوممدلولعبودينصیر عامسائرون2524156
حزب االستقامةالنجف 6ذكرمدفونحاكمحمیدماجدعامسائرون2525156
حزب االستقامةالنجف 7ذكرعباس جاسم رحیمعباسعامسائرون2526156
حزب االستقامةالنجف 8انثىمھديعبیدعبد الزھرة زینب عامسائرون2527156
حزب االستقامةالنجف 9ذكرعبودوحیدحاكممدینعامسائرون2528156
حزب االستقامةالنجف 10ذكرجزارحسن عليحمید عامسائرون2529156
حزب االستقامةالنجف 11ذكرجاسممطلبعبیسرائدعامسائرون2530156
حزب االستقامةالنجف 12انثىخشانعبداالمیرعبیدحمیدةعامسائرون2531156
التجمع الجمھوريالنجف 13ذكرعباس عنادعبدالزھرة عبداالمیرعامسائرون2532156
الحزب الشیوعيالنجف 14ذكرصحنعبودحسینعلي عامسائرون2533156
حزب االستقامةالنجف 15ذكرمحمودحسنعبدالعباسعالءعامسائرون2534156
الحزب الشیوعيالنجف 16انثىدرویشصبحياحمدسھادعامسائرون2535156
حزب االستقامةالنجف 17ذكرناصرجوادرزاقمقدادعامسائرون2536156
حزب االستقامةالنجف 18ذكرخاجيحسین جواد محمودعامسائرون2537156
حزب االستقامةالنجف 19ذكرعليداودرزاقحسنعامسائرون2538156
حزب االستقامةالنجف 20انثىعباس حاتمحسینحوراءعامسائرون2539156
حزب االستقامةالنجف 21ذكرحسونخشانتركيمقدادعامسائرون2540156
حزب االستقامةالنجف 22ذكرعلواننعمة عبداالمیراسعدعامسائرون2541156
الحزب الشیوعيالنجف 23ذكرعليعكضیاسیننعمةعامسائرون2542156
حزب االستقامةالنجف 24انثىدرویشعبدالحسنعدنانعروبة عامسائرون2543156
ً للقانونالنجف 1ذكرعنیدعبود وحیدعبود عامائتالف دولة القانون2544152 معا
ً للقانونالنجف 2ذكرحمد طاھر عبد الیمة عباسعامائتالف دولة القانون2545152 معا
ً للقانونالنجف 3ذكرحسین عبادة جبر عباسعامائتالف دولة القانون2546152 معا
ً للقانونالنجف 4انثىطاھر صكیل جبار سعادعامائتالف دولة القانون2547152 معا
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ً للقانونالنجف 5ذكرمزھر مجیدعبدالكاظمصامدعامائتالف دولة القانون2548152 معا
ً للقانونالنجف 6ذكرمحسن محمد علي كمال عامائتالف دولة القانون2549152 معا
ً للقانونالنجف 7ذكرالزكي احمد محمد زكي احمد عامائتالف دولة القانون2550152 معا
حركة البشائرالنجف 8انثىحسن سعید محمد جواد زبیدة عامائتالف دولة القانون2551152
ً للقانونالنجف 9ذكرھاشمفاضلعليحسنعامائتالف دولة القانون2552152 معا
حركة البشائرالنجف 10ذكرخضر عبدالكاظم شاكر میثم عامائتالف دولة القانون2553152
دعاة االسالم تنظیم العراقالنجف 11ذكرصالح یودة صالحراضي عامائتالف دولة القانون2554152
ً للقانونالنجف 12انثىعبادة غني مھدي لمیس عامائتالف دولة القانون2555152 معا
ً للقانونالنجف 13ذكرشمخيدیوانكاظمحیدرعامائتالف دولة القانون2556152 معا
حركة النور االنتفاضة والتغییرالنجف 14ذكرجواد علي محمود  محمدصالح عامائتالف دولة القانون2557152
ً للقانونالنجف 15ذكرحسوني ناصر عبید زاحمعامائتالف دولة القانون2558152 معا
ً للقانونالنجف 16انثىعلوان عباس كامل فاطمةعامائتالف دولة القانون2559152 معا
ً للقانونالنجف 17ذكرغضیب جبر عبد االمیر اسعدعامائتالف دولة القانون2560152 معا
ً للقانونالنجف 18ذكرعبد الرسول عیدان عبد الحسن محمدرضا عامائتالف دولة القانون2561152 معا
ً للقانونالنجف 19ذكرمریح فریج مروةجمال عامائتالف دولة القانون2562152 معا
دعاة االسالم تنظیم العراقالنجف 20انثىحلو عبودعزیز نضال عامائتالف دولة القانون2563152
دعاة االسالم تنظیم العراقالنجف 21ذكرعوادمرزوك عبد الحمیدحسینعامائتالف دولة القانون2564152
ً للقانونالنجف 22ذكرعكلھیاسر سویف ثابت عامائتالف دولة القانون2565152 معا
ً للقانونالنجف 23ذكرمطلك حسون كاطع عبدالرضا عامائتالف دولة القانون2566152 معا
تیار والئیون االسالميالنجف 24انثىمطرود سبتي اسماعیل رملة عامائتالف دولة القانون2567152
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف1ذكریوسف عیدان عبدالحسین فالح عامائتالف كفاءات للتغییر2568134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف2ذكرھلوسكریممحمدقاسمعامائتالف كفاءات للتغییر2569134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف3ذكرخویطدرویش جھاد امینعامائتالف كفاءات للتغییر2570134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف4انثىنجم عبد خلیلرشا عامائتالف كفاءات للتغییر2571134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف5ذكرخفیف حسن حسین ریاضعامائتالف كفاءات للتغییر2572134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف6ذكرھجوج ھادي سالم عامر عامائتالف كفاءات للتغییر2573134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف7ذكرمحمد عبد علي محمد عامائتالف كفاءات للتغییر2574134
تحالف قوى االنتفاضة في العراق النجف8انثىابراھیم جاسم علي رغد عامائتالف كفاءات للتغییر2575134
دعاة العراق لدعم الدولة النجف9ذكرمجید رزاق موفق احمد عامائتالف كفاءات للتغییر2576134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف10ذكرمحمدكاظممكياحمدعامائتالف كفاءات للتغییر2577134
تحالف قوى االنتفاضة في العراق النجف11ذكرنصیف حسین حسن نعمةعامائتالف كفاءات للتغییر2578134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف12انثىحسین ھاشم منقذ وفاءعامائتالف كفاءات للتغییر2579134
تجمع الكفاءات والجماھیر النجف13ذكرمحمد شمس توفیقاسامةعامائتالف كفاءات للتغییر2580134
النجف1ذكرحمزة موسىحمزة حسن عامامة انصار الحق2581117
النجف2ذكراحمدحسن  غني ایادعامامة انصار الحق2582117
النجفمشمول ٧٠٦ في3١٩/٣/٢٠١٨عامامة انصار الحق2583117
النجف4انثىدلي خلف جبارسھام عامامة انصار الحق2584117
النجف5ذكرجغالعلیوي عبد الحسن جساب عامامة انصار الحق2585117
النجف6ذكرجواد محمدعلي صاحب مھدي عامامة انصار الحق2586117
النجف7ذكردحام جیاد كریم حاتمعامامة انصار الحق2587117
النجف8انثىمطلكمحسننعاسھدباءعامامة انصار الحق2588117
النجف9ذكرعبد عليھادي عبد الشھیدحامدعامامة انصار الحق2589117
النجف10ذكرطاھرجبریوسفلیثعامامة انصار الحق2590117
النجف11انثىمھديعبدالكریممطرنجاحعامامة انصار الحق2591117
النجف12ذكرعبودشاويعبدرفیقعامامة انصار الحق2592117
النجف13انثىعوادمركبرشیدابتسامعامامة انصار الحق2593117
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف1ذكرخضرعبداالمیركاملعارفعامائتالف الوطنیة2594185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف2ذكرحمیدھادي عباسباسمعامائتالف الوطنیة2595185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف3ذكرمایحمحمدطاھریعمرعامائتالف الوطنیة2596185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف4انثىبرغشسبتيجودياملعامائتالف الوطنیة2597185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف5ذكرصفوكسلمانمحمدحیدرعامائتالف الوطنیة2598185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف6ذكرشناوةعبیسعبدزیدعبدالحسینعامائتالف الوطنیة2599185
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حزب العراق لالصالحالنجفمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-7٢٠١٨عامائتالف الوطنیة2600185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف8انثىعاجلمحمدعبدحكیمةعامائتالف الوطنیة2601185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف9ذكرصادقمحمدمھديعلي عامائتالف الوطنیة2602185
حزب العراق لالصالحالنجف10ذكرعليمحمدجابرمحسنعامائتالف الوطنیة2603185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف11ذكرسلمانكاظمعنادعالويعامائتالف الوطنیة2604185
حزب العراق لالصالحالنجف12انثىعليعبدالحسینعبدالصاحبسھام عامائتالف الوطنیة2605185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف13ذكرعبدالحسینحموديعبدالحسین حیدرعامائتالف الوطنیة2606185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف14ذكرجبارمدفونحتحوتریاحعامائتالف الوطنیة2607185
نھضة جیلالنجف15انثىمحمدجاسمعبداالمیركریمةعامائتالف الوطنیة2608185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف16انثىعودةجاسم حسن نسرینعامائتالف الوطنیة2609185
حزب العراق لالصالحالنجف17ذكرشمخيمھديھاللحیدرعامائتالف الوطنیة2610185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف18ذكرصالحھادي عبداالمیرفوزيعامائتالف الوطنیة2611185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف19ذكرعباسجاسم كاملاحمد عامائتالف الوطنیة2612185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجفشاغر20عامائتالف الوطنیة2613185
حزب الوفاق الوطني العراقيالنجف21ذكرعليمحمدعبدهللاعلي عامائتالف الوطنیة2614185
النجف1ذكرفرج هللاجعفرایادمھندعامحركة ارادة2615188
النجف2ذكرشھیدعبدكاطعجمیلعامحركة ارادة2616188
النجف3ذكرعلوانجعفرنجیبریاضعامحركة ارادة2617188
النجف4انثىجابرخضیرعبودایمانعامحركة ارادة2618188
النجف5ذكرعليعبدالحسینحمودعلي عامحركة ارادة2619188
النجف6ذكرزكمكاظممھديكاظمعامحركة ارادة2620188
النجف7ذكرعزیزاحمدحمزة محمد عامحركة ارادة2621188
النجف8انثىعزالجاسم فاضلانتصارعامحركة ارادة2622188
النجف9انثىبرھانرزاق خضیراحالمعامحركة ارادة2623188
النجف10ذكرتمرمحمدطعمةمحسنعامحركة ارادة2624188
النجف11ذكرمھديشریفمحمدحیدرعامحركة ارادة2625188
النجف12انثىلطفيرفیقخلیلانتصارعامحركة ارادة2626188
النجف13ذكرسعدعبدصاحب محمد عامحركة ارادة2627188
النجف14ذكرجاسممحمدناجيعلي عامحركة ارادة2628188
النجف15ذكررضاحمیدفالحخالدعامحركة ارادة2629188
النجف16انثىمھديصالحعیدانبیداءعامحركة ارادة2630188
النجف17ذكرمحمد حسین عادلرائدعامحركة ارادة2631188
النجف18ذكرباجيحسنمحمدلیثعامحركة ارادة2632188
النجف19ذكرمرادشكیركاظممحمد عامحركة ارادة2633188
النجف20انثىحسین عیسىیحیىھدیةعامحركة ارادة2634188
النجف21ذكرسلماننعیمحسن فالح عامحركة ارادة2635188
النجف22ذكرمحمد مھديكاظمماجدعامحركة ارادة2636188
النجف23ذكرراضيمجیدعبدالعباسطاللعامحركة ارادة2637188
النجف24انثىصایلعبودداخلداللعامحركة ارادة2638188
ائتالف النصربابل1ذكرحیدررضاحسینعليالعامھائتالف النصر2639158
ائتالف النصربابل2ذكرحماديراضيمحمدحماديالعامھائتالف النصر2640158
ائتالف النصربابل3ذكرمطشرحسینعليزیدالعامھائتالف النصر2641158
ائتالف النصربابل4انثىعبیدحمزهراشداحالم العامھائتالف النصر2642158
ائتالف النصربابل5ذكرنعمھحسونرسولصادقالعامھائتالف النصر2643158
ائتالف النصربابل6ذكرمنوخراضيعبدالكریمفالح العامھائتالف النصر2644158
ائتالف النصربابل7ذكرحمزهكروعداي رشیدالعامھائتالف النصر2645158
ائتالف النصربابل8انثىعبیدمحمدعباسحمدیة العامھائتالف النصر2646158
ائتالف النصربابل9ذكرعليخبط حبیباحمدالعامھائتالف النصر2647158
ائتالف النصربابل10ذكرخلفعبداالخوهكاظممالكالعامھائتالف النصر2648158
ائتالف النصربابل11ذكرحمداسماعیلعبداالمیرمھديالعامھائتالف النصر2649158
ائتالف النصربابل12انثىنھیركاظمكاملوفاءالعامھائتالف النصر2650158
ائتالف النصربابل13ذكرسلمانعبدعليیاسرالعامھائتالف النصر2651158
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ائتالف النصربابل14ذكراعشمابراھیممحمدفالحالعامھائتالف النصر2652158
ائتالف النصربابل15انثىحسینخیرهللاقاسمزینب العامھائتالف النصر2653158
ائتالف النصربابل16انثىجوادحسونعبداالمیرحدةالعامھائتالف النصر2654158
ائتالف النصربابل17ذكرنصیفحمزهحلبوصحسن العامھائتالف النصر2655158
ائتالف النصربابل18ذكرحمدذیابنایفحامدالعامھائتالف النصر2656158
ائتالف النصربابل19ذكراحمدمحموداسماعیلاسامةالعامھائتالف النصر2657158
ائتالف النصربابل20انثىجاعدمھديصالحتسنیم العامھائتالف النصر2658158
ائتالف النصربابل21ذكرعليحسینمنصورحسینالعامھائتالف النصر2659158
ائتالف النصربابل22ذكركاظممطلقمحمدیعرب العامھائتالف النصر2660158
ائتالف النصربابل23ذكرعبدالحسیناحمدعليامیرعامائتالف النصر2661158
ائتالف النصربابل24انثىھزامحمزهكاظم مائدةالعامھائتالف النصر2662158
ائتالف النصربابل25ذكرثوینيحسن عاكولمھديالعامھائتالف النصر2663158
ائتالف النصربابل26ذكرعبدهللامحمدعليعمرانحیدرالعامھائتالف النصر2664158
ائتالف النصربابل27ذكرحسنصاللراضيعبدالحسنالعامھائتالف النصر2665158
ائتالف النصربابل28انثىعبیدكاظمعباسضحى العامھائتالف النصر2666158
ائتالف النصربابلشاغر29العامھائتالف النصر2667158
ائتالف النصربابل30ذكرنھایھسلمانروضانمحمد العامھائتالف النصر2668158
ائتالف النصربابل31ذكرحبیبعزیزعبدالحسینحیدرالعامھائتالف النصر2669158
ائتالف النصربابل32انثىخضیركاظمفاضلمھاالعامھائتالف النصر2670158
ائتالف النصربابل33ذكرمحیلسلمانعزیزاحمدالعامھائتالف النصر2671158
ائتالف النصربابل34ذكرحسینعكیليرزاقمسلمالعامھائتالف النصر2672158
بابل1انثىعلوانمحسنسعیدحنانالعامھحركة ارادة2673188
بابل2ذكرجریاننایفمكصدباسمالعامھحركة ارادة2674188
بابل3ذكرخلفزیدانابراھیمایھابالعامھحركة ارادة2675188
بابل4ذكرظاھرعلیويعراكموحالعامھحركة ارادة2676188
بابل5ذكردحامعبدرباطعبداالمیرالعامھحركة ارادة2677188
بابل6ذكرعراككریمترتیبوائلالعامھحركة ارادة2678188
بابل7ذكرمحسنعباسخضیرعمارالعامھحركة ارادة2679188
بابل8انثىعبود حسینعمرانامیرةالعامھحركة ارادة2680188
بابل9ذكرجریديمرزةحسنكرم العامھحركة ارادة2681188
بابل10انثىعنادعلي محسنبثینھالعامھحركة ارادة2682188
بابل11ذكرحسنمجدسبریبرسعدالعامھحركة ارادة2683188
بابل12ذكرحسنجاسمھاشمعباسالعامھحركة ارادة2684188
بابل13ذكرصفرھاتفرحمنمحمود العامھحركة ارادة2685188
بابل14ذكرعوادخلیفضحوي فائزالعامھحركة ارادة2686188
بابل1ذكرمحمدجاسمعبدالستاراثیر العامھحزب الداعي2687129
بابل2انثىدرویشجابرعباسسرىالعامھحزب الداعي2688129
بابل3ذكرموسىصالحعدنانحسینالعامھحزب الداعي2689129
بابل4ذكرغضبانخصافعودةاحمدالعامھحزب الداعي2690129
بابل5ذكرحسینعليحسینفرقد العامھحزب الداعي2691129
بابل6انثىعابرعبدنجموسنالعامھحزب الداعي2692129
حركة العراق الوطنیةبابل1ذكرعالتھحماديعبدالحسنحسینالعامھتمدن2693136
حركة العراق الوطنیةبابل2ذكرزغیرعبودعليیاسینالعامھتمدن2694136
حزب االتفاق الوطني العراقيبابل3انثىاحمدخضركریمرومىالعامھتمدن2695136
حركة العراق الوطنیةبابل4ذكرسمرمدسماويعباسمازنالعامھتمدن2696136
حركة العراق الوطنیةبابل5ذكریاسرزرارجاسممرتضىالعامھتمدن2697136
حركة العراق الوطنیةبابل6ذكرمحمودعبدالحسینعبدالشھید عليالعامھتمدن2698136
حركة العراق الوطنیةبابل7انثىعبدرسولجبارتغریدالعامھتمدن2699136
حركة العراق الوطنیةبابل8ذكرحسینعلوانعبدالحسیننجمالعامھتمدن2700136
حركة العراق الوطنیةبابل9ذكرحظيكاظمعبیدعباسالعامھتمدن2701136
حركة العراق الوطنیةبابل10ذكرعباستوفیقخالدعليالعامھتمدن2702136
حزب االتفاق الوطني العراقيبابل11انثىصالحعليقاسمرشاالعامھتمدن2703136
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حركة العراق الوطنیةبابل12ذكرھزاعفرحاننوريحسینالعامھتمدن2704136
حزب االتفاق الوطني العراقيبابل13ذكرجاسماحمدمھديعادلالعامھتمدن2705136
حركة العراق الوطنیةبابل14ذكركاظمجوادمحمدحسن العامھتمدن2706136
حركة العراق الوطنیةبابل15انثىابراھیمحسن محمدجوادمیاميالعامھتمدن2707136
حركة العراق الوطنیةبابل16ذكرنایفسلمانجاسماحمدالعامھتمدن2708136
حركة العراق الوطنیةبابل17ذكرحسینمحیسنعليحسینالعامھتمدن2709136
حركة العراق الوطنیةبابل18انثىعیفانمحمدمھديانتصارالعامھتمدن2710136
حركة العراق الوطنیةبابل19ذكرسلمانكاظمعبدالحسیناحمدالعامھتمدن2711136
حركة العراق الوطنیةبابل20ذكرمنصورعليحمیدامجدالعامھتمدن2712136
حركة العراق الوطنیةبابل21ذكرعليكاظمغازيفؤادالعامھتمدن2713136
حركة العراق الوطنیةبابل22انثىثجیلحمزهفاروقبلقیس العامھتمدن2714136
حركة العراق الوطنیةبابل23ذكربخیتجھادناظمھیثم العامھتمدن2715136
حركة العراق الوطنیةبابل24ذكریعقوبعبد الحسینعبد المھديصالحالعامھتمدن2716136
حركة العراق الوطنیةبابل25ذكرعليشعالن عامراحمدالعامھتمدن2717136
حركة العراق الوطنیةبابل26انثىثجیلحمزةفاروقبتولالعامھتمدن2718136
حركة العراق الوطنیةبابل27انثىعليعبدهللاعبدالحمیدابتسامالعامھتمدن2719136
الحركة المدنیة الوطنیةبابل28ذكرعبود جاسمھاديحیدرالعامھتمدن2720136
بابل1ذكرمحمد حسنكامل صبحي علي العامھحركة االغلبیة الوطنیة2721138
بابل2ذكركتابمخیفعبد الكاظم ثائرالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2722138
بابل3ذكرحسنمحمدعبد الواحد محمد العامھحركة االغلبیة الوطنیة2723138
بابل4انثىمحمدجاسمكاظم فاطمةالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2724138
بابل5ذكرابراھیمعبدعونكریمعایدالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2725138
بابل6ذكرباقرناجيمجیدحیدرالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2726138
بابل7ذكرعبیدحمزةكاظممحمد العامھحركة االغلبیة الوطنیة2727138
بابل8انثىجاسمرضاحاتمتحررالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2728138
بابل9ذكرسمینعمرانعودةعبدالحمیدالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2729138
بابل10ذكرعليفاضلعبد الحسنصالحالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2730138
بابل11ذكرعلیويعبیسجیاد حسین العامھحركة االغلبیة الوطنیة2731138
بابل12انثىجرادجاسممحمدخلودالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2732138
بابل13ذكرشنینحسینكاظمعدنانالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2733138
بابل14ذكرطربوشعلواناكریماحمد العامھحركة االغلبیة الوطنیة2734138
بابل15ذكرعزیزعبیسمنذورعجیل العامھحركة االغلبیة الوطنیة2735138
بابل16انثىجالبيعفلوكعبد الحسیننسرین العامھحركة االغلبیة الوطنیة2736138
بابل17ذكرعنیزانعليمحمدعليالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2737138
بابل18ذكرحمزةجبرعباسعزیزالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2738138
بابل19ذكرعبد الحسینلطیفرزاقعلي العامھحركة االغلبیة الوطنیة2739138
بابل20انثىحمزةموحان شعالنندى العامھحركة االغلبیة الوطنیة2740138
بابل21ذكرعبود حمودجاسمسعدالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2741138
بابل22ذكرعبدفرحانعبد زیدفاضلالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2742138
بابل23ذكرعاكولخضیرسواديمحمد العامھحركة االغلبیة الوطنیة2743138
بابل24انثىعبیدعبد الزھرة علي انتصارالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2744138
بابل25ذكرحسونحمیداناحمد عباسالعامھحركة االغلبیة الوطنیة2745138
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل1ذكرفرحانعبد المھديدبيعبدالرسولالعامھائتالف الوطنیة2746185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل2ذكرحسینناصركاملعلي العامھائتالف الوطنیة2747185
حزب العراق لالصالحبابل3ذكرسلمانداودھاديسالمالعامھائتالف الوطنیة2748185
تجمع الوحدة العراقیةبابل4انثىعبدحسینطارقھبةالعامھائتالف الوطنیة2749185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل5ذكرمھديحسن عبودصباحالعامھائتالف الوطنیة2750185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابلشاغر6العامھائتالف الوطنیة2751185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل7ذكركاظمحمزةحسینسلمانالعامھائتالف الوطنیة2752185
تجمع نھضة جیلبابل8انثىصالحعبید خضیرفاتنالعامھائتالف الوطنیة2753185
حزب العراق لالصالحبابل9ذكرمحمودحسن فخريساميالعامھائتالف الوطنیة2754185
حزب الحوار للتغییربابل10ذكركلیبخضیرعایدصالح العامھائتالف الوطنیة2755185
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حزب الوفاق الوطني العراقيبابل11ذكرخضیرویسفاضلحیدرالعامھائتالف الوطنیة2756185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل12انثىحننصاحبعثماندنیاالعامھائتالف الوطنیة2757185
تیارالسلم المدنيبابل13ذكرمطرفاضلعریبيمحمد العامھائتالف الوطنیة2758185
حزب العراق لالصالحبابلشاغر14العامھائتالف الوطنیة2759185
حزب العراق لالصالحبابل15ذكرمشعانمحیسنھاديعامرالعامھائتالف الوطنیة2760185
حزب الخیار العربيبابل16انثىسلیممحمدسعیدمروة العامھائتالف الوطنیة2761185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل17ذكرعبدعليمحمدخلیلالعامھائتالف الوطنیة2762185
تجمع الوحدة العراقیةبابل18ذكرمصیولعباديعبدالرضامھند العامھائتالف الوطنیة2763185
تجمع الوحدة العراقیةبابل19ذكرخضیرشبیبعليعباسالعامھائتالف الوطنیة2764185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل20انثىمھديعبودعبد الستارمنىالعامھائتالف الوطنیة2765185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل21ذكرعباسعلي جمالرائدالعامھائتالف الوطنیة2766185
حزب العراق لالصالحبابل22ذكرسلماننعمةساميمعتزالعامھائتالف الوطنیة2767185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل23ذكرخلیلابراھیم ھاديحسن العامھائتالف الوطنیة2768185
حزب العراق لالصالحبابل24انثىمكاويعلوانعبیدسجىالعامھائتالف الوطنیة2769185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل25ذكرعبدعليحمدعباسریاضالعامھائتالف الوطنیة2770185
حزب العراق لالصالحبابل26ذكرمخیفسعوداباذرعادلالعامھائتالف الوطنیة2771185
حزب العراق لالصالحبابل27ذكرحمیدطخاخیاسینمازنالعامھائتالف الوطنیة2772185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل28انثىفرحانعليخلیفةمنتھى العامھائتالف الوطنیة2773185
حزب العراق لالصالحبابل29ذكرثعیبشاكرمحمودمحمد العامھائتالف الوطنیة2774185
حزب معاھدونبابل30ذكرخضیرعباسعمرانمحمد العامھائتالف الوطنیة2775185
حزب العراق لالصالحبابل31ذكرسمیرضایعطھخالدالعامھائتالف الوطنیة2776185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابل32ذكرالسعديھاشمحمیدعبدالخضرالعامھائتالف الوطنیة2777185
الجبھة العراقیة للحواربابل33انثىمحمدعبد االمیرمحمد حسینانتصارالعامھائتالف الوطنیة2778185
حزب الوفاق الوطني العراقيبابلنقص وثیقة 34العامھائتالف الوطنیة2779185
تجمع العزة الوطنيبابل1ذكرحاجممحمد سلمانمحمد العامھتضامن2780171
تجمع العزة الوطنيبابل2ذكرشبیبحماديناظمغسان العامھتضامن2781171
تجمع العزة الوطنيبابل3ذكرخشانكاظمرحیمخالدالعامھتضامن2782171
تجمع العزة الوطنيبابل4انثىبدنحمیدعبد الرضاسھیلة العامھتضامن2783171
تجمع العزة الوطنيبابل5ذكرعلي حسینمھديحسین العامھتضامن2784171
تجمع العزة الوطنيبابل6ذكرحسینكاظمجوادمحسن العامھتضامن2785171
تجمع العزة الوطنيبابل7ذكرعباسحسن صالحمحمد العامھتضامن2786171
تجمع العزة الوطنيبابل8انثىخضیرعبید شاكرامنةالعامھتضامن2787171
تجمع العزة الوطنيبابل9ذكرحسنعنادكاظمعلي العامھتضامن2788171
تجمع العزة الوطنيبابل10ذكرابراھیمعبد الكریمعبد االمیرعزیزالعامھتضامن2789171
تجمع العزة الوطنيبابل11ذكرحمیدعزیزحسنفالح العامھتضامن2790171
تجمع العزة الوطنيبابل12انثىعبود حسینكاظمرجاءالعامھتضامن2791171
تجمع العزة الوطنيبابل13ذكرمحمدجاسمحسینصاحبالعامھتضامن2792171
تجمع العزة الوطنيبابل14ذكرمحسنعبد الواحدتیمولفوزيالعامھتضامن2793171
تجمع العزة الوطنيبابل15ذكركاظممتعبكاظمرافدالعامھتضامن2794171
تجمع العزة الوطنيبابل16انثىجدوعطاھررحیمجنانالعامھتضامن2795171
تجمع العزة الوطنيبابل17ذكرظنةمحي عبد الحسینعباسالعامھتضامن2796171
العراق ھویتنابابلمشمول ٧١٨ في18٢٠/٣/٢٠١٨العامھتضامن2797171
تجمع العزة الوطنيبابل19ذكرمحمدھاشممنھلسعدالعامھتضامن2798171
تجمع العزة الوطنيبابل20انثىمھديصالححمزةنورةالعامھتضامن2799171
تجمع العزة الوطنيبابل21ذكردنیفكاظمقاسماحمدالعامھتضامن2800171
تجمع العزة الوطنيبابل22ذكرجیادجحاليحلواصزیدانالعامھتضامن2801171
تجمع العزة الوطنيبابل23ذكرموسىعبیسمحمدحسینالعامھتضامن2802171
تجمع العزة الوطنيبابل24انثىبریرجوادخضیرایناسالعامھتضامن2803171
تجمع العزة الوطنيبابل25ذكرساجتخمیسسلمانعلي العامھتضامن2804171
تجمع العزة الوطنيبابل26ذكرمسعودعليجاسمعمرانالعامھتضامن2805171
تجمع العزة الوطنيبابل27ذكرحسینحمزةحسینعقیلالعامھتضامن2806171
تجمع العزة الوطنيبابل28انثىفھدجبیررزاقحمدیةالعامھتضامن2807171
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تجمع العزة الوطنيبابل29ذكرخلفكاظمخلفعبدالكریمالعامھتضامن2808171
تجمع العزة الوطنيبابل30ذكرمجیدمحمودكمالوسام العامھتضامن2809171
تجمع العزة الوطنيبابل31ذكرمحمدخضیرفنديوسام العامھتضامن2810171
تجمع العزة الوطنيبابل32انثىفرجعمرانحمودمناھلالعامھتضامن2811171
تجمع العزة الوطنيبابل33ذكرمحیسنوھابغلطانعليالعامھتضامن2812171
تجمع العزة الوطنيبابل34انثىمحمودحسینمحمودنوالالعامھتضامن2813171
تجمع الكفاءات والجماھیربابل1ذكرھریطعبد عليرمضانھیثم العامھائتالف كفاءات للتغییر2814134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل2ذكرعبود علوانحمزةرعدالعامھائتالف كفاءات للتغییر2815134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل3ذكرابراھیمطالبھاديھیثم العامھائتالف كفاءات للتغییر2816134
؟بابل4انثىعبدالرضاجالبداوودختامالعامھائتالف كفاءات للتغییر2817134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل5ذكرمحمدجاسمكاظمفاضلالعامھائتالف كفاءات للتغییر2818134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل6ذكرعبدمحمدجاسمعليالعامھائتالف كفاءات للتغییر2819134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل7ذكرزغیردمنةغازيفاضلالعامھائتالف كفاءات للتغییر2820134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل8انثىعوضجلیلمنعمسارةالعامھائتالف كفاءات للتغییر2821134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل9ذكرحسونعبیسكاظمعليالعامھائتالف كفاءات للتغییر2822134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل10ذكرحمزةلفتة مھديھاديالعامھائتالف كفاءات للتغییر2823134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل11ذكرعاشورعطشانعليجعفر العامھائتالف كفاءات للتغییر2824134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل12انثىھانيمحمدجاسم شیماءالعامھائتالف كفاءات للتغییر2825134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل13ذكركاظمعالويجعفركاظم العامھائتالف كفاءات للتغییر2826134
تحالف قوى االنتفاضة في العراق بابل14ذكركندوحمجیدحلبوصمحمد العامھائتالف كفاءات للتغییر2827134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل15ذكرمزعلھاتفحكیمفالح العامھائتالف كفاءات للتغییر2828134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل16انثىداودحارثكطوفسارةالعامھائتالف كفاءات للتغییر2829134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل17ذكركتابظاھرطارقغسان العامھائتالف كفاءات للتغییر2830134
حزب الوفاء الوطنيبابل18ذكرعليحسینفرحان عماد العامھائتالف كفاءات للتغییر2831134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل19ذكرعباسعبد عليجودةسعدالعامھائتالف كفاءات للتغییر2832134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل20انثىعليحسینزبیراسماء العامھائتالف كفاءات للتغییر2833134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل21ذكرسلمانعبودسلمانفؤادالعامھائتالف كفاءات للتغییر2834134
دعاة العراق لدعم الدولةبابل22انثىحسنفلیحتركيودادالعامھائتالف كفاءات للتغییر2835134
حزب الوفاء الوطنيبابل23ذكرجابرمنخيشوردوطارقالعامھائتالف كفاءات للتغییر2836134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل24انثىعباسعبید حسینازھارالعامھائتالف كفاءات للتغییر2837134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل25ذكرشاھرعبودیاسرعليالعامھائتالف كفاءات للتغییر2838134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل26انثىالسمرمدساجتعبد الكاظم انعامالعامھائتالف كفاءات للتغییر2839134
تحالف قوى االنتفاضة في العراق بابل27ذكرھتیميمزاحمعبدعليعالءالعامھائتالف كفاءات للتغییر2840134
حزب الوفاء الوطنيبابل28انثىعبد هللاعلوانحسیننادیةالعامھائتالف كفاءات للتغییر2841134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل29ذكرصعیبسالمعبد الكاظم احمدالعامھائتالف كفاءات للتغییر2842134
تجمع الكفاءات والجماھیربابل30ذكرعبد السادةحاجيصبیحولید العامھائتالف كفاءات للتغییر2843134
جبھة االعتدال الوطنيبابل31ذكرسمرمدعبد الرضاجمالارشدالعامھائتالف كفاءات للتغییر2844134
جبھة االعتدال الوطنيبابل32ذكرسروانخلخالعبد السادةساھيالعامھائتالف كفاءات للتغییر2845134
حزب الوفاء الوطنيبابل33انثىمجبلكاظمخضیرایناسالعامھائتالف كفاءات للتغییر2846134
تجمع الكفاءات والجماھیربابلنقص اضبارة34العامھائتالف كفاءات للتغییر2847134
معا للقانونبابل1ذكرسلمانحسونجبرعلي عامائتالف دولة القانون2848152
حركة البشائر الشبابةبابل2ذكرعباسمدورحسین منصورعامائتالف دولة القانون2849152
معا للقانونبابلمحذوف داخلیة3عامائتالف دولة القانون2850152
معا للقانونبابل4انثىجبر عليعبدالجباردنیاعامائتالف دولة القانون2851152
دعاة االسالم تنظیم العراقبابل5ذكرجاسمحمدمدلولصادقعامائتالف دولة القانون2852152
معا للقانونبابل6ذكرمھديیوسفعباسازھرعامائتالف دولة القانون2853152
معا للقانونبابل7ذكربراكراقبعبدالھاديعقیلعامائتالف دولة القانون2854152
حركة البشائر الشبابةبابل8انثىنصرعبدالكریمراضيرفالءعامائتالف دولة القانون2855152
معا للقانونبابل9ذكرعليحسونرفیقضیاءعامائتالف دولة القانون2856152
معا للقانونبابل10ذكرھاديیاسرعجیلامینعامائتالف دولة القانون2857152
معا للقانونبابل11ذكرناجيكاظمسلیم زید عامائتالف دولة القانون2858152
حركة النور بابل12انثىكاظمعباسزایدھناء عامائتالف دولة القانون2859152
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معا للقانونبابل13ذكرجابرشاكرموسىحسینعامائتالف دولة القانون2860152
معا للقانونبابل14ذكرعجیلناجيشعالنعلي عامائتالف دولة القانون2861152
معا للقانونبابل15ذكرمحمدعديمھديصالحعامائتالف دولة القانون2862152
دعاة االسالم تنظیم العراقبابل16انثىشالشكاظممحسن فوزیةعامائتالف دولة القانون2863152
معا للقانونبابل17ذكرخضیرقدوريانورمحمد عامائتالف دولة القانون2864152
معا للقانونبابل18ذكرجادرعطشانجمیل محمد عامائتالف دولة القانون2865152
معا للقانونبابلنقص اضبارة19عامائتالف دولة القانون2866152
معا للقانونبابل20انثىعليعبدالحسنعبدالسجادناھدةعامائتالف دولة القانون2867152
معا للقانونبابل21ذكرمغیرحسینخضیرجمالعامائتالف دولة القانون2868152
معا للقانونبابل22ذكرھاشمعبدحمزةحمود عامائتالف دولة القانون2869152
معا للقانونبابل23ذكرسلماناحمدجبررحیمعامائتالف دولة القانون2870152
معا للقانونبابل24انثىسعودعبدزیدمكصدغفرانعامائتالف دولة القانون2871152
حركة البشائر الشبابةبابل25ذكرحسینعیدان صالحفاضل عامائتالف دولة القانون2872152
معا للقانونبابل26ذكرمزعلعبدالمحسنفاضلھاديعامائتالف دولة القانون2873152
حركة البشائر الشبابةبابل27ذكرمعیلوسریبت حمودعلي عامائتالف دولة القانون2874152
تیار الوسطبابل28انثىحسنفیروزراضيسعادعامائتالف دولة القانون2875152
معا للقانونبابل29انثىعبدالحسینحمودحكیممنال عامائتالف دولة القانون2876152
معا للقانونبابلمشمول ٧١٨ في30٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف دولة القانون2877152
بابل1ذكرحسینعسلفدعمحسنعامتیار الحكمة الوطني2878118
بابل2ذكرفرھودعليطحمیرسالم عامتیار الحكمة الوطني2879118
بابل3ذكرصالحرزیناحمدعدنان عامتیار الحكمة الوطني2880118
بابل4انثىمحمدعبدالمحسنغازي وفاءعامتیار الحكمة الوطني2881118
بابل5ذكرخرمیطراشددخیلعبداالمیر عامتیار الحكمة الوطني2882118
بابل6ذكرعبدالحسینفرحانعبیدحامدعامتیار الحكمة الوطني2883118
بابل7ذكرعباسحسینناصررعدعامتیار الحكمة الوطني2884118
بابل8انثىحماديابراھیممحمدبشائرعامتیار الحكمة الوطني2885118
بابل9ذكرعطیةعدايعباسزھیرعامتیار الحكمة الوطني2886118
بابل10ذكرعباسمھديصالحسالم عامتیار الحكمة الوطني2887118
بابل11ذكرتمیمعبودعدايریاضعامتیار الحكمة الوطني2888118
بابل12انثىفیض هللاكریمرحیملبنىعامتیار الحكمة الوطني2889118
بابل13ذكرحمزةعبدهللامندیلحسنعامتیار الحكمة الوطني2890118
بابل14ذكرمشیرعبدعبیسباسمعامتیار الحكمة الوطني2891118
بابل15ذكرحسننصارعبیدطالبعامتیار الحكمة الوطني2892118
بابل16انثىاحمدعبدالكریمعبدالحلیمفتحیةعامتیار الحكمة الوطني2893118
بابل17ذكرمحمدعليعباسعالءعامتیار الحكمة الوطني2894118
بابل18ذكرصالحعباسخضیركرمعامتیار الحكمة الوطني2895118
بابل19ذكریاسعالويشاكرنائلعامتیار الحكمة الوطني2896118
بابل20انثىناجيعطیةمحمدعليایمانعامتیار الحكمة الوطني2897118
بابل21ذكرعباسظاھرھاديحیدر عامتیار الحكمة الوطني2898118
بابل22ذكرسفاحشحتولشبیبكاملعامتیار الحكمة الوطني2899118
بابل23ذكرسعیدعبدالرزاقصبريحسینعامتیار الحكمة الوطني2900118
بابل24انثىابراھیمعبداالمیرحسننسرینعامتیار الحكمة الوطني2901118
بابل25ذكرعنادعبدفاضلنصیرعامتیار الحكمة الوطني2902118
بابل26ذكركاظمحسینطالبمشتاقعامتیار الحكمة الوطني2903118
بابل27ذكرالبكريعبدهللاعبدالعباسعلي عامتیار الحكمة الوطني2904118
بابل28انثىمحمدابراھیماسماعیلنرجسعامتیار الحكمة الوطني2905118
بابلشاغر29عامتیار الحكمة الوطني2906118
بابل30ذكرعليحسنلطیفمحمدعامتیار الحكمة الوطني2907118
بابل31ذكرمحمدعبدهللاعبدالحكیممصدقعامتیار الحكمة الوطني2908118
بابل32انثىدعیرابراھیمخلیلساھرةعامتیار الحكمة الوطني2909118
بابل33انثىعلوانھاديمحمدغزوةعامتیار الحكمة الوطني2910118
بابل34ذكرشبرمھديشاكرعلي عامتیار الحكمة الوطني2911118
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حزب االستقامة الوطنیةبابل1ذكرناصرداودرضامحمد عامسائرون2912156
حزب االستقامة الوطنیةبابل2ذكرعبد ابراھیماسماعیلمحمد عامسائرون2913156
حزب االستقامة الوطنیةبابل3ذكرحسینعلوانفالححیدر عامسائرون2914156
حزب االستقامة الوطنیةبابل4انثىماضيعطیةكاملنورسعامسائرون2915156
الدولة العادلةبابل5ذكرنعمانعباساركانعديعامسائرون2916156
الحزب الشیوعيبابل6ذكرسعیدمحمدابراھیمعلي عامسائرون2917156
حزب االستقامة الوطنیةبابل7ذكرجاسمحسنغاويعلي عامسائرون2918156
حزب االستقامة الوطنیةبابل8انثىعذابعرطشافيعروبة عامسائرون2919156
التجمع الجمھوريبابل9ذكرعليعبدالحمیدعبداللطیفثائرعامسائرون2920156
حزب االستقامة الوطنیةبابل10ذكرجالبعبودعبدالحافظناصرعامسائرون2921156
حزب االستقامة الوطنیةبابل11ذكرضامنحسونھاشممحمد عامسائرون2922156
حزب االستقامة الوطنیةبابل12انثىحسنعليحسین خلودعامسائرون2923156
حزب االستقامة الوطنیةبابل13ذكرموسىعليحمیدفوزيعامسائرون2924156
الحزب الشیوعيبابل14ذكرعليحسنعیدصارمعامسائرون2925156
حزب االستقامة الوطنیةبابل15ذكرعبودكاظمھاديسالمعامسائرون2926156
الشباب والتغییربابل16انثىسریحعباسقاسمریاعامسائرون2927156
الحزب الشیوعيبابل17ذكرعبدهللاغریبصبیحریاضعامسائرون2928156
الدولة العادلةبابل18ذكرجدوعحمودحسنقاسمعامسائرون2929156
حزب االستقامة الوطنیةبابل19ذكریاسنایفعبدااللھحسینعامسائرون2930156
حزب االستقامة الوطنیةبابل20انثىعبدالرضاعبداالمیرفاطمةعامسائرون2931156
حزب االستقامة الوطنیةبابل21ذكرسعیدمجیدوناسحسامعامسائرون2932156
حزب االستقامة الوطنیةبابل22ذكركاظمعباسرزاقعامرعامسائرون2933156
حزب االستقامة الوطنیةبابل23ذكرمحمدقاسممكيفراتعامسائرون2934156
حزب االستقامة الوطنیةبابل24انثىعزیزكاظمجودتزینةعامسائرون2935156
حزب االستقامة الوطنیةبابل25ذكرحمزةجاسمحسین عقیلعامسائرون2936156
حزب االستقامة الوطنیةبابل26ذكرعلیويعاجلحسین علي عامسائرون2937156
حزب االستقامة الوطنیةبابل27ذكرشراثيعبیدكریمحسنعامسائرون2938156
الحزب الشیوعيبابل28انثىناصررحیمعباساالءعامسائرون2939156
حزب االستقامة الوطنیةبابل29ذكرحسینناصرعليحسینعامسائرون2940156
حزب االستقامة الوطنیةبابل30ذكرمحمدمھديحمیدمحمد عامسائرون2941156
حزب االستقامة الوطنیةبابل31ذكرفرمانعبدالحسینمحمدضیاءعامسائرون2942156
الحزب الشیوعيبابل32انثىحسینناصرنزیھشیماءعامسائرون2943156
حزب االستقامة الوطنیةبابل33ذكرعبداالمیرمنافعیسىمازنعامسائرون2944156
حزب االستقامة الوطنیةبابل34انثىعبدعليعدنانضحى عامسائرون2945156
حزب النداء الوطنيصالح الدین1ذكرضاحيحمدحمیدحازمعامھتحالف القرار العراقي2946168
المشروع العربيصالح الدین2ذكرمحمدجاسمممتازجاسمعامھتحالف القرار العراقي2947168
حزب للعراق متحدونصالح الدین3ذكرصالحمھديحسنخالدعامھتحالف القرار العراقي2948168
الحق الوطنيصالح الدین4ذكرجمعةجزاعذیابعبدعامھتحالف القرار العراقي2949168
حزب للعراق متحدونصالح الدین5ذكرصالحبھلولعلوانبادععامھتحالف القرار العراقي2950168
المشروع العربيصالح الدین6ذكرخلفیاسینعلياسعدعامھتحالف القرار العراقي2951168
المشروع العربيصالح الدین7ذكرغتميشكطيحمودحمدعامھتحالف القرار العراقي2952168
حزب للعراق متحدونصالح الدین8ذكرعليعبیدمحمدمقدامعامھتحالف القرار العراقي2953168
حزب الحق الوطنيصالح الدین9ذكرعليابراھیمخلیلھیكلعامھتحالف القرار العراقي2954168
المشروع الوطنيصالح الدین10ذكرعليحمیدحمدجوادعامھتحالف القرار العراقي2955168
المشروع العربيصالح الدین11ذكرحسیندبعونمحمدایاد عامھتحالف القرار العراقي2956168
المشروع العربيصالح الدین12ذكرحلوصالحخلفعبدهللاعامھتحالف القرار العراقي2957168
حزب النداء الوطنيصالح الدین13ذكرعبد هللا محمداحمدمحمدعامھتحالف القرار العراقي2958168
الحق الوطنيصالح الدین14ذكرحسینسالممتعبكمالعامھتحالف القرار العراقي2959168
حزب للعراق متحدونصالح الدین15ذكربراكاحمدجنعانغانمعامھتحالف القرار العراقي2960168
حزب للعراق متحدونصالح الدین16ذكرخزیممحمدجاسمعایدعامھتحالف القرار العراقي2961168
حزب للعراق متحدونصالح الدین17ذكرمصلحعليیوسفایاد عامھتحالف القرار العراقي2962168
حزب للعراق متحدونصالح الدین18ذكرعبیدطھفرجاحمدعامھتحالف القرار العراقي2963168
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الحق الوطنيصالح الدین19انثىعبدالرحمنخلیلابراھیمخالدةعامھتحالف القرار العراقي2964168
حزب للعراق متحدونصالح الدین20انثىصیادمحمدحسیناروىعامھتحالف القرار العراقي2965168
االرادة الشعبیة صالح الدین21انثىحماديعبد عليرحومياسیاعامھتحالف القرار العراقي2966168
حزب المجد العراقيصالح الدین22انثىذیبان مولودعالءنغمعامھتحالف القرار العراقي2967168
المشروع العربيصالح الدین23انثىھزاعاحمدصالحمروىعامھتحالف القرار العراقي2968168
حزب للعراق متحدونصالح الدین24ذكرجاسممطرسحابشمائلعامھتحالف القرار العراقي2969168
صالح الدین1ذكرمحمودمحمداحمدفراسعامھعراق االرض2970140
صالح الدین2ذكرعوضحسینخلفعبدعامھعراق االرض2971140
صالح الدین3ذكررجبعبد هللابدويسطمعامھعراق االرض2972140
صالح الدین4انثىعامرطعمھعیسىمنىعامھعراق االرض2973140
صالح الدین5ذكرعبد هللا محمدابراھیمجبرانعامھعراق االرض2974140
صالح الدین6ذكرشھیدعطانمحمدعیدعامھعراق االرض2975140
صالح الدین7ذكرعبد هللا صحنطلبجمالعامھعراق االرض2976140
صالح الدین8انثىدخیل جمعةمحمدحفصةعامھعراق االرض2977140
صالح الدین9ذكرعیاشاحمدیوسفامیرعامھعراق االرض2978140
صالح الدین10ذكرفرجعطیةجمعةعمرعامھعراق االرض2979140
صالح الدین11ذكرمسمارطھعليطھعامھعراق االرض2980140
صالح الدین12انثىجاسممحمدطاللنضالعامھعراق االرض2981140
صالح الدین13ذكرطلبدولتعبدهللاواثقعامھعراق االرض2982140
صالح الدین14ذكرصالحسعیدحسنمشعانعامھعراق االرض2983140
صالح الدینمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-15٢٠١٨عامھعراق االرض2984140
صالح الدین16انثىكبیسيعلیويحسیندلةعامھعراق االرض2985140
صالح الدین17ذكرحبیبحسنذیابحسنعامھعراق االرض2986140
صالح الدین18ذكرمنصورحسینصالحعلي عامھعراق االرض2987140
صالح الدین19ذكرناصرعبد هللاعليصباحعامھعراق االرض2988140
صالح الدین20انثىیونسمزیونسرحانعبیرعامھعراق االرض2989140
صالح الدین21ذكرخلفعبدمحسنمحمدعامھعراق االرض2990140
صالح الدین22ذكرخلفماجدعبد هللابیجعامھعراق االرض2991140
صالح الدین23انثىعیسىخلفاسماعیلغازیةعامھعراق االرض2992140
صالح الدین24ذكرصایلرمضانیونسشیتعامھعراق االرض2993140
صالح الدین1انثىحسنمجیدعليایمنعامھحراك الجیل الجدید2994120
صالح الدین2انثىمحمدفتاحمجیدروناكعامھحراك الجیل الجدید2995120
صالح الدین3ذكرحمیدمحمودخمیساسدعامھحراك الجیل الجدید2996120
صالح الدین4ذكررضانظميفاروققبسعامھحراك الجیل الجدید2997120
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین1ذكرسلمانعبد الرزاقناصر علي عامھالتحالف المدني الدیمقراطي2998106
التجمع من اجل الدیمقراطیة العراقيصالح الدین2ذكراحمدحمیدشاكرصفاءعامھالتحالف المدني الدیمقراطي2999106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین3ذكرحسینعليحسنعبدالقھارعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3000106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین4انثىیاسینجاسمكریمسوزانعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3001106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین5ذكرحسینعليحمیدرشیدعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3002106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین6ذكراحمدشھابالطیفجمعةعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3003106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدینمشمول ٧١٨ في7٢٠/٣/٢٠١٨عامھالتحالف المدني الدیمقراطي3004106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین8انثىعبدالرزاقناصرنادیةعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3005106
المبادرة الوطنیة موطنيصالح الدین9ذكرعباسفاضللطوفعدنانعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3006106
؟؟صالح الدین10ذكرجاسمعبدشریفوقاصعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3007106
التجمع من اجل الدیمقراطیة العراقيصالح الدین11ذكرعیثصالححسنمحسنعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3008106
التجمع من اجل الدیمقراطیة العراقيصالح الدین12انثىكریمھاشمغانمھبةعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3009106
؟صالح الدین13انثىعبدالحسینمرزوكمحمداسماءعامھالتحالف المدني الدیمقراطي3010106
صالح الدین1ذكرایمنحمدفرحانمحمدعامھتیار الحكمة الوطني3011118
صالح الدین2انثىمصطفىعباسفاضلسھادعامھتیار الحكمة الوطني3012118
صالح الدین3ذكرمھدينایفغریبحمیدعامھتیار الحكمة الوطني3013118
صالح الدین4انثىحمیضةعليحمیدامنةعامھتیار الحكمة الوطني3014118
صالح الدین5ذكراحمدعباسعدنانرسولعامھتیار الحكمة الوطني3015118
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صالح الدین6ذكرعليعباسمھديصالحعامھتیار الحكمة الوطني3016118
صالح الدین7ذكرعليمحمدامیناحسانعامھتیار الحكمة الوطني3017118
صالح الدین8ذكرسلیمفیاضمحمدعدنانعامھتیار الحكمة الوطني3018118
صالح الدین9ذكررمضانفھميخالدوطبانعامھتیار الحكمة الوطني3019118
صالح الدین10ذكرمحمدعبیدعباسبھاءعامھتیار الحكمة الوطني3020118
صالح الدین11ذكرعليعبد الكریمھاديظافرعامھتیار الحكمة الوطني3021118
صالح الدین12انثىعليحسنھاديفاتنعامھتیار الحكمة الوطني3022118
صالح الدین13ذكرعليابراھیمخلیلاحمدعامھتیار الحكمة الوطني3023118
صالح الدین14انثىسلمانعبدالنبيفاضلفاطمةعامھتیار الحكمة الوطني3024118
صالح الدین15ذكرخلفمحمدمحمودقاسمعامھتیار الحكمة الوطني3025118
صالح الدین16انثىلطیفوھیبكاملسرابعامھتیار الحكمة الوطني3026118
صالح الدین17ذكرعلياحمدحسنعباسعامھتیار الحكمة الوطني3027118
صالح الدین18ذكرجویدعليمحمدحازمعامھتیار الحكمة الوطني3028118
صالح الدین19ذكراحمدسمینعليمیثمعامھتیار الحكمة الوطني3029118
صالح الدین20انثىخلیلمھديرشادایالعامھتیار الحكمة الوطني3030118
صالح الدین21ذكرخایرحمدصالحسلیمانعامھتیار الحكمة الوطني3031118
صالح الدینمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-22٢٠١٨عامھتیار الحكمة الوطني3032118
صالح الدین23انثىتقيیوسفعبد الزھرةغنیةعامھتیار الحكمة الوطني3033118
صالح الدین24انثىطالبتركيصدامشیماءعامھتیار الحكمة الوطني3034118
ائتالف النصرصالح الدین1ذكرخلیلفحلمحمودبدرعامھائتالف النصر3035158
ائتالف النصرصالح الدین2ذكرلطوفحمودیوسفعمارعامھائتالف النصر3036158
ائتالف النصرصالح الدین3ذكرعطیةحسنمحمدجاسمعامھائتالف النصر3037158
ائتالف النصرصالح الدین4انثىعليحسینفرحانكفاءعامھائتالف النصر3038158
ائتالف النصرصالح الدین5ذكرمجذابغانمذیابعدنانعامھائتالف النصر3039158
ائتالف النصرصالح الدین6ذكرخلفحسنغایبمشتاقعامھائتالف النصر3040158
ائتالف النصرصالح الدین7ذكرعليحسینمحمدفزععامھائتالف النصر3041158
ائتالف النصرصالح الدین8انثىحمدانعكلة خلفایمانعامھائتالف النصر3042158
ائتالف النصرصالح الدین9ذكرعبد هللا نجم سھیلوسامعامھائتالف النصر3043158
ائتالف النصرصالح الدین10ذكرمحمودعباسفاضلعلي عامھائتالف النصر3044158
ائتالف النصرصالح الدین11ذكرطھعبد الرزاقعليمحمدمباركعامھائتالف النصر3045158
ائتالف النصرصالح الدین12انثىیاسینھلوسعبد الحسنامنةعامھائتالف النصر3046158
ائتالف النصرصالح الدین13ذكرحسینسلمانداود حسامعامھائتالف النصر3047158
ائتالف النصرصالح الدین14ذكرعبد هللا روحيیاسحسینعامھائتالف النصر3048158
ائتالف النصرصالح الدین15انثىمحمودرشادصالحاسوعامھائتالف النصر3049158
ائتالف النصرصالح الدین16انثىمحمداسماعیلسمینثریةعامھائتالف النصر3050158
ائتالف النصرصالح الدین17ذكرطھاحمدابراھیممحمدعامھائتالف النصر3051158
ائتالف النصرصالح الدینمشمول ٧٢٠ في18٢٥/٣/٢٠١٨عامھائتالف النصر3052158
ائتالف النصرصالح الدین19ذكرمحمدحسونطاميكاملعامھائتالف النصر3053158
ائتالف النصرصالح الدین20انثىعبد هللا اسماعیلحازمابتسامعامھائتالف النصر3054158
ائتالف النصرصالح الدین21ذكرعباسیاسینخلیلاسامةعامھائتالف النصر3055158
ائتالف النصرصالح الدین22ذكرخطابسعدونعنادعبدالرحمنعامھائتالف النصر3056158
ائتالف النصرصالح الدین23ذكراحمدطھحمیدحسیب عامھائتالف النصر3057158
ائتالف النصرصالح الدین24انثىحسینعبد الكریممحمودسحرعامھائتالف النصر3058158
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین1ذكرالكریمعليعبد الجبارشعالنعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3059163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین2ذكرخلیفھحمودعبد هللاعلي عامھتحالف صالح الدین ھویتنا3060163
حزب الحلصالح الدین3ذكرحسوناحمدعبودمظھرعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3061163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین4ذكربرعمحمدصبرعدنانعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3062163
حزب الوفاءصالح الدین5ذكرصالحمھديدخیلھشامعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3063163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین6ذكرعلي حسنمحمدحسنسمیحعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3064163
اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین7ذكررضوانابراھیممحمودشیبانعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3065163
حزب الحلصالح الدین8ذكرحمادهصالحزیدانعباسعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3066163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین9ذكرشھابصبیحرأفتھشامعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3067163
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حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین10ذكرخلفمحمودلفتھمعتزعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3068163
حزب الحریة والتقدمصالح الدین11ذكرزیداناحمدفاضلعدنانعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3069163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین12ذكرمھدينجم لفتھبدرعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3070163
حزب الحلصالح الدین13ذكرزواليصالحمحمد عبدالسالمعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3071163
حزب الوفاءصالح الدین14انثىفیاضفنرمحمدرماحعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3072163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین15ذكرمضعنموسىحمادخزعلعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3073163
حزب الحلصالح الدین16انثىعليحسینفاروقفلایرعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3074163
حزب الوفاءصالح الدین17ذكرعیسىفاضلصالحفاضلعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3075163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین18انثىخضیرحمیدارحیمھندعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3076163
حزب الوفاءصالح الدین19ذكرعليحسنفلیحضیاءعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3077163
حزب الحلصالح الدین20انثىحمدحسنیونسلمیاءعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3078163
حزب الحریة والتقدمصالح الدین21ذكرصالحعباسبیدرمطرعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3079163
حزب الحلصالح الدین22انثىمحمودجابرمجیدنجاةعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3080163
حزب الحلصالح الدین23ذكربرديصالحخضیر عمارعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3081163
حزب اتحاد القوى الوطنیةصالح الدین24انثىجاسممزعلجمیلتمارةعامھتحالف صالح الدین ھویتنا3082163
حزب الوفاق الوطنيصالح الدین1ذكرمحمودھلوبخضیر اسماعیلعامھائتالف الوطنیة3083185
حزب المسار المدنيصالح الدین2ذكرحسینمحمدعبد الصمدمثنىعامھائتالف الوطنیة3084185
جبھة الوحده الوطنیةصالح الدین3ذكروحشخلفمخلففارسعامھائتالف الوطنیة3085185
التجمع الوطني لالصالح / عملصالح الدین4ذكرسلیمحمدابراھیمرائدعامھائتالف الوطنیة3086185
الجبھة العراقي للحوار الوطنيصالح الدین5ذكرمحمدطایسحمیدریاضعامھائتالف الوطنیة3087185
العراق لالصالحصالح الدین6ذكرحسنمحمدحسینجاسمعامھائتالف الوطنیة3088185
حزب الوفاق الوطنيصالح الدین7ذكرحسینحسنزبارصالحعامھائتالف الوطنیة3089185
الجبھة العراقي للحوار الوطنيصالح الدین8انثىحسینجابرمولودسحرعامھائتالف الوطنیة3090185
حزب المسار المدنيصالح الدین9ذكرحسنمحمدمھديعبدالقھارعامھائتالف الوطنیة3091185
الجبھة العراقي للحوار الوطنيصالح الدینمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-10٢٠١٨عامھائتالف الوطنیة3092185
حزب الوفاق الوطنيصالح الدین11ذكرحمزةعبدفارسھیثمعامھائتالف الوطنیة3093185
حزب الوفاق الوطنيصالح الدین12انثىابراھیمعبدالمجیدعامرایمانعامھائتالف الوطنیة3094185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيصالح الدین13ذكردرویشناجيفاضلباسمعامھائتالف الوطنیة3095185
حزب المسار المدنيصالح الدین14انثىمحمدحسنمرعياملعامھائتالف الوطنیة3096185
التجمع المدني لالصالح / عمل صالح الدین15ذكرعبدنجم ناظماحمدعامھائتالف الوطنیة3097185
تجمع الوحدة الوطنیة صالح الدین16انثىبكرزكریاعادلھبةعامھائتالف الوطنیة3098185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيصالح الدین17ذكرمھديعبد الجبارفنرصائبعامھائتالف الوطنیة3099185
حزب المسار المدنيصالح الدین18ذكرعبد هللا خلفمحيضیاءعامھائتالف الوطنیة3100185
المشروع الوطنيصالح الدینمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-19٢٠١٨عامھائتالف الوطنیة3101185
الخیار العربيصالح الدین20انثىخطابمحمدنافعھالةعامھائتالف الوطنیة3102185
حزب التصحیح الوطنيصالح الدین21ذكرصالححمیدياحمدیونسعامھائتالف الوطنیة3103185
تجمع الوحدة العراقیةصالح الدین22ذكرالبیراحمدشكورعدنانعامھائتالف الوطنیة3104185
تجمع نھضھ جیلصالح الدین23ذكرحبیبعبودحسینحاضرعامھائتالف الوطنیة3105185
حزب المسار الوطنيصالح الدین24انثىارحیمخلفیاسینكمیلةعامھائتالف الوطنیة3106185
كتلة معأ للقانونصالح الدین1ذكرعليمحسنسعیدمنیرالعامةائتالف دولة القانون3107152
كتلة معأ للقانونصالح الدین2ذكردلیميعباسمحمودمزھرالعامةائتالف دولة القانون3108152
كتلة معأ للقانونصالح الدین3ذكرحسینعليفاضلطارقالعامةائتالف دولة القانون3109152
كتلة معأ للقانونصالح الدین4انثىعبد الفتاحاحمدمحمد نجیبنادیةالعامةائتالف دولة القانون3110152
صالح الدین1ذكرعباسعليمنشدعبیرالعامةحزب الداعي3111129
صالح الدین2ذكرعليحسننوريھشامالعامةحزب الداعي3112129
صالح الدین3ذكرعبد الخالقحسنحسیبسرمدالعامةحزب الداعي3113129
صالح الدین4انثىرشیدابراھیممحمودسیماءالعامةحزب الداعي3114129
صالح الدین5انثىحسینكریمطالبشیماءالعامةحزب الداعي3115129
صالح الدین1ذكرخایرخلیلخلفعمادالعامةتجمع عراقیون للتغییر3116119
صالح الدین2ذكرنجممجیدكریمشیرزادالعامةتجمع عراقیون للتغییر3117119
صالح الدین3ذكررحیماحمد حسنمحمودالعامةتجمع عراقیون للتغییر3118119
صالح الدین4انثىخطابعبد هللا دحامشاھةالعامةتجمع عراقیون للتغییر3119119
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صالح الدین5ذكرصالحعليحسینیونسالعامةتجمع عراقیون للتغییر3120119
صالح الدین6ذكرخلفكریمساميمیثمالعامةتجمع عراقیون للتغییر3121119
صالح الدین7انثىحسنمحمودحسینسلوىالعامةتجمع عراقیون للتغییر3122119
صالح الدینمشمول ٧٢٠ في8٢٥/٣/٢٠١٨العامةتجمع عراقیون للتغییر3123119
صالح الدین9ذكرعیاشاحمدعیاشخلفالعامةتجمع عراقیون للتغییر3124119
صالح الدین10ذكرعطیةمحمدصبحيانورالعامةتجمع عراقیون للتغییر3125119
صالح الدین11ذكرجدعاناحمیدخالدمنیفالعامةتجمع عراقیون للتغییر3126119
صالح الدین12انثىسلمانعوادشاكرایمانالعامةتجمع عراقیون للتغییر3127119
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین1ذكرمصطفىاحمدكریمعثمانالعامةائتالف كفاءات للتغییر3128134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدینمشمول ٧٠٦ في2١٩/٣/٢٠١٨العامةائتالف كفاءات للتغییر3129134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین3ذكرمحمدعارفعزالدینغسانالعامةائتالف كفاءات للتغییر3130134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین4انثىعبد الرزاقنوريعبد الرزاقسمىالعامةائتالف كفاءات للتغییر3131134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین5انثىغائبحسنعزیزسلوى العامةائتالف كفاءات للتغییر3132134
تجمع الكفاءات للتغییرصالح الدین6ذكرعلیويحسنمحمدعمرالعامةائتالف كفاءات للتغییر3133134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین7ذكرفالحشاطيحسینفرحانالعامةائتالف كفاءات للتغییر3134134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین8ذكرمحمدخضیرخزعلعمادالعامةائتالف كفاءات للتغییر3135134
دعاة العراق لدعم الدولةصالح الدین9ذكرحسینمحمودشكورمعاليالعامةائتالف كفاءات للتغییر3136134
تحالف قوى االنتفاضةصالح الدین10ذكرحسوناحمد حسینجاسم العامةائتالف كفاءات للتغییر3137134
تحالف قوى االنتفاضةصالح الدین11انثىمحمودحمیدسعیدشیماءالعامةائتالف كفاءات للتغییر3138134
العزة الوطنيصالح الدین1ذكرعزیزكرینجیادسبھان العامةتضامن3139171
العزة الوطنيصالح الدین2ذكرمخلصمولودباسلالفھدالعامةتضامن3140171
العزة الوطنيصالح الدین3ذكرحلومحیمیدخطابرائدالعامةتضامن3141171
العراق ھویتناصالح الدین4انثىمھديدحامكمالسھیلةالعامةتضامن3142171
العراق ھویتناصالح الدین5ذكرمحمدخمیساحمداركانالعامةتضامن3143171
العزة الوطنيصالح الدین6ذكرصالححمدشھاببھجتالعامةتضامن3144171
العزة الوطنيصالح الدین7ذكرقادرجوادعزیزامینالعامةتضامن3145171
العزة الوطنيصالح الدین8انثىاحمدعبد الوھابعبد الكریمتماضرالعامةتضامن3146171
العراق ھویتناصالح الدین9ذكرمصطفىمحمدحسن یوسف العامةتضامن3147171
العراق ھویتناصالح الدین10ذكرحبیبجاسمنعمان رعدالعامةتضامن3148171
العزة الوطنيصالح الدین11ذكرضحويمسیرصلبيغانمالعامةتضامن3149171
العراق ھویتناصالح الدین12انثىرزیقعبد الحمیدفاضللمىالعامةتضامن3150171
العراق ھویتناصالح الدین13ذكرمحمودشكرعبد الستارساميالعامةتضامن3151171
العزة الوطنيصالح الدین14ذكریاسینحسنعبد الكریممجیدالعامةتضامن3152171
العزة الوطنيصالح الدین15ذكرحربيرحیلعیدانرحیمالعامةتضامن3153171
العراق ھویتناصالح الدین16انثىعليحمزةعلي لمیاءالعامةتضامن3154171
العزة الوطنيصالح الدین17ذكرخلفعوضاحمدشھاب الدینالعامةتضامن3155171
العراق ھویتناصالح الدین18ذكرعبدحسنخمیسھاشمالعامةتضامن3156171
العراق ھویتناصالح الدین19ذكرسعیدمحمدجمالخالدالعامةتضامن3157171
العزة الوطنيصالح الدین20انثىخلفحمدعلي اسماءالعامةتضامن3158171
العزة الوطنيصالح الدین21ذكرابراھیماحمدنوريھیمن العامةتضامن3159171
العزة الوطنيصالح الدین22ذكرساجتمحمدعبد هللاداودالعامةتضامن3160171
العراق ھویتناصالح الدین23ذكرعليابراھیمعزیزفراس العامةتضامن3161171
العزة الوطنيصالح الدین24انثىمھدياحمدمحسنخدیجة العامةتضامن3162171
صالح الدین1ذكرحسینعلياسماعیلزاحمالعامةبیارق الخیر3163145
صالح الدین2ذكراحمدخلفعليمفیدالعامةبیارق الخیر3164145
صالح الدین3ذكرعمیرياحمدعبدزكریاالعامةبیارق الخیر3165145
صالح الدین4انثىعبدهللاالزممطشرشروقالعامةبیارق الخیر3166145
صالح الدین5ذكرعليھایسمحمدابراھیمالعامةبیارق الخیر3167145
صالح الدین6ذكرحسینمحمودسالمعدنانالعامةبیارق الخیر3168145
صالح الدین7ذكرخلفماجدمحمد جاسم العامةبیارق الخیر3169145
صالح الدین8انثىنعمانجاسمعلي ازھارالعامةبیارق الخیر3170145
صالح الدین9ذكرخلففزعمجیدوسامالعامةبیارق الخیر3171145
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صالح الدین10ذكرحسیناحمدعبدالرزاقایادالعامةبیارق الخیر3172145
صالح الدین11ذكرعليحمادهیونسمحمودالعامةبیارق الخیر3173145
صالح الدین12انثىمغامسزوةعباسعفیفةالعامةبیارق الخیر3174145
صالح الدین13ذكرخلفعبیدشعیبعمرالعامةبیارق الخیر3175145
صالح الدین14ذكرسھوحمدانحازمعالءالعامةبیارق الخیر3176145
صالح الدین15ذكرمرعيمحمدمطلقفالحالعامةبیارق الخیر3177145
صالح الدین16انثىمحسنحمیدمجیدزھیھالعامةبیارق الخیر3178145
صالح الدین17ذكرعليحسینكریمحاتمالعامةبیارق الخیر3179145
صالح الدین18ذكرمھديمصطفىمحمدزیدالعامةبیارق الخیر3180145
صالح الدینمشمول ٦٧٥في19١٤/٣/٢٠١٨العامةبیارق الخیر3181145
صالح الدین20انثىجوادمحمدعبدعليبشرىالعامةبیارق الخیر3182145
صالح الدین21انثىموسىطاللنامسزھرةالعامةبیارق الخیر3183145
صالح الدین22ذكرجاسممحمدحمديعبدهللالعامةبیارق الخیر3184145
صالح الدین23انثىعليعبدهللانوفانسمیعةالعامةبیارق الخیر3185145
صالح الدین24ذكرطاللعویدجباراحمدالعامةبیارق الخیر3186145
االستقامةصالح الدین1ذكرعبدهللاشنیارنزارادیبالعامةسائرون3187156
التجمع الجمھوري صالح الدین2ذكرحسناحمدحردانمروان العامةسائرون3188156
الحزب الشیوعيصالح الدین3ذكراحمدعبد اللطیفاحمد وصفيالعامةسائرون3189156
االستقامةصالح الدین4انثىابراھیمحسینھاديفاطمةالعامةسائرون3190156
االستقامةصالح الدین5ذكرمشعانمحمدخلفزیدانالعامةسائرون3191156
االستقامةصالح الدین6ذكرعباسعطیةخضیرعليالعامةسائرون3192156
االستقامةصالح الدین7ذكرمحمودعباسعبدالصاحبحیدرالعامةسائرون3193156
التجمع الجمھوري صالح الدین8انثىسعودمحمدعبد الستارسرابالعامةسائرون3194156
الحزب الشیوعيصالح الدین9ذكرعليحسنستارباھضالعامةسائرون3195156
االستقامةصالح الدین10ذكرصالحمزعلقائمعبدالواحدالعامةسائرون3196156
االستقامةصالح الدین11ذكرعویدفاضلمحموداحمدالعامةسائرون3197156
الحزب الشیوعيصالح الدین12انثىسالممحلمحمودسوسنالعامةسائرون3198156
االستقامةصالح الدین13ذكرظاھرخلفدانيعدنانالعامةسائرون3199156
التجمع الجمھوري صالح الدین14ذكرمحمدابراھیمفیصلمحمدالعامةسائرون3200156
االستقامةصالح الدین15ذكراحمدیاسینشكوريیوسف العامةسائرون3201156
التجمع الجمھوري صالح الدین16انثىعبیدكلبوشكریمھناءالعامةسائرون3202156
التجمع الجمھوري صالح الدین17ذكرمھديغضبظاھرحسینالعامةسائرون3203156
االستقامةصالح الدین18انثىھجولعبودھاشمسھیرالعامةسائرون3204156
االستقامةصالح الدین19ذكراحمدحسینحبیبصاحبالعامةسائرون3205156
التجمع الجمھوري صالح الدین20انثىحمیدسلیمانعائدنھىالعامةسائرون3206156
االستقامةصالح الدین21ذكرعبداللطیفمحمدیاسرالعامةسائرون3207156
االستقامةصالح الدین22ذكرجار هللاموسىاحمد محمد العامةسائرون3208156
االستقامةصالح الدین23ذكرجاسمصالحمحمد ماجدالعامةسائرون3209156
االستقامةصالح الدین24انثىاحمدعبد هللا علي وجدان العامةسائرون3210156
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین1ذكرجاسمتركيابراھیمقتیبةالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3211187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین2ذكرخطابمصطفىسعید ریاضالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3212187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین3ذكرضامناحمدشعالنعمادالدینالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3213187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین4انثىحسینحسن سالم اشواقالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3214187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین5ذكرنادراحمدعبدلشاللالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3215187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین6ذكرحمیدعطیةعلي تاجر العامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3216187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین7ذكرخلفعلي عباسجاسم العامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3217187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین8ذكرصالحعبدهللاعلي زیادالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3218187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین9ذكرحمودحمزةبندر رافدالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3219187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین10انثىسعدھاشم عبدالمطلبمنارالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3220187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین11ذكرعبدهللاحسن مخلفمحمدالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3221187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین12انثىخضورمحمدمولدالھامالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3222187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین13ذكرحمدانخلفدودحعليالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3223187
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حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین14ذكرسحلعلياحمدعادل العامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3224187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین15ذكرمحمودمصطفى محمدطالب العامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3225187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین16انثىعليمصطفى اكرمشھلة العامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3226187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین17ذكرریحانمحمودعبدالرحمنعالءالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3227187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین18ذكرخلفاحمدكرديلطیفالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3228187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین19ذكرمحمودمحمداحمدسامانالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3229187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین20انثىعبدمحيطلببانالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3230187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین21ذكرعیسىجاسممحمداحمدالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3231187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین22ذكراحمدیاسیناحمدرائدالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3232187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین23انثىعليابراھیمخالدكھرمانالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3233187
حزب الجماھیر الوطنیةصالح الدین24ذكرخلفعبدعبدهللا احمدالعامةائتالف قلعة الجماھیر الوطنیة3234187
صالح الدین1ذكرحسیناحمدعباس ناجحالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3235107
صالح الدین2ذكرمحمدھندي ستار ثائر العامةحزب الفدرالیة الوطنیة3236107
صالح الدین3ذكركنامشیاسینعبد هللاباسلالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3237107
صالح الدین4انثىشریفتقينقيحالءالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3238107
صالح الدین5ذكرعليعطیةخلیفعمادالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3239107
صالح الدین6ذكرحمد محمدملحمفراس العامةحزب الفدرالیة الوطنیة3240107
صالح الدین7ذكرحمادهمحمودعمر خطابالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3241107
صالح الدین8انثىحبیباسكندرعبدهللا انتصارالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3242107
صالح الدین9ذكرشیخعبدمحمودرائدالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3243107
صالح الدین10ذكرمحمدحسینطھعثمانالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3244107
صالح الدین11ذكرخلفزیدان عبدالمجیدمالكالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3245107
صالح الدین12انثىمحمدجاسمحسنصباح العامةحزب الفدرالیة الوطنیة3246107
صالح الدین13ذكركمرجاسمدرویشحسن العامةحزب الفدرالیة الوطنیة3247107
صالح الدین14ذكرصدیدمطلكاحمدعباسالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3248107
صالح الدین15ذكرمحیمیدعبدهللاخالد عبدالرزاق العامةحزب الفدرالیة الوطنیة3249107
صالح الدین16انثىجاسمفیاضمحمدبسمةالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3250107
صالح الدین17ذكرعليحسینعبدالكریمكمالالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3251107
صالح الدین18ذكرالویسمصطفىخلیل جمالالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3252107
صالح الدین19ذكرجاسمعایدسلیمانداودالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3253107
صالح الدین20انثىنجمحسنعباساریجالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3254107
صالح الدین21ذكرجاموسسلمانعبدانصالحالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3255107
صالح الدین22ذكرسلیمانعبدهللاخلفخالدالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3256107
صالح الدین23ذكرعليمحمدعبدهللاحازم العامةحزب الفدرالیة الوطنیة3257107
صالح الدین24انثىعبطانمنجورجاسمسمیةالعامةحزب الفدرالیة الوطنیة3258107
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة1ذكرزویرعودةغازياسماعیلالعامةائتالف الوطنیة3259185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة2ذكرصاللضاحيجبارساجدالعامةائتالف الوطنیة3260185
تجمع الوحدة العراقیةالبصرة3ذكرمروحداودقیسقصيالعامةائتالف الوطنیة3261185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة4انثىعلي محمدجاسمفاضلزینبالعامةائتالف الوطنیة3262185
تجمع نھضة جیلالبصرة5ذكرنجمنصارعسلكاملالعامةائتالف الوطنیة3263185
التجمع المدني لالصالح عملالبصرة6ذكرمحيمجیدعدنانصفاء العامةائتالف الوطنیة3264185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة7ذكركاظمخادملفتةفھدالعامةائتالف الوطنیة3265185
المشروع الوطنيالبصرة8انثىحسینعبدحسین اشواقالعامةائتالف الوطنیة3266185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة9ذكرحسنمھديعبیدعليالعامةائتالف الوطنیة3267185
التجمع المدني لالصالحالبصرة10ذكرمھديعبد العزیزمھديصالحالعامةائتالف الوطنیة3268185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة11ذكراسماعیلمحمودناصرعبدالكریمالعامةائتالف الوطنیة3269185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة12انثىفیصلحوشانعبودخولةالعامةائتالف الوطنیة3270185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة13ذكرمحمداحمدمحمدارشدالعامةائتالف الوطنیة3271185
جبھة الوحدة الوطنیةالبصرة14ذكراسماعیلعبد المجیدخالصابراھیمالعامةائتالف الوطنیة3272185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة15ذكریاسینطھعزیزمحمدالعامةائتالف الوطنیة3273185
تجمع نھضة جیلالبصرة16انثىمحمدنعمةمنذریسرى العامةائتالف الوطنیة3274185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة17ذكرنورعليمحمدالزمسمیرالعامةائتالف الوطنیة3275185
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حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة18ذكرشناوةخلفعزیزمعتزالعامةائتالف الوطنیة3276185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة19ذكرحبیبمحمدجاسمضیاء العامةائتالف الوطنیة3277185
تجمع الوحدة العراقیةالبصرة20انثىكرمفرحان اكرمابتھالالعامةائتالف الوطنیة3278185
تجمع الوحدة العراقیةالبصرة21ذكرعباسحسینساميھیثمالعامةائتالف الوطنیة3279185
التجمع المدني لالصالحالبصرة22ذكرفنجاندھامداخلعبدهللالعامةائتالف الوطنیة3280185
الخیار العربيالبصرة23ذكرصالحمنصورعبد الفتاحعديالعامةائتالف الوطنیة3281185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة24انثىجار هللاعبد الجبارساميابتسامالعامةائتالف الوطنیة3282185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة25انثىموسىسلمانعباساشجانالعامةائتالف الوطنیة3283185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة26ذكرجودةجابرحسین عليالعامةائتالف الوطنیة3284185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة27ذكرعنیدالزممردانرمزيالعامةائتالف الوطنیة3285185
التجمع المدني لالصالحالبصرة28انثىمحمدابراھیممحمدمیعادالعامةائتالف الوطنیة3286185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة29ذكرعبد هللامھودرجھلولمحمدالعامةائتالف الوطنیة3287185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة30انثىسعد هللاعبد عليسعدھناديالعامةائتالف الوطنیة3288185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة31انثىطھشاكراحمدشذىالعامةائتالف الوطنیة3289185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة32انثىدفارنمركزاررؤىالعامةائتالف الوطنیة3290185
حزب الوفاق الوطني العراقيالبصرة33ذكرعوفيھندالماجدناجي العامةائتالف الوطنیة3291185
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة1ذكركریمرحمةفلكحسنالعامةائتالف كفاءات للتغییر3292134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة2ذكرشویلخلفزایدابو طالبالعامةائتالف كفاءات للتغییر3293134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة3ذكرمحمودحمودمحمودغسانالعامةائتالف كفاءات للتغییر3294134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة4انثىریاضشھاب الدینھشامشیماءالعامةائتالف كفاءات للتغییر3295134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة5ذكرسعد  حیدرخلیلمحمد العامةائتالف كفاءات للتغییر3296134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة6ذكرمحیبسخلفعبد الكاظمعبدالحسینالعامةائتالف كفاءات للتغییر3297134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة7ذكرعبوداحمدعبد الحسنجمالالعامةائتالف كفاءات للتغییر3298134
كتلة دعم الدولةالبصرة8انثىزیارةعبد هللاموسىعلیاءالعامةائتالف كفاءات للتغییر3299134
تجمع الكفاءات للتغییرالبصرة9ذكراحمدحسونعليسعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر3300134
تحالف قوى االنتفاضةالبصرة10ذكرعالويحسنعبد الكاظمعباسالعامةائتالف كفاءات للتغییر3301134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة11ذكرجازعمرادیوسفاحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر3302134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة12انثىاسیودخضیریعقوبصنعاءالعامةائتالف كفاءات للتغییر3303134
كتلة دعم الدولةالبصرة13ذكرجلودجابركاظمجابرالعامةائتالف كفاءات للتغییر3304134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة14ذكرجلوبجعفرمحمدمرتضىالعامةائتالف كفاءات للتغییر3305134
دعاة العراقالبصرة15ذكررویھيسلمانحمیدرعدالعامةائتالف كفاءات للتغییر3306134
تجمع الكفاءات للتغییرالبصرة16انثىنمنمعودةكریمسوزانالعامةائتالف كفاءات للتغییر3307134
تجمع الكفاءات للتغییرالبصرة17ذكرعبد الرحمنعبد القادرعجیلاحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر3308134
تجمع الكفاءات للتغییرالبصرة18ذكرمحمدقاسممحمدابراھیمالعامةائتالف كفاءات للتغییر3309134
كتلة دعم الدولةالبصرة19ذكرمزیدعذافةدعیرحمزةالعامةائتالف كفاءات للتغییر3310134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة20انثىنصیبجابرعبدالصمدابتسامالعامةائتالف كفاءات للتغییر3311134
تحالف قوى االنتفاضةالبصرة21ذكرصبیحعبد الواحدكاملحارثالعامةائتالف كفاءات للتغییر3312134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة22ذكرعامرسلمانشنشولعامرالعامةائتالف كفاءات للتغییر3313134
دعاة العراقالبصرة23ذكرناصرمجیدحسین عليالعامةائتالف كفاءات للتغییر3314134
كتلة دعم الدولةالبصرة24انثىعليناجيسمیرعبیرالعامةائتالف كفاءات للتغییر3315134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة25ذكرطاھرسلطانحاجمماجدالعامةائتالف كفاءات للتغییر3316134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة26ذكرجفاتيعليحطابفاضلالعامةائتالف كفاءات للتغییر3317134
كتلة دعم الدولةالبصرة27ذكرعبد هللاحمیدمحمودحسنالعامةائتالف كفاءات للتغییر3318134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة28انثىلفتةجمعة عذیبكفاحالعامةائتالف كفاءات للتغییر3319134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة29ذكرعباسابراھیمیوسفعليالعامةائتالف كفاءات للتغییر3320134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة30ذكرمحمدسیدلفتةعادلالعامةائتالف كفاءات للتغییر3321134
تجمیع الكفاءات للتغییرالبصرة31ذكرجسامكطافةجاسماحمدالعامةائتالف كفاءات للتغییر3322134
كتلة دعم الدولةالبصرة32انثىجابرجلیلحمیداسراءالعامةائتالف كفاءات للتغییر3323134
تجمع الكفاءات للتغییرالبصرة33ذكرصالحعبدعزیزعليالعامةائتالف كفاءات للتغییر3324134
البصرة1ذكرمدلولعبد هللانجمعبداالمیرالعامةتجمع رجال العراق3325146
البصرة2ذكركاطعحربيجابراحمدالعامةتجمع رجال العراق3326146
البصرة3ذكرصالحمھديصادقجعفرالعامةتجمع رجال العراق3327146
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البصرة4انثىحیدرعليطالبافراح العامةتجمع رجال العراق3328146
البصرة5ذكرخرسعریبيجوبانحسینالعامةتجمع رجال العراق3329146
البصرة6ذكرجناحاسماعیلشعالنحلميالعامةتجمع رجال العراق3330146
البصرة7ذكرجبارةصباح عبد الكریمعبدالرزاق العامةتجمع رجال العراق3331146
البصرة8انثىعباسحمزةعیسىابتھالالعامةتجمع رجال العراق3332146
البصرة9ذكرذربیاسینسلمانكریمالعامةتجمع رجال العراق3333146
البصرة10ذكرجریدنعیمعبد الجلیلعبدالرزاق العامةتجمع رجال العراق3334146
البصرة11ذكرعليخلیلنعیممازنالعامةتجمع رجال العراق3335146
البصرةشاغر12العامةتجمع رجال العراق3336146
البصرة13ذكرمرواحجبارعبد الحافظباسمالعامةتجمع رجال العراق3337146
البصرة14ذكرشناوةجعفرعبد الرزاقسلمانالعامةتجمع رجال العراق3338146
البصرة15ذكریاسرخلفعليمحمدالعامةتجمع رجال العراق3339146
البصرة16انثىصالحرضاسلمانغصونالعامةتجمع رجال العراق3340146
البصرة17ذكركاظمجوادكاظمرعدالعامةتجمع رجال العراق3341146
البصرة18ذكرحسبعبد الرحیماسماعیلاحمدالعامةتجمع رجال العراق3342146
البصرة19ذكرمشريشروانمردانحامدالعامةتجمع رجال العراق3343146
البصرة20انثىجابرشبیبداودمفیدةالعامةتجمع رجال العراق3344146
البصرة21ذكرعیسىطاھرعیسىمحمدالعامةتجمع رجال العراق3345146
البصرة22ذكرمحمداحمد فتحيحسنینالعامةتجمع رجال العراق3346146
البصرة23ذكرسعیدعیسىجباراحمدالعامةتجمع رجال العراق3347146
البصرة24انثىعبد هللاعبد الكریممحمدامل العامةتجمع رجال العراق3348146
البصرة25ذكردنبوسصكرحسنعبدالعظیمالعامةتجمع رجال العراق3349146
البصرة26ذكرمحمدجاسممحمدعصامالعامةتجمع رجال العراق3350146
البصرة27ذكرجعفرعباسعبد فیاضالعامةتجمع رجال العراق3351146
البصرة28انثىبنیانعیسىعليابتسامالعامةتجمع رجال العراق3352146
البصرة29ذكرسعدونعریسعبد العباسصدامالعامةتجمع رجال العراق3353146
البصرة30ذكرعبد الحسنمجیدمحمدجاسمالعامةتجمع رجال العراق3354146
البصرة31ذكرناصرعبد النبيعبد الھاديسیف الدینالعامةتجمع رجال العراق3355146
البصرة32انثىسلمانمحمدھلیجيزینبالعامةتجمع رجال العراق3356146
البصرة33ذكریاسینعبد الكریمعبد النبيعليالعامةتجمع رجال العراق3357146
البصرة34ذكرفیصلكباشيعبد الخالقعليالعامةتجمع رجال العراق3358146
البصرة35ذكرجبرفلیحعباسعادلالعامةتجمع رجال العراق3359146
البصرة36انثىعبد الحسینجمعة جمیللمىالعامةتجمع رجال العراق3360146
البصرة37ذكرعباسشعبانعبد الصاحبفؤادالعامةتجمع رجال العراق3361146
البصرة38ذكرسلمانفنجانرحیممحسنالعامةتجمع رجال العراق3362146
البصرة39ذكرعطیةداودسالمیوسفالعامةتجمع رجال العراق3363146
البصرة40انثىمحمودلفتةحسین حمیدةالعامةتجمع رجال العراق3364146
البصرة41ذكرمحمودعبد الكریمطھیاسینالعامةتجمع رجال العراق3365146
البصرة42ذكرشناوةرشاشعادلامجدالعامةتجمع رجال العراق3366146
البصرة43ذكرعراكحسنطالبمشتاقالعامةتجمع رجال العراق3367146
البصرة44انثىوثجناقوطجابرایمانالعامةتجمع رجال العراق3368146
البصرة45ذكرمھناعوفيعبد الغفارمنتصرالعامةتجمع رجال العراق3369146
البصرة46ذكرعبد هللامعتوقعبد هللاحسینالعامةتجمع رجال العراق3370146
البصرة47ذكرمموداودایشارمزيالعامةتجمع رجال العراق3371146
البصرة48انثىجوالمھديصالح علیاءالعامةتجمع رجال العراق3372146
البصرة49انثىعليحمیدكاظمشیرینالعامةتجمع رجال العراق3373146
البصرة50ذكرعیسىعاشورصادقنصیرالعامةتجمع رجال العراق3374146
البصرةنقص وثیقة 1العامةالبناء واالصالح3375110
البصرة2ذكرفرحانكریمجاسمعليالعامةالبناء واالصالح3376110
البصرة3ذكرعبد  دعوجيعبد االمیرضیاء العامةالبناء واالصالح3377110
البصرة4انثىحمودعبد االمیرفاضلنورالعامةالبناء واالصالح3378110
البصرة5ذكرجوادعیسىیحیىاحمدالعامةالبناء واالصالح3379110
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البصرة6ذكرعليصالحعبد الباقيایادالعامةالبناء واالصالح3380110
البصرة7ذكرسعیدمجیدحمیدعقیلالعامةالبناء واالصالح3381110
البصرة8انثىعليمحسنمزھرزینبالعامةالبناء واالصالح3382110
البصرة9ذكرعویدعبد االماممحمدباسمالعامةالبناء واالصالح3383110
البصرة10ذكراحمدعليعباسفوزيالعامةالبناء واالصالح3384110
البصرة11ذكرماضيحمودرحیمسمیرالعامةالبناء واالصالح3385110
البصرة12انثىعباسثامرحمیدبشرىالعامةالبناء واالصالح3386110
البصرة13ذكرحمیدامینحلیمسمیرالعامةالبناء واالصالح3387110
البصرةمشمول ٧١٢ في14١٩/٣/٢٠١٨العامةالبناء واالصالح3388110
البصرة15ذكرالجزائريكاظممحمد جواداثیرالعامةالبناء واالصالح3389110
البصرة16انثىنجمعبد المحسنعبد الرزاقاسراءالعامةالبناء واالصالح3390110
البصرة17ذكرعليجمعھمالككاملالعامةالبناء واالصالح3391110
البصرة18ذكریوسفسبتيیوسفاسامةالعامةالبناء واالصالح3392110
البصرة19ذكرعجیلعبد الحسینصادقعالءالعامةالبناء واالصالح3393110
البصرة20انثىحسنقدوريعبدهللابتسامالعامةالبناء واالصالح3394110
البصرة21ذكرحسینرذیلخلفزیدانالعامةالبناء واالصالح3395110
البصرة22ذكروافيمحمدعبد الكریممحمودالعامةالبناء واالصالح3396110
البصرة23ذكرفخر الدینابراھیمخلیلمؤیدالعامةالبناء واالصالح3397110
البصرة24انثىمحمدخضیرطارقایمانالعامةالبناء واالصالح3398110
البصرة25ذكرجابرجاسمكاظمحسینالعامةالبناء واالصالح3399110
البصرة26ذكرجابرطالبفاخرعليالعامةالبناء واالصالح3400110
البصرة27ذكرعبد الحمیدمجیدفالحعديالعامةالبناء واالصالح3401110
البصرة28انثىصبرجاسبیونسمنىالعامةالبناء واالصالح3402110
البصرة29ذكرعبدالحسینمجیدعبدالواحدرجبالعامةالبناء واالصالح3403110
البصرةنقص وثیقة 30العامةالبناء واالصالح3404110
البصرة31ذكرسعدونعليعبدالمنعمابراھیمالعامةالبناء واالصالح3405110
البصرةنقص وثیقة 32العامةالبناء واالصالح3406110
البصرةنقص وثیقة 33العامةالبناء واالصالح3407110
البصرةنقص وثیقة 34العامةالبناء واالصالح3408110
البصرةنقص وثیقة 35العامةالبناء واالصالح3409110
البصرة36انثىحبیبحسینعبد الجبارغفرانالعامةالبناء واالصالح3410110
البصرة 1ذكر محمود ھشام محمودسجادعامة بیارق الخیر3411145
البصرة مشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-2٢٠١٨عامة بیارق الخیر3412145
البصرة 3ذكر عذافةمراحطیاح صباح عامة بیارق الخیر3413145
البصرة 4انثىحمودحطاب عبد االمیر مروة عامة بیارق الخیر3414145
البصرة 5ذكر محمد ھاشم ولیدھاشم عامة بیارق الخیر3415145
البصرة 6ذكر محمد صالح صادق حسین عامة بیارق الخیر3416145
البصرة 7ذكر علي محسن عبد الكریم احمد عامة بیارق الخیر3417145
البصرة 8انثىعبد اللطیف عبد العزیز لفتة باسمةعامة بیارق الخیر3418145
المبادرة الوطنیة البصرة 1ذكر شوكان لفتة جمعة مؤید عامة التحالف المدني الدیمقراطي3419106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 2ذكر ال عبد النبي عبد الكریم فرحان ریاض عامة التحالف المدني الدیمقراطي3420106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 3ذكر دراج عبد هللا فاخر سمیر عامة التحالف المدني الدیمقراطي3421106
المبادرة الوطنیة البصرة 4انثىمھنا ابراھیم جبار اسماء عامة التحالف المدني الدیمقراطي3422106
المبادرة الوطنیة البصرة 5ذكر جوالن وكر صادق عادل عامة التحالف المدني الدیمقراطي3423106
المبادرة الوطنیة البصرة 6ذكر كثیر حسین علي نزار عامة التحالف المدني الدیمقراطي3424106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 7ذكر مشعان محمد شرقي ساجدعامة التحالف المدني الدیمقراطي3425106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 8انثىمحمد شریف عبد الكریم لبنى عامة التحالف المدني الدیمقراطي3426106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 9ذكر سدران بدر حسن فالح عامة التحالف المدني الدیمقراطي3427106
المبادرة الوطنیة البصرة 10ذكر علوان عبد النبي عبد الزھرة عالء عامة التحالف المدني الدیمقراطي3428106
المبادرة الوطنیة البصرة 11ذكر عاشور حسین راضي علي عامة التحالف المدني الدیمقراطي3429106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 12انثىعلي حسین علي امیرةعامة التحالف المدني الدیمقراطي3430106
المبادرة الوطنیة البصرة 13ذكر عباس عبد علي ھاني تقي عامة التحالف المدني الدیمقراطي3431106
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التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 14ذكرشویخعبدالكریمفالححسینعامة التحالف المدني الدیمقراطي3432106
التیار االجتماعي الدیمقراطي البصرة 15ذكر ناصر محمد جاسم سعد عامة التحالف المدني الدیمقراطي3433106
المبادرة الوطنیة البصرة 16انثىشھاب حمیدشھاب حنان عامة التحالف المدني الدیمقراطي3434106
المبادرة الوطنیة البصرة 17ذكر حسن احمد فاضل رعد عامة التحالف المدني الدیمقراطي3435106
المبادرة الوطنیة البصرة 18انثىحمد اسماعیل عبد الرسول سحر عامة التحالف المدني الدیمقراطي3436106
المبادرة الوطنیة البصرة 19ذكر ھلیل خلف حسین كاظم عامة التحالف المدني الدیمقراطي3437106
المبادرة الوطنیة البصرة 20انثىصالح عبد الرزاق عبد الستار ندى عامة التحالف المدني الدیمقراطي3438106
البصرة 1ذكر مسافر حسن كاظم جوادعامة تیار الحكمة الوطني3439118
البصرة 2ذكر شھیل فارس شداد عليعامة تیار الحكمة الوطني3440118
البصرة 3انثىحسینعبدهللاكاظمابتسامعامة تیار الحكمة الوطني3441118
البصرة 4انثىالتمیميمجید جبار نجالء عامة تیار الحكمة الوطني3442118
البصرة 5ذكر راضي نصیف خالطي حسن عامة تیار الحكمة الوطني3443118
البصرة 6ذكر جاسم محمد عبد العباس جواد عامة تیار الحكمة الوطني3444118
البصرة مشمول ٧١٨ في7٢٠/٣/٢٠١٨عامة تیار الحكمة الوطني3445118
البصرة 8انثىحسن علي حمزة زھرة عامة تیار الحكمة الوطني3446118
البصرة 9ذكر دویلي عبد علي شوقي سلیم عامة تیار الحكمة الوطني3447118
البصرة 10ذكر حسن جبرة هللاحنون عبدالجبار عامة تیار الحكمة الوطني3448118
البصرة 11ذكر علكعویدحسین ھاشم عامة تیار الحكمة الوطني3449118
البصرة 12انثىصجم غضبان ھامل تحریر عامة تیار الحكمة الوطني3450118
البصرة 13انثىیونسعبدالكریمعبدالواحدمنارعامة تیار الحكمة الوطني3451118
البصرة 14ذكر علي جواد كاظم نوفل عامة تیار الحكمة الوطني3452118
البصرة 15ذكر ثامر مجبل محسن عليعامة تیار الحكمة الوطني3453118
البصرة 16انثىفجري محمد سباھي اكتفاء عامة تیار الحكمة الوطني3454118
البصرة 17ذكر غلیس رضا حاتم صباح عامة تیار الحكمة الوطني3455118
البصرة 18ذكر سلمان عبادي جمعة لؤي عامة تیار الحكمة الوطني3456118
البصرة 19ذكر حمود حمید مزھر مؤید عامة تیار الحكمة الوطني3457118
البصرة 20انثىعبد  عبد العزیز سعود في عامة تیار الحكمة الوطني3458118
البصرة 21ذكر بندر عیسى عبود اسعد عامة تیار الحكمة الوطني3459118
البصرة 22ذكر جاسم شمخي سوادي ریاض عامة تیار الحكمة الوطني3460118
البصرة 23ذكر خلیفة كاطع جبر عبدالستار عامة تیار الحكمة الوطني3461118
البصرة 24انثىیسر عبد الوھاب عبد العالي اسراء عامة تیار الحكمة الوطني3462118
البصرة 25ذكرطریفعكابكاظمحمیدعامة تیار الحكمة الوطني3463118
البصرة 26ذكر المطور عباس عبد هللا سرمد عامة تیار الحكمة الوطني3464118
البصرة 27ذكر كاظم احمد عبد القاھر حسین عامة تیار الحكمة الوطني3465118
البصرة 28انثىجعفر عیال عبد االمیر خولةعامة تیار الحكمة الوطني3466118
البصرة 29ذكر جاسم مھلھل سامي ماھر عامة تیار الحكمة الوطني3467118
البصرة 30ذكر یعقوب باقر یعقوب یوسف عامة تیار الحكمة الوطني3468118
البصرة 31ذكر حمادي مجبل عالء جبرائیل عامة تیار الحكمة الوطني3469118
البصرة 32انثىمحمد حسین جاسم اناھید عامة تیار الحكمة الوطني3470118
البصرة 33ذكر عبود سلمان عبد علي اثیل عامة تیار الحكمة الوطني3471118
البصرة 34ذكر خلف حسن فاتر باقر عامة تیار الحكمة الوطني3472118
البصرة 35ذكر مضحي حسین عبد الرحیم ریاض عامة تیار الحكمة الوطني3473118
البصرة 36انثىكاظم شاھین جوید لیلى عامة تیار الحكمة الوطني3474118
البصرة 37ذكر علوان جبار جودة ثابت عامة تیار الحكمة الوطني3475118
البصرة 38انثىعلي حسین علي ھناء عامة تیار الحكمة الوطني3476118
البصرة 39ذكر احمد ھاشم حالوب محسن عامة تیار الحكمة الوطني3477118
البصرة 40انثىمحمد جاسم سعدي شیماء عامة تیار الحكمة الوطني3478118
البصرة 41ذكر صالح دھیك عبد الحسین عادل عامة تیار الحكمة الوطني3479118
البصرة 42ذكر جعفر صیھود جاسم عدنان عامة تیار الحكمة الوطني3480118
البصرة 43ذكر سعد عبد الرزاق ناجي بھاء الدین عامة تیار الحكمة الوطني3481118
البصرة 44انثىوادي غانم یحیى رحاب عامة تیار الحكمة الوطني3482118
البصرة 45ذكر عذار كاظم احمد ماجد عامة تیار الحكمة الوطني3483118
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البصرة 46ذكر معارك عبد هللا محي عباس عامة تیار الحكمة الوطني3484118
البصرة 47ذكر عبید علي سالم اكرم عامة تیار الحكمة الوطني3485118
البصرة 48انثىمحمد مھنایوسف نداء عامة تیار الحكمة الوطني3486118
البصرة 49ذكر مھدي كاظم صبري محمد عامة تیار الحكمة الوطني3487118
البصرة 50ذكر بیك رسن شاكر محمد عامة تیار الحكمة الوطني3488118
كتلة معا للقانون البصرة 1ذكر علي خلف عبد الصمد خلف عامةائتالف دولة القانون3489152
كتلة معا للقانون البصرة 2ذكر ضیدان حسین فنجان كاظم عامةائتالف دولة القانون3490152
كتلة معا للقانون البصرة 3ذكر سالم شناوة ھاشم رفیق عامةائتالف دولة القانون3491152
كتلة معا للقانون البصرة 4انثىسلمان بندر مسلم صفاء عامةائتالف دولة القانون3492152
كتلة معا للقانون البصرة 5ذكر حسون خلف عبد الحسین عباس عامةائتالف دولة القانون3493152
كتلة معا للقانون البصرة 6ذكر تقي عرمشعبد المحسن عبدالسالمعامةائتالف دولة القانون3494152
كتلة معا للقانون البصرة 7ذكر راھيعلي شھدعالء عامةائتالف دولة القانون3495152
كتلة معا للقانون البصرة 8انثىسالم زباري سلمان فاطمةعامةائتالف دولة القانون3496152
حركة البشائر الشبابیة البصرة 9ذكر علي سعدون ناصر  عباس عامةائتالف دولة القانون3497152
تجمع امناء بلدنا البصرة 10ذكر سفیح عواد غازي زھیر عامةائتالف دولة القانون3498152
كتلة معا للقانون البصرة 11ذكر كباشي كاطع حمید حیدر عامةائتالف دولة القانون3499152
دعاة االسالم تنظیم العراق البصرة 12انثىخشجوري مكطوف نعمة رحاب عامةائتالف دولة القانون3500152
كتلة معا للقانون البصرة 13ذكر مجیدشھید  عبد الرضاعلي عامةائتالف دولة القانون3501152
كتلة معا للقانون البصرة 14ذكر شلش حالوب عبد المنعم محمد عامةائتالف دولة القانون3502152
كتلة معا للقانون البصرة 15ذكر بندر علي خالد فرید عامةائتالف دولة القانون3503152
كتلة معا للقانون البصرة 16انثىابراھیم مصطفى وحید فائدة عامةائتالف دولة القانون3504152
كتلة معا للقانون البصرة 17ذكر فاخر عیسى عباس عامر عامةائتالف دولة القانون3505152
دعاة االسالم تنظیم العراق البصرة 18ذكر جودة رسن عطیة مصطفى عامةائتالف دولة القانون3506152
كتلة معا للقانون البصرة 19ذكر محمود ناصر ھاشم عقیل عامةائتالف دولة القانون3507152
كتلة معا للقانون البصرة 20انثىصخیر ناھي نعمة عواطف عامةائتالف دولة القانون3508152
كتلة معا للقانون البصرة 21ذكر داخل جلیدعبدعلي جبارعامةائتالف دولة القانون3509152
كتلة معا للقانون البصرة 22ذكر حسبمنخيرحیمةمحمد عامةائتالف دولة القانون3510152
كتلة معا للقانون البصرة 23ذكر حسن نعمةھاشم صبیح عامةائتالف دولة القانون3511152
كتلة معا للقانون البصرة 24انثىعبد الحسین عبد الزھرةداخل بسمةعامةائتالف دولة القانون3512152
كتلة معا للقانون البصرة 25ذكر شھاب غازي فیصل قیصر عامةائتالف دولة القانون3513152
كتلة معا للقانون البصرة 26ذكر محمد شنینعمران شنان عامةائتالف دولة القانون3514152
كتلة معا للقانون البصرة 27ذكر حسین راضي محمد جاسم عامةائتالف دولة القانون3515152
تیار والئیون لالسالم البصرة 28انثىعلي خالد ابراھیم نرجس عامةائتالف دولة القانون3516152
كتلة معا للقانون البصرة 29ذكر مطرحالوب عجمي فاضل عامةائتالف دولة القانون3517152
كتلة معا للقانون البصرة 30ذكر عبدهللاحمد عبد الحر صباح عامةائتالف دولة القانون3518152
كتلة معا للقانون البصرة 31ذكر بدرا ن حسن علي بدر عامةائتالف دولة القانون3519152
كتلة معا للقانون البصرة 32انثىعمیتة الوايعلي انتصار عامةائتالف دولة القانون3520152
كتلة معا للقانون البصرة 33ذكر محمد نعمة لفتة عبدعلي عامةائتالف دولة القانون3521152
كتلة معا للقانون البصرة 34ذكر تولة كنھار كاظم عبدهللاعامةائتالف دولة القانون3522152
دعاة االسالم تنظیم العراق البصرة 35ذكر محمد كاظم عبد الحسین احمد عامةائتالف دولة القانون3523152
كتلة معا للقانون البصرة 36انثىھدید عطیة حیران ذكرى عامةائتالف دولة القانون3524152
تجمع امناء بلدنا البصرة 37ذكر محسن غالب بدر حسین عامةائتالف دولة القانون3525152
حركة البشائر الشبابیة البصرة 38ذكر ایدام جبر شریف علي عامةائتالف دولة القانون3526152
كتلة معا للقانون البصرة 39ذكر راضي عبد اسوادي فالح عامةائتالف دولة القانون3527152
كتلة معا للقانون البصرة 40انثىابراھیم مصطفى جبار نیران عامةائتالف دولة القانون3528152
حركة البشائر الشبابیة البصرة 41ذكر مسلم یاسین علوان باسم عامةائتالف دولة القانون3529152
كتلة معا للقانون البصرة 42ذكر زبون تویھ عبدالحسن محمد عامةائتالف دولة القانون3530152
كتلة معا للقانون البصرة 43ذكر شھیب عكلة عوض نوح عامةائتالف دولة القانون3531152
دعاة االسالم تنظیم العراق البصرة 44انثىجبر شیاع ناصر  ناطقة عامةائتالف دولة القانون3532152
كتلة معا للقانون البصرة 45ذكر ناصر مفتاح سوادي علي عامةائتالف دولة القانون3533152
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كتلة معا للقانون البصرة 46ذكر صحینحسین رشید عبداالمام عامةائتالف دولة القانون3534152
كتلة معا للقانون البصرة 47ذكر محمد مھوس عبد العالي ثابت عامةائتالف دولة القانون3535152
كتلة معا للقانون البصرة 48انثىحمد محمد حسن سلوى عامةائتالف دولة القانون3536152
كتلة معا للقانون البصرة 49انثىلفتة سعید كاظم حرمان عامةائتالف دولة القانون3537152
كتلة معا للقانون البصرة 50ذكر راشد علي عبد الھادي حسن عامةائتالف دولة القانون3538152
البصرة 1ذكر علي طاھر عالوي عبدعون عامة حركة ارادة3539188
البصرة 2ذكر منصورفھد صدام كاظم عامة حركة ارادة3540188
البصرة 3ذكر جبر غریب جھادكاظم عامة حركة ارادة3541188
البصرة 4انثىعلي حمیدكاظم شیماء عامة حركة ارادة3542188
البصرة 5ذكر معیلو عبدعلي وطبان عبداللطیف عامة حركة ارادة3543188
البصرة 6ذكر علي عبد الجبار علي حسان عامة حركة ارادة3544188
البصرة 7ذكر علي محمد عبدعلي مضر عامة حركة ارادة3545188
البصرة 8انثىثامر فیصل جبار سحر عامة حركة ارادة3546188
البصرة 9ذكر حسین مصطفى جوادنوري عامة حركة ارادة3547188
البصرة 10ذكر كعید ناصر عبد هللا لفتةعامة حركة ارادة3548188
البصرة 11ذكر محمود كاظم عبد الرزاق لیث عامة حركة ارادة3549188
البصرة 12انثىدیوانعبدالحسن حسین ابتھال عامة حركة ارادة3550188
البصرة 13ذكر محسن بدر مكي یعقوب عامة حركة ارادة3551188
البصرة 14ذكر غالي خضیر محمود ذاكر عامة حركة ارادة3552188
البصرة 15ذكر علي حنون حسن فالح عامة حركة ارادة3553188
البصرة 16انثىھارون حبیبعبد الجبار اماني عامة حركة ارادة3554188
البصرة 17ذكر علي اغامحمد یوسف عامة حركة ارادة3555188
البصرة 18ذكر سلطان جلیلسالم سعد عامة حركة ارادة3556188
البصرة 19ذكر لعیبيجابر عدنان منتصر عامة حركة ارادة3557188
البصرة 20انثىحلو مزبان محمد نجالء عامة حركة ارادة3558188
البصرة 21ذكر ھاشم عبداالحسین جبار غفران عامة حركة ارادة3559188
البصرة 22ذكر نجم واھس خرداش مؤید عامة حركة ارادة3560188
البصرة 23ذكر عبود شاكر جمال احمد عامة حركة ارادة3561188
البصرة 24انثىحمود یاسین عبد الجبار ایمان عامة حركة ارادة3562188
البصرة 25ذكر عابر علي حسین صالح عامة حركة ارادة3563188
البصرة 26ذكر معتوقسوادي ابراھیم جاسم عامة حركة ارادة3564188
البصرة 27ذكر شریف حبش مھجر احسان عامة حركة ارادة3565188
البصرة 28انثىدھش جبرحمید نجاح عامة حركة ارادة3566188
البصرة 29ذكر مبادرمبارك عباس  عبدالرزاق عامة حركة ارادة3567188
البصرة 30انثىموازيھیليجلیل اناس عامة حركة ارادة3568188
حزب االستقامةالبصرة 1ذكر شريمحمد جبار راميعامة سائرون3569156
حزب االستقامةالبصرة 2ذكر غلومحسنمحمد مھديعباس عامة سائرون3570156
حزب االستقامةالبصرة 3ذكر عبدالمطلبعبودرحیمعزتعامة سائرون3571156
حزب االستقامةالبصرة 4انثىیونسعبدالحسن عوفيسھیلةعامة سائرون3572156
الحزب الشیوعيالبصرة 5ذكر ابراھیم محسن مجیدتوفیقعامة سائرون3573156
حزب االستقامةالبصرة 6ذكر ماشيحرجانعبدالسادةحیدر عامة سائرون3574156
حزب االستقامةالبصرة 7ذكر خلف سلطانعبدالزھرةعباسعامة سائرون3575156
حزب االستقامةالبصرة 8انثىمحمد شیاع محیسننجاح عامة سائرون3576156
حزب الدولة العادلةالبصرة 9ذكر عباس وطبانعزیزحسامعامة سائرون3577156
االستقامةالبصرة 10ذكر عبود جاسم عبدالسادةاسعد عامة سائرون3578156
حزب االستقامةالبصرة 11ذكر حسین تبینھھاشم مرتضىعامة سائرون3579156
حزب التجمع الجمھوريالبصرة 12انثىمطلك عكابسعود فداءعامة سائرون3580156
حزب االستقامةالبصرة 13ذكر زبیديمزوحيعكلوخضیرعامة سائرون3581156
االستقامةالبصرة 14ذكر ناصر خشنشاكرظافرعامة سائرون3582156
حزب االستقامةالبصرة 15ذكر رمیضعلي قاسمفائقعامة سائرون3583156
الحزب الشیوعيالبصرة 16انثىخلف محمد جاسم منتھىعامة سائرون3584156
حزب االستقامةالبصرة 17ذكر علي محمد جاسم عادل عامة سائرون3585156
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حزب االستقامةالبصرة 18ذكر وطبانشتیوياسماعیلمظفرعامة سائرون3586156
حزب االستقامةالبصرة 19ذكر طاھریوسفشعبانیوسف عامة سائرون3587156
حزب االستقامةالبصرة 20انثىمظلومنبخجابرفراتعامة سائرون3588156
حزب االستقامةالبصرة 21ذكر كاطعارماثيفالحمھندعامة سائرون3589156
حزب االستقامةالبصرة 22ذكر عبدهللامحمد خیريعالء عامة سائرون3590156
حزب االستقامةالبصرة 23ذكر حمود حسن جاسم حامدعامة سائرون3591156
حزب االستقامةالبصرة 24انثىمھلھلعزیزعاتيبلقیسعامة سائرون3592156
حزب االستقامةالبصرة 25ذكر عباس احمد عباسنافععامة سائرون3593156
الحزب الشیوعيالبصرة 26ذكر سمیجمحمد رحمھابراھیمعامة سائرون3594156
حزب االستقامةالبصرة 27ذكر رسنعبودجبر نھادعامة سائرون3595156
حزب الدولة العادلةالبصرة 28انثىوزارعاشورطالبحنان عامة سائرون3596156
حزب االستقامةالبصرة 29ذكر عیسىجابر عیسىجابرعامة سائرون3597156
الحزب الشیوعيالبصرة 30ذكر مكطوفسلمان جاسمسالمعامة سائرون3598156
حزب التجمع الجمھوريالبصرة 31ذكر علي حسن ھاني مھندعامة سائرون3599156
حزب االستقامةالبصرة 32انثىعبدهللاساميتوفیقالتفاتعامة سائرون3600156
حزب االستقامةالبصرة 33انثىضمدشیعانخالد ھدیلعامة سائرون3601156
حزب االستقامةالبصرة 34ذكر طلفاحنیسانداودتیسیرعامة سائرون3602156
حزب الشباب للتغییرالبصرة 35ذكر حمادي حسن مصدقمخلصعامة سائرون3603156
حزب االستقامةالبصرة 36انثىبھیشزاملحمید میالدعامة سائرون3604156
حزب االستقامةالبصرة 37ذكر لفتة عبدعباسفاضل عامة سائرون3605156
الحزب الشیوعيالبصرة 38ذكر  فعلعباس كامللیث عامة سائرون3606156
حزب االستقامةالبصرة 39ذكر لفتةحنتوشكامل عامة سائرون3607156
حزب التجمع الجمھوريالبصرة 40انثىمباركجابر حمید سعادعامة سائرون3608156
حزب االستقامةالبصرة 41ذكر عیسىنمرعلي حسین عامة سائرون3609156
حزب االستقامةالبصرة 42ذكر عبدالكریمحسن سعود عمارعامة سائرون3610156
حزب االستقامةالبصرة 43ذكر شندلمكلفصائغبدر عامة سائرون3611156
الحزب الشیوعيالبصرة 44انثىعجیلعبدالسیدابراھیم ھیفاءعامة سائرون3612156
حزب االستقامةالبصرة 45ذكر ثامر عبدالصاحبغازي مخلصعامة سائرون3613156
حزب االستقامةالبصرة 46ذكر شناوةھذیليحسنكاظم عامة سائرون3614156
حزب االستقامةالبصرة 47ذكر علي حسانحنتوشعبداالمیرعامة سائرون3615156
حزب االستقامةالبصرة 48انثىحبیبكاظممھدياسماء عامة سائرون3616156
حزب االستقامةالبصرة 49ذكر ثجیلجبرحافظجبارعامة سائرون3617156
حزب االستقامةالبصرة 50ذكر طاللخزعلمحمودماھر عامة سائرون3618156
اربیل1ذكرخضرمعروفتوفیقرابونعامةحراك الجیل الجدید3619120
اربیل2ذكرمحمدعزیزمحموداسوعامةحراك الجیل الجدید3620120
اربیل3انثىرشیدعمرونسسروة عامةحراك الجیل الجدید3621120
اربیل4ذكرعليحسنعبد القادركاوهعامةحراك الجیل الجدید3622120
اربیل5ذكرصادقصالح جاسمھونھ رعامةحراك الجیل الجدید3623120
اربیل6انثىفقيحمداحمدكوسرتعامةحراك الجیل الجدید3624120
اربیل7ذكرمولودعبد هللاھاشم ازاد عامةحراك الجیل الجدید3625120
اربیل8ذكرطھمخدیدمحمدعمر عامةحراك الجیل الجدید3626120
اربیل9ذكرحسنعمر عبد هللاقاسم عامةحراك الجیل الجدید3627120
اربیل10انثىحمد امینعبد هللابھاء الدینتاراعامةحراك الجیل الجدید3628120
اربیل11ذكرمحمداومرجوھرریبوارعامةحراك الجیل الجدید3629120
اربیل12ذكررمضانعمرعبد المجید محمودعامةحراك الجیل الجدید3630120
اربیل13انثىسلیمانعليعبد الرحمن فھ لھ نتیناعامةحراك الجیل الجدید3631120
اربیل14ذكربابیربابكرسمایلاكوعامةحراك الجیل الجدید3632120
اربیل15انثىكریمعليرحیمدیار عامةحراك الجیل الجدید3633120
ائتالف النصراربیل1ذكرعدیلحسینمحمدجرجیسعامھائتالف النصر3634158
ائتالف النصراربیل2ذكرمولودسعیدكمالعمادعامھائتالف النصر3635158
ائتالف النصراربیل3ذكررفیقعزیزشرف الدینبدیععامھائتالف النصر3636158
ائتالف النصراربیل4انثىعليمحمودرمزيھیمانعامھائتالف النصر3637158
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ائتالف النصراربیل5ذكرامینفارس عليخالدعامھائتالف النصر3638158
ائتالف النصراربیلنقص وثیقة 6عامھائتالف النصر3639158
ائتالف النصراربیل7ذكرخورشیدامینسمینابراھیمعامھائتالف النصر3640158
ائتالف النصراربیل8انثىرفیقعزیزشرف الدیناسراءعامھائتالف النصر3641158
ائتالف النصراربیل9انثىذنونزیدانمحمدفرقدعامھائتالف النصر3642158
اربیل1ذكرعبد الكریمعبد هللا مجیدعبدالباريعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3643153
اربیل2ذكرحمھ ویسمحمدكریمعليعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3644153
اربیل3انثىسمایلبرایمحمیدكةزالعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3645153
اربیل4ذكرخلیفھمحمود كریم خانفیصلعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3646153
اربیل5ذكرحمھ صالحمحمدستارناشتىعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3647153
اربیل6انثىالصالحيحمھ سعیدسلیمانفیانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3648153
اربیل7ذكرصالحاحمدوسورحمانریدارعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3649153
اربیل8ذكرحسینسلیمانعلياحسان عامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3650153
اربیل9انثىمحمدمحمود كمالھیرو عامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3651153
اربیل10ذكركاكھ شینابوبكراومرشورشعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3652153
اربیل11ذكربیرداودمولودكریمئازادعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3653153
اربیل12انثىقادرابراھیمكمالنیشتمانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3654153
اربیل13ذكراسماعیلعليفقيجوادعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3655153
اربیل14ذكرحمد امینحسینحسنحسینعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3656153
اربیل15انثىخدرصابراسماعیلروخوشعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3657153
اربیل16ذكرمحمدفقيمحمدلقمانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3658153
اربیل17ذكرعمرمیكائیلمحمدعمر عامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3659153
اربیل18انثىرسولسلیمانوسوخنجھعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3660153
اربیل19ذكرحمد امینعثمانغازيعثمانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3661153
اربیل20ذكراسماعیلمحمود عبدهللامحمدعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3662153
اربیل21انثىمحمدكاظم جوادشیماءعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3663153
اربیل22ذكرعثمانمجیدانورسیروانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3664153
اربیل23ذكرسوالقاشابویوسفرمزيعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3665153
اربیل24انثىحمدمحمدبكرسوزان عامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3666153
اربیل25ذكركانبيمحمداحمدسردارعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3667153
اربیل26ذكرفقي رسولاحمدبرایملقمانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3668153
اربیل27انثىاسعدحسنعارفریزانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3669153
اربیل28ذكراحمداحمدفتح هللاحمدعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3670153
اربیل29ذكرحسینمحمدصدر الدینفخرالدینعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3671153
اربیل30انثىمحمودحسنحویزشونمعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة3672153
اربیل1ذكرمحمداحمدنجم الدینكنعانعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3673175
اربیل2انثىسلیمانفقىھادىكزالعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3674175
اربیل3ذكرخضررشیدمحمد امینزھیرعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3675175
اربیلشاغر4عامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3676175
اربیل5ذكرخضرمحمدمحمدفاروقعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3677175
اربیل6ذكرمحمودمحمدجمالعصام الدینعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3678175
اربیل7ذكرسیدعمررشكوسردارعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3679175
اربیل8انثىفرجمحمدحمھ رووفرجاءعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3680175
اربیل9ذكراحمدشریفحمھ زیادحمد امینعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3681175
اربیل10ذكرعمرشریفعثمانحسینعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3682175
اربیل11ذكرفتاحتوفیققادرنیازعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3683175
اربیل12انثىكاكھ ویسزیدانعدنانشلیرعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني3684175
اربیل1ذكرسلطانخضرسعیدزاناعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق3685104
اربیل2ذكرخضرصالححمزهسلیم عامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق3686104
اربیل3انثىحسننجیب محمدقمریھعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق3687104
اربیل4ذكرمصطفئعبدهللامصطفئامیدعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق3688104
اربیل5ذكراحمدشریف احمددلشادعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق3689104
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اربیل1ذكرعليعبد هللامحمدنوزاد عامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني3690170
اربیل2ذكرشریفرشیدمحمدبشدارعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني3691170
اربیل3انثىخلیلبكر رقیبلنجھعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني3692170
اربیل1ذكرامینشكرصالح الدینسورانعامھالجبھة التركمانیة العراقیة3693137
اربیل2انثىكشافواديسھیل مھاعامھالجبھة التركمانیة العراقیة3694137
اربیل3ذكرمحمودصالحانوردلشادعامھالجبھة التركمانیة العراقیة3695137
اربیل4انثىحماديبیرداودعبد السالمھیفاءعامھالجبھة التركمانیة العراقیة3696137
اربیل5ذكرخضر یونس فارسكاوهعامھالجبھة التركمانیة العراقیة3697137
اربیل1ذكرعثمانخورشیدكمالھھ ریمعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3698162
اربیل2ذكرمحموداحمدعبد هللائاریزعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3699162
اربیل3ذكراومرصوفيمحمدریبینعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3700162
اربیل4انثىخضرعبدهللاحمدرابحةعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3701162
اربیل5ذكرسلیمحمدنادرجمال عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3702162
اربیل6ذكرحمدسورعمرخضر عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3703162
اربیل7ذكرمصطفئیوسفعمرابراھیمعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3704162
اربیل8انثىحمدمصطفئكاك امینحبیبھعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3705162
اربیل9ذكركابنىحسنرسول نوزادعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3706162
اربیل10ذكراحمدطیبفتح هللاجمال عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3707162
اربیل11ذكرالجلبيعمرشمس الدینئاوارهعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3708162
اربیل12انثىاحمدھدایتفاضل دلشادكھ نارعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3709162
اربیل13ذكركندویونسھرمزنبیل عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3710162
اربیل14ذكرحسنرشیدحسنمحمدعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3711162
اربیل15ذكرسلیمانعليعثمانجالل عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3712162
اربیل16انثىرضاعليحسین بوكانعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3713162
اربیل17ذكرحمدمحمودشیروانباساكعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3714162
اربیل18ذكرامینعبدهللاحمد كاك زیادعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3715162
اربیل19ذكراحمدعثمانابراھیمسرھنكعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3716162
اربیل20انثىوسمانعثمانعمرسلمىعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3717162
اربیل21ذكرسلیمانسلیمانزرارشاریمانعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3718162
اربیل22ذكرحسنعزیزحسین عیسىعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3719162
اربیل23ذكرقادرعبد الفتاحمعصومروندعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3720162
اربیل24انثىبیروتعباسعثمانشھینعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3721162
اربیل25ذكرحسنمولودیوسف رنجعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3722162
اربیل26ذكرعليعبدهللاساميغازيعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3723162
اربیل27انثىمصطفئعبدالقادررفیقاشتىعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3724162
اربیل28ذكرابراھیمقادرخضرمحمدعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3725162
اربیل29ذكركاكاحمدبایبرصالح عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3726162
اربیل30انثىعبد هللامحمد امینحسین شیرینعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني3727162
اربیل1ذكرحویزمولودمحمدكاوهعامةكوران (التغییر)3728142
اربیل2ذكررسولاسماعیلحسنبشدارعامةكوران (التغییر)3729142
اربیل3انثىطھبكرھیافھیفىعامةكوران (التغییر)3730142
اربیل4ذكررسولحمھ صالحرحمانشیركوعامةكوران (التغییر)3731142
اربیل5ذكرمحمد امیناحمدعبد الرحمن محسنعامةكوران (التغییر)3732142
اربیل6ذكرمولودعليسلیمانكیالنعامةكوران (التغییر)3733142
اربیل7ذكرحمدخضرعمرسھ ردارعامةكوران (التغییر)3734142
اربیل8انثىمحمداحمد عثمانسیویلعامةكوران (التغییر)3735142
اربیل9ذكرمام خضراسعدعبدالخالقسیامندعامةكوران (التغییر)3736142
اربیل10انثى عبد الرحمنمحمد امینعبد هللابھ یامعامةكوران (التغییر)3737142
اربیل11ذكرعثماناسماعیلعمرعبدالرحمن عامةكوران (التغییر)3738142
اربیل12انثىاسماعیلمصطفئوليرازاوعامةكوران (التغییر)3739142
اربیل13ذكرفارسعليعزیزوصفي عامةكوران (التغییر)3740142
اربیل1ذكراسماعیلحمدعاربفیصلعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3741132
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اربیل2ذكرجرجیسكریمعزیززاناعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3742132
اربیل3ذكرجرجیسكریمعزیزفاضل عامةالتیار الوطني العشائري في العراق3743132
اربیل4انثىقادرابراھیمقادر دلخوشعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3744132
اربیل5انثىجرجیسكریمعزیزمزدهعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3745132
اربیل6ذكرجرجیسكریمعزیزداناعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3746132
اربیل1ذكرمحمودابراھیماسماعیلكاوانعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3747184
اربیل2ذكرواحدتوفیقخلیلبشیرعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3748184
اربیل3ذكركریمامینفارسمحمدامینعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3749184
اربیل4انثىصالحاسماعیلمحمدمیادةعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3750184
اربیل5ذكربرایممصطفىكرمعرفاتعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3751184
اربیل6ذكراسماعیلسعیدمحمدعبدهللاعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3752184
اربیل7ذكرمحمداحمدمحمد توفیقعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3753184
اربیل8انثىسعیدعبدهللاجاللھناء عامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3754184
اربیل9ذكرصبغة هللاعبدهللاناصحشیروانعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3755184
اربیل10ذكراحمدبیرداودامینطلحھعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3756184
اربیل11ذكرعبدهللاكریمكاوةكریمعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3757184
اربیل12انثىقره نيحسینمحمدافیانعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3758184
اربیل13ذكرابراھیمسیتومحمد صالحمحمدشاكرعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3759184
اربیل14ذكرسلیمانسلیمانعزتكرمانجعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3760184
اربیل15ذكراودلمحي الدینیوسفناصرعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3761184
اربیل16انثىمصطفىاسماعیلنامقتریفةعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3762184
اربیل17ذكربرایمعبد الرحمنھاديریبوارعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3763184
اربیل18ذكرمحمد امینشیخ یونسحمد امینازاد عامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3764184
اربیل19ذكررسولحسندیوانھ حمدابو بكرعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3765184
اربیل20انثىسلیم عبدهللازبیرھدارعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3766184
اربیل21ذكرحاجياحمدمصطفىمحمدعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3767184
اربیل22ذكرحمدرسولعبد الكریمكاوهعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3768184
اربیل23ذكرحسینمحي الدینحسنغازيعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3769184
اربیل24انثىوليعثماناحمدسعادعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3770184
اربیل25ذكرشیخ اغاالوكھاحمدبوشوعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3771184
اربیل26ذكرمحمودمحمدزیادشیروانعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3772184
اربیل27انثىمحمد امینسمایلعليئاورنكعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3773184
اربیل28ذكرسعیدصادقرشیدسالمعامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3774184
اربیل29ذكرسعیدقادرمحمودنھرو عامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3775184
اربیل30انثىنورصفرنجمشیماء عامھالحزب الدیمقراطي الكوردستاني3776184
بغداد1ذكریاسینعليعبد الكریممصطفىعامحراك الجیل الجدید3777120
بغداد2ذكرفرحانعطیةحامدعدي عامحراك الجیل الجدید3778120
بغداد3ذكرشاھینشوكتفوزياحمدعامحراك الجیل الجدید3779120
بغداد4انثىدھشعبدهللاعمادرؤىعامحراك الجیل الجدید3780120
بغداد5ذكرعبدهللافالححسنحیدرعامحراك الجیل الجدید3781120
بغداد6ذكرحقيابراھیمساميابراھیمعامحراك الجیل الجدید3782120
بغداد7ذكرالباويمحمدغازيفیصلعامحراك الجیل الجدید3783120
بغداد8انثىرشیدحسنھاشم فیانعامحراك الجیل الجدید3784120
بغداد9ذكرجاسمكاظمفاضلمثنىعامحراك الجیل الجدید3785120
بغداد10ذكرخفيسرحانمحمودحسینعامحراك الجیل الجدید3786120
بغداد11ذكرفھدغانماسماعیلحقيعامحراك الجیل الجدید3787120
بغداد12انثىسلومعبداالمیرفؤادزینب عامحراك الجیل الجدید3788120
بغداد13انثىھاللمحيمیسونعامحراك الجیل الجدید3789120
بغداد14ذكرمحمدعباسعبدهللاعامرعامحراك الجیل الجدید3790120
بغداد15انثىمحمودمحمدكیكاوسشیالنعامحراك الجیل الجدید3791120
بغداد16ذكربرجینكرملنقاسمارسالنعامحراك الجیل الجدید3792120
بغداد17ذكرخلفعبدالحسینعبدالواحد كمالعامحراك الجیل الجدید3793120
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بغداد18ذكرعليحسنخالدمحمدعامحراك الجیل الجدید3794120
بغداد19ذكرسلمانمحمدقاسممحمدعامحراك الجیل الجدید3795120
بغداد20انثىخلفرمضانخلفھبةعامحراك الجیل الجدید3796120
بغداد21ذكرعبدالحسینرضاعبدالحسیننبیلعامحراك الجیل الجدید3797120
بغداد22انثىعباسمحسنعليرشاعامحراك الجیل الجدید3798120
بغداد23انثىھذالشریفعدنانوسنعامحراك الجیل الجدید3799120
بغداد24ذكرثوینيسلمانغازيحسنعامحراك الجیل الجدید3800120
بغداد25انثىعبدالرحمنمحمودصالح الدینایمانعامحراك الجیل الجدید3801120
بغداد26ذكرعباسھیجلھاللمحمودعامحراك الجیل الجدید3802120
بغداد27ذكرمحمدابراھیماسعدحسنعامحراك الجیل الجدید3803120
بغداد28ذكرمحمدجاسممحمودشاكرعامحراك الجیل الجدید3804120
أتالف النصربغداد1ذكرالعباديكاظمجوادحیدرعامائتالف النصر3805158
أتالف النصربغداد2انثىحسنعبدتركيھناء عامائتالف النصر3806158
أتالف النصربغداد3ذكرالبیاتيموسىحسنعباسعامائتالف النصر3807158
أتالف النصربغداد4ذكركریممحمدحبیباراسعامائتالف النصر3808158
أتالف النصربغداد5ذكرعدايحماديجاسمحامدعامائتالف النصر3809158
أتالف النصربغدادشاغر6عامائتالف النصر3810158
أتالف النصربغداد7ذكرھندوبولصافرامواثقعامائتالف النصر3811158
أتالف النصربغداد8انثىمحسنجبریوسفنیرانعامائتالف النصر3812158
أتالف النصربغداد9انثىعبیدجاسماحمدانتظارعامائتالف النصر3813158
أتالف النصربغداد10ذكرسباھينعیمةعبدالكاظمحیدرعامائتالف النصر3814158
أتالف النصربغداد11انثىذیابجودتشاكرندىعامائتالف النصر3815158
أتالف النصربغداد12انثىجوادعليمحمدسمیرةعامائتالف النصر3816158
أتالف النصربغداد13ذكررحیمجلیلحسنحیدرعامائتالف النصر3817158
أتالف النصربغداد14ذكركھیھحسینمحمدشاملعامائتالف النصر3818158
أتالف النصربغداد15ذكرالمبرقعیونسعبدالرحمنعليعامائتالف النصر3819158
أتالف النصربغداد16انثىعودةعليعبدالحسینزینبعامائتالف النصر3820158
أتالف النصربغداد17ذكرفرمانبخشجھانطارقعامائتالف النصر3821158
أتالف النصربغداد18ذكرالخطیبمظھظبعبدهللاعليعامائتالف النصر3822158
أتالف النصربغداد19ذكرمحمدمحيھاتفطھعامائتالف النصر3823158
أتالف النصربغداد20ذكرصالحعاتيصالحمحمودعامائتالف النصر3824158
أتالف النصربغداد21ذكرجوادمحمدحمیدعليعامائتالف النصر3825158
أتالف النصربغداد22ذكرعليحسنعبدالرزاقحیدرعامائتالف النصر3826158
أتالف النصربغداد23ذكرالفیاضعليضاريعليعامائتالف النصر3827158
أتالف النصربغداد24ذكرشیاعسالمحمودعبدالعباسعامائتالف النصر3828158
أتالف النصربغداد25ذكرالساعديحسینعبدالوھابطالبعامائتالف النصر3829158
أتالف النصربغداد26ذكرالبھادليزبونجمعةاحمدعامائتالف النصر3830158
أتالف النصربغداد27ذكراسماعیلمحمدمرتضى كاظمعامائتالف النصر3831158
أتالف النصربغداد28ذكرجلسحافظجبارعليعامائتالف النصر3832158
أتالف النصربغداد29ذكرالحدادحاتمصبريمنیرعامائتالف النصر3833158
أتالف النصربغداد30انثىعليعباسخضیرعامرةعامائتالف النصر3834158
أتالف النصربغداد31ذكرجعفرصالححسینعباسعامائتالف النصر3835158
أتالف النصربغداد32ذكرعبدحماديفضالعباسعامائتالف النصر3836158
أتالف النصربغداد33انثىالالميحسنعبدمھدیةعامائتالف النصر3837158
أتالف النصربغداد34انثىحسنعليعزیزابتسامعامائتالف النصر3838158
أتالف النصربغداد35ذكرالدلفيسرحانسكرعالءعامائتالف النصر3839158
أتالف النصربغداد36ذكرالفیاضفھدفیصلعليعامائتالف النصر3840158
أتالف النصربغداد37انثىسباھيثجیلقاسمرابحةعامائتالف النصر3841158
أتالف النصربغداد38انثىمحمدحسینمجیدنادیةعامائتالف النصر3842158
أتالف النصربغداد39ذكرسلمانمحمدسلمانحسینعامائتالف النصر3843158
أتالف النصربغداد40ذكرعباسفاضلاحمدفالحعامائتالف النصر3844158
أتالف النصربغداد41ذكرالھنداويمحمدعليیعقوبعبدالحسینعامائتالف النصر3845158
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أتالف النصربغداد42ذكرفنجانكریمعليحسینعامائتالف النصر3846158
أتالف النصربغداد43ذكرالبھادليھاشمبدیرحسنعامائتالف النصر3847158
أتالف النصربغداد44ذكرمحمدعامركاظمعباسعامائتالف النصر3848158
أتالف النصربغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-45٢٠١٨عامائتالف النصر3849158
أتالف النصربغداد46ذكرعليعفاتصبخيحیدرعامائتالف النصر3850158
أتالف النصربغداد47ذكرحسینحاتم كاملعادلعامائتالف النصر3851158
أتالف النصربغداد48ذكرعبدالوھابعباسمحمودعبداالمیرعامائتالف النصر3852158
أتالف النصربغداد49انثىشیالجاسمحسنھناء عامائتالف النصر3853158
أتالف النصربغداد50ذكرسعدمحمدجبارعباسعامائتالف النصر3854158
أتالف النصربغداد51انثىحبیبرشیدحمديرواءعامائتالف النصر3855158
أتالف النصربغداد52ذكرموسىعزیزكاطعفاضلعامائتالف النصر3856158
أتالف النصربغداد53ذكرشبیبحبیبمھديمازنعامائتالف النصر3857158
أتالف النصربغداد54ذكرجبارداخلعبدالكاظمحمیدعامائتالف النصر3858158
أتالف النصربغداد55ذكرحسینشالكةحسانعبدالمطلبعامائتالف النصر3859158
أتالف النصربغداد56ذكرحسنعبدجمعة صفاءعامائتالف النصر3860158
أتالف النصربغداد57انثىنصیفعبودقیسنورعامائتالف النصر3861158
أتالف النصربغداد58ذكراحمدمحمدعبدااللھسرمدعامائتالف النصر3862158
أتالف النصربغداد59ذكرجودةحیالعبدالجلیلثائرعامائتالف النصر3863158
أتالف النصربغداد60ذكرعليمحمدسعدیاسینعامائتالف النصر3864158
أتالف النصربغداد61انثىحسینبرتوشھیدسوسنعامائتالف النصر3865158
أتالف النصربغداد62انثىالغرابيلویحجھادحمیدةعامائتالف النصر3866158
أتالف النصربغداد63ذكرمنھل حمیدعبدالواحدفوزيعامائتالف النصر3867158
أتالف النصربغداد64ذكرالحمدانيفرجریساناحمدعامائتالف النصر3868158
أتالف النصربغداد65ذكردرویشجوادعمرانمیثمعامائتالف النصر3869158
أتالف النصربغداد66ذكرامینسلماناحمدعليعامائتالف النصر3870158
أتالف النصربغداد67ذكرحمودشكرعليحسنینعامائتالف النصر3871158
أتالف النصربغداد68ذكرمحسن حسنجبارعبدالحسنعامائتالف النصر3872158
أتالف النصربغداد69ذكرعراك سلمانعبیدحاكمعامائتالف النصر3873158
أتالف النصربغداد70ذكرغثوانعبدالكاظمطرادصائبعامائتالف النصر3874158
أتالف النصربغداد71ذكربطیخجاسمدرویشجبارعامائتالف النصر3875158
أتالف النصربغداد72انثىمحمدعبدسھیلھدىعامائتالف النصر3876158
أتالف النصربغداد73ذكرواديمنیتراشدمجیدعامائتالف النصر3877158
أتالف النصربغداد74انثىفتالعلوانمحمدبشرىعامائتالف النصر3878158
أتالف النصربغداد75ذكریوسففالحھاشمعیسىعامائتالف النصر3879158
أتالف النصربغداد76انثىمھديتقيصادقنوالعامائتالف النصر3880158
أتالف النصربغداد77ذكركاظماحمدشھاباركانعامائتالف النصر3881158
أتالف النصربغداد78ذكرعباسحسنسعدحسنعامائتالف النصر3882158
أتالف النصربغداد79ذكرال بو غوصنصريسامينزارعامائتالف النصر3883158
أتالف النصربغداد80ذكرمحیسنفھدصابرعادلعامائتالف النصر3884158
أتالف النصربغداد81ذكراسمیرمحیسنھاشممحمدعامائتالف النصر3885158
أتالف النصربغداد82انثىبدنعنادسعدایمانعامائتالف النصر3886158
أتالف النصربغداد83ذكركاظمجوادسلمانداودعامائتالف النصر3887158
أتالف النصربغداد84ذكرملھودكاظمعليھیثمعامائتالف النصر3888158
أتالف النصربغداد85ذكراحمدعبودخضیرمحمدعامائتالف النصر3889158
أتالف النصربغداد86ذكرحدادكاظمحمودفاخرعامائتالف النصر3890158
أتالف النصربغداد87ذكریاسینفرججباراحمدعامائتالف النصر3891158
أتالف النصربغداد88انثىالوحیليكاظمناصرزینبعامائتالف النصر3892158
أتالف النصربغداد89انثىفلیحمحمدجاسمالھامعامائتالف النصر3893158
أتالف النصربغداد90انثىجیادفاضلاكرماسراءعامائتالف النصر3894158
أتالف النصربغداد91ذكرحسینمنصور حمودجاسمعامائتالف النصر3895158
أتالف النصربغداد92ذكرغلوممزعلجاسبعبدالعالعامائتالف النصر3896158
أتالف النصربغداد93ذكرحمودعبدمحمودناضرعامائتالف النصر3897158
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أتالف النصربغداد94انثىھیسيعليعبدالجبار راقیةعامائتالف النصر3898158
أتالف النصربغداد95ذكرحمودعبدالرزاقمنیرزیدعامائتالف النصر3899158
أتالف النصربغداد96ذكررضیومزعلكریمعليعامائتالف النصر3900158
أتالف النصربغداد97ذكرصالححمودحدید محمدعامائتالف النصر3901158
أتالف النصربغداد98انثىفتحينوريمظفرایات عامائتالف النصر3902158
أتالف النصربغداد99ذكرحسنرضاعبدھاشم عامائتالف النصر3903158
أتالف النصربغداد100ذكرحسنطالبمحمداحمدعامائتالف النصر3904158
أتالف النصربغداد101ذكرحسنجوھرلؤيمھندعامائتالف النصر3905158
أتالف النصربغداد102ذكرسنیدرسنعباسعليعامائتالف النصر3906158
أتالف النصربغداد103ذكرالطالقانيھاشمغنيجمیلعامائتالف النصر3907158
أتالف النصربغداد104ذكرثامراحمدعباسمحمدعامائتالف النصر3908158
أتالف النصربغداد105ذكرفوزينوريعمروسامعامائتالف النصر3909158
أتالف النصربغداد106ذكرجاسمخمیسعبدهللاعبدالرحمنعامائتالف النصر3910158
أتالف النصربغداد107ذكرسكرعبدالواحدراھيرعدعامائتالف النصر3911158
أتالف النصربغداد108ذكرراعيعوادكاظمحمیدعامائتالف النصر3912158
أتالف النصربغدادشاغر109عامائتالف النصر3913158
أتالف النصربغداد110ذكرطاھرعليحسینعالويعامائتالف النصر3914158
أتالف النصربغداد111ذكرنجمعليعزیزحسنعامائتالف النصر3915158
أتالف النصربغداد112ذكرعیسىحسینمحموداسامةعامائتالف النصر3916158
أتالف النصربغداد113ذكرحسینمحمدشاكرزیدعامائتالف النصر3917158
أتالف النصربغداد114انثىمنصوراسكندرمانؤیلانسامعامائتالف النصر3918158
أتالف النصربغداد115ذكرترابنوريمحمدعليعامائتالف النصر3919158
أتالف النصربغداد116ذكربویھعبدالرضاحامداحمدعامائتالف النصر3920158
أتالف النصربغداد117ذكرالعبیديكاظمعباسعليعامائتالف النصر3921158
أتالف النصربغداد118ذكرحنابولصجرجیسبولصعامائتالف النصر3922158
أتالف النصربغداد119انثىعنبرعليغانممھاعامائتالف النصر3923158
أتالف النصربغداد120ذكراسماعیلعبداالمیراسماعیلاحمدعامائتالف النصر3924158
أتالف النصربغداد121ذكرحسینمحمدطالبعمارعامائتالف النصر3925158
أتالف النصربغداد122انثىعباسخضرعبدالستاربانعامائتالف النصر3926158
أتالف النصربغداد123انثىصالحعبدابراھیمصابرینعامائتالف النصر3927158
أتالف النصربغداد124انثىموسىلفتھسعديرجاءعامائتالف النصر3928158
أتالف النصربغداد125ذكرصالحعبودنجمصالحعامائتالف النصر3929158
أتالف النصربغداد126انثىجرجیسبنيجمیلانوارعامائتالف النصر3930158
أتالف النصربغداد127ذكرحماديعباسفاضلعباسعامائتالف النصر3931158
أتالف النصربغداد128ذكرحمدعبیدةحمیدجاسمعامائتالف النصر3932158
أتالف النصربغداد129انثىصبريمحمدسمیرزینبعامائتالف النصر3933158
أتالف النصربغداد130انثىخلفخریسانكاظمرشا عامائتالف النصر3934158
أتالف النصربغداد131ذكرلطیفابراھیمخلیلعقیلعامائتالف النصر3935158
أتالف النصربغداد132ذكرشنانمصحبعليحسینعامائتالف النصر3936158
أتالف النصربغداد133ذكرحرجنایفعدیلحمیدعامائتالف النصر3937158
أتالف النصربغدادشاغر134عامائتالف النصر3938158
أتالف النصربغداد135ذكرحسینجھادحمیدحیدرعامائتالف النصر3939158
أتالف النصربغداد136ذكرعليحمیدفیصلعبدعامائتالف النصر3940158
أتالف النصربغداد137انثىعیسىجابركاظمھیفاءعامائتالف النصر3941158
أتالف النصربغداد138ذكرغضبعكاروزیرحامدعامائتالف النصر3942158
بغداد1ذكرھاشملوتيجريسرحانعامتجمع برلمان الشعب3943122
بغداد2ذكرمخلفساجتشافيھاشمعامتجمع برلمان الشعب3944122
بغداد3ذكرسرحانحمودیاسرمحمدعامتجمع برلمان الشعب3945122
بغداد4انثىصادقمھديعباسفاتن عامتجمع برلمان الشعب3946122
بغداد5ذكرغنتابجالبجبارستارعامتجمع برلمان الشعب3947122
بغداد6ذكرنعمھعبدخالدولیدعامتجمع برلمان الشعب3948122
بغداد7ذكرعباسصبريحسینجبارعامتجمع برلمان الشعب3949122
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بغداد8انثىسكرانسفاحعبدالحسنبانعامتجمع برلمان الشعب3950122
بغداد9ذكرخلفھاديحسنحیدرعامتجمع برلمان الشعب3951122
بغداد10ذكرشبیبعزیزعبدالزیدجلیلعامتجمع برلمان الشعب3952122
بغداد11ذكرعلوم محمد حریجة ابراھیم عامتجمع برلمان الشعب3953122
بغداد12انثىكاظممحمود مفید قمر عامتجمع برلمان الشعب3954122
بغداد13ذكرمشحوت ماشاف حسن عبد عامتجمع برلمان الشعب3955122
بغداد14ذكرسكراناسفیح احمودعليعامتجمع برلمان الشعب3956122
بغداد15ذكرمحمدجاسم رحیم مثنى عامتجمع برلمان الشعب3957122
بغداد16انثىمحیسن شریف صبري ذكرى عامتجمع برلمان الشعب3958122
بغداد17ذكرفیصل یاسین عالءسعدعامتجمع برلمان الشعب3959122
بغداد18ذكرعبد الحسین باقرسعید حیدر عامتجمع برلمان الشعب3960122
بغداد19ذكرطلفاح جاسم لطیف احمد عامتجمع برلمان الشعب3961122
بغداد20انثىبجاي عذاب حسن وسام عامتجمع برلمان الشعب3962122
بغداد21ذكرعبد هللا سلمان حاتم ابراھیم عامتجمع برلمان الشعب3963122
بغداد22ذكرسلوم داود فرحان باسم عامتجمع برلمان الشعب3964122
بغداد23ذكرطاھر جبار لعیبي جبار عامتجمع برلمان الشعب3965122
بغداد24انثىبطي مزھر عادل سماھر عامتجمع برلمان الشعب3966122
بغداد25ذكرحسنھنداللطیف محمدعامتجمع برلمان الشعب3967122
بغداد26ذكرمھدي عباس رضامحمد عامتجمع برلمان الشعب3968122
بغداد27ذكرمحمد سعید ابراھیم علي عامتجمع برلمان الشعب3969122
بغداد28انثىمظلوم مطر عدنان رویدةعامتجمع برلمان الشعب3970122
بغداد29ذكرماذي  ابو جري عبد الجبار عبدالستار عامتجمع برلمان الشعب3971122
بغداد30ذكرعبد هللا حسین عكلو عبدهللا عامتجمع برلمان الشعب3972122
بغداد1ذكرعباسثجیلانعیم سعديعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3973132
بغداد2انثىبشیرثابتطالبمنىعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3974132
بغداد3ذكرمجیدسعیدمحسنفراس عامةالتیار الوطني العشائري في العراق3975132
بغداد4انثىامینشمرانناجحنھادعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3976132
بغداد5ذكرذنونرزوقياسماعیلانمارعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3977132
بغداد6ذكرفراديكباشسلمانعبدعليعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3978132
بغداد7ذكرعباسكاظمھاديمحمودعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3979132
بغداد8انثىعليعبدهللانجمغصونعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3980132
بغداد9انثىمصطافمحمدقاسماغاریدعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3981132
بغداد10ذكرحسینجبارعليسیفعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3982132
بغداد11ذكرسعدونطاھركاظمسعدعامةالتیار الوطني العشائري في العراق3983132
بغداد1ذكروليعبدرشید حمیدعامةالجبھة الفیلیة3984108
بغداد2ذكرمرادعليمجید لھیبعامةالجبھة الفیلیة3985108
بغداد3ذكربھرامسھرابعليعمارعامةالجبھة الفیلیة3986108
بغداد4انثىمحمداحمدوھابنوالعامةالجبھة الفیلیة3987108
بغداد5ذكرباشيامیرمحمدحسنعامةالجبھة الفیلیة3988108
بغداد6ذكرعبدالرحیمجمعھسلمانجمعةعامةالجبھة الفیلیة3989108
بغداد7ذكرسوزهموسىخضیر حیدرعامةالجبھة الفیلیة3990108
بغداد8انثىعبدالرحمنمرادھاشمبشرىعامةالجبھة الفیلیة3991108
بغداد9ذكرعلياحمدعبدالجاسمعبدالعباسعامةالجبھة الفیلیة3992108
بغداد10ذكرعليكاظمعبدالجباراحمدعامةالجبھة الفیلیة3993108
بغداد11ذكرخماسعبدالكریمعبدالعزیزعبدالسالمعامةالجبھة الفیلیة3994108
بغداد12انثىصادقنعمانعبدالستاردیناعامةالجبھة الفیلیة3995108
بغداد13ذكرخانمراداحمدمحمدعامةالجبھة الفیلیة3996108
بغداد14ذكرباقرفرجاحمدشھابعامةالجبھة الفیلیة3997108
بغداد15ذكربشیرنوريمیرزهمحمدعامةالجبھة الفیلیة3998108
بغداد16ذكرغنيمرادمحمدسھادعامةالجبھة الفیلیة3999108
بغداد17ذكرعليشبرامینمحمدعامةالجبھة الفیلیة4000108
بغداد18ذكرجبارفتاحمحمدرائدعامةالجبھة الفیلیة4001108
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بغداد19انثىمحمدحسنجاسمایمان عامةالجبھة الفیلیة4002108
بغداد20انثىطھمازشناوهكریمنبراسعامةالجبھة الفیلیة4003108
بغداد21ذكرمحمدقاسم عبدالنبيعليعامةالجبھة الفیلیة4004108
بغداد22ذكرقادرابراھیماسماعیلعليعامةالجبھة الفیلیة4005108
بغداد1ذكرمرعيخضیرمتعبمحمدعامةحزب الداعي4006129
بغداد2ذكرشاللعلياسماعیلعمادعامةحزب الداعي4007129
بغداد3انثىحسینناصرعليزینبعامةحزب الداعي4008129
بغداد4ذكراحمداسدكریمحیدرعامةحزب الداعي4009129
بغداد5ذكرعیسىمحمدصالحمھدي عامةحزب الداعي4010129
بغداد6ذكرموسىصالح عدنانقحطان عامةحزب الداعي4011129
بغداد7انثىناصرعبدمحمدرنا عامةحزب الداعي4012129
بغداد8ذكرمحسنوالينجیبحسینعامةحزب الداعي4013129
بغداد9انثىحسینمجیدخزعلشیماءعامةحزب الداعي4014129
بغداد10انثىباشااغامحسنعجیلجنانعامةحزب الداعي4015129
بغداد11انثىعبدالوھابعبدالرسولصاحبسندسعامةحزب الداعي4016129
بغداد12ذكرصالحاحمدساميفھدعامةحزب الداعي4017129
بغداد1انثىمطلكعبدهللاحسنسھامعامةحزب االمانة4018151
بغداد2ذكركریمعبدالعزیزردیفعدنانعامةحزب االمانة4019151
بغداد3ذكرعطیھسعدونسعیدعليعامةحزب االمانة4020151
بغداد4انثىمحمودعبدهللاعبدالجبارایمانعامةحزب االمانة4021151
بغداد5ذكراحمدیوسفخیريزھیرعامةحزب االمانة4022151
بغداد6ذكرعباسدرویشسیدعبدالرزاقعامةحزب االمانة4023151
بغداد7ذكرجاسمعلوانعبیدندیمعامةحزب االمانة4024151
بغداد8انثىعبادهسلمانحسینامالعامةحزب االمانة4025151
بغداد9ذكرحسینشنیشلرسنعادلعامةحزب االمانة4026151
بغداد10ذكرعباسمحسنمجید عبدالعباسعامةحزب االمانة4027151
بغداد11ذكرجاسمعليخالدولیدعامةحزب االمانة4028151
بغداد12انثىحسنصبريقاسمافكارعامةحزب االمانة4029151
بغداد13ذكرعبدالسیدحسینكاظمسعدعامةحزب االمانة4030151
بغداد14ذكرعليسلماناكرماسامةعامةحزب االمانة4031151
بغداد15ذكرمختاضعبدهللاعبدالجبارمحمدعامةحزب االمانة4032151
بغداد16انثىعبدالقادراسماعیلابراھیمابتسامعامةحزب االمانة4033151
بغداد17انثىعوادمحجوبكتابرجاءعامةحزب االمانة4034151
بغداد18ذكرمحمدعبدعليمحسناحمدعامةحزب االمانة4035151
بغداد19ذكرعليدرویشمحمدجعفرعامةحزب االمانة4036151
بغداد20انثىقاسمعليمحمدحلیمھ عامةحزب االمانة4037151
بغداد21ذكرعباسدرویشسید ادریسعامةحزب االمانة4038151
بغداد22انثىمحمدحیاويزھیرزینة عامةحزب االمانة4039151
بغداد23ذكرمھوسحمزهنعیسحسینعامةحزب االمانة4040151
بغداد24انثىمحمدھاشممحمدرنا عامةحزب االمانة4041151
بغداد25انثىقدرويمحمدسعدزینبعامةحزب االمانة4042151
بغداد26ذكرحسینعریبيولیدصباحعامةحزب االمانة4043151
بغداد27ذكرعمرانعليفاخرظافرعامةحزب االمانة4044151
حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانينینوى1ذكرھرمزحیدواصلیوهنجیبمسیحيائتالف الكلدان4045139
حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانيبغداد2ذكرحیدوجبوداودحكمتمسیحيائتالف الكلدان4046139
المجلس القومي الكلدانياربیل3ذكربطرسیلداقرداغ ھوشیارمسیحيائتالف الكلدان4047139
حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانينینوى4انثىشموبتيدنوكافيمسیحيائتالف الكلدان4048139
المجلس القومي الكلدانياربیل5ذكرسلمانیلدااندراوسھوكرمسیحيائتالف الكلدان4049139
المجلس القومي الكلدانيكركوك6ذكراندریانشأتجمالرائدمسیحيائتالف الكلدان4050139
حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانيبغداد7ذكرالیاسودیععصامعدي مسیحيائتالف الكلدان4051139
حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانيكركوك8انثىاثناسبتروجوزیفبلسممسیحيائتالف الكلدان4052139
حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانيدھوك9انثىمنصورمرقوسمرقوسسعادمسیحيائتالف الكلدان4053139
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حزب االتحاد الدیمقراطي الكلدانيدھوك10انثىزیایعكوبفائقایفانمسیحيائتالف الكلدان4054139
بغدادمشمول ٧٠٦ في1١٩/٣/٢٠١٨عامةالبناء واالصالح4055110
بغدادمشمول ٧١٢ في2١٩/٣/٢٠١٨عامةالبناء واالصالح4056110
بغداد3ذكرصقرحبیبعدناناحمدعامةالبناء واالصالح4057110
بغداد4انثىعیسىسلیمكاظمشیماءعامةالبناء واالصالح4058110
بغداد5ذكرمروحعبدهللاصابرعیسىعامةالبناء واالصالح4059110
بغداد6ذكرنابدمحمددریولحمیدعامةالبناء واالصالح4060110
بغداد7ذكرعبیدحمودرزاقستارعامةالبناء واالصالح4061110
بغداد8انثىقاسمفؤادطارقاسراءعامةالبناء واالصالح4062110
بغداد9ذكرحیدرسوزه عليعباساحمدعامةالبناء واالصالح4063110
بغداد10ذكرابراھیمھاديحسنابراھیمعامةالبناء واالصالح4064110
بغداد11ذكرمفتاحمحمدنعمھثائرعامةالبناء واالصالح4065110
بغداد12انثىعمیرزغیردحاماكرامعامةالبناء واالصالح4066110
بغداد13ذكركاظمعلوانعبدالكریمعمادعامةالبناء واالصالح4067110
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-14٢٠١٨عامةالبناء واالصالح4068110
بغداد15انثىمحمدفائزمحمدحنانعامةالبناء واالصالح4069110
بغداد16انثىعبدهللاحبیباسماعیلسمیرةعامةالبناء واالصالح4070110
بغداد17ذكرظاھرمحمدرضاسعیدمحمدعامةالبناء واالصالح4071110
بغداد18ذكرطاھركیطانجبارفاخرعامةالبناء واالصالح4072110
بغداد19ذكریاسینعبدهللامحمدجاسمعامةالبناء واالصالح4073110
بغداد20انثىمحمدعباسعبدالقادرافراحعامةالبناء واالصالح4074110
بغداد21ذكرناصرعباسابراھیمخلیلعامةالبناء واالصالح4075110
بغداد22ذكرمحسننعیماحمداكرم عامةالبناء واالصالح4076110
بغداد23انثىابراھیمخلیلحمیدبیداءعامةالبناء واالصالح4077110
بغداد24انثىعوادعليحسینھیلھعامةالبناء واالصالح4078110
بغداد25انثىشیخھعليعدناننغمعامةالبناء واالصالح4079110
بغداد26انثىصالحجمیلعبدالقادرابتھالعامةالبناء واالصالح4080110
بغداد27انثىظاھرجونھزایررفاهعامةالبناء واالصالح4081110
بغداد28انثىواضحمحمدنعیم وھرانعامةالبناء واالصالح4082110
بغداد29انثىنجملفتةفیصلنھایةعامةالبناء واالصالح4083110
بغداد30انثىجاسمموسىفوزيرشا عامةالبناء واالصالح4084110
بغداد31ذكرضیدانمنعثرفرھودخالدعامةالبناء واالصالح4085110
حزب االستقامةبغداد1انثىعليمحمدعبداللطیفماجدة عامةسائرون4086156
حزب االستقامةبغداد2ذكرحامدفالحجلوبصباح عامةسائرون4087156
الحزب الشیوعيبغداد3ذكرصالحفھميجاھدرائدعامةسائرون4088156
الترقي واالصالحبغداد4ذكرشوكتساميغسانمضرعامةسائرون4089156
حزب االستقامةبغداد5ذكرعباسمحمدعبدالكاظمجوادعامةسائرون4090156
التجمع الجمھوريبغداد6ذكرمحمدعبدالرحیمھاديمحمدعامةسائرون4091156
الشباب للتغییربغداد7ذكرعمرانعبدعليعبدالكریمعدنانعامةسائرون4092156
حزب االستقامةبغداد8انثىمحمدمھديثائرھالةعامةسائرون4093156
حزب االستقامةبغداد9ذكرعباسصالح مایعسعدعامةسائرون4094156
حزب االستقامةبغداد10ذكرصالحغانمماھرعودةعامةسائرون4095156
حزب االستقامةبغداد11ذكرربیجكاظم علیويعباسعامةسائرون4096156
الحزب الشیوعيبغداد12انثىجعفرصادقجعفربشرىعامةسائرون4097156
حزب االستقامةبغداد13ذكرمطلكجثیرمحمدحیدرعامةسائرون4098156
حزب االستقامةبغداد14ذكرجاسمخلفعبودستارعامةسائرون4099156
حزب االستقامةبغداد15ذكركاظمباشااغاترفعامرعامةسائرون4100156
حزب االستقامةبغداد16انثىحماديعلوانسعديسھیرعامةسائرون4101156
حزب االستقامةبغداد17ذكربویجفرجكریمضیاءعامةسائرون4102156
الحزب الشیوعيبغداد18ذكریاسینفرجقاسمحسینعامةسائرون4103156
الدولة العادلةبغداد19ذكرمحمدمصطفىصباحمصطفىعامةسائرون4104156
حزب االستقامةبغداد20انثىحسنحسینعليشیماءعامةسائرون4105156
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التجمع الجمھوريبغداد21ذكرابراھیمخلیفة محمدسعدعامةسائرون4106156
حزب االستقامةبغداد22ذكرحمدهللاكاظمحمدانجوادعامةسائرون4107156
الشباب للتغییربغداد23ذكركاظمجبارطاھراحمدعامةسائرون4108156
الدولة العادلةبغداد24انثىجابرحمزهعبد الكریمزینبعامةسائرون4109156
حزب االستقامةبغداد25ذكراحمدحلبوصفرحانحیدرعامةسائرون4110156
الحزب الشیوعيبغداد26ذكرحسینداخلفریحعبدالرحیمعامةسائرون4111156
الترقي واالصالحبغداد27ذكرغالبمحمودزھیرغیثعامةسائرون4112156
الترقي واالصالحبغداد28انثىشاللبطايماجدثریةعامةسائرون4113156
حزب االستقامةبغداد29ذكرجاسممھديعبد عليحیدرعامةسائرون4114156
حزب االستقامةبغداد30ذكرشمخيمطركریمحسنعامةسائرون4115156
حزب االستقامةبغداد31ذكرعبدمھديصالححامدعامةسائرون4116156
التجمع الجمھوريبغداد32انثىجوارياحمدفوزيعائدةعامةسائرون4117156
الحزب الشیوعيبغداد33ذكرشلشھاشمصباحعالء عامةسائرون4118156
حزب االستقامةبغداد34ذكرعليمھديمصطفىنجیبعامةسائرون4119156
حزب االستقامةبغداد35ذكرمجیدمرشدسالمارشدعامةسائرون4120156
الشباب للتغییربغداد36انثىجمیلقادرازھرحسناءعامةسائرون4121156
الدولة العادلةبغداد37ذكرجبرحسینعليعامةسائرون4122156
الدولة العادلةبغداد38ذكرحمدعوادھاشمعامرعامةسائرون4123156
التجمع الجمھوريبغداد39ذكركاظمعباسفاضلمناضلعامةسائرون4124156
حزب االستقامةبغداد40انثىكرمنعمانطارقانتصارعامةسائرون4125156
التجمع الجمھوريبغداد41ذكرصالحامینعبدالوھابفارسعامةسائرون4126156
حزب االستقامةبغداد42ذكرعنوزخشانعبدعدنانعامةسائرون4127156
الشباب للتغییربغداد43ذكررضاعبدمحي الدینمؤیدعامةسائرون4128156
حزب االستقامةبغداد44انثىدرباشنزیلمزیدانعام عامةسائرون4129156
حزب االستقامةبغداد45ذكرجاسمضاريمحمدھذال عامةسائرون4130156
حزب االستقامةبغداد46ذكرراضيحمودقاسمحیدرعامةسائرون4131156
الحزب الشیوعيبغداد47ذكرعليصالح فخرالدینھیمنعامةسائرون4132156
الشباب للتغییربغداد48انثىموسىعلي اكبرعبداالمیرشذىعامةسائرون4133156
التجمع الجمھوريبغداد49ذكرعليمحمدصفاء نصیر عامةسائرون4134156
حزب االستقامةبغداد50ذكرسلمانلفتھرشید مازنعامةسائرون4135156
التجمع الجمھوريبغداد51ذكرامینوھبيمحمدحسنباللعامةسائرون4136156
الحزب الشیوعيبغداد52انثىصالحعنكوشاحمدجبرهعامةسائرون4137156
الترقي واالصالحبغداد53ذكرروس محمدشفيحمیدازادعامةسائرون4138156
االستقامةبغداد54ذكرعصمانفرحانوحیدمحمدعامةسائرون4139156
حزب االستقامةبغداد55ذكرغاليشتويحسینرعدعامةسائرون4140156
الترقي واالصالحبغداد56انثىعبدالحسینباقرمحمدجعفرشھرزادعامةسائرون4141156
التجمع الجمھوريبغداد57ذكرشھابعبدهللاطاللنبیلعامةسائرون4142156
حزب االستقامةبغداد58ذكرفیاضكویشعبدالحسینعباسعامةسائرون4143156
حزب االستقامةبغداد59ذكرشعالنعليشھید ریاضعامةسائرون4144156
حزب االستقامةبغداد60انثىجھفمطرعبدظفرعامةسائرون4145156
حزب االستقامةبغداد61ذكرحسینصالح رحیمرعدعامةسائرون4146156
حزب االستقامةبغداد62ذكركریمفاضلرعیدحیدرعامةسائرون4147156
الحزب الشیوعيبغداد63ذكرزبونداغرجباروجیھعامةسائرون4148156
التجمع الجمھوريبغداد64انثىعليحسینزینلیسرىعامةسائرون4149156
حزب االستقامةبغداد65ذكرعبدالرضامحیسنھاشمموسىعامةسائرون4150156
حزب االستقامةبغداد66ذكرحسونداودماھرمخلدعامةسائرون4151156
الترقي واالصالحبغداد67ذكرجویرحمدشھابصایلعامةسائرون4152156
حزب االستقامةبغداد68انثىخضیرعليمنافتغریدعامةسائرون4153156
التجمع الجمھوريبغداد69ذكرالعرسانابراھیممناعصباحعامةسائرون4154156
حزب االستقامةبغداد70ذكردواسعلوانمحمدبھاءعامةسائرون4155156
حزب االستقامةبغداد71ذكرعودهریوان عباسخضیر عامةسائرون4156156
الحزب الشیوعيبغداد72انثىجاسماحمدمصطفىثورةعامةسائرون4157156
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الحزب الشیوعيبغداد73ذكرحسینمحمداحمدایمنعامةسائرون4158156
حزب االستقامةبغداد74ذكرنجديجبارجاسمحسینعامةسائرون4159156
التجمع الجمھوريبغداد75ذكرحسینعليھاديحسنعامةسائرون4160156
التجمع الجمھوريبغداد76انثىعبدالكریمھاديصباحخلودعامةسائرون4161156
حزب االستقامةبغداد77ذكرطلوبيمحمدحسنصباحعامةسائرون4162156
التجمع الجمھوريبغداد78ذكرمحمدشبیبجودهسرحانعامةسائرون4163156
الدولة العادلةبغداد79ذكرمحمدعنبرسیدحسنعامةسائرون4164156
حزب االستقامةبغداد80انثىحسینعليجلیلمناھلعامةسائرون4165156
حزب االستقامةبغداد81ذكرحسنالھوھيمحسنصباحعامةسائرون4166156
حزب االستقامةبغداد82ذكرعبدهللابدرمدلولحیدرعامةسائرون4167156
التجمع الجمھوريبغداد83ذكرحماديعبدالحسنعبدالكریمحقيعامةسائرون4168156
الحزب الشیوعيبغداد84انثىمزعلفجرضاحيسناءعامةسائرون4169156
حزب االستقامةبغداد85ذكرخطافعليناصررھیفعامةسائرون4170156
حزب االستقامةبغداد86ذكرمحمدمحي غازي عادلعامةسائرون4171156
التجمع الجمھوريبغداد87ذكرعليعرسانعباسمناجدعامةسائرون4172156
حزب االستقامةبغداد88انثىدرویشھاشمسلوميسناءعامةسائرون4173156
حزب االستقامةبغداد89ذكرحثیلغاليعليانورعامةسائرون4174156
حزب االستقامةبغداد90ذكرجبرفرحانجباراركانعامةسائرون4175156
حزب االستقامةبغداد91ذكركریمعباسمنفيمھديعامةسائرون4176156
حزب االستقامةبغداد92انثىعبدهللاحطیحطعباسمھاعامةسائرون4177156
التجمع الجمھوريبغداد93ذكرحسینعبدالزھرةجبارمثنىعامةسائرون4178156
حزب االستقامةبغداد94ذكرعليعبدالرحیمعبدهللانجمعامةسائرون4179156
حزب االستقامةبغداد95ذكردليجبارهمھديمنتظرعامةسائرون4180156
حزب االستقامةبغداد96انثىغناممحمودطاھرمیاسةعامةسائرون4181156
الدولة العادلةبغداد97انثىمحمدقاسم عبدالرزاقاشواقعامةسائرون4182156
التجمع الجمھوريبغداد98ذكرعليعباسخضیراحمدعامةسائرون4183156
حزب االستقامةبغداد99ذكرمولھثامرھاشمامجدعامةسائرون4184156
حزب االستقامةبغداد100انثىبستانبیتينعمھزینبعامةسائرون4185156
حزب االستقامةبغداد101ذكرعكلھفلحيجاسممحمدعامةسائرون4186156
حزب االستقامةبغداد102ذكرحلوعریانمطشرحیدرعامةسائرون4187156
حزب االستقامةبغداد103ذكرحمامكاظمجوادحیدرعامةسائرون4188156
حزب االستقامةبغداد104انثىعليرحمفاضلنسرینعامةسائرون4189156
حزب االستقامةبغداد105ذكرشاطينصیفعبدالحمیدماجدعامةسائرون4190156
حزب االستقامةبغداد106ذكرطنشكاظمجوادحیدرعامةسائرون4191156
التجمع الجمھوريبغداد107ذكرحسینحسنعباسضرغامعامةسائرون4192156
التجمع الجمھوريبغداد108انثىعبدالسیدحسنعویداخالصعامةسائرون4193156
حزب االستقامةبغداد109ذكرمحسنحاميحاشوشحفیزعامةسائرون4194156
التجمع الجمھوريبغداد110ذكرحسینعلوانعبدالرسولمحمدعامةسائرون4195156
حزب االستقامةبغداد111ذكرحسینخصافسواديسالمعامةسائرون4196156
حزب االستقامةبغداد112انثىحسنحریزداخلمنیرةعامةسائرون4197156
التجمع الجمھوريبغداد113ذكرجاسمكاظمحسینجمالعامةسائرون4198156
حزب االستقامةبغداد114ذكرطرفھسلمانحسینعلي عامةسائرون4199156
التجمع الجمھوريبغداد115ذكرعليعبودنافعحامدعامةسائرون4200156
حزب االستقامةبغداد116انثىمسیرانعیسشالكھایمانعامةسائرون4201156
الدولة العادلةبغداد117ذكرزویراحمدعبدالزھرهعباسعامةسائرون4202156
حزب االستقامةبغداد118ذكرجبرمنخيجمعھحیدرعامةسائرون4203156
حزب االستقامةبغداد119ذكرشذرشلتاغجبارفراسعامةسائرون4204156
حزب االستقامةبغداد120انثىحسینسلمانعبدالحسینایمانعامةسائرون4205156
التجمع الجمھوريبغداد121ذكرحاتممیرانھاديفریقعامةسائرون4206156
حزب االستقامةبغداد122ذكرحسنعبدهللاجبارستارعامةسائرون4207156
حزب االستقامةبغداد123ذكرخضیرعليحسینمحمدعامةسائرون4208156
حزب االستقامةبغداد124انثىحسینحذیھحسینابتسامعامةسائرون4209156
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التجمع الجمھوريبغداد125ذكررضاسلمانداودسرمدعامةسائرون4210156
حزب االستقامةبغداد126ذكرعزاويمحاننصرهللافاضلعامةسائرون4211156
التجمع الجمھوريبغداد127ذكرجاسمعالويعبدالكریمحسینعامةسائرون4212156
حزب االستقامةبغداد128انثىعسلعبداالئمھشاكربیداءعامةسائرون4213156
حزب االستقامةبغداد129ذكرعليعباسعیدانسمیرعامةسائرون4214156
حزب االستقامةبغداد130ذكرجبیركاظمجوادناظمعامةسائرون4215156
التجمع الجمھوريبغداد131ذكروكعحسینكاظمسعدعامةسائرون4216156
حزب االستقامةبغداد132انثىحسینمسلمعبدالحسنازھارعامةسائرون4217156
حزب االستقامةبغداد133ذكرراھيدیثانماھودعليعامةسائرون4218156
حزب االستقامةبغداد134ذكرحسنجابرحسینعالءالدینعامةسائرون4219156
حزب االستقامةبغداد135ذكرشرھانحسینحنونوحید عامةسائرون4220156
حزب االستقامةبغداد136انثىعبدالرسولتوفیقعلي انعام عامةسائرون4221156
التجمع الجمھوريبغداد137ذكرحسینعليجبارنبیلعامةسائرون4222156
حزب االستقامةبغداد138ذكرحسینزبونلعیبيمسلمعامةسائرون4223156
بغداد1ذكرصالحمصطفىاسماعیلمحمدعثمانعامبیارق الخیر4224145
بغداد2ذكرجباردبیس ھاشمباسم عامبیارق الخیر4225145
بغداد3ذكرفیصلفنرطالل فیصل عامبیارق الخیر4226145
بغداد4انثىرشیدعویدفالح علیةعامبیارق الخیر4227145
بغداد5ذكرعبیدسلیمعبدالكریممظھر عامبیارق الخیر4228145
بغداد6ذكرعلیويمحمد حسناكرمغزوان عامبیارق الخیر4229145
بغداد7ذكرلفتھغضبانعبودنجم عامبیارق الخیر4230145
بغداد8انثىعیاشعبدالرحمنعبدالجباررشاعامبیارق الخیر4231145
بغداد9ذكرسلماناحمداكرماحمدعامبیارق الخیر4232145
بغداد10ذكریعقوبمجیدتوفیقریاض عامبیارق الخیر4233145
بغداد11ذكرفیحانعیسىحمودعباس عامبیارق الخیر4234145
بغداد12انثىساميعبدالقادرعصمتبانعامبیارق الخیر4235145
بغداد13ذكرعليعبدالحسنمحمدوائلعامبیارق الخیر4236145
بغداد14ذكرریدانعبدالوھابمؤیددرید عامبیارق الخیر4237145
بغداد15ذكرطرفھزاھيسلمانھاشمعامبیارق الخیر4238145
بغداد16انثىمحمدجاسمعبدالرحمنرغدعامبیارق الخیر4239145
بغداد17ذكرماجدعبدالرسولحموديلیثعامبیارق الخیر4240145
بغداد18ذكركليعبدكليخالدعامبیارق الخیر4241145
بغداد19ذكرحسناحمدعبدالستارحسام الدینعامبیارق الخیر4242145
بغداد20انثىمحمدجاسمناصر خالدةعامبیارق الخیر4243145
بغداد21ذكرمحمودجمیلثامرعبدالكریمعامبیارق الخیر4244145
بغداد22ذكرعبافلفلابراھیمرعدعامبیارق الخیر4245145
بغداد23ذكرمحمداحمدعليسیف الدینعامبیارق الخیر4246145
بغداد24انثىمحمدابراھیمخلیلالنا عامبیارق الخیر4247145
بغداد25ذكرحبیبعبدالرحمنخالصحازمعامبیارق الخیر4248145
بغداد26ذكرسلمانمحمد محمودمروانعامبیارق الخیر4249145
بغداد27انثىدوخيثبیتعبداالمیرحنانعامبیارق الخیر4250145
بغداد28انثىسعدفاضلحكمتاالءعامبیارق الخیر4251145
بغداد29ذكراحمدحسینصباراحمدعامبیارق الخیر4252145
بغداد30ذكرسلمانمحسنرحیمضیاءعامبیارق الخیر4253145
بغداد31انثىمھديعطیة ابراھیموفاءعامبیارق الخیر4254145
بغداد32ذكراحمدعبدالكریممنذرمروانعامبیارق الخیر4255145
بغداد33ذكرعیاشحموديابراھیمعليعامبیارق الخیر4256145
بغداد34ذكرموسىرسنجاسمعبدالزھرة عامبیارق الخیر4257145
بغداد35ذكرمھديخلیفة دلفعادلعامبیارق الخیر4258145
بغدادشاغر36عامبیارق الخیر4259145
بغداد37ذكرحسیناحمدمحمودحازمعامبیارق الخیر4260145
بغداد38ذكرمحسنعبدالمطلبنور الدیناحمدعامبیارق الخیر4261145
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بغداد39ذكرالسیدمحمدعزتعليعامبیارق الخیر4262145
بغداد40انثىاحمدمحمدعیسىمیساءعامبیارق الخیر4263145
بغداد41ذكرعبدالرحمنكاظمكفاحیوسفعامبیارق الخیر4264145
بغداد42ذكرحسنراضياسماعیلقاسمعامبیارق الخیر4265145
بغداد43ذكرعبیدمحمدعبدالكریمعبدالناصرعامبیارق الخیر4266145
بغداد44انثىحماديتركيعبدالجلیلمنىعامبیارق الخیر4267145
بغداد45ذكرجاسمحسینعبدهللاصاحبعامبیارق الخیر4268145
بغداد46انثىجوادمھديعبدالجباراسماء عامبیارق الخیر4269145
بغداد47ذكرعبد الرحمنرشیدحمیدمحمد عامبیارق الخیر4270145
بغداد48انثىجرمطحسینمحسنسعادعامبیارق الخیر4271145
بغداد49ذكرحسینعليعبد الكریمعمارعامبیارق الخیر4272145
بغداد50انثىعلیويسویدانعزیزعقیلةعامبیارق الخیر4273145
بغداد51ذكرصالحمھديعبد الحسینحمید عامبیارق الخیر4274145
بغداد52انثىحسینعبدهللاسعدونضحىعامبیارق الخیر4275145
بغداد53ذكرعودةاحمدحمیدمجیدعامبیارق الخیر4276145
بغداد54ذكرفیاضدرعغانمسیف الدینعامبیارق الخیر4277145
بغداد55ذكرمسلطمحمدعبدالمحسنخالدعامبیارق الخیر4278145
بغداد56انثىعباسحمیدتوفیقسمرعامبیارق الخیر4279145
بغداد57ذكرخضیرداودسلمانخالدعامبیارق الخیر4280145
بغداد58ذكرغائبحسینجاللبرھانعامبیارق الخیر4281145
بغداد59ذكرشكیرجاللعبد الكریماحمدعامبیارق الخیر4282145
بغداد60انثىجرداغمحمدحنفیشنوریةعامبیارق الخیر4283145
بغداد61ذكرحسینابراھیمعاصياحمدعامبیارق الخیر4284145
بغداد62ذكرمحمدخضیرمحمودمصلحعامبیارق الخیر4285145
بغداد63ذكرعبد الرضانعمانعباسحمزةعامبیارق الخیر4286145
بغداد64انثىراضيعليھاشمدیارعامبیارق الخیر4287145
بغداد65ذكرحسینقاسمطالبعليعامبیارق الخیر4288145
بغداد66ذكرصالحمحمودمحسنعصامعامبیارق الخیر4289145
بغداد67ذكرمنصورصجمكمرابراھیمعامبیارق الخیر4290145
بغداد68انثىحسنمحموداسماعیلبانعامبیارق الخیر4291145
بغداد69ذكرمحمدحبیبمصطفىمحمدعامبیارق الخیر4292145
بغداد70انثىحسینعليمزاحماسیلعامبیارق الخیر4293145
بغداد71ذكرجاسمعليابراھیمخالدعامبیارق الخیر4294145
بغداد72انثىاسماعیلعیسىخلیلوسنعامبیارق الخیر4295145
بغداد73ذكررابطعبدناصر عليعامبیارق الخیر4296145
بغداد74انثىعكارحنوننوريھناءعامبیارق الخیر4297145
بغداد75انثىابراھیمعبودنجمزحلعامبیارق الخیر4298145
بغداد76ذكرعبد الكریمرشیدعبودرشیدعامبیارق الخیر4299145
بغداد77انثىمحمدجاسمطارقزینبعامبیارق الخیر4300145
بغداد78انثىشایعخلفمحسنفاتنعامبیارق الخیر4301145
بغداد79ذكرحسینحسنفلیححسینعامبیارق الخیر4302145
بغداد80انثىعبدعلوانصباح شیماءعامبیارق الخیر4303145
بغداد81انثىحبیبدخینة كاظمكلثومعامبیارق الخیر4304145
بغداد82ذكرعزیزسمینمجیدمحمدعامبیارق الخیر4305145
بغداد83ذكرعسافخلفعليطارقعامبیارق الخیر4306145
بغداد84ذكریاسمحمدعبودعباسعامبیارق الخیر4307145
معا للقانونبغداد1ذكرحسنمحمدكاملنوري عامةائتالف دولة القانون4308152
دعاة االسالمبغداد2ذكرحاتمصبارشیاعمحمدعامةائتالف دولة القانون4309152
تجمع امناء بلدنا بغداد3ذكرعليعبودعبد الوھابقصيعامةائتالف دولة القانون4310152
معا للقانونبغداد4انثىحمودعبد الحسینعارفزینبعامةائتالف دولة القانون4311152
دعاة االسالمبغداد5ذكرثامرحسنسیدعطوانعامةائتالف دولة القانون4312152
دعاة االسالمبغداد6ذكرسھیلعليعبدالملكھشامعامةائتالف دولة القانون4313152
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معا للقانونبغداد7ذكرجاسمعبیدكاظمعمارعامةائتالف دولة القانون4314152
معا للقانونبغداد8انثىعزیزجاسمانصیفعالیة عامةائتالف دولة القانون4315152
معا للقانونبغداد9ذكرجریوخالويعبد هللاكمالعامةائتالف دولة القانون4316152
معا للقانونبغداد10ذكرعلوانمحسنعجميخالد عامةائتالف دولة القانون4317152
دعاة االسالمبغداد11ذكرصاحيسعدونناصركاملعامةائتالف دولة القانون4318152
معا للقانونبغداد12انثىجاريمھديطعمةاسماء عامةائتالف دولة القانون4319152
معا للقانونبغداد13ذكرعليعبد الرحمنسلیماحمد عامةائتالف دولة القانون4320152
تیار الوسطبغداد14ذكرعریدةكاظمباقرموفقعامةائتالف دولة القانون4321152
حركة البشائربغداد15ذكرفرحانشعالنخلیلزیدعامةائتالف دولة القانون4322152
معا للقانونبغداد16انثىجبرلفتةحمیدناھدةعامةائتالف دولة القانون4323152
تیار الثقافي الوطنيبغداد17ذكرجوادحسینفاضلعليعامةائتالف دولة القانون4324152
معا للقانونبغداد18ذكرنصیفحمیدصابرمؤیدعامةائتالف دولة القانون4325152
معا للقانونبغداد19ذكرفرجدھلةفزعابراھیمعامةائتالف دولة القانون4326152
حركة البشائربغداد20انثىھاديعبد الحسینمھديلیلىعامةائتالف دولة القانون4327152
معا للقانونبغداد21ذكرخادمھاديعكیشجلیلعامةائتالف دولة القانون4328152
دعاة االسالمبغدادمحذوف داخلیة22عامةائتالف دولة القانون4329152
معا للقانونبغداد23ذكرمھديحسینعليعبدالكریمعامةائتالف دولة القانون4330152
دعاة االسالمبغداد24انثىجبرلفتة حمیدسعادعامةائتالف دولة القانون4331152
معا للقانونبغداد25ذكرمحلحماديجاسمخالد عامةائتالف دولة القانون4332152
معا للقانونبغداد26ذكرحاجياسماعیلغازيفتح هللاعامةائتالف دولة القانون4333152
معا للقانونبغداد27ذكرراشدسلطانصدخانمحسنعامةائتالف دولة القانون4334152
معا للقانونبغداد28انثىمحمدحسونعليناھدة عامةائتالف دولة القانون4335152
معا للقانونبغداد29ذكرمطیلبیوسفعبدالجبارسعدعامةائتالف دولة القانون4336152
معا للقانونبغداد30ذكرسعیدعوادكاظمجوادعامةائتالف دولة القانون4337152
امناء بلدنابغداد31ذكرطاللمریعيعبدعليعبدالحسینعامةائتالف دولة القانون4338152
معا للقانونبغداد32انثىعبدعليكاملفائقفاطمةعامةائتالف دولة القانون4339152
معا للقانونبغداد33ذكرقاسمحسینمحمداحمد عامةائتالف دولة القانون4340152
معا للقانونبغداد34ذكرسعیدعبدعبدالكاظممحمدعامةائتالف دولة القانون4341152
معا للقانونبغداد35ذكرمحمدعبدالصاحبمطلكحیدرعامةائتالف دولة القانون4342152
معا للقانونبغداد36انثىشبرحسینعليفاطمةعامةائتالف دولة القانون4343152
معا للقانونبغداد37ذكرالفضلحسینعبداللطیفوائلعامةائتالف دولة القانون4344152
دعاة االسالمبغداد38ذكرعطامحمدجابرمحمدعامةائتالف دولة القانون4345152
معا للقانونبغداد39انثىعباسكزارادریسسحرعامةائتالف دولة القانون4346152
حركة البشائربغداد40انثىموسىعلي اكبرعبداالمیرنورانعامةائتالف دولة القانون4347152
معا للقانونبغداد41ذكرفرجغالممحمدابراھیمعامةائتالف دولة القانون4348152
معا للقانونبغداد42ذكرمطرصلفجبار قصيعامةائتالف دولة القانون4349152
معا للقانونبغداد43ذكرمصطفىمحمودیوسف حسینعامةائتالف دولة القانون4350152
تجمع امناء بلدنا بغداد44انثىعباسعبودعبدالمطلبعطورعامةائتالف دولة القانون4351152
امناء بلدنابغداد45ذكرحبیبغنيشاكرعقیلعامةائتالف دولة القانون4352152
معا للقانونبغداد46ذكرحسونمحسنعبدالحسینعليعامةائتالف دولة القانون4353152
معا للقانونبغداد47ذكرونزحسینفوزيفاضلعامةائتالف دولة القانون4354152
معا للقانونبغداد48انثىمحمدجابرفاضلنبالعامةائتالف دولة القانون4355152
معا للقانونبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-49٢٠١٨عامةائتالف دولة القانون4356152
امناء بلدنابغداد50ذكرجاسممحمودعبدالوھابحسنعامةائتالف دولة القانون4357152
معا للقانونبغداد51ذكرحمزةعنادمناديجمیلعامةائتالف دولة القانون4358152
والئیونبغداد52انثىمحیلحمدغیدانساھرةعامةائتالف دولة القانون4359152
معا للقانونبغداد53ذكرعليفاخرملكاكرمعامةائتالف دولة القانون4360152
معا للقانونبغداد54ذكرعجميعبدعبدالسیدھاديعامةائتالف دولة القانون4361152
التیار الثقافيبغداد55ذكركولایرصلیوالزارسركونعامةائتالف دولة القانون4362152
دعاة االسالمبغداد56انثىجبرعبدهللاعبدشریفةعامةائتالف دولة القانون4363152
دعاة االسالمبغداد57ذكرصالحعبدهللاوھابعبد الرزاق عامةائتالف دولة القانون4364152
معا للقانونبغداد58ذكرذیابجعفرموسىایوبعامةائتالف دولة القانون4365152
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دعاة االسالمبغداد59ذكرشعالنعبدالحسنرشیدعليعامةائتالف دولة القانون4366152
معا للقانونبغداد60انثىعلوشعبودحسنخالدةعامةائتالف دولة القانون4367152
معا للقانونبغداد61ذكرسنافيمحمدجبارعليعامةائتالف دولة القانون4368152
حركة النوربغداد62ذكرخلفعبدطاھرسعدعامةائتالف دولة القانون4369152
حركة النوربغداد63ذكرصغیرشاتيحمودصبیحعامةائتالف دولة القانون4370152
معا للقانونبغداد64انثىحافظدھلةنعمةزیتونةعامةائتالف دولة القانون4371152
معا للقانونبغداد65ذكرسعیدرشیدعبدالكریمعقیلعامةائتالف دولة القانون4372152
تیار الثقافي الوطنيبغداد66ذكرطاھرموسىحسناحمد عامةائتالف دولة القانون4373152
حركة البشائربغداد67ذكرجوادسعوديابراھیممحمدعامةائتالف دولة القانون4374152
حركة النوربغداد68انثىمرادعليابراھیمعایدة عامةائتالف دولة القانون4375152
تجمع امناء بلدنا بغداد69ذكرشمخيعودةثجیلمظفرعامةائتالف دولة القانون4376152
تجمع امناء بلدنا بغداد70ذكرعبیدمحمدھانيیاسرعامةائتالف دولة القانون4377152
حركة البشائربغداد71ذكرامینعبدالحسینفیصلطالبعامةائتالف دولة القانون4378152
التیار الثقافيبغداد72انثىحسینقاسمحاتمفیروزعامةائتالف دولة القانون4379152
امناء بلدنابغداد73ذكرتقيحسنجبارطالبعامةائتالف دولة القانون4380152
معا للقانونبغداد74ذكرمخیفيحسینعلیويرحیمعامةائتالف دولة القانون4381152
معا للقانونبغداد75ذكرھاللمخلفسلیماناسماعیلعامةائتالف دولة القانون4382152
امناء بلدنابغداد76انثىعبد الزھرةعبیدحمیدبراءعامةائتالف دولة القانون4383152
معا للقانونبغداد77ذكرسلمانرسنھیثممؤیدعامةائتالف دولة القانون4384152
معا للقانونبغداد78ذكرخمامةجاسمفھدریاضعامةائتالف دولة القانون4385152
معا للقانونبغداد79ذكرخلفمسلمحمودغالب عامةائتالف دولة القانون4386152
امناء بلدنابغداد80انثىحسونيجابرسعیدایناسعامةائتالف دولة القانون4387152
حركة البشائربغداد81انثىسدخانكاظمعبدالرسولسمیرةعامةائتالف دولة القانون4388152
معا للقانونبغداد82ذكرشمخيحسنجبرحسینعامةائتالف دولة القانون4389152
معا للقانونبغداد83ذكرعبدالحسینمھديھاديرشیدعامةائتالف دولة القانون4390152
معا للقانونبغداد84انثىنصیفعليسالملیناعامةائتالف دولة القانون4391152
معا للقانونبغداد85ذكرعیثانضمدجبرعليعامةائتالف دولة القانون4392152
معا للقانونبغداد86ذكرحسنجاسمعبدالواحدبسیمعامةائتالف دولة القانون4393152
معا للقانونبغداد87ذكررضاحداويعنیدصادقعامةائتالف دولة القانون4394152
حركة النوربغداد88انثىمحمدابراھیمرشیداستبرقعامةائتالف دولة القانون4395152
والئیونبغداد89ذكرعليحسنصالحطارقعامةائتالف دولة القانون4396152
معا للقانونبغداد90ذكرعیسىكاطعحمیدموسىعامةائتالف دولة القانون4397152
معا للقانونبغداد91ذكرحسنصكبفضلعبدهللاعامةائتالف دولة القانون4398152
معا للقانونبغداد92انثىمجدينعمةطالب زینبعامةائتالف دولة القانون4399152
حركة النوربغداد93ذكرسلمانعنبرحمید محمد عامةائتالف دولة القانون4400152
حركة النوربغداد94ذكرجعیفصحسنفرھودفھدعامةائتالف دولة القانون4401152
معا للقانونبغداد95ذكرناصرحیدرعليصادقعامةائتالف دولة القانون4402152
معا للقانونبغداد96انثىمحمدباقرعليقاسمزینبعامةائتالف دولة القانون4403152
حركة البشائربغداد97ذكرجابرمؤنسجبارعليعامةائتالف دولة القانون4404152
معا للقانونبغداد98ذكرعباسجویرعودةعليعامةائتالف دولة القانون4405152
معا للقانونبغداد99ذكرعبدالرضامحمدعليعبدالكریمعبدالحسینعامةائتالف دولة القانون4406152
معا للقانونبغداد100ذكرفرحانعطیةجاسم سامي عامةائتالف دولة القانون4407152
امناء بلدنابغداد101ذكرغاويعبداحمدیاسینعامةائتالف دولة القانون4408152
معا للقانونبغداد102ذكرعبدسھیلنجمرضاعامةائتالف دولة القانون4409152
معا للقانونبغداد103ذكرعلي محيیوسف یعقوب عامةائتالف دولة القانون4410152
معا للقانونبغداد104انثىمحمودعباسخضیریاسمینعامةائتالف دولة القانون4411152
معا للقانونبغداد105ذكرناھضجویعدمرادحسنعامةائتالف دولة القانون4412152
معا للقانونبغداد106ذكرعماشفاضلجعفرموسىعامةائتالف دولة القانون4413152
حركة البشائربغداد107ذكرمحمدجاسمھاديعلي عامةائتالف دولة القانون4414152
معا للقانونبغداد108انثىبخیتناصرعليخولةعامةائتالف دولة القانون4415152
معا للقانونبغداد109ذكرعليحسینعليحسینعامةائتالف دولة القانون4416152
معا للقانونبغداد110ذكرجوھرجوادعبدالحسیننجمعامةائتالف دولة القانون4417152
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معا للقانونبغداد111ذكرمھذولجبركریمغالب عامةائتالف دولة القانون4418152
معا للقانونبغداد112انثىحتیتعبدنجمسھیلةعامةائتالف دولة القانون4419152
امناء بلدنابغداد113ذكرالعریبيمشتتخلفطارق عامةائتالف دولة القانون4420152
معا للقانونبغداد114ذكرمزھرمحمدسعدمحمدعامةائتالف دولة القانون4421152
معا للقانونبغداد115ذكرعلوانخضیركاملامینعامةائتالف دولة القانون4422152
معا للقانونبغداد116انثىفاضلنایفباسل ایناسعامةائتالف دولة القانون4423152
معا للقانونبغداد117ذكرمصارعمنشدسعیدمحسنعامةائتالف دولة القانون4424152
معا للقانونبغداد118ذكرشایعضمددلیلسالمعامةائتالف دولة القانون4425152
معا للقانونبغداد119ذكرساجتعلي عبدالرضاعادلعامةائتالف دولة القانون4426152
معا للقانونبغداد120انثىحمیدراضيحمیدذكرىعامةائتالف دولة القانون4427152
معا للقانونبغداد121ذكرطوبانخلفجبرعدنانعامةائتالف دولة القانون4428152
دعاة االسالمبغداد122ذكرذیابلفتھمحمدحیدر عامةائتالف دولة القانون4429152
معا للقانونبغداد123ذكرحسینھاشمعبدعليعبدالكریمعامةائتالف دولة القانون4430152
معا للقانونبغداد124انثىحماديعلیويحسناشراقعامةائتالف دولة القانون4431152
معا للقانونبغداد125ذكرعليمحسنسرحانطارقعامةائتالف دولة القانون4432152
معا للقانونبغداد126ذكرشمخيثمرطاللعلي عامةائتالف دولة القانون4433152
معا للقانونبغداد127ذكرعبدھویشرحیمسعدعامةائتالف دولة القانون4434152
معا للقانونبغداد128انثىعقیلجاسمخالدوسنعامةائتالف دولة القانون4435152
معا للقانونبغداد129ذكركرماحمدھاتونعیمعامةائتالف دولة القانون4436152
معا للقانونبغداد130ذكرعبدهللاعطیھلفتھحسنعامةائتالف دولة القانون4437152
معا للقانونبغداد131ذكراحمدصالحعامرحیدر عامةائتالف دولة القانون4438152
معا للقانونبغداد132انثىجوادسالمحمیدخالدةعامةائتالف دولة القانون4439152
معا للقانونبغداد133ذكرحسنمھديعبدالمحسنضامرعامةائتالف دولة القانون4440152
معا للقانونبغداد134ذكركاطعخضیر كریمفؤادعامةائتالف دولة القانون4441152
معا للقانونبغداد135ذكرالمالفتحيامینعبدالرحمنزھیرعامةائتالف دولة القانون4442152
امناء بلدنابغداد136انثىصالحمھديقاسمتھاني عامةائتالف دولة القانون4443152
معا للقانونبغداد137ذكرمنوزحعبدالحسین عاتي عبدالكریم عامةائتالف دولة القانون4444152
معا للقانونبغداد138ذكرعليحسینعباسعدنانعامةائتالف دولة القانون4445152
بغداد1ذكرعبد الباقيسعیدتركيعبدالباسطعامھتجمع عراقیون للتغییر4446119
بغداد2ذكررھیفجیادجبارعبدالھاديعامھتجمع عراقیون للتغییر4447119
بغداد3ذكرمسربتسلوماحسانعالءعامھتجمع عراقیون للتغییر4448119
بغداد4انثىعبد ضاريابراھیمازھارعامھتجمع عراقیون للتغییر4449119
بغداد5ذكرمزبانابنیھالزمجاسبعامھتجمع عراقیون للتغییر4450119
بغداد6ذكراحمدخضیرامجدمھندعامھتجمع عراقیون للتغییر4451119
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-7٢٠١٨عامھتجمع عراقیون للتغییر4452119
بغداد8انثىحسینعليجلیلایمانعامھتجمع عراقیون للتغییر4453119
بغداد9ذكرظاھراحمدخضیرجبارعامھتجمع عراقیون للتغییر4454119
بغداد10ذكرفرحانحامدمحمدعدنانعامھتجمع عراقیون للتغییر4455119
بغداد11ذكرحمدعبادهسرحانمھديعامھتجمع عراقیون للتغییر4456119
بغداد12انثىمحمدعبدغازياسماءعامھتجمع عراقیون للتغییر4457119
بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-13٢٠١٨عامھتجمع عراقیون للتغییر4458119
بغداد14ذكرعمرانراضيمحمودقاسمعامھتجمع عراقیون للتغییر4459119
بغداد15ذكرجرجیسخماسمكيمحمدعامھتجمع عراقیون للتغییر4460119
بغداد16انثىعليرضاجوادایمانعامھتجمع عراقیون للتغییر4461119
بغداد17ذكرعجمانرسنعیسىكریمعامھتجمع عراقیون للتغییر4462119
بغداد18انثىجلھومكاصدجباررناعامھتجمع عراقیون للتغییر4463119
بغداد19ذكركریمجبارحسینباسمعامھتجمع عراقیون للتغییر4464119
بغداد20انثىحسنعبد الھاديیوسفسرورعامھتجمع عراقیون للتغییر4465119
بغداد21انثىرزوقيرمضانقدورياالءعامھتجمع عراقیون للتغییر4466119
بغداد22ذكرخضیرمحمدناطقمحمدعامھتجمع عراقیون للتغییر4467119
بغداد23انثىعبد اللطیفمحمدثابتابتسامعامھتجمع عراقیون للتغییر4468119
حزب الشعب لالصالحبغداد1ذكرالشیخ عليعبدهللادعبولفائقعامتمدن4469136
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الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد2انثىجاسمعبدالحمیدتوفیقشروقعامتمدن4470136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد3ذكرشھابعباسكریمحاتمعامتمدن4471136
حركة العراق الوطنیھبغداد4انثىشھابعباسفاروقرشاعامتمدن4472136
حركة العراق الوطنیھبغداد5ذكرعلوانمحمدامیراسعدعامتمدن4473136
حركة العراق الوطنیھبغداد6ذكرمصطفىطھسعدونامینعامتمدن4474136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد7ذكرجبرشمخيحسینذوالفقارعامتمدن4475136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد8انثىعباسسلمانداودكریمةعامتمدن4476136
حركة العراق الوطنیھبغداد9ذكرمجیدعزالدینجودتیحیىعامتمدن4477136
حزب الشعب لالصالحبغداد10ذكرجھادجبر راضيسیفعامتمدن4478136
حزب الشعب لالصالحبغداد11ذكرجودةجبرعباس محمدعامتمدن4479136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد12انثىسلومساجرحسیناملعامتمدن4480136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد13انثىاحمدعبداللطیفمحمد شفیقفراسعامتمدن4481136
حركة العراق الوطنیھبغداد14ذكریوسفعاصيعبدالرضارعدعامتمدن4482136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد15ذكرناصردرباشخضیرحسن عامتمدن4483136
حزب الشعب لالصالحبغداد16انثىجعفرصادقمطشرنداء عامتمدن4484136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد17ذكرجاسمعزوابراھیمخلیلعامتمدن4485136
حركة العراق الوطنیھبغداد18ذكرحسینحمودشكرصباحعامتمدن4486136
حزب الشعب لالصالحبغداد19ذكرالحرجانھاديعبدحیدرعامتمدن4487136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد20انثىخمیسمحمودعبدالرحیمشیماءعامتمدن4488136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد21ذكرحسینحسنصادقجعفرعامتمدن4489136
حركة العراق الوطنیھبغداد22انثىابراھیمیعقوبرستملیزاعامتمدن4490136
حزب الشعب لالصالحبغداد23ذكروھاجیوسفغضبانعبدالسالم عامتمدن4491136
حزب الشعب لالصالحبغداد24انثىداودسعیدذنون نسرینعامتمدن4492136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد25انثىحسنحامداسماعیلسمرعامتمدن4493136
حزب الشعب لالصالحبغداد26ذكرعبدمفتنعجیلخالدعامتمدن4494136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد27ذكرمھديعليمحمودسالمعامتمدن4495136
حركة العراق الوطنیھبغداد28انثىاحمدحسینابراھیمنورعامتمدن4496136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد29ذكرھدیدحسینحنونعليعامتمدن4497136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد30ذكرمحمدناصرعبدالجبارعبدالرحمنعامتمدن4498136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد31انثىمحمدصالحعدنانسوزانعامتمدن4499136
حركة العراق الوطنیةبغداد32ذكرخضیرعلوانورديخضیرعامتمدن4500136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد33ذكرعبدالرحمنحسینیاسیناحمدعامتمدن4501136
حركة العراق الوطنیھبغداد34ذكرعیسىحماديغافلایادعامتمدن4502136
حزب الشعب لالصالحبغداد35انثىباقرعليحسینتحریرعامتمدن4503136
حزب الشعب لالصالحبغداد36انثىطھیاسینصبحيشیماءعامتمدن4504136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد37ذكرعیدانرشیداحمدوائلعامتمدن4505136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد38ذكرعونجعفرناصرغسانعامتمدن4506136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد39ذكرمرادعليصفریعقوبعامتمدن4507136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد40انثىسلمانعباسسلمانھندعامتمدن4508136
حزب الشعب لالصالحبغدادبدیل و مشمول مساءلة وعدالة41عامتمدن4509136
حركة العراق الوطنیھبغداد42ذكرراضيجبرعليخلدونعامتمدن4510136
حزب الشعب لالصالحبغداد43انثىمحمدجاسممحمودزینبعامتمدن4511136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد44انثىعليذنونھاشمبان عامتمدن4512136
حزب الشعب لالصالحبغداد45انثىسلمانسیدعبداخالصعامتمدن4513136
حركة العراق الوطنیھبغداد46ذكركریديطالكفالحرحمنعامتمدن4514136
حزب الشعب لالصالحبغداد47انثىیوسفمحمدجبوريقدسعامتمدن4515136
حركة العراق الوطنیھبغداد48انثىحسنعباسعامرھندعامتمدن4516136
حركة العراق الوطنیةبغداد49ذكرشدھانمجھولعبدالقاسمعامتمدن4517136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد50ذكرحسننعمھ فاخرعباسعامتمدن4518136
حزب الشعب لالصالحبغداد51ذكرطاھركاظمعبدالحسینثباتعامتمدن4519136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد52انثىعباسحسینجھادزینبعامتمدن4520136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد53ذكركنھورغریبسعیداحمدعامتمدن4521136
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حزب الشعب لالصالحبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-54٢٠١٨عامتمدن4522136
حركة العراق الوطنیھبغداد55ذكرعباسحمودفیاضعبدالكریمعامتمدن4523136
حركة العراق الوطنیھبغداد56انثىحسینعبدالمنعمعمادایناسعامتمدن4524136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد57ذكرنجملفتھحسینباسمعامتمدن4525136
حزب الشعب لالصالحبغداد58ذكرحسینعبدساھيماجدعامتمدن4526136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد59ذكراحمدعليحسنعثمانعامتمدن4527136
حركة العراق الوطنیھبغداد60انثىراضيمحمدفریح بیانعامتمدن4528136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد61ذكرعویدشتیتیوسفقاسمعامتمدن4529136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد62ذكرابراھیماسماعیلاحمدرمزيعامتمدن4530136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد63ذكرمخلفحاجيعبدالرضانصیرعامتمدن4531136
حزب الشعب لالصالحبغداد64انثىكاظمعليكاظمتمارةعامتمدن4532136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد65ذكرعبدیوسفداغرعبید عامتمدن4533136
حركة العراق الوطنیھبغداد66انثىحمزهعبدالحسینعبدالزھرهرویدةعامتمدن4534136
حزب الشعب لالصالحبغداد67ذكرحسنمحمداحمدفالحعامتمدن4535136
حزب الشعب لالصالحبغداد68انثىعلو لطیفحسینھناءعامتمدن4536136
حزب الشعب لالصالحبغداد69ذكرسلمانعثمانجاسم محمدعامتمدن4537136
حركة العراق الوطنیھبغداد70ذكرخنفوشعریبيعليمحسنعامتمدن4538136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد71ذكرسویدعليحسینفلحعامتمدن4539136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد72انثىجسامحسینكاظموصالعامتمدن4540136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد73ذكرحسنسلماناحمداسامةعامتمدن4541136
حزب الشعب لالصالحبغداد74ذكرشلكممسلممحمدزاحمعامتمدن4542136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد75ذكرخلفسعدكاظمسعدعامتمدن4543136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد76انثىمنیرجابرطارقشذى عامتمدن4544136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد77ذكراحمدعبدالوھابماجدمھندعامتمدن4545136
حركة العراق الوطنیھبغداد78ذكركریممذخوردوايعبدالكریمعامتمدن4546136
حزب الشعب لالصالحبغداد79ذكرخمیسعبدهللاخلیلیاسرعامتمدن4547136
حزب الشعب لالصالحبغداد80انثىعبدالقادرحكمتعبدالوھابمناسكعامتمدن4548136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد81ذكرباشيعبدالحسینكزارنصرعامتمدن4549136
حركة العراق الوطنیھبغداد82ذكرنھرعجبعباس یوسفعامتمدن4550136
حزب الشعب لالصالحبغداد83انثىصالحفاضلعامربشرىعامتمدن4551136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد84انثىعبدهللامحمد مجیدمیسونعامتمدن4552136
حركة العراق الوطنیھبغداد85ذكرحسنغضبانعاصيعبدالحكیمعامتمدن4553136
حزب الشعب لالصالحبغداد86ذكرفنجانابراھیمھاديمازنعامتمدن4554136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد87ذكررشیدزكریامحمدعمارعامتمدن4555136
حركة العراق الوطنیھبغداد88انثىحسنجاسمقاسمحالعامتمدن4556136
حزب الشعب لالصالحبغداد89ذكرحسینموسىعبدالحسینجبارعامتمدن4557136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد90ذكرصالحمكاونسالمحسینعامتمدن4558136
حركة العراق الوطنیھبغداد91ذكرطعمھمحمداسماعیلحقيعامتمدن4559136
حزب الشعب لالصالحبغداد92انثىعبدعليكاظمھیثمنبراسعامتمدن4560136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد93ذكرعباسناجيصالحمعمرعامتمدن4561136
حركة العراق الوطنیھبغداد94ذكراحمدعبودمحمداحمد عامتمدن4562136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد95ذكرعفریتعبدسالمعامرعامتمدن4563136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد96انثىسواديجبارمطشرسلیمةعامتمدن4564136
حركة العراق الوطنیھبغداد97ذكربدرصكردشركریمعامتمدن4565136
حزب الشعب لالصالحبغداد98ذكرابراھیمخلیلاسماعیلعبدالسالم عامتمدن4566136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد99ذكرغاليیسرمحمدعدنانعامتمدن4567136
حركة العراق الوطنیھبغداد100انثىعليحسینابراھیممھاعامتمدن4568136
حزب الشعب لالصالحبغداد101ذكرالكلیدارعبدالحمیدھاديحسینعامتمدن4569136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد102انثىخلفحمدعباس ابتسامعامتمدن4570136
حركة العراق الوطنیھبغداد103ذكراحمدكریمرمزياحمدعامتمدن4571136
حزب الشعب لالصالحبغداد104انثىحسنداودخلیلرجاءعامتمدن4572136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد105ذكرعبدالحمیدمحمدراضياحمدعامتمدن4573136
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حركة العراق الوطنیھبغداد106ذكرعزالابراھیمعدنانمالكعامتمدن4574136
حزب الشعب لالصالحبغداد107ذكراحمدداودابراھیممحمدعامتمدن4575136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد108انثىمھديصالحتركانشیماءعامتمدن4576136
حركة العراق الوطنیھبغداد109ذكرحیاوياحمدمحمودشاكرعامتمدن4577136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغدادمحذوف داخلیة110عامتمدن4578136
الحركة المدنیھ الوطنیھبغداد111انثىابراھیمعبدحسینفوزیةعامتمدن4579136
حركة العراق الوطنیھبغداد112انثىعایدصالحمھدياسراءعامتمدن4580136
حزب الشعب لالصالحبغداد113ذكرعاشورسعیدابراھیمقتیبةعامتمدن4581136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد114انثىعبیدابراھیمثامراسیلعامتمدن4582136
حركة العراق الوطنیھبغداد115انثىحسیناسماعیلحسنبشرىعامتمدن4583136
حزب الشعب لالصالحبغداد116انثىحسینجوحيصدامدالیاعامتمدن4584136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد117ذكرعبدجبركاطعرمزيعامتمدن4585136
حركة العراق الوطنیھبغداد118ذكرسلمانرسنعطیھعیدانعامتمدن4586136
حزب الشعب لالصالحبغداد119ذكرحلیمساميزیادعمرعامتمدن4587136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد120انثىاحمدعليحسینرویدةعامتمدن4588136
حركة العراق الوطنیھبغداد121ذكرسلمانموزانجوحيعبدالحسینعامتمدن4589136
حزب الشعب لالصالحبغداد122ذكرمنصورمیكائیلموسىحیدرعامتمدن4590136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد123انثىصالحابراھیمعوادبشرى عامتمدن4591136
حركة العراق الوطنیھبغداد124انثىعبدهللافاضلفؤادسرابعامتمدن4592136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد125ذكرزین العابدینجعفرحاتممحمودعامتمدن4593136
حركة العراق الوطنیھبغداد126انثىجعفرعبدعبدالرضاسلمىعامتمدن4594136
حركة العراق الوطنیھبغداد127ذكرحسنغضبانعاصيقصيعامتمدن4595136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد128انثىحبیبحسنعباس ھدىعامتمدن4596136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد129ذكرظاھرمحمدعبدهللاولیدعامتمدن4597136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد130انثىالمالابراھیمفؤادسحرعامتمدن4598136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد131انثىشھابابراھیمفاضلاسراءعامتمدن4599136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد132انثىمحمدمحمودعامرنادیةعامتمدن4600136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد133ذكرعبدالحسینعبدمساعدكریمعبدالحلیمعامتمدن4601136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد134ذكرعكلھمحمدجاسممحمدعامتمدن4602136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد135انثىكریمعليحرداناسماءعامتمدن4603136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد136انثىعليحسینخالدھندعامتمدن4604136
حزب االتفاق الوطني العراقيبغداد137ذكرخضرغالبعليفائزعامتمدن4605136
حركة العراق الوطنیھبغداد138انثىمحمدعمرفاروقسوسنعامتمدن4606136
بغداد1ذكرعليكاظمسعیدحسینعامحركة ارادة4607188
بغداد2ذكرسلطانثامربدرابوفراسعامحركة ارادة4608188
بغداد3ذكرحسینناصرجبارعبدالجلیلعامحركة ارادة4609188
بغداد4انثىفرحانعبودعبدالواحدمنالعامحركة ارادة4610188
بغداد5ذكرطاھرجعفرعقیلانورعامحركة ارادة4611188
بغداد6ذكرسبعرشیدعبداالمیرعليعامحركة ارادة4612188
بغداد7ذكردھشخلفھزبراحمدعامحركة ارادة4613188
بغداد8انثىخلیلمطرودحسینمیساءعامحركة ارادة4614188
بغداد9ذكرجاسممحمدعليجوادعلي عامحركة ارادة4615188
بغداد10ذكرشعالنمالكاسماعیلعقیلعامحركة ارادة4616188
بغداد11ذكرحسینعریبيحمیداحمدعامحركة ارادة4617188
بغداد12انثىغباشسلمانعباسبیداء عامحركة ارادة4618188
بغداد13ذكرمھديصالحمھديراضيعامحركة ارادة4619188
بغداد14ذكرموسىحسنعزیزمحمدعامحركة ارادة4620188
بغداد15ذكرعليباقرھاديحسنعامحركة ارادة4621188
بغداد16انثىسعدونمھديعليازھارعامحركة ارادة4622188
بغداد17ذكرعليعامرعودةحسنعامحركة ارادة4623188
بغداد18ذكررمیضاحمدعليبالل عامحركة ارادة4624188
بغداد19ذكرناصرحمیدغازياحمدعامحركة ارادة4625188
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بغداد20انثىال صفرعليحسنالھامعامحركة ارادة4626188
بغداد21ذكرسیدغزايجبارعالءعامحركة ارادة4627188
بغداد22ذكرزبونمھودرفالحمحمدعامحركة ارادة4628188
بغداد23ذكرمحمدشریدةفریح جبارعامحركة ارادة4629188
بغداد24انثىمھديیوسفیعقوبسارةعامحركة ارادة4630188
بغداد25ذكرجبرخلیفةقاسمخزعلعامحركة ارادة4631188
بغداد26ذكرسلمانكریمكاظممحمدعامحركة ارادة4632188
بغداد27انثىجاسمرشیدكاملعبیرعامحركة ارادة4633188
بغداد28ذكرصبارمھديبیانمحمدعامحركة ارادة4634188
بغداد29ذكرابراھیمھاشمكمالایادعامحركة ارادة4635188
بغداد30انثىذربجدوععبدهللاسندسعامحركة ارادة4636188
بغداد31ذكرجبرعلیويحسنعباسعامحركة ارادة4637188
بغداد32ذكروذیحخیرهللازغیر حمید عامحركة ارادة4638188
بغداد33انثىعبدهللاداودعبدهللالطیفةعامحركة ارادة4639188
بغداد34ذكرخضیرحسونيمحمدجاسمعامحركة ارادة4640188
بغداد35ذكرنورمحمدمحمدحسنطھعامحركة ارادة4641188
بغداد36انثىصالحبیرةعبدمنتھىعامحركة ارادة4642188
بغداد37ذكرظاھرداودعجیلعامرعامحركة ارادة4643188
بغداد38ذكرمشعانجبرضھدضیاءعامحركة ارادة4644188
بغداد39انثىشیحانعليحسینسحرعامحركة ارادة4645188
بغدادمحذوف دفاع40عامحركة ارادة4646188
بغداد41ذكرحسنھاديعبدهللالیثعامحركة ارادة4647188
بغداد42انثىحسونيحسینصبیحوجدانعامحركة ارادة4648188
بغداد43ذكررشیداحمدصاحبعلي عامحركة ارادة4649188
بغداد44ذكرعليابراھیمحطیحطثائر عامحركة ارادة4650188
بغداد45انثىعليصباحغازيورود عامحركة ارادة4651188
بغداد46ذكرحسینعبودحسینسعدعامحركة ارادة4652188
بغداد47ذكرعباسجعفرعالءالدیناحمدعامحركة ارادة4653188
بغداد48انثىیاسعبدالرزاقسلمانامینة عامحركة ارادة4654188
بغداد49ذكرطوفاناطریفياھلیلعودةعامحركة ارادة4655188
بغداد50ذكرعبدهللاجبرحسان ثابت عامحركة ارادة4656188
بغداد51انثىحسینعليشاكرفاتنعامحركة ارادة4657188
بغداد52انثىالعوادمرزوكردامعذراءعامحركة ارادة4658188
بغداد53انثىاسماعیلخلیلاحمدرجاءعامحركة ارادة4659188
بغداد54انثىغالمداودسلمانحكیمةعامحركة ارادة4660188
بغداد55انثىعباسجعفرعبدالعزیزفلایرعامحركة ارادة4661188
بغداد56ذكرراضيحمودقاسمازھرعامحركة ارادة4662188
بغداد57انثىعباسموسىلطیفزینب عامحركة ارادة4663188
بغداد58انثىسعیدعبدالكریمشاطيرویدةعامحركة ارادة4664188
بغداد59ذكرفتحيعیسىمحسنعمادعامحركة ارادة4665188
بغداد60ذكرراضيفرجحسنعالءعامحركة ارادة4666188
بغداد61ذكرعباسعبیدحسینعلي عامحركة ارادة4667188
بغداد62ذكركشمرورورمحمدجاسمعامحركة ارادة4668188
بغداد63ذكرعليناعورعبدالھاديصباحعامحركة ارادة4669188
بغداد64انثىشكرمحمدشاملفاتنعامحركة ارادة4670188
حزب للعراق متحدونبغداد1ذكرمحمودسلمانناظمظافرعامةتحالف القرار العراقي4671168
حزب الحق الوطني بغداد2ذكرشاوشحماديعبداحمد عامةتحالف القرار العراقي4672168
حزب المجد العراقي بغداد3ذكركعیدعباس خضیر طالل عامةتحالف القرار العراقي4673168
المشروع العربيبغداد4ذكرمحمدجاسمعارفیحیى عامةتحالف القرار العراقي4674168
حزب للعراق متحدونبغداد5ذكرخلفیاسین عليعبدالكریم عامةتحالف القرار العراقي4675168
حزب للعراق متحدونبغداد6انثى احمدعبدالوھاب عبدالكریم ازھار عامةتحالف القرار العراقي4676168
حزب الحق الوطني بغداد7انثى عبدفھدمحمودوحدةعامةتحالف القرار العراقي4677168
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اتحاد صالح الدینبغداد8ذكرعبدهللابراھیماسماعیل احمد عامةتحالف القرار العراقي4678168
المشروع العربيبغداد9ذكرخلفحمدمحمدیاسین عامةتحالف القرار العراقي4679168
حزب المجد العراقي بغداد10ذكرمطرنواف عادلعثمانعامةتحالف القرار العراقي4680168
حزب للعراق متحدونبغداد11ذكرسلمانمحمودسريمصعبعامةتحالف القرار العراقي4681168
المشروع العربيبغداد12ذكرصادقرشیدراضيھمامعامةتحالف القرار العراقي4682168
حزب للعراق متحدونبغداد13ذكرحمادي جاسمرشیدخالدعامةتحالف القرار العراقي4683168
حزب للعراق متحدونبغداد14ذكرعبدهللاعبدالرسولعليفائقعامةتحالف القرار العراقي4684168
الھیبة الوطنیة بغداد15ذكرمعروفبشیركاملغزوانعامةتحالف القرار العراقي4685168
حزب المجد العراقي بغداد16ذكردليداودستارجبارعامةتحالف القرار العراقي4686168
حزب الحق الوطني بغداد17ذكرخضیرعبدكریملؤيعامةتحالف القرار العراقي4687168
حزب  النداء الوطني بغداد18ذكرمحمدلزاممصطفىیاسین عامةتحالف القرار العراقي4688168
حزب النداء الوطني بغداد19ذكرعیسىناصرحماديسعد عامةتحالف القرار العراقي4689168
حزب الغد العراقيبغداد20انثى مغیر فیصلعليبشرىعامةتحالف القرار العراقي4690168
حزب للعراق متحدونبغداد21انثى حمزهجوادعبد الجبارفاتنعامةتحالف القرار العراقي4691168
حزب المجد العراقي بغداد22انثىجاسماحمدنایفشھالءعامةتحالف القرار العراقي4692168
حزب للعراق متحدونبغداد23ذكرابراھیممنیرابراھیممصطفىعامةتحالف القرار العراقي4693168
حزب المجد العراقي بغداد24ذكرمحمدعبدكربتھاشمعامةتحالف القرار العراقي4694168
الھیبة الوطنیة بغداد25انثى مكيطھنزاررفلعامةتحالف القرار العراقي4695168
اتحاد صالح الدینبغداد26ذكرسالمعبدهللارشیدمصعبعامةتحالف القرار العراقي4696168
حزب الحق الوطني بغداد27ذكرعليعبودفخرياركانعامةتحالف القرار العراقي4697168
المشروع العربيبغداد28انثى شھابعاشورمجیدعروبة عامةتحالف القرار العراقي4698168
اتحاد صالح الدینبغداد29ذكرحسنعلوانشیاععباسعامةتحالف القرار العراقي4699168
المشروع العربيبغداد30ذكرمناحيكاظمجوادكاظمعامةتحالف القرار العراقي4700168
حزب الغد العراقيبغداد31ذكرصالحھاديخمیسحارثعامةتحالف القرار العراقي4701168
حزب المجد العراقي بغداد32ذكرمصلحمحجوبعدنانندیمعامةتحالف القرار العراقي4702168
حزب الغد العراقيبغداد33انثى مانعمنھلزیداسماءعامةتحالف القرار العراقي4703168
حزب للعراق متحدونبغداد34ذكردحاممریودكیفماجدعامةتحالف القرار العراقي4704168
حزب للعراق متحدونبغداد35ذكرحمیدمحمودجمیلعدنانعامةتحالف القرار العراقي4705168
حزب للعراق متحدونبغداد36ذكرحسینناصرغازيیحیىعامةتحالف القرار العراقي4706168
حزب الحق الوطني بغداد37ذكرمحمدعبدكربتفیصلعامةتحالف القرار العراقي4707168
االرادة الشعبیةبغداد38انثى جاسمدعبولحمادسلیمةعامةتحالف القرار العراقي4708168
حزب المجد العراقي بغداد39انثىعليامینغازيجنانعامةتحالف القرار العراقي4709168
حزب للعراق متحدونبغداد40ذكرحمودعبیدناجيعبدالحمیدعامةتحالف القرار العراقي4710168
حزب الحق الوطني بغداد41ذكرابراھیمجاسماحمدرشیدعامةتحالف القرار العراقي4711168
المشروع العربيبغداد42ذكرعليصالحمھديخالدعامةتحالف القرار العراقي4712168
حزب المجد العراقي بغداد43انثى بشیرخلیلزكيعائدةعامةتحالف القرار العراقي4713168
حزب المجد العراقي بغداد44ذكرخضیر محموداسماعیل محمدعامةتحالف القرار العراقي4714168
حزب للعراق متحدونبغداد45انثى سلمانعبودمحسنسحر عامةتحالف القرار العراقي4715168
المشروع العربيبغداد46انثى احمدعبدالرحمنالمعتصممنالعامةتحالف القرار العراقي4716168
حزب الحق الوطني بغداد47ذكراحمدمحیمیدجاسمحسین عامةتحالف القرار العراقي4717168
االرادة الشعبیةبغداد48ذكرشالشسوعانغثیثعبدالرزاقعامةتحالف القرار العراقي4718168
االرادة الشعبیةبغداد49ذكرمحمدجاسمفاضلمحمدعامةتحالف القرار العراقي4719168
حزب المجد العراقي بغداد50ذكرحماديعبیدشدیدمشعانعامةتحالف القرار العراقي4720168
االرادة الشعبیةبغداد51انثى خلیلشاكرشریفرشاعامةتحالف القرار العراقي4721168
المشروع العربيبغداد52ذكرعليمحمدعباسلطیفعامةتحالف القرار العراقي4722168
حزب المجد العراقي بغداد53ذكرمحیمیدحسنكعودمحمدعامةتحالف القرار العراقي4723168
حزب الحق الوطني بغداد54انثى محمودمجیداحمدسلوىعامةتحالف القرار العراقي4724168
حزب للعراق متحدونبغداد55انثى معروفسلمانزكيشیماءعامةتحالف القرار العراقي4725168
االرادة الشعبیةبغداد56انثى عليحسنحمزةمائدةعامةتحالف القرار العراقي4726168
حزب الحق الوطني بغداد57ذكرجديكاظمطالبخالدعامةتحالف القرار العراقي4727168
حزب المجد العراقي بغداد58ذكرمشوحمعروفاحمدطاميعامةتحالف القرار العراقي4728168
حزب للعراق متحدونبغداد59ذكرعصميعبدحمادحذیفةعامةتحالف القرار العراقي4729168
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االرادة الشعبیةبغداد60انثىاحمدعبدهللاغازيفتحیةعامةتحالف القرار العراقي4730168
بغداد61ذكرعبدالوھابفخريعبدالغنيمعتصمعامةتحالف القرار العراقي4731168
المشروع العربيبغداد62ذكرتایھعباس عبدالقادرسیف الدینعامةتحالف القرار العراقي4732168
حزب النداء الوطني بغداد63ذكربرغوثراشدابراھیمعصامعامةتحالف القرار العراقي4733168
حزب الحق الوطني بغداد64ذكرحسینناصرنشميخضیرعامةتحالف القرار العراقي4734168
حزب للعراق متحدونبغداد65انثى جاسمنصیفصبريالحانعامةتحالف القرار العراقي4735168
المشروع العربيبغداد66انثى محمودھاشمعدنانوسنعامةتحالف القرار العراقي4736168
حزب الحق الوطني بغداد67ذكرحمودصایلیوسفطالبعامةتحالف القرار العراقي4737168
المشروع العربيبغداد68ذكرصالحعبدالحلیمفیصلغزوانعامةتحالف القرار العراقي4738168
حزب للعراق متحدونبغداد69ذكرخضیر عبدنجمدریدعامةتحالف القرار العراقي4739168
حزب الحق الوطني بغداد70ذكرحسونمحمدیاسینصالحعامةتحالف القرار العراقي4740168
حزب المشروع العربيبغداد71انثىعبدالرحمنابراھیمغازيغفرانعامةتحالف القرار العراقي4741168
حزب مشروع االرادة الشعبیةبغداد72انثىمحمودمحمدصبحيمھاعامةتحالف القرار العراقي4742168
حزب الحق الوطني بغداد73انثى عبدالرزاقمحمدمنیراشراقعامةتحالف القرار العراقي4743168
حزب للعراق متحدونبغداد74انثى راشدسندھاللسندسعامةتحالف القرار العراقي4744168
حزب المجد العراقي بغداد75انثى خلفحسیناسماعیل اسماءعامةتحالف القرار العراقي4745168
المشروع العربيبغداد76انثى عبدالوھابعبدالرزاقسمیرسلوىعامةتحالف القرار العراقي4746168
حزب الحق الوطني بغداد77ذكرعنفوصكیطانقاسممحمدعامةتحالف القرار العراقي4747168
المشروع العربيبغداد78ذكرجبرمحمدنصیفسعدعامةتحالف القرار العراقي4748168
حزب الحق الوطني بغداد79ذكرخلفمحمودمجیدسعدعامةتحالف القرار العراقي4749168
حزب للعراق متحدونبغداد80انثى خلفصالحفاضلنبأعامةتحالف القرار العراقي4750168
المشروع العربيبغداد81ذكرحماديصالحدلفمحمدعامةتحالف القرار العراقي4751168
حزب النداء الوطني بغداد82انثى مراحسلیمسامياسراءعامةتحالف القرار العراقي4752168
حزب الحق الوطني بغداد83ذكرمحمدمتعبكاملصالحعامةتحالف القرار العراقي4753168
المشروع العربيبغداد84انثى محمدجاسمجاللزینة عامةتحالف القرار العراقي4754168
حزب للعراق متحدونبغداد85انثى عباسمحمدعليمیسمعامةتحالف القرار العراقي4755168
حزب النداء الوطني بغداد86ذكرصالحعبدالجبارعبدالستار سعدعامةتحالف القرار العراقي4756168
حزب الحق الوطني بغداد87ذكررؤوفعیسىابراھیمعامرعامةتحالف القرار العراقي4757168
اتحاد صالح الدینبغداد88ذكرعیسىشعبانعبدهللاسريعامةتحالف القرار العراقي4758168
حزب المجد العراقي بغداد89ذكراحمدمحمدجاسمیاسرعامةتحالف القرار العراقي4759168
حزب للعراق متحدونبغداد90ذكرمشحنمخلفخمیسمنعمعامةتحالف القرار العراقي4760168
المشروع العربيبغداد91ذكرسلمانعليعبدالجلیلعامرعامةتحالف القرار العراقي4761168
حزب الحق الوطني بغداد92ذكرعابسثوینيمسلطعلي عامةتحالف القرار العراقي4762168
حزب المجد العراقي بغداد93ذكرسلماننوماسمنذرحسامعامةتحالف القرار العراقي4763168
حزب للعراق متحدونبغداد94ذكرعباسابراھیمعبدالستار محمدعامةتحالف القرار العراقي4764168
المشروع العربيبغداد95ذكرعبودجلوبفارسمحمدعامةتحالف القرار العراقي4765168
حزب المجد العراقي بغداد96ذكرعبدضاحيعبیدسعدونعامةتحالف القرار العراقي4766168
حزب الحق الوطني بغداد97ذكرلطیفجاسمموسىحمیدعامةتحالف القرار العراقي4767168
اتحاد صالح الدینبغداد98انثى صالحعبدهللاحمدفائزةعامةتحالف القرار العراقي4768168
حزب للعراق متحدونبغداد99ذكرخلیفةحمدمخلفعلي عامةتحالف القرار العراقي4769168
النھضة الشبابیة عزبغداد100ذكرسلمانجواداحمدعامرعامةتحالف القرار العراقي4770168
حزب الحق الوطني بغداد101ذكرعبدعبدهللاحسنجمالعامةتحالف القرار العراقي4771168
حزب الحق الوطني بغداد102انثى احمددحامھاشماسراءعامةتحالف القرار العراقي4772168
حزب المجد العراقي بغداد103ذكرحمدحسونعبدهللاھشامعامةتحالف القرار العراقي4773168
المشروع العربيبغداد104ذكرھجیجحافظعبد نافععامةتحالف القرار العراقي4774168
حزب المجد العراقيبغداد105ذكرراشدمجبلمزاحمارشدعامةتحالف القرار العراقي4775168
للعراق متحدونبغداد106ذكرمحمودمصطفىمكرممحمدعامةتحالف القرار العراقي4776168
حزب الحق الوطني بغداد107ذكرحمدحماديعباسیاسرعامةتحالف القرار العراقي4777168
حزب المجد العراقي بغداد108ذكرنصارعليعوادحسینعامةتحالف القرار العراقي4778168
اتحاد صالح الدینبغداد109انثى عبودطھھاشمسھامعامةتحالف القرار العراقي4779168
اتحاد صالح الدینبغداد110انثى عليعبدهللالطیفنادیةعامةتحالف القرار العراقي4780168
المشروع العربيبغداد111ذكرعبد الرحمناسماعیلعبد الوھابزیدعامةتحالف القرار العراقي4781168
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حزب الحق الوطني بغداد112ذكرمباركضیداناحمدسلمانعامةتحالف القرار العراقي4782168
حزب للعراق متحدونبغداد113انثى عبیدراضيغانملیناعامةتحالف القرار العراقي4783168
المشروع العربيبغداد114انثى ناظممصطفىجلیلسھیلةعامةتحالف القرار العراقي4784168
حزب للعراق متحدونبغداد115ذكرمحسنصالحعبداسماعیلعامةتحالف القرار العراقي4785168
المشروع العربيبغداد116ذكرظاھردرعطلبعمرعامةتحالف القرار العراقي4786168
حزب الحق الوطني بغداد117ذكرشیحانعلوانخلیفاسماعیلعامةتحالف القرار العراقي4787168
حزب المجد العراقي بغداد118ذكرمدبمطلكعبدهللامحمدعامةتحالف القرار العراقي4788168
المشروع العربيبغداد119ذكرحمزهسعدنعمانارشدعامةتحالف القرار العراقي4789168
حزب النداء الوطني بغداد120ذكرالخالديمعیلوكاظمفاضلعامةتحالف القرار العراقي4790168
حزب للعراق متحدونبغداد121ذكرعبد فرحانعدنانثامرعامةتحالف القرار العراقي4791168
المشروع العربيبغداد122ذكرمحمدسعدحدیداحمد عامةتحالف القرار العراقي4792168
حزب المشروع العربيبغداد123انثىابراھیمھاشمابراھیمشذىعامةتحالف القرار العراقي4793168
المشروع العربيبغداد124انثى فیصلعمرمحمدافراحعامةتحالف القرار العراقي4794168
حزب للعراق متحدونبغداد125ذكرمرھجحسینحامدماجدعامةتحالف القرار العراقي4795168
حزب المجد العراقي بغداد126ذكرمزودصبارعودةقحطانعامةتحالف القرار العراقي4796168
حزب الحق الوطني بغداد127انثىریحانرحیماسماعیل ودیانعامةتحالف القرار العراقي4797168
حزب المجد العراقي بغداد128انثى حسنغضبانعاصيایمانعامةتحالف القرار العراقي4798168
حزب للعراق متحدونبغداد129ذكركاصيعودةرحیلاسماعیلعامةتحالف القرار العراقي4799168
الھیبة الوطنیة بغداد130انثى جاسمشحاذهعبدنادیةعامةتحالف القرار العراقي4800168
المشروع العربيبغداد131انثىخلفمحمدعبدالواحدندىعامةتحالف القرار العراقي4801168
حزب الحق الوطني بغداد132ذكرحمدطابوقخلفسلمانعامةتحالف القرار العراقي4802168
حزب الحق الوطني بغداد133ذكرشالشخضیرھاشمخالدعامةتحالف القرار العراقي4803168
حزب النداء الوطني بغداد134ذكركطرناصرخمیسخالصعامةتحالف القرار العراقي4804168
حزب للعراق متحدونبغداد135ذكرعیاشحمداحمدعبدالناصرعامةتحالف القرار العراقي4805168
حزب للعراق متحدونبغداد136انثىرفیقعزیزشرف الدیندیناعامةتحالف القرار العراقي4806168
حزب الحق الوطني بغداد137انثى خلفحماديعباسانتصارعامةتحالف القرار العراقي4807168
حزب للعراق متحدونبغداد138ذكرسعیدحمیدسعدعمرعامةتحالف القرار العراقي4808168
منظمة بدرذي قار1ذكرتویليعجیمي محیبسرزاقعامتحالف الفتح4809109
الحركة االسالمیة في العراقذي قار2ذكرلفتةیاسرتركيناصرعامتحالف الفتح4810109
تجمع عراق المستقبلذي قار3ذكرشنینسبتيكاملشیروانعامتحالف الفتح4811109
حزب الطلیعة االسالميذي قار4انثىعبدهللاحسینرسوليساجدة عامتحالف الفتح4812109
المجلس االعلى االسالمي العراقيذي قار5ذكربریجحامدخلفامینعامتحالف الفتح4813109
حركة الصادقونذي قار6ذكرتعبانعليحسنعبداالمیرعامتحالف الفتح4814109
حركة الجھاد والبناءذي قار7ذكرحافظقاسمكاظمباسمعامتحالف الفتح4815109
منظمة بدرذي قار8انثىحسنعبدالرحیمعطیةاملعامتحالف الفتح4816109
كتلة منتصرونذي قار9ذكربدرمزھرعبدالمحسنشھیدعامتحالف الفتح4817109
منظمة بدرذي قار10ذكرجفیتعبودعبدالحسنولیدعامتحالف الفتح4818109
تجمع كفى صرخة للتغییرذي قار11ذكرشویططعمھوناسقحطانعامتحالف الفتح4819109
المجلس االعلى االسالمي العراقيذي قار12انثىجابرباقرقاسممنىعامتحالف الفتح4820109
حزب المھنیین لالعمارذي قار13ذكرموسىماضيردینيجعفرعامتحالف الفتح4821109
منظمة بدرذي قار14ذكرعباسراضيكاظمسعديعامتحالف الفتح4822109
المجلس االعلى االسالمي العراقيذي قار15ذكرحسنعبدالرحیمعطیةیحیىعامتحالف الفتح4823109
التجمع الشعبي المستقلذي قار16انثىمھديخضرمحمدفاطمةعامتحالف الفتح4824109
حركة ١٥ شعبان االسالمیةذي قار17ذكرحسینریكانھاشمكریمعامتحالف الفتح4825109
منظمة بدرذي قار18ذكرال وشاحعبدهللاشلیبةریاضعامتحالف الفتح4826109
المجلس االعلى االسالمي العراقيذي قار19ذكرمحسنعاجلابراھیممصطفىعامتحالف الفتح4827109
كتلة منتصرونذي قار20انثىكریمذیابفائقمروةعامتحالف الفتح4828109
الحركة االسالمیة في العراقذي قارشاغر21عامتحالف الفتح4829109
منظمة بدرذي قار22ذكرشیالواجدجاسمجبارعامتحالف الفتح4830109
حزب الطلیعة االسالميذي قارمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-23٢٠١٨عامتحالف الفتح4831109
حزب المھنیین لالعمارذي قار24انثىجبرمجھولمحمدزینبعامتحالف الفتح4832109
المجلس االعلى االسالمي العراقيذي قار25ذكرتایھمرزةعبدالحمزةریاضعامتحالف الفتح4833109
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منظمة بدرذي قار26ذكرمطشرعلیويعبدهللانسیمعامتحالف الفتح4834109
حركة الصادقونذي قار27ذكرمحیلكزارسعودعديعامتحالف الفتح4835109
حركة الجھاد والبناءذي قار28انثىمحمدعبدالمطلبمسافرافراحعامتحالف الفتح4836109
حزب المھنیین لالعمارذي قار29ذكرجریدحامدعبیدكمالعامتحالف الفتح4837109
منظمة بدرذي قار30ذكرجمعةحسینمجیدشاكرعامتحالف الفتح4838109
منظمة العمل االسالمي العراقيذي قار31ذكرجثیرعبیدنعیمستارعامتحالف الفتح4839109
تجمع عراق المستقبلذي قار32ذكرذویبسعدھاشمانوارعامتحالف الفتح4840109
منظمة بدرذي قار33انثىمطشرجبارعدنانعليعامتحالف الفتح4841109
منظمة بدرذي قارمشمول ٧١٨ في34٢٠/٣/٢٠١٨عامتحالف الفتح4842109
منظمة بدرذي قار35ذكرعبد حذیةجمیلھاشمعامتحالف الفتح4843109
المجلس االعلى االسالمي العراقيذي قار36انثىناشيمدلول جاسمجنانعامتحالف الفتح4844109
تجمع كفى صرخة للتغییرذي قار37انثىصبیحراضيمحمدایمانعامتحالف الفتح4845109
منظمة بدرذي قار38انثىراضيعلیويجاسمھدیةعامتحالف الفتح4846109
منظمة بدرصالح الدین1ذكرجباراسماعیلتقيمھديعامتحالف الفتح4847109
المجلس االعلى االسالمي العراقي صالح الدین2ذكراوغلومعمارمحمد مھدينیازيعامتحالف الفتح4848109
حركة الصادقونصالح الدین3ذكرعليحسنعبدالھاديعالءعامتحالف الفتح4849109
الحركة االسالمیة في العراقصالح الدین4ذكرضامنركاضمشعانیزنعامتحالف الفتح4850109
منظمة بدرصالح الدین5ذكرمحمداحمدمنعممفیدعامتحالف الفتح4851109
المجلس االعلى االسالمي العراقي صالح الدین6ذكركاظمجعفرمحمد جاسمعامتحالف الفتح4852109
تجمع عراق المستقبلصالح الدین7ذكرخلفاسماعیلخلیلمحمدعامتحالف الفتح4853109
منظمة بدرصالح الدین8انثىعباسكاظمعبداالمیرامیرةعامتحالف الفتح4854109
حزب المھنیین لالعمارصالح الدین9انثىعباسحمیدفاضلسھادعامتحالف الفتح4855109
منظمة بدرصالح الدین10ذكرحسینعليواديطاللعامتحالف الفتح4856109
حركة الصادقونصالح الدین11ذكرھاديعبدالحسینكریممحمدعامتحالف الفتح4857109
منظمة بدرصالح الدین12انثىلعیبيعلیويعبدالحسیننجالءعامتحالف الفتح4858109
حركة الصادقونصالح الدین13ذكرحسینھاللحسنحازمعامتحالف الفتح4859109
منظمة بدرصالح الدین14ذكرشاھرشھابخلفسعدعامتحالف الفتح4860109
التجمع الشعبي المستقلصالح الدین15ذكرحسینزین العابدینعربعليعامتحالف الفتح4861109
الحركة االسالمیة في العراقصالح الدین16انثىرضامحمداصغرھناءعامتحالف الفتح4862109
منظمة بدرصالح الدین17ذكرصالححسیناخضیرمصعبعامتحالف الفتح4863109
المجلس االعلى االسالمي العراقي صالح الدین18ذكرعليخورشیدشاكرمرادعامتحالف الفتح4864109
منظمة بدرصالح الدین19ذكرمحمدرشیدمحمدزبیرعامتحالف الفتح4865109
تجمع عراق المستقبلصالح الدین20انثىعليحسونفلیحوسناءعامتحالف الفتح4866109
منظمة بدرصالح الدین21ذكرعليشرقاطمحسنمحمودعامتحالف الفتح4867109
منظمة بدرصالح الدین22ذكرعبدهللانجرسسلیمقیسعامتحالف الفتح4868109
منظمة بدرصالح الدین23ذكرخزاملكطةشاللزنادعامتحالف الفتح4869109
حركة الصادقونصالح الدین24انثىخضرغضبانیونسسدریةعامتحالف الفتح4870109
منظمھ بدرمیسان1ذكرصوینخجاھوشعلیويكریمالعامھتحالف الفتح4871109
حركة الجھاد والبناءمیسان2ذكرمختاضقاسمرحیمجوادالعامھتحالف الفتح4872109
حركة الصدق والعطاءمیسان3ذكرسكندراسدحنتوشمحمدالعامھتحالف الفتح4873109
حركة الصدق والعطاءمیسان4انثىعیسىمحمدحسنداللالعامھتحالف الفتح4874109
المجلس االعلى االسالمي العراقيمیسان5ذكرجبارةمحمدحواسشاملالعامھتحالف الفتح4875109
حركة الصادقونمیسان6ذكرتعبانحطابزایرناظمالعامھتحالف الفتح4876109
الحركة االسالمیھ في العراقمیسان7ذكرناصرموزانحسینمجبلالعامھتحالف الفتح4877109
التجمع الشعبي المستقلمیسان8ذكرمھلھلمنخيخضیرراضيالعامھتحالف الفتح4878109
حزب المھنیین لالعمارمیسان9ذكرشنیورقاسممطشرقاسمالعامھتحالف الفتح4879109
كتلة منتصرونمیسان10ذكربدايمھاويجباركاظمالعامھتحالف الفتح4880109
المجلس االعلى االسالمي العراقيمیسان11ذكرسلوممرھجعبدالحسینسعدونالعامھتحالف الفتح4881109
حزب الطلیعة االسالميمیسان12انثىناصرخلوفينعمةسكنة العامھتحالف الفتح4882109
تجمع عراق المستقبلمیسان13ذكرخویننعمھكاملناجيالعامھتحالف الفتح4883109
تجمع كفى صرخھ للتغییرمیسان14انثىفجرناھيمظفرنجاةالعامھتحالف الفتح4884109
منظمة العمل االسالمي العراقیھمیسان15ذكرسلمانمحمدعزیزحسینالعامھتحالف الفتح4885109
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المجلس االعلى االسالمي العراقيمیسان16انثىحسنغریبھاشممناءالعامھتحالف الفتح4886109
منظمة بدرمیسان17ذكرعزیزحامدعائدصفاءالعامھتحالف الفتح4887109
منظمة بدرمیسان18انثىمحياسماعیلعبدالجبارمیسونالعامھتحالف الفتح4888109
المجلس االعلى االسالمي العراقيمیسان19انثىسنبلشاطيحسنمیثاقالعامھتحالف الفتح4889109
منظمة بدرمیسان20ذكراحمیدزایرحنونحیدرالعامھتحالف الفتح4890109
منظمة بدركركوك1ذكرحسینامینمھديمحمدالعامھتحالف الفتح4891109
منظمة بدركركوك2ذكرمحمدابراھیممحمدخلدونالعامھتحالف الفتح4892109
الحركة االسالمیة في العراقكركوك3ذكرعليحسنعبدالمجیدعبدهللالعامھتحالف الفتح4893109
حركة صادقونكركوك4ذكرعليبكتاشحمديحیدرالعامھتحالف الفتح4894109
منظمة بدركركوك5ذكرحمدعبدعجمعدنانالعامھتحالف الفتح4895109
حركة صادقونكركوك6ذكرمحمدجمعةعلي اكبرحسینالعامھتحالف الفتح4896109
حزب الطلیعة االسالميكركوك7ذكرعليعبدعبدهللاحسینالعامھتحالف الفتح4897109
الحركة االسالمیة في العراقكركوك8انثىعبدهللاخلفزیدانسھامالعامھتحالف الفتح4898109
منظمة بدركركوك9ذكرابراھیماحمدسرھیداحمدالعامھتحالف الفتح4899109
منظمة بدركركوك10ذكرعبدالحافظابراھیمخلیلسعدالعامھتحالف الفتح4900109
الحركة االسالمیة في العراقكركوك11ذكرماجدعنترعثمانعیدانالعامھتحالف الفتح4901109
منظمة بدركركوكمشمول ٧١٨ في12٢٠/٣/٢٠١٨العامھتحالف الفتح4902109
منظمة بدركركوك13ذكرمحموداحمدعبیدغازيالعامھتحالف الفتح4903109
حزب الطلیعة االسالميكركوك14ذكرعبدسلطانمحاربعباسالعامھتحالف الفتح4904109
الحركة االسالمیة في العراقكركوك15ذكرابراھیمشویشسعدينامسالعامھتحالف الفتح4905109
منظمة بدركركوك16انثىسعیدعثمانمحمد رشیدكونرالعامھتحالف الفتح4906109
حركة صادقونكركوك17ذكرعامرشناوهمھاويعمارالعامھتحالف الفتح4907109
منظمة بدركركوك18ذكركاظمساقياسماعیلحسینالعامھتحالف الفتح4908109
حركة صادقونكركوك19انثىتوفیقكاظمعبداالمیراملالعامھتحالف الفتح4909109
الحركة االسالمیة في العراقكركوك20انثىخلفاحمدمحمدایھانالعامھتحالف الفتح4910109
منظمة بدركركوك21ذكرحموددعیانخلفسعدونالعامھتحالف الفتح4911109
منظمة بدركركوك22ذكرمھدياحمدزین العابدینمحمدالعامھتحالف الفتح4912109
منظمة بدركركوك23ذكرعلوابراھیمزین العابدینعادلالعامھتحالف الفتح4913109
منظمة بدركركوك24انثىوليغالبخضرلیلىالعامھتحالف الفتح4914109
حركة الصادقونبابل1ذكرشريموسىفیحانعدنانالعامھتحالف الفتح4915109
منظمة بدربابل2ذكرحسینعودةشاكرحسنالعامھتحالف الفتح4916109
كتلة الوفاء والتغییربابل3ذكرسالمحسنجواداسكندر العامھتحالف الفتح4917109
منظمة بدربابل4انثىعليمحمد فاضلوھابمنالالعامھتحالف الفتح4918109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل5ذكرعليحسینعليمحمدالعامھتحالف الفتح4919109
التجمع الشعبي المستقلبابل6ذكرجاسممحمدعليكاظمصادقالعامھتحالف الفتح4920109
كتلة منتصرونبابل7ذكرطاھرمطلكفوازاحمدالعامھتحالف الفتح4921109
حزب الطلیعة االسالميبابل8انثىحسینعبدعليعبدالحسنخولةالعامھتحالف الفتح4922109
منظمة بدربابل9ذكرغضبانجاسمعبداالئمةرزاقالعامھتحالف الفتح4923109
الحركة االسالمیھ في العراقبابل10ذكرجاسمعبدنجمحسنالعامھتحالف الفتح4924109
حزب المھنیین لالعماربابل11ذكرحجابخماسرمضانفاضلالعامھتحالف الفتح4925109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل12انثىحسنعطیةاسماعیلزینبالعامھتحالف الفتح4926109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل13ذكرمخیلفكریديكمونحسنالعامھتحالف الفتح4927109
حركة الصادقونبابل14ذكرعبودحسونذیبانثامرالعامھتحالف الفتح4928109
الحركة االسالمیھ في العراقبابل15ذكرفلیفلشنانسالمنزارالعامھتحالف الفتح4929109
منظمة العمل االسالمي العراقيبابل16انثىجوادكاظممھديبانالعامھتحالف الفتح4930109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل17ذكرحماديمانعحسینمنصورالعامھتحالف الفتح4931109
منظمة بدربابل18ذكرحسینھاشمرضاجاللالعامھتحالف الفتح4932109
تجمع عراق المستقبلبابل19ذكرالجاسمعسلحمزةعليالعامھتحالف الفتح4933109
حركة الصادقونبابل20انثىفلیحعليكریمرواءالعامھتحالف الفتح4934109
منظمة بدربابل21ذكرابراھیمعبدهللاحمزةحسنالعامھتحالف الفتح4935109
حزب الطلیعة االسالميبابل22ذكرفیاضحمودضیاءفرقدالعامھتحالف الفتح4936109
منظمة بدربابل23ذكرراضيحسینعبدالسجادقیسالعامھتحالف الفتح4937109
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كتلة الوفاء والتغییربابل24انثىابراھیمكاظمحسنسندسالعامھتحالف الفتح4938109
منظمة بدربابل25ذكرمحمدعبدالحسینغالبحسامالعامھتحالف الفتح4939109
التجمع الشعبي المستقلبابل26ذكرتریجيراضيعبدالحسنعليالعامھتحالف الفتح4940109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل27ذكرمھديحمزةمھديقاسمالعامھتحالف الفتح4941109
حزب المھنیین لالعماربابل28انثىاالمینسعیدعالءرفیفالعامھتحالف الفتح4942109
منظمة بدربابل29ذكربریسماحمدعليباسمالعامھتحالف الفتح4943109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل30ذكرجارهللاعليمخیفھاديالعامھتحالف الفتح4944109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبابل31ذكرشاطيداخلعبدالحسینعایدالعامھتحالف الفتح4945109
منظمة بدربابلشاغر32العامھتحالف الفتح4946109
منظمة بدربابلشاغر33العامھتحالف الفتح4947109
المجلس االعلى االسالمي العراقي القادسیة1ذكرموسىاحمدموسىحامدعامةتحالف الفتح4948109
منظمة بدرالقادسیة2ذكرثجیلعودهشعیلعباسعامةتحالف الفتح4949109
حزب المھنین لالعمارالقادسیة3ذكررزامخضیرشریفعزیزعامةتحالف الفتح4950109
منظمة بدرالقادسیة4انثىجبرحمودموسىسھامعامةتحالف الفتح4951109
حركة صادقونالقادسیة5ذكركاظمعزیزشاكرسعد عامةتحالف الفتح4952109
التجمع الشعبي المستقلالقادسیة6ذكرحسونخلفكاظممحمدعامةتحالف الفتح4953109
كتلة منتصرونالقادسیة7ذكرھاديعليمحمدوسام عامةتحالف الفتح4954109
حركة ١٥ شعبان االسالمیةالقادسیة8انثىعباسحسینكاظمنادیةعامةتحالف الفتح4955109
منظمة بدرالقادسیة9ذكرعطیةحمزةھادي لفتةعامةتحالف الفتح4956109
المجلس االعلى االسالمي العراقي القادسیة10ذكرابوزركھجاھلھادي حسینعامةتحالف الفتح4957109
الحركة االسالمیة في العراقالقادسیة11ذكرعبدعیدانكاظمجوادعامةتحالف الفتح4958109
التجمع الشعبي المستقلالقادسیةشاغر12عامةتحالف الفتح4959109
حركة الصدق والعطاءالقادسیة13ذكرحسینخضیرحمیدعبدالكاظمعامةتحالف الفتح4960109
تجمع عراق المستقبل القادسیة14ذكرعزیزجلوبمكلدغانمعامةتحالف الفتح4961109
منظمة بدرالقادسیة15ذكرحلواصصاحبجبارنصرهللاعامةتحالف الفتح4962109
تجمع عراق المستقبل القادسیة16انثىخضیرحسونعظیمحكیمةعامةتحالف الفتح4963109
حركة الصادقونالقادسیة17ذكرحسینعليعبدباسمعامةتحالف الفتح4964109
منظمة بدرالقادسیة18ذكرعلوانعباسحسنصالحعامةتحالف الفتح4965109
تجمع عراق المستقبل القادسیةمشمول ٧١٢ في19١٩/٣/٢٠١٨عامةتحالف الفتح4966109
المجلس االعلى االسالمي العراقي القادسیة20انثىدحامرشیدعبدسعدیةعامةتحالف الفتح4967109
منظمة بدرالقادسیة21ذكرھاشمعبودعبیسمحسنعامةتحالف الفتح4968109
المجلس االعلى االسالمي العراقي القادسیة22انثىشاطيمحسنغالبركزانعامةتحالف الفتح4969109
حزب الشعب لالصالحالبصرة1ذكرشاكرعبدالرزاقحمودطاللعامتمدن4970136
حركة العراق الوطنیةالبصرة2ذكرعبیدمجیدعزیزرعدعامتمدن4971136
حركة العراق الوطنیةالبصرة3ذكرسلطانحاجممحمدصباحعامتمدن4972136
حزب الشعب لالصالحالبصرة4انثىمحمدقاسمسعدبدورعامتمدن4973136
حركة العراق الوطنیةالبصرة5ذكرسعدموحانعبدالغنيبسامعامتمدن4974136
حزب الشعب لالصالحالبصرة6ذكرحبیبعبدالسیدجابرعالءعامتمدن4975136
حركة العراق الوطنیةالبصرةنقص وثیقة7عامتمدن4976136
الحركة المدنیة الوطنیةالبصرة8انثىخلفغضبانسلطانكمیلةعامتمدن4977136
الحركة المدنیة الوطنیةالبصرة9ذكرعیسىموسىیسرعبدالزھرهعامتمدن4978136
حركة العراق الوطنیةالبصرة10ذكرحسینجوالنیعكوبعمارعامتمدن4979136
حزب الشعب لالصالحالبصرة11ذكرحسنجريماشيمحمدعامتمدن4980136
الحركة المدنیة الوطنیةالبصرة12انثىمحمودعبدهللاعبدالرحمنسوالفعامتمدن4981136
حركة العراق الوطنیةالبصرة13ذكرھارونیاسینطھیاسینعامتمدن4982136
حزب الشعب لالصالحالبصرة14ذكرعبدهللاحماديناصرفائزعامتمدن4983136
الحركة المدنیة الوطنیةالبصرة15ذكرسعدونفرجعبدهللامحمدعامتمدن4984136
حركة العراق الوطنیةالبصرة16انثىرسنساميعادلغیدانعامتمدن4985136
حزب الشعب لالصالحالبصرة17ذكرحنتوشعباسحمیدباسمعامتمدن4986136
حركة العراق الوطنیةالبصرة18ذكرعیسىكریمرحیمعبدالجبارعامتمدن4987136
الحركة المدنیة الوطنیةالبصرة19ذكرصالحھاديصالحعادلعامتمدن4988136
حزب الشعب لالصالحالبصرة20انثىعليمحسنجماللیناعامتمدن4989136
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حركة العراق الوطنیةالبصرة21ذكرجبارحاتمحسینحیدرعامتمدن4990136
حزب الشعب لالصالحالبصرة22ذكرعلقنافعمحمدضیاءعامتمدن4991136
حركة العراق الوطنیةالبصرة23ذكرمحمودعليحمیدعبداالمیرعامتمدن4992136
حزب الشعب لالصالحالبصرة24انثىشلبعبدجمعھاخالصعامتمدن4993136
حركة العراق الوطنیةالبصرةنقص وثیقة 25عامتمدن4994136
حركة العراق الوطنیةالبصرةنقص وثیقة 26عامتمدن4995136
حركة العراق الوطنیةالبصرة27ذكرنظیفجبرلعیبيحسینعامتمدن4996136
حركة العراق الوطنیةالبصرة28انثىسلطانعلينصر هللانضالعامتمدن4997136
حركة العراق الوطنیةالبصرة29ذكرحسنجایدابراھیمخلیلعامتمدن4998136
حزب الشعب لالصالحالبصرة30انثىمھودرمحسنعبدالعباسرشاعامتمدن4999136
الحركة المدنیة الوطنیةالبصرة31ذكرناصرجبارھاديثائرعامتمدن5000136
حركة العراق الوطنیةالبصرةنقص وثیقة32عامتمدن5001136
حزب الشعب لالصالحالبصرة33ذكرواديثجیلحسنعليعامتمدن5002136
حركة العراق الوطنیةالبصرةنقص وثیقة 34عامتمدن5003136
البصرة1ذكرمنصورعبدالواحدسناويیوسفعامحزب ثأر هللا االسالمي5004121
البصرة2ذكرمحسنمھديعبدالعزیزریاضعامحزب ثأر هللا االسالمي5005121
البصرة3ذكرثجیلسالممحمدمحمدعامحزب ثأر هللا االسالمي5006121
البصرة4انثىعبدهللاعبداللطیفعبدالصاحبفادیةعامحزب ثأر هللا االسالمي5007121
البصرة5ذكربدركریمریكانمھديعامحزب ثأر هللا االسالمي5008121
البصرة6ذكرسروطصدامھاشمعامرعامحزب ثأر هللا االسالمي5009121
البصرة7ذكرمنشدمحمدجاسمحسنعامحزب ثأر هللا االسالمي5010121
البصرة8انثىنصیبجابراسماعیلایناسعامحزب ثأر هللا االسالمي5011121
البصرة9ذكرزغیرمحسنصفیريصادقعامحزب ثأر هللا االسالمي5012121
البصرة10ذكرحیدرزیارهغازيكریمعامحزب ثأر هللا االسالمي5013121
البصرة11ذكرعليمحمدجاسبابراھیمعامحزب ثأر هللا االسالمي5014121
البصرة12انثىضمدجبرمحمودزینبعامحزب ثأر هللا االسالمي5015121
البصرة13ذكرادھامعلوانعبدهللاسعودعامحزب ثأر هللا االسالمي5016121
البصرة14ذكرطاھركاظمذیبانخلدونعامحزب ثأر هللا االسالمي5017121
البصرة15ذكرسلمانعیسىاحمدصباحعامحزب ثأر هللا االسالمي5018121
البصرة16انثىبندرعیسىكریمابتسامعامحزب ثأر هللا االسالمي5019121
البصرة17ذكرشھیبعبودصالحجوادعامحزب ثأر هللا االسالمي5020121
البصرة18ذكردھیمخشجوريعذافةجاسمعامحزب ثأر هللا االسالمي5021121
البصرة19ذكرسلطانفرحانتوفیقسلمانعامحزب ثأر هللا االسالمي5022121
البصرة20انثىسالممنخيرضامنالعامحزب ثأر هللا االسالمي5023121
البصرة21ذكرحسنجبارمحسنتحسینعامحزب ثأر هللا االسالمي5024121
البصرة22ذكرمطیلجمحیبسعبدباسمعامحزب ثأر هللا االسالمي5025121
البصرة23ذكرحسینعلوانفرحانحسنعامحزب ثأر هللا االسالمي5026121
البصرة24انثىجمیلساميعادلھیفاءعامحزب ثأر هللا االسالمي5027121
البصرة25ذكركبرعبودفرھودعليعامحزب ثأر هللا االسالمي5028121
البصرة26ذكرعدنانطعمةمحروسقیھلعامحزب ثأر هللا االسالمي5029121
البصرة27ذكرعليحسینمحمدعبدالمنعمعامحزب ثأر هللا االسالمي5030121
البصرة28انثىاسماعیلحسنفالحایسرعامحزب ثأر هللا االسالمي5031121
ائتالف النصرالبصرة1ذكرعليحاشوشحسانعامرعامائتالف النصر5032158
ائتالف النصرالبصرةنقص وثیقة 2عامائتالف النصر5033158
ائتالف النصرالبصرة3ذكرطعمھعبدالغفارعبداالمیراسعدعامائتالف النصر5034158
ائتالف النصرالبصرة4انثىحماديكاظمجوادثورةعامائتالف النصر5035158
ائتالف النصرالبصرة5ذكرشریفعبدالحسینعبدالخالقجبارعامائتالف النصر5036158
ائتالف النصرالبصرة6ذكرمھوسمزعلعبدالزھرةجمالعامائتالف النصر5037158
ائتالف النصرالبصرة7ذكرطاھرسالمعبداالمیرمنتصرعامائتالف النصر5038158
ائتالف النصرالبصرة8ذكرمحیسناحمدموحيتوفیقعامائتالف النصر5039158
ائتالف النصرالبصرةمشمول ٧١٨ في9٢٠/٣/٢٠١٨عامائتالف النصر5040158
ائتالف النصرالبصرة10ذكرسلطانحنشیاسینزاھرعامائتالف النصر5041158
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ائتالف النصرالبصرة11ذكردیواناحمدعبدالزھرةموفقعامائتالف النصر5042158
ائتالف النصرالبصرة12انثىرحیمجودهحامدغادةعامائتالف النصر5043158
ائتالف النصرالبصرة13ذكراحذیةحالوبكاصدسلمانعامائتالف النصر5044158
ائتالف النصرالبصرة14ذكرنجمناصریوسفعقیلعامائتالف النصر5045158
ائتالف النصرالبصرة15انثىعباسجھادفاضلدیناعامائتالف النصر5046158
ائتالف النصرالبصرة16ذكرطاھرحماديشاھینیحیىعامائتالف النصر5047158
ائتالف النصرالبصرة17ذكرسلطانجاسممحمدعبدالھاديعامائتالف النصر5048158
ائتالف النصرالبصرة18ذكرعبدالكریمنایفغالبعبدالطیفعامائتالف النصر5049158
ائتالف النصرالبصرة19ذكرحسنعبودقاسمبراقعامائتالف النصر5050158
ائتالف النصرالبصرةمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-20٢٠١٨عامائتالف النصر5051158
ائتالف النصرالبصرة21انثىحمیدجعفرمجليھیفاءعامائتالف النصر5052158
ائتالف النصرالبصرة22انثىعبدهللاخلیفةخضیراخالصعامائتالف النصر5053158
ائتالف النصرالبصرة23ذكرسفیحمحمدخماسعليعامائتالف النصر5054158
ائتالف النصرالبصرة24ذكركنعانسلمانعبدالدایمثامرعامائتالف النصر5055158
ائتالف النصرالبصرة25انثىفرجمحسنحمیدازھارعامائتالف النصر5056158
ائتالف النصرالبصرة26ذكرمحمدقاسمحسینھاديعامائتالف النصر5057158
ائتالف النصرالبصرة27ذكربندرعیسىبندرعليعامائتالف النصر5058158
ائتالف النصرالبصرة28انثىعریبيعبالرضاعبدعليابرارعامائتالف النصر5059158
ائتالف النصرالبصرة29ذكرمحمودجمعةھاللفاروقعامائتالف النصر5060158
ائتالف النصرالبصرة30ذكردوازهزعیلحمیدجاسمعامائتالف النصر5061158
ائتالف النصرالبصرة31انثىشریفحسنمھودرخدیجةعامائتالف النصر5062158
ائتالف النصرالبصرة32انثىحسینناصرامینظمیاءعامائتالف النصر5063158
ائتالف النصرالبصرة33ذكرعذاريماضيبدرعباسعامائتالف النصر5064158
ائتالف النصرالبصرة34ذكرناصرھاشمامینضیاءعامائتالف النصر5065158
ائتالف النصرالبصرة35ذكررشیدعبدهللاحمیدمشتاقعامائتالف النصر5066158
ائتالف النصرالبصرة36انثىعليسلمانعليسمیرةعامائتالف النصر5067158
ائتالف النصرالبصرة37ذكراحمدمحمدجبرعبدالكریمعامائتالف النصر5068158
ائتالف النصرالبصرة38ذكرمحمدحسنمحمدصادقعامائتالف النصر5069158
ائتالف النصرالبصرة39ذكرشبرعبدالنبيمنوراحسانعامائتالف النصر5070158
ائتالف النصرالبصرة40ذكرالریاحيمحمدعبدالمجیدحسنعامائتالف النصر5071158
ائتالف النصرالبصرة41انثىصالحمھديفالحنادیةعامائتالف النصر5072158
ائتالف النصرالبصرة42ذكرمھديمعتوكطھاسماعیلعامائتالف النصر5073158
ائتالف النصرالبصرة43ذكرسلمانعباديسلمانعبدهللاعامائتالف النصر5074158
ائتالف النصرالبصرة44ذكرسدخانھاديعباسماجدعامائتالف النصر5075158
ائتالف النصرالبصرة45انثىمنھیرفرحانتمیمبتولعامائتالف النصر5076158
ائتالف النصرالبصرة46انثىعباسحسنیاسینابتسامعامائتالف النصر5077158
ائتالف النصرالبصرة47ذكرشریفعبودفریدعليعامائتالف النصر5078158
ائتالف النصرالبصرة48ذكرمحمدحسنكیلوضیاءعامائتالف النصر5079158
ائتالف النصرالبصرة49انثىصبیحعبدالرزاقغالبمیادةعامائتالف النصر5080158
ائتالف النصرالبصرة50ذكرعریبيحمدانجبارخالدعامائتالف النصر5081158
منظمة بدرالبصرة1ذكرعليحسنكاظمحسنعامةتحالف الفتح5082109
كتلة منتصرونالبصرة2ذكرمطلكجاسمحسنفالحعامةتحالف الفتح5083109
تجمع العدالة والوحدةالبصرة3ذكرعليجاسمحسینعامرعامةتحالف الفتح5084109
منظمة بدرالبصرة4انثىمشتتفیصلابراھیممیثاقعامةتحالف الفتح5085109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة5ذكرمرزوقسعیدمحسنفراتعامةتحالف الفتح5086109
حركة الصادقونالبصرة6ذكرحسینكاظمعوادعديعامةتحالف الفتح5087109
التجمع الشعبي المستقلالبصرة7ذكرطعمةحمیدكاظمامجدعامةتحالف الفتح5088109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة8انثىطاھرعباسعبدالزھرةعھودعامةتحالف الفتح5089109
منظمة بدرالبصرة9ذكرمكلفخزعلكریممرتضىعامةتحالف الفتح5090109
كتلة منتصرونالبصرة10انثىسعدصیاحعبدانتظارعامةتحالف الفتح5091109
الحركة االسالمیة في العراقالبصرة11ذكرنفسربیعثجیلاحمدعامةتحالف الفتح5092109
حزب مھنیین لالعمارالبصرة12ذكرصالححسینعلياحمدعامةتحالف الفتح5093109
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حركة الجھاد والبناءالبصرة13ذكركشیشعبدالحسینعبدعليواثقعامةتحالف الفتح5094109
منظمة بدرالبصرة14ذكرمحیسنمفتنصدامجھادعامةتحالف الفتح5095109
حزب الطلیعة االسالميالبصرة15ذكرعبداالماممطرشاليفوزيعامةتحالف الفتح5096109
منظمة بدرالبصرة16انثىعلواشفریحعبدزكیةعامةتحالف الفتح5097109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة17ذكرعمارهمھديیوسفعبدالكریمعامةتحالف الفتح5098109
حركة الصدق والعطاءالبصرة18ذكرطلیعجوالنرشمایمنعامةتحالف الفتح5099109
منظمة بدرالبصرة19ذكرحمامةنصیفعبداالمیرصالحعامةتحالف الفتح5100109
حركة الصادقونالبصرة20ذكرمحمدجاسمیوسفعبدالكریمعامةتحالف الفتح5101109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة21انثىعذیرصباحشویشمنوةعامةتحالف الفتح5102109
منظمة بدرالبصرة22ذكرظاھرخریبطعبودشایععامةتحالف الفتح5103109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة23ذكرعباسعدايمحسنقاسمعامةتحالف الفتح5104109
منظمة بدرالبصرة24انثىابراھیمحسنعبدالوھابنوریةعامةتحالف الفتح5105109
حركة الصادقونالبصرة25انثىحمودمحیلجخیورمنىعامةتحالف الفتح5106109
منظمة بدرالبصرة26ذكرابوالھیلحنونكاملمحمدعامةتحالف الفتح5107109
منظمة بدرالبصرة27ذكرمحسنباقرراضيباقرعامةتحالف الفتح5108109
تجمع الشعبي المستقلالبصرة28انثىشنتھسعدونعبدااللھماجدة عامةتحالف الفتح5109109
تجمع كفى صرخة للتغییرالبصرة29ذكرحمیديحمیدمحمدعليعامةتحالف الفتح5110109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة30ذكررشمعبدالرضاحسنماجدعامةتحالف الفتح5111109
منظمة بدرالبصرة31ذكرعیسىخضیرجاسممحمدعامةتحالف الفتح5112109
منظمة بدرالبصرة32ذكرعبودصابرراجحوسامعامةتحالف الفتح5113109
منظمة بدرالبصرة33ذكرعبدهللانجمطعانمحمودعامةتحالف الفتح5114109
التجمع الشعبي المستقلالبصرة34ذكرجعفرخضرمجیدعالءعامةتحالف الفتح5115109
منظمة بدرالبصرة35ذكرغانمخضیرعبدهللاعبدالرضاعامةتحالف الفتح5116109
تجمع العدالة والوحدةالبصرة36انثىحسنقاسمعليثناءعامةتحالف الفتح5117109
منظمة بدرالبصرة37ذكرعبدالحسینجودةحمیدحازمعامةتحالف الفتح5118109
حركة ١٥ شعبان االسالمیةالبصرة38ذكرعلوانجبارمكيعبدهللاعامةتحالف الفتح5119109
منظمة بدرالبصرة39ذكرطھمزعلصادقعبدالباسطعامةتحالف الفتح5120109
كتلة منتصرونالبصرة40انثىعليیاسینعبدالجبارجنانعامةتحالف الفتح5121109
حزب الطلیعة االسالميالبصرة41ذكرمحمدعليحسنمالكعامةتحالف الفتح5122109
منظمة بدرالبصرة42ذكرعبدالشیخمزیدحسیناحمدعامةتحالف الفتح5123109
الحركة االسالمیة في العراقالبصرة43انثىجاسمابراھیمخلیلھناديعامةتحالف الفتح5124109
التجمع الشعبي المستقلالبصرة44انثىحسنیوسفحسنانتصارعامةتحالف الفتح5125109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالبصرة45ذكرمزبانعبدالعاليحمیدعبدالعاليعامةتحالف الفتح5126109
منظمة بدرالبصرة46ذكربدرمحسنفارسناظمعامةتحالف الفتح5127109
تجمع العدالة والوحدةالبصرة47ذكرحسنطاھرحسنیاسینعامةتحالف الفتح5128109
حزب الطلیعة االسالميالبصرة48انثىحمیدخصافحمیدزینبعامةتحالف الفتح5129109
حزب المھنیین لالعمارالبصرة49انثىمحمداحمدعبدالحسینوفیقةعامةتحالف الفتح5130109
حركة الصدق والعطاءالبصرة50انثىعذابجماليانیسیاسمینعامةتحالف الفتح5131109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالمثنى1ذكرجوادھاشممسلمحاكمالعامھتحالف الفتح5132109
منظمة بدرالمثنى2ذكرحسنفنغشلفتھعليالعامھتحالف الفتح5133109
الحركة االسالمیةالمثنى3ذكرعبدحبیبحسینایادالعامھتحالف الفتح5134109
حركة الصادقونالمثنى4انثىعتوجمحسنكریماشواقالعامھتحالف الفتح5135109
منظمة بدرالمثنى5ذكرشعالنراجوجحاتمعديالعامھتحالف الفتح5136109
التجمع الشعبي المستقلالمثنى6ذكرجبرعیسىكاطعخزعلالعامھتحالف الفتح5137109
حركة الجھاد والبناءالمثنى7ذكرال ورهعالجمحمدعبدالحسینالعامھتحالف الفتح5138109
منظمة بدرالمثنى8انثىدایسطعیمةرحیمزینبالعامھتحالف الفتح5139109
منظمة العمل االسالمي العراقيالمثنى9ذكرعطاربشیترسمصائبالعامھتحالف الفتح5140109
منظمة بدرالمثنى10ذكرمحمدحسینرسولیوسفالعامھتحالف الفتح5141109
حركة الصدق والعطاءالمثنى11ذكرمشكوروعدطھمازقاسمالعامھتحالف الفتح5142109
المجلس االعلى االسالمي العراقيالمثنى12انثىمحمدحسنشاللاخالصالعامھتحالف الفتح5143109
تجمع عراق المستقبلالمثنىنقص اضبارة13العامھتحالف الفتح5144109
حركة ١٥ شعبان االسالمیةالمثنى14انثىشاللخضیرعباديمریم العامھتحالف الفتح5145109
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منظمة بدردیالى1ذكرحسینناصرجاسمحسینالعامھتحالف الفتح5146109
منظمة بدردیالى2ذكراحمدمھديعليھمامالعامھتحالف الفتح5147109
حركة الصادقوندیالى3ذكراسماعیلابراھیمعدنانعديالعامھتحالف الفتح5148109
منظمة بدردیالى4انثىصالحمھديصالحمنىالعامھتحالف الفتح5149109
الحركھ االسالمیة في العراقدیالى5ذكرمحسنعبدهللا ریسانمكيالعامھتحالف الفتح5150109
تجمع العدالةدیالى6ذكرعباسعبدمسلمخضرالعامھتحالف الفتح5151109
التجمع الشعبي االسالميدیالى7ذكرعباسعليوليصالحالعامھتحالف الفتح5152109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى8انثىعبدحمدفائقكوثرالعامھتحالف الفتح5153109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى9ذكرعنیزكایمعباسفضل هللالعامھتحالف الفتح5154109
منظمة بدردیالى10ذكرفرجمحمدجاسمنصیفالعامھتحالف الفتح5155109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى11ذكرعزاويمحمدسمیرعمارالعامھتحالف الفتح5156109
حركة الصادقوندیالى12انثىوھیبیوسفعبدالوھابانوارالعامھتحالف الفتح5157109
حركة الجھاد والبناءدیالى13ذكرعباسمھديستارواديالعامھتحالف الفتح5158109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى14ذكرمخیبرمحمدطھلؤي العامھتحالف الفتح5159109
منظمة بدردیالى15ذكرمرادعلي بیكعزیزشیركوالعامھتحالف الفتح5160109
الحركھ االسالمیة في العراقدیالى16انثىاحمدعبدالرزاقعبدالوھابھندالعامھتحالف الفتح5161109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى17ذكرسعیدعليحسینصالحالعامھتحالف الفتح5162109
منظمة بدردیالى18ذكرلطیفحمدكاظمجوادالعامھتحالف الفتح5163109
منظمة بدردیالىنقص وثیقة 19العامھتحالف الفتح5164109
تجمع العدالةدیالى20انثىطاھرطاھرمحمودفاطمةالعامھتحالف الفتح5165109
منظمة بدردیالى21ذكرقادروھابسلیمانحسنالعامھتحالف الفتح5166109
التجمع الشعبي االسالميدیالى22ذكرخشانجوادعبد حاتمالعامھتحالف الفتح5167109
منظمة بدردیالى23ذكرجواداسماعیلیوسفایوبالعامھتحالف الفتح5168109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى24انثىاحمدعبدالمجیدجمالنورالعامھتحالف الفتح5169109
تجمع العدالةو والوحدةدیالى25ذكرحسینداودعبدالكریمحاتمالعامھتحالف الفتح5170109
منظمة بدردیالىنقص اضبارة26العامھتحالف الفتح5171109
منظمة بدردیالى27ذكرحبیبجمعةكاملاحمدالعامھتحالف الفتح5172109
المجلس االعلى االسالمي العراقيدیالى28انثىموسىعبدالكریمجبارزینة العامھتحالف الفتح5173109
تجمع عراق المستقبلكربالء1ذكرعزوزمطلبمھديصالحعامة تحالف الفتح5174109
حركة الصدق والعطاءكربالء2ذكرعباسمحمدعليحسینعامة تحالف الفتح5175109
منظمة بدركربالء3ذكرھاشمیاسینعباسحامدعامة تحالف الفتح5176109
الحركة االسالمیة في العراقكربالء4ذكرطالبعبدالعزیزتركيفراسعامة تحالف الفتح5177109
التجمع الشعبي المستقلكربالء5ذكرمركبلطیفحسینضیاءعامة تحالف الفتح5178109
حزب الطلیعة االسالميكربالء6ذكرعباسزیادخلیفیحیىعامة تحالف الفتح5179109
حركة الصادقونكربالء7ذكرمھديمحمدجاسمعبدالمھديعامة تحالف الفتح5180109
حزب المھنیین لالعماركربالء8انثىجابرعبدحسینھاشمابتسامعامة تحالف الفتح5181109
المجلس االعلى االسالمي العراقيكربالء9ذكرحماديمحيموسىثامرعامة تحالف الفتح5182109
منظمة بدركربالء10انثىزیبقسدخانجعفرنھاعامة تحالف الفتح5183109
حركة الجھاد والبناءكربالء11ذكرفزعجندیلموحانعليعامة تحالف الفتح5184109
كتلة منتصرونكربالء12انثىناصرحمیدنافعاسراءعامة تحالف الفتح5185109
منظمة بدركربالء13ذكراحمدعیسىعادلذوالفقارعامة تحالف الفتح5186109
المجلس االعلى االسالمي العراقيكربالء14ذكراخورزنةعبیسخضیرمحمدعامة تحالف الفتح5187109
منظمة بدركربالء15ذكرحبیبمھديصافيستارعامة تحالف الفتح5188109
تجمع العدالة والوحدةكربالء16انثىكاظمخضیریاسفضیلةعامة تحالف الفتح5189109
كتلة الوفاء والتغییركربالء17ذكرمحسنمھديفاضلعباسعامة تحالف الفتح5190109
منظمة العمل االسالمي العراقیةكربالء18ذكرمحمدكاظمجواداحمدعامة تحالف الفتح5191109
المجلس االعلى االسالمي العراقيكربالء19ذكرمحمدجودةھاشمعایدعامة تحالف الفتح5192109
حركة الصادقونكربالء20انثىعلوانحسنفلیحلیلىعامة تحالف الفتح5193109
حزب الطلیعة االسالميكربالء21انثىعبدالحسنعباسعبدهللاحوراءعامة تحالف الفتح5194109
تجمع عراق المستقبلكربالء22انثىجعفراحمدحسنھیامعامة تحالف الفتح5195109
منظمة بدراالنبار1ذكرمكلدمرعيیاسینمحمودعامةتحالف الفتح5196109
منظمة بدراالنبار2ذكرفیاضحماديخلفمحمدعامةتحالف الفتح5197109
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منظمة بدراالنبار3ذكراحمدصالحعوادعمر عامةتحالف الفتح5198109
منظمة بدراالنبار4انثىمروحعليحسینرناعامةتحالف الفتح5199109
منظمة بدراالنبار5ذكردلفعليمطرخلف عامةتحالف الفتح5200109
منظمة بدراالنبار6ذكرعليعرسانھاللمحمدعامةتحالف الفتح5201109
منظمة بدراالنبار7ذكرعليفرحانمحمودبھاءعامةتحالف الفتح5202109
بغداد1ذكرمحمدباقرعبد الرضاعبدالحسین عامتیار الحكمة الوطني5203118
بغداد2ذكرخماطعبدالموحانجاسمعامتیار الحكمة الوطني5204118
بغداد3ذكرسالمحمدانسادرسعدعامتیار الحكمة الوطني5205118
بغداد4انثىعليجوادعبدالزھرةانسجام عامتیار الحكمة الوطني5206118
بغداد5ذكرحالينادرجبارسعدون عامتیار الحكمة الوطني5207118
بغداد6ذكرداخلالزمجبیرعليعامتیار الحكمة الوطني5208118
بغداد7ذكرخلیفةمحمدجاسمعلي عامتیار الحكمة الوطني5209118
بغداد8انثىمشیتمثنىمحمدھدىعامتیار الحكمة الوطني5210118
بغداد9ذكرسرمدحماديثامرسعدون عامتیار الحكمة الوطني5211118
بغداد10ذكرخماسمحمدجاسممحمدعامتیار الحكمة الوطني5212118
بغداد11ذكرمحمودجباراسماعیلقیسعامتیار الحكمة الوطني5213118
بغداد12انثىعليثجیلسالماحالمعامتیار الحكمة الوطني5214118
بغداد13ذكرفھدمھاويمذخورمحمدعامتیار الحكمة الوطني5215118
بغداد14ذكرونسكشاشبریسمھاشمعامتیار الحكمة الوطني5216118
بغداد15ذكرحنضلشذرحسینمحمدعامتیار الحكمة الوطني5217118
بغداد16انثىبدرمحسنجلیلھدىعامتیار الحكمة الوطني5218118
بغداد17ذكرجبرحسنقحطاننزارعامتیار الحكمة الوطني5219118
بغداد18ذكرصبحيناصرعليحسینعامتیار الحكمة الوطني5220118
بغداد19ذكرمغیرفارسطالبفارسعامتیار الحكمة الوطني5221118
بغداد20انثىعليسیدمحسنفاطمةعامتیار الحكمة الوطني5222118
بغداد21ذكرھیجلناصرعیسىمحمد عامتیار الحكمة الوطني5223118
بغداد22ذكرعلیويعسكرمزبانعباسعامتیار الحكمة الوطني5224118
بغداد23ذكرمساعدواحدسلوميساميعامتیار الحكمة الوطني5225118
بغداد24انثىحنضلحمزهعیسىسحرعامتیار الحكمة الوطني5226118
بغداد25ذكرجابرمھديقاسمعالءعامتیار الحكمة الوطني5227118
بغداد26ذكرملوحسلمانطعمةمنخيعامتیار الحكمة الوطني5228118
بغداد27ذكرطارشمولىنعمةعالويعامتیار الحكمة الوطني5229118
بغداد28انثىمحمدمجیدحمیدمنالعامتیار الحكمة الوطني5230118
بغداد29ذكرھزاعنصرهللاحسنرشیدعامتیار الحكمة الوطني5231118
بغداد30ذكررستمحسنكاظماسالمعامتیار الحكمة الوطني5232118
بغداد31ذكرحبیبدرھشحسنطالبعامتیار الحكمة الوطني5233118
بغداد32انثىكایدجمیلحافظرضابعامتیار الحكمة الوطني5234118
بغداد33ذكرمحمدعبدالحسنفلیحعبدهللاعامتیار الحكمة الوطني5235118
بغداد34ذكرسلمانكاظمجاسمصادقعامتیار الحكمة الوطني5236118
بغداد35ذكرجبرحسینعليقیس عامتیار الحكمة الوطني5237118
بغداد36انثىعامرحمدانیوسفمارب عامتیار الحكمة الوطني5238118
بغداد37ذكردھشعباسحسینعليعامتیار الحكمة الوطني5239118
بغداد38انثىریكانشاكرمحمودعبیرعامتیار الحكمة الوطني5240118
بغداد39ذكرعجیلنعمةوحیدریاضعامتیار الحكمة الوطني5241118
بغداد40انثىعجودحسینلطیفاعتمادعامتیار الحكمة الوطني5242118
بغداد41ذكرلفتةلعیبيكریمعديعامتیار الحكمة الوطني5243118
بغداد42ذكرحمدمجیدكاظمامجدعامتیار الحكمة الوطني5244118
بغداد43ذكركرلوشعبدالسادةجاسمحمیدعامتیار الحكمة الوطني5245118
بغداد44انثىفنجانعبدالواحدكمر نضالعامتیار الحكمة الوطني5246118
بغداد45ذكررسولعبدالحسینكاظمعبداالمیرعامتیار الحكمة الوطني5247118
بغداد46ذكرخلفغضبمحمدعبدالزھرةعامتیار الحكمة الوطني5248118
بغداد47ذكررھیفعبددرعصباحعامتیار الحكمة الوطني5249118
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بغداد48انثىحمدھانيقاسمایمانعامتیار الحكمة الوطني5250118
بغداد49ذكرعليفیصلزكيماھرعامتیار الحكمة الوطني5251118
بغداد50ذكرعليجبرعبدالرضاحیدرعامتیار الحكمة الوطني5252118
بغداد51ذكرحمودعباسشاللمحمدعامتیار الحكمة الوطني5253118
بغداد52انثىمصلحعليموفقاكرامعامتیار الحكمة الوطني5254118
بغداد53ذكرعباسكنبارعليحسین عامتیار الحكمة الوطني5255118
بغداد54ذكرمحیبسحمیديجبرمؤید عامتیار الحكمة الوطني5256118
بغداد55ذكرعبدهللاعباسفیصلرعدعامتیار الحكمة الوطني5257118
بغداد56انثىعكارحنوننوريحنانعامتیار الحكمة الوطني5258118
بغداد57ذكرمحمدجوادسلطانموسى عامتیار الحكمة الوطني5259118
بغداد58ذكرطعمھعباسخضیرموفقعامتیار الحكمة الوطني5260118
بغداد59ذكرمناويسلمانكاظممھندعامتیار الحكمة الوطني5261118
بغداد60انثىجعفررضامحمدندى عامتیار الحكمة الوطني5262118
بغداد61ذكرعليیونسرحیمثائرعامتیار الحكمة الوطني5263118
بغداد62ذكرعیسىخضیرعبدعلياحمدعامتیار الحكمة الوطني5264118
بغداد63ذكرغضیبحسینكریمسعدعامتیار الحكمة الوطني5265118
بغداد64انثىنحومیذابحسناملعامتیار الحكمة الوطني5266118
بغداد65ذكرعزیزعبیدسلمانسعدعامتیار الحكمة الوطني5267118
بغداد66ذكرلویعفرحانحسینعزالدینعامتیار الحكمة الوطني5268118
بغداد67ذكرمحمدحسینكاظمقاسمعامتیار الحكمة الوطني5269118
بغداد68انثىشطبحمیدسعیدیسرىعامتیار الحكمة الوطني5270118
بغداد69ذكرروضانحسینعليخالد عامتیار الحكمة الوطني5271118
بغداد70ذكرمحمدجاسممحمدقاسمعامتیار الحكمة الوطني5272118
بغداد71ذكرزین العابدینحبیبعبداالمیرفاضلعامتیار الحكمة الوطني5273118
بغداد72ذكرعليمیرابراھیمایسرعامتیار الحكمة الوطني5274118
بغداد73ذكرخلفمزھرمحمدریاضعامتیار الحكمة الوطني5275118
بغداد74ذكرعبداالحدسلوميفرجماجدعامتیار الحكمة الوطني5276118
بغداد75ذكررسنواديجاسمكاظم عامتیار الحكمة الوطني5277118
بغداد76انثىرشیدكریمكاملثامرةعامتیار الحكمة الوطني5278118
بغداد77ذكرعليتومایةعبدسالمعامتیار الحكمة الوطني5279118
بغداد78ذكرمجیدحمیدمحمودفكرتعامتیار الحكمة الوطني5280118
بغداد79ذكرمصخيمحسنشاللحبیبعامتیار الحكمة الوطني5281118
بغداد80انثىعبدالوھابعبدالقادرساميفاطمةعامتیار الحكمة الوطني5282118
بغداد81ذكرعویضعبدالخانمشكورحیدرعامتیار الحكمة الوطني5283118
بغداد82ذكرعبودشافيھیالقادرعامتیار الحكمة الوطني5284118
بغداد83ذكروليحواسنعمةمالك عامتیار الحكمة الوطني5285118
بغداد84انثىحویزاويالزمجبارندى عامتیار الحكمة الوطني5286118
بغداد85ذكرعبدرماحعبدجمیلعامتیار الحكمة الوطني5287118
بغداد86ذكرحمودجاسمحموديعالءعامتیار الحكمة الوطني5288118
بغداد87ذكرخشانلفتةحمید ذوالفقارعامتیار الحكمة الوطني5289118
بغداد88انثىعليعطیةحسنخلودعامتیار الحكمة الوطني5290118
بغداد89ذكربریسمخلیلمطیرعليعامتیار الحكمة الوطني5291118
بغداد90ذكرسویدانكزارساميمصطفىعامتیار الحكمة الوطني5292118
بغداد91ذكرحبیبحسینیاسرایھاب عامتیار الحكمة الوطني5293118
بغداد92انثىحسنحاتمموحانسھاد  عامتیار الحكمة الوطني5294118
بغداد93ذكرعليسلمانعبدالحسینعدنانعامتیار الحكمة الوطني5295118
بغداد94ذكرعبد الغفورفخريغازيمحمدعامتیار الحكمة الوطني5296118
بغداد95ذكرسلمانعبد النبيستارقتیبةعامتیار الحكمة الوطني5297118
بغداد96ذكرعودةداودسلمانوسنعامتیار الحكمة الوطني5298118
بغداد97ذكركاظمعبدالھاديمحسنیاسینعامتیار الحكمة الوطني5299118
بغداد98انثىحسونعمرانتایھحالعامتیار الحكمة الوطني5300118
بغداد99ذكركاظمعلكمحمدخالد عامتیار الحكمة الوطني5301118
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بغداد100انثىھاديمحمدعالءودادعامتیار الحكمة الوطني5302118
بغداد101ذكرھاللعبدرسنمحمد عامتیار الحكمة الوطني5303118
بغداد102ذكرمجیدعبدالواحدخضراحمدعامتیار الحكمة الوطني5304118
بغداد103ذكركباشيلعیبيجاويغالبعامتیار الحكمة الوطني5305118
بغداد104انثىمحسننعمھعبدامنةعامتیار الحكمة الوطني5306118
بغداد105ذكركاظمجوادعبدعليمحمدعامتیار الحكمة الوطني5307118
بغداد106ذكراحمدمحمدعیسىھشمتعامتیار الحكمة الوطني5308118
بغداد107ذكرمحیسنعليھاديحسنعامتیار الحكمة الوطني5309118
بغداد108انثىصالحاحمدشنتھالھامعامتیار الحكمة الوطني5310118
بغداد109ذكرفضلعليحسینبسامعامتیار الحكمة الوطني5311118
بغداد110ذكرمحمدحافظحسینعليعامتیار الحكمة الوطني5312118
بغداد111ذكرفراديزاملمزھرعمرعامتیار الحكمة الوطني5313118
بغداد112انثىحاتمعثمانعبد الخالقنبأعامتیار الحكمة الوطني5314118
بغداد113ذكرحمودعبدهللاعلياكرمعامتیار الحكمة الوطني5315118
بغداد114ذكرطاھرجاسمسالممنعمعامتیار الحكمة الوطني5316118
بغداد115ذكرغازيحسنلعیبيحسنعامتیار الحكمة الوطني5317118
بغداد116انثىموسىفالحموحاننھىعامتیار الحكمة الوطني5318118
بغداد117ذكرمحينعمةحلوجاسمعامتیار الحكمة الوطني5319118
بغداد118ذكرفحلحمزهعمرانمحمدعامتیار الحكمة الوطني5320118
بغداد119ذكرمحمدطاھرسلمانجوادعامتیار الحكمة الوطني5321118
بغداد120انثىحریشيعبدتاريامالعامتیار الحكمة الوطني5322118
بغداد121ذكرحسینمصطفىحسینمحمودعامتیار الحكمة الوطني5323118
بغداد122ذكرفرحانحسنعليسعد عامتیار الحكمة الوطني5324118
بغداد123ذكرخنجرمحمودجبرجعفرعامتیار الحكمة الوطني5325118
بغداد124انثىمھديعباسعليھبةعامتیار الحكمة الوطني5326118
بغداد125ذكرحسنموزانكاظماحمدعامتیار الحكمة الوطني5327118
بغداد126ذكرخمیسكاظمطالباحمدعامتیار الحكمة الوطني5328118
بغداد127ذكرحسینمحمداحمدایادعامتیار الحكمة الوطني5329118
بغداد128انثىزویرجیجانداودميعامتیار الحكمة الوطني5330118
بغداد129ذكرھاديصبريجاسملؤيعامتیار الحكمة الوطني5331118
بغداد130انثىمصطفىرشیدمجیدشرمینعامتیار الحكمة الوطني5332118
بغداد131ذكرحسنمحمدابراھیمعمادعامتیار الحكمة الوطني5333118
بغداد132انثىعليمحمدحسینرغدعامتیار الحكمة الوطني5334118
بغداد133ذكرشاليزغیرفرحانلؤيعامتیار الحكمة الوطني5335118
بغدادامن وطني134عامتیار الحكمة الوطني5336118
بغداد135ذكركاظمعباسجعفرصادقعامتیار الحكمة الوطني5337118
بغداد136انثىفرصجبارجاسمعالیة عامتیار الحكمة الوطني5338118
بغداد137ذكرعليمشرفحسینمحمدعامتیار الحكمة الوطني5339118
بغداد138ذكرخالويعليمطرحیدرعامتیار الحكمة الوطني5340118
ائتالف النصردھوك1ذكررشیدتوفیق ناصرعامةائتالف النصر5341158
ائتالف النصردھوك2ذكراسماعیلمحمدعابدشیركوعامةائتالف النصر5342158
ائتالف النصردھوك3انثىاالتروشيحسنعبدالسالمروشنعامةائتالف النصر5343158
ائتالف النصردھوك4ذكرمحمدطاھرانورمحمدمعصومانورعامةائتالف النصر5344158
ائتالف النصردھوك5ذكراحمدمحمدامینحسینفادیةعامةائتالف النصر5345158
ائتالف النصردھوك6ذكرعبدالقادرسعیدعليعمرعامةائتالف النصر5346158
دھوك1ذكرسیدومحمداحمدجمالعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5347175
دھوك2ذكرمحمدخلیفھعبدالمغیثبھاء الدینعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5348175
دھوك3انثىكوجريحسناحمدبیانعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5349175
دھوك4ذكرقادرجمعھادریسماجدعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5350175
دھوك5ذكریونسسلیمفتاحرمضانعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5351175
دھوك6انثىحسینامیننصر افراحعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5352175
دھوك7انثىعمرقادرعمرسھامعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5353175
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دھوك8ذكرشینوعبد هللاجاسمرشیدعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5354175
دھوك9ذكرمحمدیوسفیاسیندلدارعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5355175
دھوك10ذكرمحمد طاھرعبید هللاصالح الدینمحمدطاھرعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5356175
دھوك11ذكرسعدينعمانعليرشیدعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5357175
دھوك12ذكراسكندرفیزياسعدفیزيعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5358175
دھوك13ذكرصالحمجیدصابرنوزادعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5359175
دھوك14ذكرمحمودحمیدجمالزیانعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5360175
دھوك15ذكرسلیمعبد الرحمنسلیمصادقعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5361175
دھوك16ذكرمحمدعبد هللاجعفرسكفانعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5362175
دھوك17ذكرمسیحابروجلبيعجیلعامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني5363175
دھوك1ذكرحسنمحسنسلیمانزیرفانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5364153
دھوك2ذكرشاللمعروفصدیقسالمعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5365153
دھوك3ذكرخالدعكیدخالدعامرعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5366153
دھوك4انثىعمرمحمد سعیدعليعزیزةعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5367153
دھوك5ذكرعليعبوعمرھسنعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5368153
دھوك6ذكرصادقابراھیمرمضانامیرعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5369153
دھوك7ذكرعبد الرحمنحاجيعليبختیارعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5370153
دھوك8انثىمحمدمحمدرشیدناریمانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5371153
دھوك9ذكرمصطفىمحمدحسنسمیرعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5372153
دھوك10ذكرعثمانحاجيشمدینمھديعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5373153
دھوك11ذكرمیرزاعمرادمجمیلعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5374153
دھوك12انثىعیسىموسىعیسىوجدانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5375153
دھوك13ذكرمحمدیونسحسنجاللعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5376153
دھوك14ذكرعثمانعزومرزاسربستعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5377153
دھوك15ذكرمصطفىطاھرمحمدعمرعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5378153
دھوك16انثىاسماعیلحسناسماعیلنبیلةعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5379153
دھوك17ذكرمحمدسلیمانمجیدعصمتعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5380153
دھوك18ذكرعثمانقاسمطاھرسلیمانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5381153
دھوك19انثىمحمداحمدخالدسورانعامةالتحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالة5382153
دھوك1انثىعبد القادرعبد الخالقصبريفیانعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5383184
دھوك2ذكرسلیمانیاسینسلیماناحمدعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5384184
دھوك3ذكرعبد هللامحمدطیبدیارعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5385184
دھوك4ذكردیوالىسعیدطاھربیارعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5386184
دھوك5انثىسفررمضانحسنشبال عامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5387184
دھوك6ذكرعمرعليسلیمانعبدالرحمنعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5388184
دھوك7ذكرعمرمحمدعمرعبدالرحمنعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5389184
دھوك8ذكرعبد الحمیدیوسفحسنفاخرعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5390184
دھوك9انثىطھ عبد هللاثامرشیالنعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5391184
دھوك10ذكرمیكائیلحسینرمضانغازيعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5392184
دھوك11ذكرحمان خان افدلقادرخلیل عامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5393184
دھوك12ذكررسولمحمد امینعليعمرعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5394184
دھوك13انثىخلیلیزدینعليروناكعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5395184
دھوك14ذكرعليابراھیمرمضاننوري عامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5396184
دھوك15ذكرطاھرفریقلزكینھندرینعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5397184
دھوك16ذكرعمرمحمدزین العابدینشوكتعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5398184
دھوك17انثىحامدمیكائیلصدیقھیفاءعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5399184
دھوك18ذكرعبد القادرعليحسنتحسینعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5400184
دھوك19ذكرعليمحمد صالحناجيارامعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5401184
دھوك20انثىمحمدصدیقمحمدامینةعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5402184
دھوك21انثىمحمدحاجيفرھاددالیاعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5403184
دھوك22انثىمرادشیخومحمدوصفیةعامةالحزب الدیمقراطي الكوردستاني5404184
دھوك1ذكرمصطفىنبي محمدكامیرانعامةحراك الجیل الجدید5405120
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دھوكشاغر2عامةحراك الجیل الجدید5406120
دھوك3انثىسلطانصالحابراھیم نسرینعامةحراك الجیل الجدید5407120
دھوك4انثىیوسفعبد الكریملقمانجوانعامةحراك الجیل الجدید5408120
دھوك5ذكرمجدیناحمدمصطفىطھعامةحراك الجیل الجدید5409120
دھوك6ذكرتیليطاھرمحمداركانعامةحراك الجیل الجدید5410120
دھوك1ذكربایزیدعتوصالحبایزیدعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5411170
دھوك2انثىیونسذنونیاسینفیانعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5412170
دھوك3ذكرمحمدفخريعليقھارعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5413170
دھوك4ذكرحسنحسینعبد هللاعبدالباسطعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5414170
دھوك1ذكرنعمانعزت اشرفھندرینعامةكوران (التغییر)5415142
دھوك2ذكرموسىسعیدیاسینعبدالواحدعامةكوران (التغییر)5416142
دھوك3ذكرعبد الرحیمعبد الرحمنشكريعبدالرحمنعامةكوران (التغییر)5417142
دھوك4انثىاحمدابراھیمنایفسحرعامةكوران (التغییر)5418142
دھوك1ذكرعمرعبد الكریمعمرسوارعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق5419104
دھوك2ذكرسموعبد الواحدجمالعامرعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق5420104
دھوك3انثىاحمدمحمد عليخالدزیتونعامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة /العراق5421104
دھوك1ذكرمال عمررشید محمد سعیدھاشمعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5422162
دھوك2ذكرعمرعمرمحمد صالحاسالمعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5423162
دھوك3ذكرنجممحمدجانكیراراسعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5424162
دھوك4انثىرشاشحسینحمیدشرینعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5425162
دھوك5ذكرحجيناصركریتناصرعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5426162
دھوك6ذكرناصررشیومحمد عليصبريعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5427162
دھوك7ذكردیواليسعیدطاھركمالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5428162
دھوك8انثىعبد هللامحمد شریفشمس الدینغربتعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5429162
دھوك9ذكرحارسحسینصدقيریكانعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5430162
دھوك10ذكرمحمداحمدلطیفاحمدعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5431162
دھوك11ذكرمصطفىفائق فیصل مھندعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5432162
دھوك12انثىیاسینصالحمحمد طاھرشلوفھعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5433162
دھوك13ذكرمحمدفقياحمدمھديعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5434162
دھوك14ذكریاسینامینمحمدمحمدعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5435162
دھوك15ذكرابراھیمعبد هللاخلیلابراھیمعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5436162
دھوك16انثىعبد هللامجیدفھميدلفینعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5437162
دھوك17ذكرمحمدسلیماناحمدكامرانعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5438162
دھوك18ذكرعلي احمدعبد الحمیدازادعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5439162
دھوك19ذكرسلیمانطاھرعبد القادرمعصومعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5440162
دھوك20انثىبیرموسعبد الرحمنمحمدجیمنعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5441162
دھوك21ذكرعبديجمیلعبديسعیدعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5442162
دھوك22ذكرحسنمصطفىعليخالدعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني5443162
منظمة بدربغداد1ذكرحمدعبد هللافرحانھاديعامھتحالف الفتح5444109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد2ذكرحموديعبد المجیدباقرھمامعامھتحالف الفتح5445109
الحركة االسالمیة في العراقبغداد3ذكرمحمدصابرجاسماحمدعامھتحالف الفتح5446109
التجمع الشعبي المستقلبغداد4ذكریوسفیاسینحسنفالحعامھتحالف الفتح5447109
حركة الصادقونبغداد5ذكرجبرعباسسالمحسنعامھتحالف الفتح5448109
منظمة بدربغداد6ذكرالمالایوبعبد الوھابخالدعامھتحالف الفتح5449109
منظمة بدربغداد7ذكرصنكورعیالنیونسعبدالكریمعامھتحالف الفتح5450109
تجمع العراق المستقبلبغداد8ذكرعليمحمدابراھیمعامھتحالف الفتح5451109
حزب الطلیعة االسالميبغداد9ذكرعمارثوینيعباسخضیرعامھتحالف الفتح5452109
حزب المھنیین لالعماربغداد10ذكرغاليخلفصاحبمحمدعامھتحالف الفتح5453109
كتلة منتصرونبغداد11ذكردریعجابرعليمھديعامھتحالف الفتح5454109
منظمة بدربغداد12ذكرعليمحمدناجيمحمدعامھتحالف الفتح5455109
تجمع كفى صرخة التغییربغداد13ذكرنویرالزمصیھودرحیمعامھتحالف الفتح5456109
حركة الجھاد والبناءبغداد14ذكرھلیلجاسممجیدجاسبعامھتحالف الفتح5457109
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المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد15ذكرمحمدھاديموسىاكرمعامھتحالف الفتح5458109
منظمة بدربغداد16ذكرعبد الرحیمعبد الحسینسالممحمدعامھتحالف الفتح5459109
حركة الصدق والعطاءبغداد17ذكرعبد عليمعینجوادخالدعامھتحالف الفتح5460109
منظمة بدربغداد18ذكرجابرمجھولمعالكعبدالحسینعامھتحالف الفتح5461109
منظمة العمل االسالمي العراقیةبغداد19ذكرشعالنداخلخالدفریدعامھتحالف الفتح5462109
منظمة بدربغداد20انثىعیسىحمیدرشیدایمانعامھتحالف الفتح5463109
حركة صادقونبغداد21ذكرصینخیاسرعبد نعیمعامھتحالف الفتح5464109
منظمة بدربغداد22ذكرغفیانعليحسینكریمعامھتحالف الفتح5465109
تجمع الشعبي المستقلبغداد23ذكرخثیثبنیانعكلھفاضلعامھتحالف الفتح5466109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد24انثىحسنفكريعليانوارعامھتحالف الفتح5467109
حركة الجھاد والبناءبغداد25ذكرموسىلفتھداغرصباحعامھتحالف الفتح5468109
تجمع كفى صرخة التغییربغداد26انثىمحمدحسنحمیدانعامعامھتحالف الفتح5469109
منظمة بدربغداد27ذكرخلیفھمجیدعریبيمحمدعامھتحالف الفتح5470109
كتلة منتصرونبغداد28انثىحسنمطلقحسینھالةعامھتحالف الفتح5471109
حركة الصدق والعطاءبغداد29ذكرعاجلداودسلمانصبیحعامھتحالف الفتح5472109
منظمة بدربغداد30ذكررحیمھصبررھیفعبدالجبارعامھتحالف الفتح5473109
تجمع العدالة والوحدة بغداد31ذكرجوادرومينعیمحیدرعامھتحالف الفتح5474109
حزب المھنیین لالعماربغداد32انثىجودةعليسارةعامھتحالف الفتح5475109
منظمة بدربغداد33ذكرمحسنغانمجبارستارعامھتحالف الفتح5476109
تجمع الشعب المستقلبغداد34انثىكریمعبد جمیلزینبعامھتحالف الفتح5477109
الحركة االسالمیة في العراقبغداد35انثىمحمدقادرعباسعاصفةعامھتحالف الفتح5478109
حركة الصادقونبغداد36انثىكسارعبدمزھراكتفاءعامھتحالف الفتح5479109
منظمة بدربغداد37ذكرمحسنشبليمحمدحمدانعامھتحالف الفتح5480109
حزب الطلیعة االسالميبغداد38ذكرعبدسلمانخلفحیدرعامھتحالف الفتح5481109
حركة الصادقونبغداد39ذكرجوادحسینعلياحمدعامھتحالف الفتح5482109
حزب الطلیعة االسالميبغداد40انثىعیسىحسنلطیفسمیرةعامھتحالف الفتح5483109
تجمع العراق المستقبلبغداد41ذكرمحمدبالسمھاللمھندعامھتحالف الفتح5484109
حركة الصدق والعطاءبغداد42ذكرسلمانراضيحافظعدنانعامھتحالف الفتح5485109
حركة الصادقونبغداد43ذكرغانمحسینمزھرسالمعامھتحالف الفتح5486109
منظمة بدربغداد44ذكرمنافعليمحمدحسینعامھتحالف الفتح5487109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد45ذكرحسینمنسيثعبانفوزيعامھتحالف الفتح5488109
حركة كفى صرخة للتغییربغداد46ذكرجبارةمحمدعبد الزھرةنجمعامھتحالف الفتح5489109
تجمع العراق المستقبلبغداد47ذكرحبیبیوسفعبد الحسنصارمعامھتحالف الفتح5490109
منظمة بدربغداد48انثىعیسىحماديغافلمیعادعامھتحالف الفتح5491109
منظمة بدربغداد49ذكرحسنعباسفاضلاحمدعامھتحالف الفتح5492109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد50ذكرسلمانعبدحسنصباحعامھتحالف الفتح5493109
منظمة بدربغداد51ذكرسلیمانجعفرخلیلمحمودعامھتحالف الفتح5494109
منظمة بدربغداد52ذكرعودةعبد هللانجمعبدعامھتحالف الفتح5495109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد53ذكرغمیسكاظمجلیلرزاقعامھتحالف الفتح5496109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد54ذكرحمیدحسنحمودھاديعامھتحالف الفتح5497109
منظمة بدربغداد55ذكرشاللعلوانحسینمحمدباقرعامھتحالف الفتح5498109
تجمع كفى صرخة التغییربغداد56انثىعبد الرزاقمصطفىحامدھدىعامھتحالف الفتح5499109
الحركة االسالمیة في العراقبغداد57ذكرحبیبصادقماجدمرادعامھتحالف الفتح5500109
الحركة االسالمیة في العراقبغداد58انثىحزامراشدنعمھبشرىعامھتحالف الفتح5501109
حزب المھنیین لالعماربغداد59ذكرعودهجبرعبد الحسنفالحعامھتحالف الفتح5502109
منظمة بدربغداد60انثىكي عليشھبازستارشیماءعامھتحالف الفتح5503109
منظمة بدربغداد61ذكرثانيمزعلعبدمحمدعامھتحالف الفتح5504109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد62ذكرعبد العباسعليمھديصالحعامھتحالف الفتح5505109
حركة الجھاد والبناءبغداد63ذكررجیبفھدشناوةعبدالسادةعامھتحالف الفتح5506109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد64انثىعباسمغیرقادرسرابعامھتحالف الفتح5507109
كتلة منتصرونبغداد65ذكرمكطوفشیالكاظمبسامعامھتحالف الفتح5508109
منظمة بدربغداد66انثىعليحسینعبد الخالقاسراءعامھتحالف الفتح5509109
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حركة الجھاد والبناءبغداد67ذكرعامرغاجيعبد االمیررائدعامھتحالف الفتح5510109
تجمع كفى صرخة التغییربغداد68ذكرمحمدحسینحسننجاحعامھتحالف الفتح5511109
حركة الصادقونبغداد69ذكرجلودحسینسرحاناحمدعامھتحالف الفتح5512109
منظمة بدربغداد70ذكرابو شقلةعليحسنفالحعامھتحالف الفتح5513109
منظمة بدربغداد71ذكرسلمانعجالنرزاقوھابعامھتحالف الفتح5514109
تجمع كفى صرخة التغییربغداد72انثىثعبانعليحسینثورةعامھتحالف الفتح5515109
كتلة منتصرونبغداد73انثىسرحانجاسمجلوبانتصارعامھتحالف الفتح5516109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد74ذكرسلمانجعفرطالبجلیلعامھتحالف الفتح5517109
حركة الصادقونبغداد75ذكرفرجھاديعباسوجیھعامھتحالف الفتح5518109
منظمة بدربغداد76انثىغالمعبد الحسنجبارایمانعامھتحالف الفتح5519109
منظمة بدربغداد77ذكراسد هللاحسینمحمدحازمعامھتحالف الفتح5520109
منظمة بدربغداد78ذكرمنصوركرم هللاعودةجاسبعامھتحالف الفتح5521109
منظمة بدربغداد79ذكرحسنكاظمطالبلؤيعامھتحالف الفتح5522109
حزب المھنیین لالعماربغداد80انثىحمیدشھیبطالبكواكبعامھتحالف الفتح5523109
منظمة العمل االسالميبغداد81ذكرسعد حمد هللا ناصرمحمدعامھتحالف الفتح5524109
منظمة بدربغداد82ذكرشنديمطشرھاشمحسنعامھتحالف الفتح5525109
منظمة بدربغداد83انثىفلیحسلمانداودانوارعامھتحالف الفتح5526109
منظمة بدربغداد84انثىعدايكریمحسنسھامعامھتحالف الفتح5527109
تجمع الشعب المستقلبغداد85ذكرعوینمحمدحامدحسینعامھتحالف الفتح5528109
تجمع الشعب المستقلبغداد86ذكرجبرحاجمسلطانموسىعامھتحالف الفتح5529109
منظمة بدربغداد87ذكرسلوميمسیردشرحسنعامھتحالف الفتح5530109
الحركة االسالمیة في العراقبغدادمشمول ٦٧٥في88١٤/٣/٢٠١٨عامھتحالف الفتح5531109
حزب المھنیین لالعماربغداد89ذكربنبھانكاظمجوادحمیدعامھتحالف الفتح5532109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد90ذكرحسینعليحنونعبدالواحدعامھتحالف الفتح5533109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد91ذكررحیم بشیرشھابمازنعامھتحالف الفتح5534109
منظمة بدربغداد92انثىعليمحمدجاسمسعادعامھتحالف الفتح5535109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد93ذكرمحمدمفتاحكاظمفتاحعامھتحالف الفتح5536109
منظمة بدربغداد94ذكرنفلكاظمعزیزمھندعامھتحالف الفتح5537109
حركة الجھاد والبناءبغداد95ذكرحسینخلفكاظمباسمعامھتحالف الفتح5538109
تجمع كفى صرخة التغییربغداد96انثىخلفصبرخمیسربیعھعامھتحالف الفتح5539109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد97ذكرمھديمحمدقاسمعبدالغنيعامھتحالف الفتح5540109
منظمة بدربغداد98ذكرماردمحمدجاسماحمدعامھتحالف الفتح5541109
منظمة بدربغداد99ذكرشبیبمحمدعبد الھاديحبیبعامھتحالف الفتح5542109
كتلة منتصرونبغداد100ذكرامینعبد العزیزازھرعامھتحالف الفتح5543109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد101ذكرعزیزرحیمعليعزیز عامھتحالف الفتح5544109
منظمة بدربغداد102ذكرفرجعلوانحبیبعبداالمیرعامھتحالف الفتح5545109
حزب الطلیعة االسالميبغداد103ذكرحمودحسینكاظماحمدعامھتحالف الفتح5546109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد104انثىحماديجاسمكریمنداءعامھتحالف الفتح5547109
منظمة بدربغداد105ذكرسلماننفسحربيواردعامھتحالف الفتح5548109
تجمع الشعبي المستقلبغداد106ذكرخرنوبشاطيجمیلعبدالجبارعامھتحالف الفتح5549109
منظمة بدربغداد107ذكرصابطغانممحسنسلطانعامھتحالف الفتح5550109
تجمع الشعب المستقلبغداد108انثىارخیصحسنعبد العباسفرائدعامھتحالف الفتح5551109
منظمة بدربغداد109ذكركاملشوايثامر ماھرعامھتحالف الفتح5552109
تجمع كفى صرخة للتغییربغداد110انثىمحمدغضبانعليافراحعامھتحالف الفتح5553109
منظمة بدربغداد111ذكرالشیخعبدالكریممحفوظھیثمعامھتحالف الفتح5554109
منظمة بدربغداد112انثىحسینجوادكاظمازھارعامھتحالف الفتح5555109
تجمع الشعبي المستقلبغداد113ذكرعكیليعبیدسایرصالحعامھتحالف الفتح5556109
منظمة بدربغداد114ذكرفضالشنانسدخانفخريعامھتحالف الفتح5557109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد115ذكرمھديعبودجاسممعروفعامھتحالف الفتح5558109
منظمة بدربغداد116انثىمحمد حسنجعفركاظمھناءعامھتحالف الفتح5559109
منظمة بدربغداد117ذكرعبدالحسیناحمدعليحسینعامھتحالف الفتح5560109
حركة الصادقونبغداد118ذكرنمنمعجمانزبونعبدالحسینعامھتحالف الفتح5561109
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المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد119ذكراحمدشھابجاسمعليعامھتحالف الفتح5562109
منظمة بدربغداد120انثىعبدحمیدجھادنضالعامھتحالف الفتح5563109
حركة الصادقونبغداد121انثىجساس فیاضكاظمرائدةعامھتحالف الفتح5564109
حركة الصادقونبغداد122ذكرجبرعبد مھديابراھیمعامھتحالف الفتح5565109
حركة الصادقونبغداد123ذكرھاديعبد الحمیدعبد العزیزثامرعامھتحالف الفتح5566109
منظمة بدربغداد124انثىسباھيمحمدسعدونابتسامعامھتحالف الفتح5567109
تجمع العدالة والوحدة بغداد125ذكرجعیفصحسنعبدمحمدعامھتحالف الفتح5568109
حركة الصادقونبغداد126ذكرخلیفةوشیحھاديحسنعامھتحالف الفتح5569109
تجمع العراق المستقبلبغداد127ذكركاظمجوادمحمدناطقعامھتحالف الفتح5570109
حركة الصادقونبغداد128ذكرنجمحسینمطیرطعمھعامھتحالف الفتح5571109
حركة ١٥ شعبان االسالمیةبغداد129ذكرجلیويعبدربیعضیاءعامھتحالف الفتح5572109
تجمع العراق المستقبلبغداد130انثىعليحسینحاتمضحىعامھتحالف الفتح5573109
حركة الصدق والعطاءبغداد131انثىجاسمظالمشناوةرائدةعامھتحالف الفتح5574109
منظمة بدربغداد132انثىكاظمحسونعبد الرزاقزینة عامھتحالف الفتح5575109
حركة الصدق والعطاءبغداد133ذكركمرعباسشعالنعالءعامھتحالف الفتح5576109
منظمة بدربغداد134ذكرعباسحسونعبد الحسنماردعامھتحالف الفتح5577109
حركة الصادقونبغداد135ذكردرویشكمركطوفحسنعامھتحالف الفتح5578109
منظمة بدربغداد136انثىحمدعیسىحاتمسفانھعامھتحالف الفتح5579109
منظمة بدربغداد137ذكررحیم عبد الرحمنصفرطاھرعامھتحالف الفتح5580109
المجلس االعلى االسالمي العراقيبغداد138ذكرصخيعبیدكاظمغضنفرعامھتحالف الفتح5581109
ائتالف النصر نینوى1ذكرحسنیاسینمتعبخالدعامة ائتالف النصر5582158
ائتالف النصر نینوى2ذكرمطلكمحمدجاسمعبدالرحیمعامة ائتالف النصر5583158
ائتالف النصر نینوى3ذكرفرحانزیدسعودنوافعامة ائتالف النصر5584158
ائتالف النصر نینوى4انثىعزوعبدالالھامھیامعامة ائتالف النصر5585158
ائتالف النصر نینوى5ذكرحموداحمدنوريمحمدعامة ائتالف النصر5586158
ائتالف النصر نینوى6ذكریحیىمحمدفیصلغازيعامة ائتالف النصر5587158
ائتالف النصر نینوى7ذكرحمدعطیةمرعیدمنصورعامة ائتالف النصر5588158
ائتالف النصر نینوى8انثىیوسفسلطانحسینمنىعامة ائتالف النصر5589158
ائتالف النصر نینوى9ذكرطھمحمودمحمدشھابعامة ائتالف النصر5590158
ائتالف النصر نینوى10ذكرعبدالعزیزعبدالرحمنوائلمحمدعامة ائتالف النصر5591158
ائتالف النصر نینوى11ذكرمحلانھیراحمدجاسمعامة ائتالف النصر5592158
ائتالف النصر نینوى12انثىصبريبسیممحمدبسمةعامة ائتالف النصر5593158
ائتالف النصر نینوى13ذكرمحمدقاسمسلیمانعبدالناصرعامة ائتالف النصر5594158
ائتالف النصر نینوى14ذكرمحمداحمدعاصفھوارعامة ائتالف النصر5595158
ائتالف النصر نینوى15ذكرعبدهللاعبديعبدالسالمیوسفعامة ائتالف النصر5596158
ائتالف النصر نینوى16انثىحمدانمحمدسعیدسناءعامة ائتالف النصر5597158
ائتالف النصر نینوى17ذكرمحمدرقیبنامقساالرعامة ائتالف النصر5598158
ائتالف النصر نینوى18ذكرالفرحانحمیديسعدونفارسعامة ائتالف النصر5599158
ائتالف النصر نینوى19ذكرعیسىجارهللارجااحمدعامة ائتالف النصر5600158
ائتالف النصر نینوى20انثىسواديسلطانمحمدجمیلةعامة ائتالف النصر5601158
ائتالف النصر نینوى21ذكرخضرمحمدفاضلعباسعامة ائتالف النصر5602158
ائتالف النصر نینوى22ذكرعبدالعزیزراكانعلياحمدعامة ائتالف النصر5603158
ائتالف النصر نینوى23ذكریحیىمصطفىعبدالقادرمعنعامة ائتالف النصر5604158
ائتالف النصر نینوى24انثىعليمحمدخلیلرناعامة ائتالف النصر5605158
ائتالف النصر نینوى25ذكرعباساحمدمحمدسعیدخلیلعامة ائتالف النصر5606158
ائتالف النصر نینوى26ذكرناصرعبودسلیمانعادلعامة ائتالف النصر5607158
ائتالف النصر نینوى27ذكرنجمرحوميابراھیموضاحعامة ائتالف النصر5608158
ائتالف النصر نینوى28انثىحسینموسىسمیرنجالءعامة ائتالف النصر5609158
ائتالف النصر نینوى29ذكرعوادحمودشعبانحسونعامة ائتالف النصر5610158
ائتالف النصر نینوى30ذكررضامحمدعباسمحمدعامة ائتالف النصر5611158
ائتالف النصر نینوى31ذكرمحمدعليخلیلمحمدحازمعامة ائتالف النصر5612158
ائتالف النصر نینوى32انثىحمیدنشاطسعدفرحعامة ائتالف النصر5613158
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ائتالف النصر نینوى33ذكرعبدالرحمنقاسممحمدطاھرابيعامة ائتالف النصر5614158
ائتالف النصر نینوى34ذكرحمادعیسىحسنفالحعامة ائتالف النصر5615158
ائتالف النصر نینوى35ذكراحمدمحمدسلیمانرافععامة ائتالف النصر5616158
ائتالف النصر نینوى36انثىشیتمحمدزھیرزینة عامة ائتالف النصر5617158
ائتالف النصر نینوى37ذكرسلیمانخلفاحمدعبدالعزیزعامة ائتالف النصر5618158
ائتالف النصر نینوى38ذكرعليدھاماحمدسعودعامة ائتالف النصر5619158
ائتالف النصر نینوى39ذكرمحمدجواداكرمعرفانعامة ائتالف النصر5620158
ائتالف النصر نینوى40انثىعبدالقادرمحمدعلياسماعیلعامرةعامة ائتالف النصر5621158
ائتالف النصر نینوى41ذكرمطنيعیادةزغیرطاللعامة ائتالف النصر5622158
ائتالف النصر نینوى42ذكرعبدهللاصالحمحمدغزوانعامة ائتالف النصر5623158
ائتالف النصر نینوى43ذكرعثمانحسناحمدلیثعامة ائتالف النصر5624158
ائتالف النصر نینوى44انثىمحمدیونسعبدهللاشذىعامة ائتالف النصر5625158
ائتالف النصر نینوى45ذكرمحمودظاھرمحمودمحمدعامة ائتالف النصر5626158
ائتالف النصر نینوى46ذكرصالحعبدهللاجالل الدینزیدعامة ائتالف النصر5627158
ائتالف النصر نینوى47ذكریحیىاحمدانوربدرعامة ائتالف النصر5628158
ائتالف النصر نینوى48انثىویسطاھرمحمدلمیاءعامة ائتالف النصر5629158
ائتالف النصر نینوى49ذكرعبدهللاسلمانمحمودمحمدعامة ائتالف النصر5630158
ائتالف النصر نینوى50انثىعليسلیمانیونسرنىعامة ائتالف النصر5631158
ائتالف النصر نینوى51ذكرعليمحمدغازيعبدالكریمعامة ائتالف النصر5632158
ائتالف النصر نینوى52انثىناصرعبدالخالقمحمدظافرصباعامة ائتالف النصر5633158
ائتالف النصر نینوى53ذكرسلطانمحمدعبدطھعامة ائتالف النصر5634158
ائتالف النصر نینوى54ذكرعليحسنخلفعمارعامة ائتالف النصر5635158
ائتالف النصر نینوى55ذكرعبدهللاحسینشیتھاشمعامة ائتالف النصر5636158
ائتالف النصر نینوى56ذكرعوضخلفمحمدابراھیمعامة ائتالف النصر5637158
ائتالف النصر نینوى57ذكرعمرعبدوقاسمعثمانعامة ائتالف النصر5638158
ائتالف النصر نینوى58انثىحمیدشیتطاللمرفتعامة ائتالف النصر5639158
ائتالف النصر نینوى59ذكرمحمودقاسممحمدنجیبناثرعامة ائتالف النصر5640158
ائتالف النصر نینوى60انثىحامدذنونشریفغادةعامة ائتالف النصر5641158
ائتالف النصر نینوى61ذكرمحمداكمیزرمضانسبھانعامة ائتالف النصر5642158
ائتالف النصر نینوى62ذكرمحمدصالحعبدالقادرمحسنعامة ائتالف النصر5643158
التجمع الجمھوري العراقينینوى1ذكردبحغدیرغانمسیفعامةسائرون5644156
التجمع الجمھوري العراقينینوىمشمول ٧١٨ في2٢٠/٣/٢٠١٨عامةسائرون5645156
الحزب الشیوعينینوى3ذكرحمیديخضرصالحمحمدعامةسائرون5646156
التجمع الجمھوري العراقينینوى4انثىعبد القادرمحمدابراھیمذكىعامةسائرون5647156
التجمع الجمھوري العراقينینوى5ذكریوسفمحمودصالحخالدعامةسائرون5648156
التجمع الجمھوري العراقينینوى6ذكرمحمد عليشیتمحمدرفعتعامةسائرون5649156
التجمع الجمھوري العراقينینوى7ذكرخالداحمدجدوعداودعامةسائرون5650156
التجمع الجمھوري العراقينینوى8انثىمحمداحمدغازيبسمةعامةسائرون5651156
التجمع الجمھوري العراقينینوى9ذكرجمعةحسنمرعيمحمدعامةسائرون5652156
حزب االستقامةنینوى10انثىمھارشحسینخالدنبراسعامةسائرون5653156
التجمع الجمھوري العراقينینوى11ذكراحمدصبريعبد الرحمنوضاحعامةسائرون5654156
حركة الشباب للتغییرنینوى12انثىمحرمعبدمحمدتیسیرعامةسائرون5655156
التجمع الجمھوري العراقينینوى13ذكرمحمودصالحعبدالرزاقیاسرعامةسائرون5656156
حركة الشباب للتغییرنینوى14ذكرخلفاحمدشاكرھاشمعامةسائرون5657156
التجمع الجمھوري العراقينینوى15ذكرخضیرمحمدحسینمحمدعامةسائرون5658156
التجمع الجمھوري العراقينینوى16انثىعليمحمودحازمانتصارعامةسائرون5659156
حزب االستقامةنینوى17انثىعبدالرضاراضيزیدانرجاءعامةسائرون5660156
التجمع الجمھوري العراقينینوى18ذكراحمدطھابراھیمثائرعامةسائرون5661156
التجمع الجمھوري العراقينینوى19انثىمحمودنامسحمرانجمیلةعامةسائرون5662156
التجمع الجمھوري العراقينینوى20ذكرسرحانسلطاناحمیدياسعدعامةسائرون5663156
التجمع الجمھوري العراقينینوى21انثىعاصيجاسمحسننجاة عامةسائرون5664156
الدولة العادلةنینوى22انثىحسنمحمداحمدمدركةعامةسائرون5665156
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الحزب الشیوعينینوى23ذكرلطیفمحمدمثنىثابتعامةسائرون5666156
نینوى1ذكرعليمحمدسلیم صالح الدینالعامھالبناء واالصالح5667110
نینوى2ذكرابراھیممصطفىسعیدلقمانالعامھالبناء واالصالح5668110
نینوى3ذكراحمدصالحمحمودعبدالوھابالعامھالبناء واالصالح5669110
نینوى4انثىمحمدعبداالمیرمحمدسوسن العامھالبناء واالصالح5670110
نینوى5ذكرامینمحمدعليحسینالعامھالبناء واالصالح5671110
نینوىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-6٢٠١٨العامھالبناء واالصالح5672110
نینوى7ذكرنجمعوناحمدشاللالعامھالبناء واالصالح5673110
نینوى8انثىمحمداحسانعليریمالعامھالبناء واالصالح5674110
نینوى9ذكرعبدياسماعیلمعاویة حربيالعامھالبناء واالصالح5675110
نینوى10ذكرصالحمھديسعدياسعدالعامھالبناء واالصالح5676110
نینوى11ذكرعبداالحدبطرسمنصورماجدالعامھالبناء واالصالح5677110
نینوى12انثىاحمدعبدهللاجمیلدعاءالعامھالبناء واالصالح5678110
نینوى13ذكرقدوعليابراھیمعبدالحافظالعامھالبناء واالصالح5679110
نینوى14انثىمحمدفتحيعبدالجبارضحىالعامھالبناء واالصالح5680110
نینوى15ذكرعباسعبدهللاحمدضمیرالعامھالبناء واالصالح5681110
نینوى16ذكرشاھینسلیمانجمعةكنعانالعامھالبناء واالصالح5682110
نینوى17ذكرمخلفعبدهللا نجم الدینبشارالعامھالبناء واالصالح5683110
نینوى18انثىماھیلیانجاھیكایشخانشوغیكالعامھالبناء واالصالح5684110
نینوى19ذكرحسینضیفعمرابراھیمالعامھالبناء واالصالح5685110
نینوى20ذكراحمدمحمداحمدزغلولالعامھالبناء واالصالح5686110
نینوى21ذكرخضرمیرزاجوقيحیدرالعامھالبناء واالصالح5687110
نینوى22ذكرحسینمحمدحسنادریسالعامھالبناء واالصالح5688110
نینوى23انثىصبحيالیاسحمزهلقاءالعامھالبناء واالصالح5689110
نینوى24ذكرمحمدابراھیمحسنفالحالعامھالبناء واالصالح5690110
نینوى25ذكرحسنعبدهللابدلعبدالكریمعامالبناء واالصالح5691110
نینوى26ذكرمحمداحمدمیسرفراسالعامھالبناء واالصالح5692110
نینوى27انثىطاھرمحمدممتاززھراءالعامھالبناء واالصالح5693110
نینوى28ذكرفیاضمحمدراغبیاسرالعامھالبناء واالصالح5694110
نینوى29ذكرعزوعبو حاصودمحمدامینالعامھالبناء واالصالح5695110
نینوى1ذكرسلیممحمدحجيحسینالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5696175
نینوى2ذكراحمدصالحعبدهللامصطفىالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5697175
نینوى3ذكرقاسماحمدعبدالرحمنمحمدالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5698175
نینوى4انثىعبدهللامصطفىسعیدسمیعةالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5699175
نینوى5ذكرحسینشاھینقادرمھديالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5700175
نینوى6ذكرعبدهللاحمدعیسىقیدارالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5701175
نینوى7ذكرعیسىموسىعثمانیوسفالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5702175
نینوى8ذكرحسناسماعیلابراھیمصالحالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5703175
نینوى9انثىبیرموسمحمدابراھیمھدىالعامھاالتحاد االسالمي الكوردستاني5704175
نینوى1ذكرمحمودخلفمحمداحمدالعامھعراق االرض5705140
نینوى2ذكرعیسىمحمدجاسمنصیفالعامھعراق االرض5706140
نینوىمحذوف داخلیة3العامھعراق االرض5707140
نینوى4انثىابراھیمغثیثغریبھدىالعامھعراق االرض5708140
نینوى5ذكرنجمخضرخلف محمودالعامھعراق االرض5709140
نینوى1ذكریوسفسلطانحماديمیزرعامھالنھج الدیمقراطي5710160
نینوى2ذكرحسینفنشابراھیمامینعامھالنھج الدیمقراطي5711160
نینوى3ذكریوسفحاديیاسینفیصلعامھالنھج الدیمقراطي5712160
نینوى4انثىمحمدیحیىاحمدمنالعامھالنھج الدیمقراطي5713160
نینوى5ذكرحمدعبد الھاديسالمراغبعامھالنھج الدیمقراطي5714160
نینوى6ذكراحمدحسینمحمدعليعامھالنھج الدیمقراطي5715160
نینوى7انثىاحمدخضرنشميكاملةعامھالنھج الدیمقراطي5716160
نینوى8انثىفتحيسعدونحمیدوفاءعامھالنھج الدیمقراطي5717160
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نینوى9ذكرمحمدفھدعبیدفھدعامھالنھج الدیمقراطي5718160
نینوى10ذكركعودجاسممحمدرعدعامھالنھج الدیمقراطي5719160
نینوى11ذكرعربویوسفعبد هللامحمد عامھالنھج الدیمقراطي5720160
نینوى12انثىعبد هللاعبد الجبارعمادعزة عامھالنھج الدیمقراطي5721160
نینوى13ذكریاسینعابدعليحسنعامھالنھج الدیمقراطي5722160
نینوى14ذكرمحمدیوسفبشیرمحمد عامھالنھج الدیمقراطي5723160
نینوىمحذوف داخلیة15عامھالنھج الدیمقراطي5724160
نینوى16انثىاحمدشیتحامدزینبعامھالنھج الدیمقراطي5725160
نینوى17ذكریونسعبدهللامال هللاجمالعامھالنھج الدیمقراطي5726160
نینوى18ذكرحسینمحمودشكرمحمودعامھالنھج الدیمقراطي5727160
نینوى19ذكریاسیناسماعیلاحمدعبدالخالقعامھالنھج الدیمقراطي5728160
نینوى20انثىخالدمحمدصالحیسرىعامھالنھج الدیمقراطي5729160
نینوى21ذكرعثمانامینشریفناثرعامھالنھج الدیمقراطي5730160
نینوى22ذكرفرحانزیداسعدعبدهللاعامھالنھج الدیمقراطي5731160
نینوىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-23٢٠١٨عامھالنھج الدیمقراطي5732160
نینوى24انثىسلومیوسفطالبمیثاقعامھالنھج الدیمقراطي5733160
نینوى25ذكرجروحسینفتحيمحمودعامھالنھج الدیمقراطي5734160
نینوى26ذكرعليكاظمجار هللامحمد عامھالنھج الدیمقراطي5735160
نینوى27ذكرمراداحمدمحمودعمرعامھالنھج الدیمقراطي5736160
نینوى28انثىخلفحماديعبد هللامثالعامھالنھج الدیمقراطي5737160
نینوى29ذكرجمعھاحمدفتحيمحمودعامھالنھج الدیمقراطي5738160
نینوى30ذكرصالحمحمودیاسینفاضلعامھالنھج الدیمقراطي5739160
نینوى31ذكرعبیدمحمدجاسمسعدعامھالنھج الدیمقراطي5740160
نینوى32انثىسلطانفتحيصبارساریةعامھالنھج الدیمقراطي5741160
نینوى33ذكرابراھیمخلفاحمدصمیمعامھالنھج الدیمقراطي5742160
نینوى34ذكرسلیمانمصطفىعیسىعبدعامھالنھج الدیمقراطي5743160
نینوى35ذكرعليمعیوفسرايیونسعامھالنھج الدیمقراطي5744160
نینوى36انثىیحیىقاسمسلطانبشرىعامھالنھج الدیمقراطي5745160
نینوى37ذكرداودسلیمانمحمدبسمانعامھالنھج الدیمقراطي5746160
نینوى38ذكرحسنمرعيعلياحمدعامھالنھج الدیمقراطي5747160
نینوى39ذكرقاسمدحامعدنانمحمد عامھالنھج الدیمقراطي5748160
نینوى40انثىنجمحسنشاكررفاهعامھالنھج الدیمقراطي5749160
نینوى41ذكربكرخلفتركيمثنىعامھالنھج الدیمقراطي5750160
نینوى42ذكرمحمدغانمماھرمازنعامھالنھج الدیمقراطي5751160
نینوى43ذكرمحمداحمدخیر الدیناحمدعامھالنھج الدیمقراطي5752160
نینوى44انثىعبد هللاصالحمحمودلیلىعامھالنھج الدیمقراطي5753160
نینوى45ذكرقسطوسعیدقسطوطلیععامھالنھج الدیمقراطي5754160
نینوى46ذكرمحمدعليحسنصالحعامھالنھج الدیمقراطي5755160
نینوى47ذكریحیىفرجمحمدجاسمعامھالنھج الدیمقراطي5756160
نینوى48انثىمحمدعبد هللاخالدایمانعامھالنھج الدیمقراطي5757160
نینوى49ذكرعباسسعدونسلطانحمزةعامھالنھج الدیمقراطي5758160
نینوى50ذكرعلياحمدمحمودطاللعامھالنھج الدیمقراطي5759160
نینوى51ذكرجاسممحمودصالحعزالدینعامھالنھج الدیمقراطي5760160
نینوى52انثىعبد هللافنشمحمدزھرة عامھالنھج الدیمقراطي5761160
نینوى53ذكرخدرخدرحسنعديعامھالنھج الدیمقراطي5762160
نینوى54ذكرمصطفىیاسینعبد الرزاقنزارعامھالنھج الدیمقراطي5763160
نینوى55ذكرحسینفتحيعبد هللاقصيعامھالنھج الدیمقراطي5764160
نینوى56انثىعليمحمدعبدالوھابسحر عامھالنھج الدیمقراطي5765160
نینوى57ذكرحامدطاھرعبد الحافظحافظعامھالنھج الدیمقراطي5766160
نینوى58ذكرمحمدفاضلعليعبدالكریمعامھالنھج الدیمقراطي5767160
نینوى59ذكراحمدیاسینمحمودفرحانعامھالنھج الدیمقراطي5768160
نینوى60انثىجبارهعبد الحسینرحیمایمانعامھالنھج الدیمقراطي5769160
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نینوى61انثىصالحعبد الكریمجمالاسراءعامھالنھج الدیمقراطي5770160
نینوى62ذكرسلیمانصاللحمیدمجیدعامھالنھج الدیمقراطي5771160
نینوى1ذكرطھمحمودطھزیدانعامھالتیار الوطني العشائري في العراق5772132
نینوى2ذكرحبلخلفعبد هللاعبدالواحدعامھالتیار الوطني العشائري في العراق5773132
نینوى3ذكرخلفذنونھادينزارعامھالتیار الوطني العشائري في العراق5774132
نینوى4انثىھزاعحسنصالحصابرینعامھالتیار الوطني العشائري في العراق5775132
نینوى5انثىمحمودمالومحمداخالصعامھالتیار الوطني العشائري في العراق5776132
الجماعة االسالمیة الكوردستانیة نینوى1ذكرفقياسماعیلحسنحازمعامھلیستى نیشتمان5777183
التحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالةنینوى2ذكرشریفحمھ صادقعثمانشوانعامھلیستى نیشتمان5778183
حركة التغییر كوراننینوى3ذكراحمدیونسمحمدخلیلعامھلیستى نیشتمان5779183
التحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالةنینوى4انثىخلیفھمحمدعودةعروبة عامھلیستى نیشتمان5780183
التحالف من اجل الدیمقراطیة والعدالةنینوى5ذكرعليكریممحي الدینصدر الدینعامھلیستى نیشتمان5781183
نینوى1ذكرصالحاحمدحیدرھاني عامھحراك الجیل الجدید5782120
نینوى2ذكرحمیداحمدفتحيحارثعامھحراك الجیل الجدید5783120
نینوى3ذكرفارسحسینابراھیمقتیبةعامھحراك الجیل الجدید5784120
نینوى4انثىعارفمحمدفرجمھابادعامھحراك الجیل الجدید5785120
نینوى5ذكررفوبحورفوخالدعامھحراك الجیل الجدید5786120
نینوى6ذكرشرقيابراھیمعليسمیرعامھحراك الجیل الجدید5787120
نینوى7ذكرسلیمانرزازینلفرحانعامھحراك الجیل الجدید5788120
نینوى8انثىعباسعليامینایناسعامھحراك الجیل الجدید5789120
نینوى9ذكرحسنعبد العزیزخالدفوازعامھحراك الجیل الجدید5790120
نینوى10ذكرصالحاحمدسلیمنشوانعامھحراك الجیل الجدید5791120
نینوى11انثىعبد القادركاملدریدنغمعامھحراك الجیل الجدید5792120
نینوىمشمول ٧٢٠ في12٢٥/٣/٢٠١٨عامھحراك الجیل الجدید5793120
نینوى1ذكرمجیدمحمودبرھان عدنانعامةتیار الحكمة الوطني5794118
نینوى2ذكرخلیلسلیمانجعفرعدنانعامةتیار الحكمة الوطني5795118
نینوى3ذكرمحمدجاسم عبدالوھابوضاحعامةتیار الحكمة الوطني5796118
نینوىمشمول ٧٢٠ في4٢٥/٣/٢٠١٨عامةتیار الحكمة الوطني5797118
نینوى5ذكراحمدولياحمدمحمودعامةتیار الحكمة الوطني5798118
نینوى6ذكرعباسمحمدمحمودشكرعامةتیار الحكمة الوطني5799118
نینوى7ذكرمرادخضردالويلقمانعامةتیار الحكمة الوطني5800118
نینوى8انثىیونسعبدفاضلریاعامةتیار الحكمة الوطني5801118
نینوى9ذكرمحمداحمدنذیرنبیلعامةتیار الحكمة الوطني5802118
نینوى10ذكرعاشقاحمدشكر خالصعامةتیار الحكمة الوطني5803118
نینوى11ذكراحمدسعدونعبدالستارقصيعامةتیار الحكمة الوطني5804118
نینوى12انثىسلیمانناصرصباحاالءعامةتیار الحكمة الوطني5805118
نینوى13انثىبكرذنونحامداخالصعامةتیار الحكمة الوطني5806118
نینوى14ذكرعليیوسفیونسمنھلعامةتیار الحكمة الوطني5807118
نینوى15ذكرخلیلخضرالیاساوانعامةتیار الحكمة الوطني5808118
نینوى16انثىاحمدحماديیسیناسراءعامةتیار الحكمة الوطني5809118
نینوى17ذكرخلفخالدعسكرفتاحعامةتیار الحكمة الوطني5810118
نینوى18ذكرجرجیسصفومحمد نوفلعامةتیار الحكمة الوطني5811118
نینوى19ذكرعزیزحمیدفتحيخالدعامةتیار الحكمة الوطني5812118
نینوى20انثىخلیلابراھیمزھیرفرحعامةتیار الحكمة الوطني5813118
نینوى21ذكرسلیمانعليزینلعباسعامةتیار الحكمة الوطني5814118
نینوى22ذكرحسینمحسنعبداالمیرزین العابدینعامةتیار الحكمة الوطني5815118
نینوى23ذكراسرافیلمحمدمتعبمحمدعامةتیار الحكمة الوطني5816118
نینوى24انثىصالحعبدمحمد سفانھ عامةتیار الحكمة الوطني5817118
نینوى25ذكرنجممحمدعبدالقادرمعتزعامةتیار الحكمة الوطني5818118
نینوى26انثىذنونزینوعبدالجباریمامةعامةتیار الحكمة الوطني5819118
نینوى27ذكرجاسمعبدالرزاق سعید سالم عامةتیار الحكمة الوطني5820118
نینوى28انثىعليمصطفىاحمدجنانعامةتیار الحكمة الوطني5821118
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نینوى29ذكرمحمدمجیدمحمدعليحیدرعامةتیار الحكمة الوطني5822118
نینوى30ذكرعجانرمضانعكیلمحمدعامةتیار الحكمة الوطني5823118
نینوى31انثىالزبیديیونسفھميامیةعامةتیار الحكمة الوطني5824118
نینوى32انثىثوینيصلیحزاملعروبة عامةتیار الحكمة الوطني5825118
نینوى33ذكرعبدهللامخلفعبدهللاجمالعامةتیار الحكمة الوطني5826118
نینوى34ذكرامین یونسعبدالقادرایادعامةتیار الحكمة الوطني5827118
نینوى35انثىمجیدقاسمالیاسسوریھعامةتیار الحكمة الوطني5828118
نینوى36انثىابراھیماحمدمحمداحالمعامةتیار الحكمة الوطني5829118
نینوى37ذكرخضیرحمید محمودحسنعامةتیار الحكمة الوطني5830118
نینوى38ذكرصالحمھديعليمحمدعامةتیار الحكمة الوطني5831118
نینوى39ذكراحمدابراھیمرشیدعامرعامةتیار الحكمة الوطني5832118
نینوىشاغر40عامةتیار الحكمة الوطني5833118
نینوى41ذكرعليمحمدكاظمعبدالمنعمعامةتیار الحكمة الوطني5834118
نینوى42ذكرمحمدمصطفىجمیلغانمعامةتیار الحكمة الوطني5835118
نینوى43ذكرسلوسعیدمحمدیاسین عامةتیار الحكمة الوطني5836118
نینوى44انثىعلياسماعیلسمیرشیماءعامةتیار الحكمة الوطني5837118
نینوى45ذكرجمعھعاشوررمضانمحمدعامةتیار الحكمة الوطني5838118
نینوى46ذكرغزالعليصالحفرحانعامةتیار الحكمة الوطني5839118
نینوى47ذكرحسیناحمدصالحعمرعامةتیار الحكمة الوطني5840118
نینوى48انثىعبدالرحمنخلیلرمضانانتصارعامةتیار الحكمة الوطني5841118
نینوى49انثىمحمدعباويمحمودالھامعامةتیار الحكمة الوطني5842118
نینوى50انثىعیسىعزیزعبدهللاعتمادعامةتیار الحكمة الوطني5843118
نینوى51ذكرمحمودعبدهللا محمدمھندعامةتیار الحكمة الوطني5844118
نینوى52انثىخلفعبدهللا احمدلمىعامةتیار الحكمة الوطني5845118
نینوى53ذكراحمدیونسذنونیاسین عامةتیار الحكمة الوطني5846118
نینوى54ذكریونسحسینمحمودمحمدعامةتیار الحكمة الوطني5847118
نینوى55ذكرجمعھعبدالقادردحام عمرعامةتیار الحكمة الوطني5848118
نینوى56انثىزین العابدینمحمدزینومیساءعامةتیار الحكمة الوطني5849118
نینوى57ذكراحمدحمیدنزارامیرعامةتیار الحكمة الوطني5850118
نینوى58انثىصالحكاظممحمدنداءعامةتیار الحكمة الوطني5851118
نینوى59ذكرداودمحمدھاشم عدنانعامةتیار الحكمة الوطني5852118
نینوى60انثىناصرحماديفیصلمنالعامةتیار الحكمة الوطني5853118
نینوى61ذكرمرعيخضیر احمدعبدالحكیمعامةتیار الحكمة الوطني5854118
نینوى62انثىعبدمحمدابراھیماخالصعامةتیار الحكمة الوطني5855118
حزب الشعب لالصالحنینوى1ذكرموسىمحمدعبدهللاحمدعامةتمدن5856136
حزب الشعب لالصالحنینوى2ذكرعبدهللامحمدعبدالقادرلؤيعامةتمدن5857136
حزب الشعب لالصالحنینوى3ذكرمحمودظاھرمحمدطیبطارقعامةتمدن5858136
حزب الشعب لالصالحنینوى4انثىعليحسنمرعياسراءعامةتمدن5859136
حزب الشعب لالصالحنینوى5ذكرسرحانیاسینمحمدناصرعامةتمدن5860136
حزب الشعب لالصالحنینوى6ذكرجمعةعبدالقادردحام طھعامةتمدن5861136
حزب الشعب لالصالحنینوى7ذكرمحمدجاسم صدیقاحمدعامةتمدن5862136
حزب الشعب لالصالحنینوى8انثىعبدهللامحمدیحیىغیداءعامةتمدن5863136
حزب الشعب لالصالحنینوى9ذكرمحیمیدمحمداحمدعليعامةتمدن5864136
حزب الشعب لالصالحنینوى10ذكرمرعياحمدشھابحامدعامةتمدن5865136
حزب الشعب لالصالحنینوىمحذوف دفاع11عامةتمدن5866136
حزب الشعب لالصالحنینوى12انثىفرحاناحمدحسنرحیمھعامةتمدن5867136
حزب الشعب لالصالحنینوى13ذكرحسینحمیداحمدخلفعامةتمدن5868136
حزب الشعب لالصالحنینوى14ذكرزیداناحمیداعنادعليعامةتمدن5869136
حزب الشعب لالصالحنینوى15ذكرسحابسعرانعوادمحمدعامةتمدن5870136
حزب الشعب لالصالحنینوى16ذكرداغرعصفورخضیر صالحعامةتمدن5871136
حزب الشعب لالصالحنینوى17ذكرعبدالقادرصالحعبدالكریمعون الدینعامةتمدن5872136
حزب الشعب لالصالحنینوى18ذكرمحمدحسنیاسینحسنعامةتمدن5873136
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حزب الشعب لالصالحنینوى19ذكرمحمدشحاذهامیسرتیسیرعامةتمدن5874136
حزب الشعب لالصالحنینوى20ذكرغربياحمدعليایادعامةتمدن5875136
حزب الشعب لالصالحنینوى21ذكراحمدعطوانفوازنوافعامةتمدن5876136
حزب الشعب لالصالحنینوى22ذكرعزاويحامدیونسخالدعامةتمدن5877136
حزب الشعب لالصالحنینوى23ذكرعمرھاللحسینعبداالمیرعامةتمدن5878136
حزب الشعب لالصالحنینوى24ذكرطھصالحھلیلدبونيعامةتمدن5879136
حزب الشعب لالصالحنینوى25ذكرعوضعطیھاحمدمسلطعامةتمدن5880136
حزب الشعب لالصالحنینوى26ذكرسالمخضیر طارقزیادعامةتمدن5881136
حزب الشعب لالصالحنینوى27ذكرمرعيذنونسالممصعبعامةتمدن5882136
حزب الشعب لالصالحنینوى28ذكرعبدهللاعليحسناحمدعامةتمدن5883136
حزب الشعب لالصالحنینوى29ذكرالطائيمحمود عبدالعزیزمازنعامةتمدن5884136
حزب الشعب لالصالحنینوى30ذكراحمدحسانيسلیمانكمالعامةتمدن5885136
حزب الشعب لالصالحنینوى31انثىمحمدخلف محمدودادعامةتمدن5886136
حزب الشعب لالصالحنینوى32ذكرسلیمانعبدهللا عليعبدالرحمنعامةتمدن5887136
حزب الشعب لالصالحنینوى33ذكرفرحاناسودموفقمحمدعامةتمدن5888136
حزب الشعب لالصالحنینوى34ذكرعبدهللاحبش جاسمصباحعامةتمدن5889136
حزب الشعب لالصالحنینوى35ذكرعلي بابانحسینرمضانمحمدعامةتمدن5890136
حزب الشعب لالصالحنینوى36انثىحمديطھعليحسنھعامةتمدن5891136
حزب الشعب لالصالحنینوى37ذكرحماشمحمدصالح صبحي عامةتمدن5892136
حزب الشعب لالصالحنینوى38انثىزكوراحمدصالحرغدعامةتمدن5893136
حزب الشعب لالصالحنینوى39ذكرعبیدمحمدزوبععبدالستارعامةتمدن5894136
حزب الشعب لالصالحنینوى40ذكرعبدهللاعليجاللھانيعامةتمدن5895136
حزب الشعب لالصالحنینوى41ذكرعليعبداحمدطاللعامةتمدن5896136
حزب الشعب لالصالحنینوى42انثىمحلاحمدسالمرضابعامةتمدن5897136
حزب الشعب لالصالحنینوى43ذكرحمزةعفرفیصلساميعامةتمدن5898136
حزب الشعب لالصالحنینوى44ذكرعبدهللاحمدھلوبعليعامةتمدن5899136
حزب الشعب لالصالحنینوى45ذكرعجانعليعوادعليعامةتمدن5900136
حزب الشعب لالصالحنینوى46ذكرمصطفىعلي محمدعبداالمیرعامةتمدن5901136
حزب الشعب لالصالحنینوى47ذكرعليمحمدعلياحمدعامةتمدن5902136
حزب الشعب لالصالحنینوى48ذكرطالبمجیدصباحعليعامةتمدن5903136
حزب الشعب لالصالحنینوى49ذكرعليصالح شعبانربیععامةتمدن5904136
حزب الشعب لالصالحنینوى50ذكرعبدهللاشكرمنصورسعدعامةتمدن5905136
حزب الشعب لالصالحنینوى51ذكراسماعیلحسام الدینادھمعمرعامةتمدن5906136
حزب الشعب لالصالحنینوى52ذكرمحمودخمیسعبدالناصرخالدعامةتمدن5907136
حزب الشعب لالصالحنینوى53انثىاحمدمطرسلیماناسیلعامةتمدن5908136
حزب الشعب لالصالحنینوى54انثىابراھیمخلیلمعیوفصباحعامةتمدن5909136
حزب الشعب لالصالحنینوى55انثىمحمدحامدمحي الدیننغم عامةتمدن5910136
حزب الشعب لالصالحنینوى56ذكرعطاهللاخلف عبدالوھابخالدعامةتمدن5911136
حزب الشعب لالصالحنینوى57انثىصالحیوسفعبدالوھابوسنعامةتمدن5912136
حزب الشعب لالصالحنینوى58انثىحسینمحمددخیلمریمعامةتمدن5913136
حزب الشعب لالصالحنینوى59انثىمحمدسلطانخیرالدینعبیرعامةتمدن5914136
حزب الشعب لالصالحنینوى60انثىجدوععبدمحمدمكارمعامةتمدن5915136
حزب الشعب لالصالحنینوى61انثىحسنیونساحمدامیرةعامةتمدن5916136
حزب الشعب لالصالحنینوى62انثىحاتمجلعوطعليخالدةعامةتمدن5917136
نینوى1ذكراحمدابراھیمیونسمروانعامةتجمع عراقیون للتغییر5918119
نینوىمشمول ٧١٢ في2١٩/٣/٢٠١٨عامةتجمع عراقیون للتغییر5919119
نینوى3ذكرعبدهللاحمدون عبدالكریم نبھانعامةتجمع عراقیون للتغییر5920119
نینوى4انثىعثمانمحمدرشید شیرینعامةتجمع عراقیون للتغییر5921119
نینوىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-5٢٠١٨عامةتجمع عراقیون للتغییر5922119
نینوى6ذكرعبدهللاعطیھمحمدحسن عامةتجمع عراقیون للتغییر5923119
نینوى7ذكریاسیناسماعیلعدنان سامرعامةتجمع عراقیون للتغییر5924119
نینوى8انثىسرحاناسماعیلنائفنادیةعامةتجمع عراقیون للتغییر5925119
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نینوى9ذكرمحمودعليمحمداسوانعامةتجمع عراقیون للتغییر5926119
نینوى10انثىاحمدحامدزھیررندعامةتجمع عراقیون للتغییر5927119
نینوى11انثىخلیلابراھیمحمیدھناءعامةتجمع عراقیون للتغییر5928119
نینوى12انثىصالحمضحيشحاذهطلیعھ عامةتجمع عراقیون للتغییر5929119
نینوى1ذكرحسنطھرشیدطھعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5930170
نینوى2ذكرطھحسن اسماعیلھاشم عامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5931170
نینوى3ذكرطھحسناسماعیلغانمعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5932170
نینوى4انثىسعیدمحمددشوارمیافعامةالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني5933170
المجلس االعلى االسالمي العراقينینوى1ذكرحموش علي تقي محمدعامة تحالف الفتح5934109
منظمة بدر نینوى2ذكرعبدهللاخالدحسن عبدالرحمن عامة تحالف الفتح5935109
تجمع الشبك الدیمقراطينینوى3ذكرالقدو احمد محمود  حنین عامة تحالف الفتح5936109
منظمة بدر نینوى4ذكرسلمانیوسفمحمود  مختار عامة تحالف الفتح5937109
كتلة منتصروننینوى5ذكرخلف حمودصالح احمد عامة تحالف الفتح5938109
منظمة بدر نینوىمحذوف داخلیة6عامة تحالف الفتح5939109
حزب المھنیین لالعمارنینوى7ذكركالو سلیمان شرو مراد عامة تحالف الفتح5940109
كتلة منتصروننینوى8انثىامین خلیل حمزة اسین عامة تحالف الفتح5941109
المجلس االعلى االسالمي العراقينینوى9ذكرشاللذیاب محمد فواز عامة تحالف الفتح5942109
منظمة بدر نینوى10انثىمحمد جاسم یاسین اسیلعامة تحالف الفتح5943109
حركة الصادقوننینوى11ذكریوسف محمد عادل سرمد عامة تحالف الفتح5944109
منظمة بدر نینوى12انثىویرديسعدهللاحسین نھلةعامة تحالف الفتح5945109
المجلس االعلى االسالمي العراقينینوى13ذكرسلیمان علي وھب حسن عامة تحالف الفتح5946109
منظمة بدر نینوى14ذكربكدشدخیل بكدش ساميعامة تحالف الفتح5947109
منظمة بدر نینوى15ذكرزوروسلمو محمود  عبدالحافظ عامة تحالف الفتح5948109
حزب الطلیعة االسالمي نینوى16ذكرعلیوي غذیان عطیة منیف عامة تحالف الفتح5949109
منظمة بدر نینوىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-17٢٠١٨عامة تحالف الفتح5950109
منظمة بدر نینوى18ذكرعبد هللا اسماعیل خلیل قیثار عامة تحالف الفتح5951109
منظمة بدر نینوى19انثىشنینحسن طھ بلقیس عامة تحالف الفتح5952109
كتلة منتصروننینوى20ذكرعبد هللا حبش عباس یاسینعامة تحالف الفتح5953109
منظمة بدرنینوى21ذكرعبدهللاحمادي احمد خالدعامة تحالف الفتح5954109
حركة الصادقوننینوى22ذكرمحمد عبدالجباراحمد عبدالجبار عامة تحالف الفتح5955109
منظمة بدرنینوى23انثىقنبر محسن زینل كفاحعامة تحالف الفتح5956109
منتصروننینوى24ذكرعباس محرم جواد حسین عامة تحالف الفتح5957109
منظمة بدرنینوى25ذكرعلیج سلطان یاسیناحمد عامة تحالف الفتح5958109
منظمة بدرنینوى26انثىیونس علي محمدللیال عامة تحالف الفتح5959109
منظمة بدرنینوى27ذكرخضیر طھ محمدعبدالستار عامة تحالف الفتح5960109
منظمة بدرنینوى28ذكرعبدالحسنعماشاحمدطاللعامة تحالف الفتح5961109
المجلس االعلى االسالمي العراقينینوى29ذكرعباس مصطفى ادریس محمدعامة تحالف الفتح5962109
منظمة بدرنینوى30انثىاحمد عبد هللا محمدحفصةعامة تحالف الفتح5963109
كتلة منتصروننینوى31ذكریوسف عجاجمحمد یاسین عامة تحالف الفتح5964109
كتلة منتصروننینوى32ذكرحسین جمعةعبدغانم عامة تحالف الفتح5965109
منظمة بدرنینوى33ذكرعلي قاسم شكري عبدالكریم عامة تحالف الفتح5966109
كتلة منتصروننینوى34انثىابراھیم اسماعیل سالم علیاء عامة تحالف الفتح5967109
الحركة االسالمیة نینوى35انثىضامن ركاض مشعان ھوازنعامة تحالف الفتح5968109
حزب الطلیعة نینوى36ذكرمحمد عبد هللا زعال عمارعامة تحالف الفتح5969109
منظمة بدرنینوى37ذكرمصطفى سعیدمحمد عادلعامة تحالف الفتح5970109
منظمة بدرنینوى38ذكرخضراحمد صالح عنانعامة تحالف الفتح5971109
حزب الطلیعةنینوى39ذكرحسین عساف حسین كمال عامة تحالف الفتح5972109
كتلة منتصروننینوى40ذكرنھیر خلف علي داود عامة تحالف الفتح5973109
حزب الطلیعةنینوى41ذكرعلي یحیى قاسم خالدعامة تحالف الفتح5974109
منظمة بدرنینوى42ذكرحمودردیني یونس احمد عامة تحالف الفتح5975109
منظمة بدر نینوى43ذكرعجاجمحمودسلیمان علي عامة تحالف الفتح5976109
كتلة منتصروننینوى44ذكراحمد عبدهللا احمد سبھانعامة تحالف الفتح5977109
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حزب الطلیعة نینوى45انثىقاسمخلیل سالم ریم عامة تحالف الفتح5978109
منظمة بدر نینوى46انثىسلیمان احمد قحطانریاعامة تحالف الفتح5979109
الحركة االسالمیة في العراقنینوى47ذكریوسف صالحجھادعامرعامة تحالف الفتح5980109
المجلس االعلى االسالمي العراقينینوى48انثىیحیىحسنعباس فوزیةعامة تحالف الفتح5981109
منظمة بدر نینوى49ذكرصلبيعبیدمحمدجمالعامة تحالف الفتح5982109
حركة الصادقوننینوى50ذكرعویدحسیناحمد عبدالكریم عامة تحالف الفتح5983109
منظمة بدرنینوى51ذكریوسف علي سعید محمدعامة تحالف الفتح5984109
كتلة منتصروننینوى52ذكرعبد هللا یونس غانممحمدعامة تحالف الفتح5985109
حركة الصادقوننینوى53ذكرادھم جمعة اصغرعلي عامة تحالف الفتح5986109
كتلة منتصروننینوى54انثىحنظلجبرابراھیم عواطف عامة تحالف الفتح5987109
كتلة منتصروننینوى55ذكركوليمعجونبنیانیونسعامة تحالف الفتح5988109
منظمة بدر نینوى56انثىصالحطھ قحطان انعام عامة تحالف الفتح5989109
كتلة منتصروننینوى57انثىحسین عليفاضلمنى عامة تحالف الفتح5990109
تجمع كفى صرخة للتغیرنینوى58ذكرموسىصالحمھديابو بكرعامة تحالف الفتح5991109
منظمة بدر نینوى59ذكراحمد غائبخضرماھر عامة تحالف الفتح5992109
تجمع الشبك الدیمقراطينینوى60ذكرعیسىعليابراھیم محمدعامة تحالف الفتح5993109
منظمةبدر نینوى61ذكریونس قاسم صدیق غانم عامة تحالف الفتح5994109
منظمة بدر نینوى62ذكرطھابراھیمازھر حسام الدین عامة تحالف الفتح5995109
نینوى 1ذكرسلیمان محمد ابراھیم عبدالعزیز عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني5996184
نینوى2ذكرخلف الیاس كریمسعدعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني5997184
نینوى3ذكریزدوجدعان درویشسالمعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني5998184
نینوى4انثىسمورشوخلیل خالدةعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني5999184
نینوى5ذكریاسینسلیمان توفیق غیاثعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6000184
نینوى6ذكرجانكیزمحي الدین عزیز ادھمعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6001184
نینوى7ذكریونس احمد ھاشم محمدعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6002184
نینوى8انثىحسین خضر صباحاخالصعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6003184
نینوى9ذكرحنظل حمادي عبدهللاطعمھعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6004184
نینوى10ذكرمصطفى ابراھیممصطفى موسى عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6005184
نینوى11ذكرعبد العزیززكر حسن احمد عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6006184
نینوى12انثىمحمد یونسوھبطالب رشاعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6007184
نینوى13ذكرحسنصالححجي میسر عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6008184
نینوى14ذكركوجي حاجي سلیمان عبدالكریم عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6009184
نینوى15ذكرخلف علي عبدهللاكوفندعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6010184
نینوى16انثىمحمود سعیدمحمدانھار عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6011184
نینوى17ذكربلنكعلي سلیمان شریفعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6012184
نینوى18ذكرعبدهللامحمد طاھر عبدهللاعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6013184
نینوى19ذكرمرادحسن صالح قاسم عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6014184
نینوى20انثىیوسف حمي یوسف الزمھعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6015184
نینوى21ذكرمحمدموسى الیاس ھاني عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6016184
نینوى22ذكرعبدالجبار نوري صدیق فارس عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6017184
نینوى23ذكرقادر مراد حسن تیمور عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6018184
نینوى24انثىشروخلف خدیداسوزان عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6019184
نینوى25ذكرسلیمان حسین محمد خالدعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6020184
نینوى26ذكرعیسىمالوصدیق ازادعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6021184
نینوى27ذكرحموسیدو دخیل الیاس عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6022184
نینوى28انثىعبدالعزیزتوفیقعبد الوھابامنةعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6023184
نینوىمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-29٢٠١٨عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6024184
نینوى30ذكرحسناحمد جردونایف عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6025184
نینوى31ذكرعبدالغفور محمودحمیدبشار عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6026184
نینوى32انثىعزورشیدعادل سوزان عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6027184
نینوى33ذكرعیسىعسوعذیب اسماعیل عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6028184
نینوى34ذكرفانوحجيفانوسلیمانعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6029184
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نینوى35ذكرتموحسن خضرحسین عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6030184
نینوى36انثىعليحسین ایوب ایناس عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6031184
نینوى37ذكركجل جندي یوسف خلیلعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6032184
نینوى38ذكرعتكوخلف حجي عیدوعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6033184
نینوى39ذكرعمر صالحمحمدشرقيعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6034184
نینوى40انثىمحمداحمد علي منال عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6035184
نینوى41ذكرسمعوسلیمان اسماعیل محمدعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6036184
نینوى42ذكرخضرعليخضر یوسف عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6037184
نینوى43ذكرقاسمخضر صالح نواف عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6038184
نینوى44انثىاحمد فیاض علي نعیمة عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6039184
نینوى45ذكرخالدخضر جمال شیروانعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6040184
نینوى46ذكرقاسومراد خلف عیدو عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6041184
نینوى47ذكرابراھیم حسوجتوسیدوعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6042184
نینوى48انثىخلیلنایفعثمانھناءعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6043184
نینوى49ذكرخلف تمریوسف محسنعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6044184
نینوى50ذكریونس تموسعدون جاسمعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6045184
نینوى51ذكرعبدلي مشیرارسالننشوان عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6046184
نینوى52انثىعمر رشومحمددنیا عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6047184
نینوى53ذكرعلي مرزه حجي حسن عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6048184
نینوى54انثىابراھیم محمودعبد القھار وفاء عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6049184
نینوى55انثىسلیمان سلیمان سالم سندس عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6050184
نینوى56انثىیاسین جمیل محمد سعیدابتسامعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6051184
نینوى57ذكردوار احمد صالح محمدعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6052184
نینوى58ذكرخان كریم عبد الستار فراس عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6053184
نینوى59ذكرحموكشتارماروالیاس عامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6054184
نینوى60ذكرسلطانبدلنایفویسعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6055184
نینوى61ذكرمحمدیونسبشیرصفوانعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6056184
نینوى62ذكربازومراد خضرشكرعامة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني6057184
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 1ذكراحمد محمودسالم یاسرعامة التحالف المدني الدیمقراطي6058106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 2ذكرمحمدعبدهللا محمدعبدالرحمن عامة التحالف المدني الدیمقراطي6059106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 3ذكرعليحسینخالدزیدعامة التحالف المدني الدیمقراطي6060106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 4انثىعلي فؤاد عباس رؤیاعامة التحالف المدني الدیمقراطي6061106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى مشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-5٢٠١٨عامة التحالف المدني الدیمقراطي6062106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 6ذكرابراھیم توفیق عدنانقحطانعامة التحالف المدني الدیمقراطي6063106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 7ذكرھزاعمحمد حواسغازي عامة التحالف المدني الدیمقراطي6064106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 8انثىحسین ابراھیم سالم علیاء عامة التحالف المدني الدیمقراطي6065106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 9ذكرالیوسف محمدشاللقصيعامة التحالف المدني الدیمقراطي6066106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 10ذكریاسیننوري احمد عبدالكریم عامة التحالف المدني الدیمقراطي6067106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 11ذكرحموش حسینخالدرائدعامة التحالف المدني الدیمقراطي6068106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 12انثىصالحمحمد علي سالم ضمیاء عامة التحالف المدني الدیمقراطي6069106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 13ذكرذنون اسماعیل مجیدخیري عامة التحالف المدني الدیمقراطي6070106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 14ذكرناصر سلطان حسینقصي عامة التحالف المدني الدیمقراطي6071106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى مشمول ٧١٨ في15٢٠/٣/٢٠١٨عامة التحالف المدني الدیمقراطي6072106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 16انثىحیاوي عبدغانم سنادعامة التحالف المدني الدیمقراطي6073106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 17ذكرعلي حسن خضر محمودعامة التحالف المدني الدیمقراطي6074106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 18ذكرحسین ابراھیم امیر سنانعامة التحالف المدني الدیمقراطي6075106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 19ذكراحمد سعدهللاسالم داودعامة التحالف المدني الدیمقراطي6076106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 20انثىالظاھر محمدجاسم عربیة عامة التحالف المدني الدیمقراطي6077106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 21ذكرحسین سلمان عبد المجید عبدالخالق عامة التحالف المدني الدیمقراطي6078106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 22ذكراسماعیل رمزي محمدلؤي عامة التحالف المدني الدیمقراطي6079106
حزب المبادرة الوطنیة نینوى 23انثىمصطفى فخري سمیر مروة عامة التحالف المدني الدیمقراطي6080106
تجمع العزه الوطنينینوى1ذكرسلمانخلفصالحشعالنالعامھتضامن6081171
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تجمع العزه الوطنينینوى2ذكرعبد القادرسلطانعامراحمدالعامھتضامن6082171
تجمع العزه الوطنينینوى3ذكرعبد هللا حیاويخمیسعبدالكریمالعامھتضامن6083171
تجمع العزه الوطنينینوى4انثىشاھیناحمدمحمدوزیرةالعامھتضامن6084171
تجمع العزه الوطنينینوى5ذكراحمداسماعیلسعدهللافؤادالعامھتضامن6085171
تجمع العزه الوطنينینوى6ذكروكاعفرمانمحمودعمادالعامھتضامن6086171
تجمع العزه الوطنينینوى7ذكرعبدهللاسلطانحسینیاسرالعامھتضامن6087171
امل العراقیھنینوى8انثىمحمدقاسم عبد الرحمنایمانالعامھتضامن6088171
تجمع العزه الوطنينینوى9ذكرحامدمحمداسودعبدهللالعامھتضامن6089171
امل العراقیھنینوى10ذكرحمیدمحمدعبدمروانالعامھتضامن6090171
تجمع العزه الوطنينینوى11ذكرمحمدحدیدابراھیمطھالعامھتضامن6091171
تجمع العزه الوطنينینوى12انثىخلفعليحمیدبسمةالعامھتضامن6092171
امل العراقیھنینوى13ذكرعليمحمدجمعةحسامالعامھتضامن6093171
تجمع العزه الوطنينینوى14ذكرعباسمحمدعليفاضلالعامھتضامن6094171
نینوىشاغر15العامھتضامن6095171
تجمع العزه الوطنينینوى16ذكرخلفزیدانمحمدایادالعامھتضامن6096171
تجمع العزه الوطنينینوى17ذكرمصطفىعبدهللاصبريعبدااللھالعامھتضامن6097171
تجمع العزه الوطنينینوى18انثىابراھیماحمدفاضلرناالعامھتضامن6098171
تجمع العزه الوطنينینوى19ذكرشویخعبدیوسفعمادالعامھتضامن6099171
تجمع العزه الوطنينینوى20ذكرموسىمحموداحمدلیثالعامھتضامن6100171
امل العراقیھنینوى21ذكرمھیديحمدانعمرسفیانالعامھتضامن6101171
تجمع العزه الوطنينینوى22ذكرخلیلابراھیمخلیلعبدالفتاحالعامھتضامن6102171
تجمع العزه الوطنينینوى23ذكرخلفعبد هللامحمداحمدالعامھتضامن6103171
امل العراقیھنینوى24انثىعبد هللاصالحمحمودایمانالعامھتضامن6104171
تجمع العزه الوطنينینوى25ذكرمساھرعرموشعراكمطرالعامھتضامن6105171
تجمع العزه الوطنينینوى26ذكرسرحانحمدونعبدحامدالعامھتضامن6106171
امل العراقیھنینوى27ذكرمصطفىعبد الرحمنعبد الغنيجمالالعامھتضامن6107171
تجمع العزه الوطنينینوى28انثىعليحسینیونسمریمالعامھتضامن6108171
تجمع العزه الوطنينینوى29ذكرمحمدصالحاحمدصالحالعامھتضامن6109171
امل العراقیھنینوى30ذكرمحمدسلطانعليعادلالعامھتضامن6110171
تجمع العزه الوطنينینوى31انثىعطیةحسنصالحشیماءالعامھتضامن6111171
تجمع العزه الوطنينینوى32انثىحسینعليمصطفىھناءالعامھتضامن6112171
تجمع العزه الوطنينینوى33ذكرسلیمانرموعليمحمدالعامھتضامن6113171
تجمع العزه الوطنينینوى34ذكرمحمدعليجاسمیونسرافعالعامھتضامن6114171
امل العراقیھنینوى35ذكراحمدشھاباسماعیلاحمدالعامھتضامن6115171
تجمع العزه الوطنينینوى36انثىجوادصبريھاشماسراءالعامھتضامن6116171
تجمع العزه الوطنينینوى37ذكرخلفجرجیسحسنمحمدالعامھتضامن6117171
تجمع العزه الوطنينینوى38انثىیحیىعليیوسفزھراءالعامھتضامن6118171
امل العراقیھنینوى39ذكرعبدالرحمنعزیزریاضثائرالعامھتضامن6119171
تجمع العزه الوطنينینوى40انثىحسنمحمدعمرمنتھىالعامھتضامن6120171
امل العراقیھنینوى41ذكررضوانصالحمھديعبدالرزاقالعامھتضامن6121171
تجمع العزه الوطنينینوى42ذكرذیابناصرنشميفاضلالعامھتضامن6122171
تجمع العزه الوطنينینوى43ذكرجاسمیونسخلیلسعدالعامھتضامن6123171
تجمع العزه الوطنينینوى44انثىصالحمحمدقاسمالھامالعامھتضامن6124171
تجمع العزه الوطنينینوى45ذكرذنون زینوذنونناثر العامھتضامن6125171
تجمع العزه الوطنينینوى46ذكرعكیلابترحمادفالحالعامھتضامن6126171
تجمع العزه الوطنينینوى47ذكرازالمسنجارمحمدرافعالعامھتضامن6127171
تجمع العزه الوطنينینوى48انثىیاسیننورياحمدبیداءالعامھتضامن6128171
تجمع العزه الوطنينینوى49ذكراحمدمحمدھاديسعدالعامھتضامن6129171
نینوى1ذكرحمیدعلوخلفحسنعامةحزب الجماھیر الوطنیة6130172
نینوى2ذكرمحمدعیسىعبیداحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6131172
نینوى3ذكرعویسخضرابراھیمجمعةعامةحزب الجماھیر الوطنیة6132172
نینوى4انثىمحمدفتحيمحمدسمیرةعامةحزب الجماھیر الوطنیة6133172
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نینوى5ذكرھاللمحمدرمضانرعدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6134172
نینوى6ذكرسلمانشاھرفرمانمحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6135172
نینوى7ذكررجبعكلةسالماركانعامةحزب الجماھیر الوطنیة6136172
نینوى8انثىغربحسینفرحانساجدة عامةحزب الجماھیر الوطنیة6137172
نینوى9ذكرابراھیماسماعیلنایفجمالعامةحزب الجماھیر الوطنیة6138172
نینوى10ذكرجرودابراھیمعبدعائدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6139172
نینوى11ذكرعليمحمدجاسمعبدالكریمعامةحزب الجماھیر الوطنیة6140172
نینوى12انثىیاسینمحمدسعیدعبدهللانازدارعامةحزب الجماھیر الوطنیة6141172
نینوى13ذكرعطاهللامحمدابراھیمسبعاويعامةحزب الجماھیر الوطنیة6142172
نینوى14ذكرطرافعليحسنفوازعامةحزب الجماھیر الوطنیة6143172
نینوى15ذكرمحمدھاللرمضانمحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6144172
نینوى16انثىمحیمیدظاھرعلينوالعامةحزب الجماھیر الوطنیة6145172
نینوى17ذكراسماعیل حسنصالحبشارعامةحزب الجماھیر الوطنیة6146172
نینوى18ذكردحلسالمعليسعودعامةحزب الجماھیر الوطنیة6147172
نینوى19ذكرعلياحمدذنونعالءعامةحزب الجماھیر الوطنیة6148172
نینوى20انثىحمادةعليعباسسھامعامةحزب الجماھیر الوطنیة6149172
نینوى21ذكرسالمذھبانعليسالمعامةحزب الجماھیر الوطنیة6150172
نینوى22ذكرخلفحسنالیاسثامرعامةحزب الجماھیر الوطنیة6151172
نینوى23ذكرمحمدجاسممعیوفمحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6152172
نینوى24انثىتوشيیوسفیعقوبنغمعامةحزب الجماھیر الوطنیة6153172
نینوى25ذكرحمشیاسینمحمودرضوانعامةحزب الجماھیر الوطنیة6154172
نینوى26ذكرسلیمانعليصالحسعديعامةحزب الجماھیر الوطنیة6155172
نینوى27ذكرشالخشالخابراھیماحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6156172
نینوى28انثىمحمدخضرعبدالحلیمبشرىعامةحزب الجماھیر الوطنیة6157172
نینوى29ذكرمنصوراحمدحسناحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6158172
نینوى30ذكرخلفعویدفتحيیوسفعامةحزب الجماھیر الوطنیة6159172
نینوى31ذكرمحمدعلوشالیاسخضیرعامةحزب الجماھیر الوطنیة6160172
نینوى32انثىحموديصالحمحمدرناعامةحزب الجماھیر الوطنیة6161172
نینوى33ذكرمحمدسعدهللاصباحصالحعامةحزب الجماھیر الوطنیة6162172
نینوى34انثىمحمودمجیدسالمنجاحعامةحزب الجماھیر الوطنیة6163172
نینوى35ذكرعوادمحمدخلیلشعبانعامةحزب الجماھیر الوطنیة6164172
نینوى36انثىعليمحمدابراھیمھناءعامةحزب الجماھیر الوطنیة6165172
نینوى37ذكرصالحمندیلعليحسینعامةحزب الجماھیر الوطنیة6166172
نینوى38ذكرعليعطاهللاحسینعليعامةحزب الجماھیر الوطنیة6167172
نینوى39ذكرعليطالبعوادمحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6168172
نینوى40انثىعزیزیحیىقاسمرغدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6169172
نینوى41ذكرعمرذنونیونسعمرعامةحزب الجماھیر الوطنیة6170172
نینوى42ذكرعبدهللامحمودعليیونسعامةحزب الجماھیر الوطنیة6171172
نینوى43ذكرشھابمحموداحمدخالدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6172172
نینوى44انثىسلطانفتحيصبارانتصارعامةحزب الجماھیر الوطنیة6173172
نینوى45ذكرعلياشویشوسميمحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6174172
نینوى46ذكراحمدمحمداحمدسعدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6175172
نینوى47ذكرحموشيسلیمانسعدهللاغانمعامةحزب الجماھیر الوطنیة6176172
نینوى48انثىاوحیدمال هللاصبحيذكرىعامةحزب الجماھیر الوطنیة6177172
نینوى49ذكرمھیديصالححسنابراھیمعامةحزب الجماھیر الوطنیة6178172
نینوى50ذكرخالدحاجمعليحسینعامةحزب الجماھیر الوطنیة6179172
نینوى51ذكرحسنمحمدعبدهللاصبريعامةحزب الجماھیر الوطنیة6180172
نینوى52انثىمصطفىقاسمحازممیادةعامةحزب الجماھیر الوطنیة6181172
نینوى53ذكرعبدهللاصالحاحمدشیتعامةحزب الجماھیر الوطنیة6182172
نینوى54ذكرخزعلحمدعطیھاحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6183172
نینوى55ذكرخضیرسایرعبدالجلیلاحمدعامةحزب الجماھیر الوطنیة6184172
نینوى56انثىیعقوبندیمنظیرلیلىعامةحزب الجماھیر الوطنیة6185172
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نینوى57ذكرخضرمطلكعباسعبدالباريعامةحزب الجماھیر الوطنیة6186172
نینوى58ذكرمحمودیونسمحمدصائلعامةحزب الجماھیر الوطنیة6187172
نینوى59ذكریونسحسینایوبفالحعامةحزب الجماھیر الوطنیة6188172
نینوى60انثىمصطفىعبدالواحدعبدالستارسرابعامةحزب الجماھیر الوطنیة6189172
نینوى61ذكراوكیانحمودمحمدغازيعامةحزب الجماھیر الوطنیة6190172
نینوى62انثىعليحسنعليزینبعامةحزب الجماھیر الوطنیة6191172
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد1ذكرعالويحسینھاشمایادعامةائتالف الوطنیة6192185
تجمع المدني لالصالحبغداد2ذكرناصراحمدعبدهللاسلیمعامةائتالف الوطنیة6193185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد3ذكركعیدكاظمعطیةكاظمعامةائتالف الوطنیة6194185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد4انثىالدملوجيفاروقسالممیسونعامةائتالف الوطنیة6195185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد5ذكرشویردعباسخضیرحسنعامةائتالف الوطنیة6196185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد6ذكرالعلويسلماننوريحسنعامةائتالف الوطنیة6197185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد7ذكرمسلمحسنمحسنعدنانعامةائتالف الوطنیة6198185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد8انثىرشیدعبدالرضاعبدالرسولصباحعامةائتالف الوطنیة6199185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد9ذكرعمرمطلكمحمدیاسینعامةائتالف الوطنیة6200185
تجمع الوحدة العراقیةبغداد10ذكرعبدالقادرعبدالكریممحمدغانديعامةائتالف الوطنیة6201185
حزب الخیار العربيبغداد11ذكردھشعبطانعليعبدالكریمعامةائتالف الوطنیة6202185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد12ذكرمعلھعباسفاضلحسنینعامةائتالف الوطنیة6203185
المشروع الوطني العراقيبغداد13ذكرضاريخمیسظاھرعبدالرحمنعامةائتالف الوطنیة6204185
التجمع المدني لالصالح عملبغداد14ذكرمصلحكریمعبدالجبارایادعامةائتالف الوطنیة6205185
وطني اوالبغداد15ذكرحماديفرجاحمدیحیىعامةائتالف الوطنیة6206185
تجمع الوحدة العراقیةبغداد16انثىصالحساجترحیمادیبھعامةائتالف الوطنیة6207185
التجمع المدني لالصالح عملبغداد17ذكرسویدانكریمعبدهللازیدعامةائتالف الوطنیة6208185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد18ذكرمحلصالحمھديعباسعامةائتالف الوطنیة6209185
تجمع الوحدة العراقیةبغداد19ذكرمخلفزیدانجاسمنوريعامةائتالف الوطنیة6210185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد20ذكرمحمدھمیمعبداللطیفسرمدعامةائتالف الوطنیة6211185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد21ذكرعوادسلمانداودحمزةعامةائتالف الوطنیة6212185
التجمع المدني لالصالحبغداد22ذكرحمدعبدهللاطارقزیادعامةائتالف الوطنیة6213185
الخیار العربيبغداد23ذكرصخيحسینمجبلفریدعامةائتالف الوطنیة6214185
التجمع المدني لالصالحبغداد24ذكرسلمانحسنعدنانعادلعامةائتالف الوطنیة6215185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد25ذكرنصیفمھديعادلضیاءعامةائتالف الوطنیة6216185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد26انثىجاسمنصیفجاسمعتابعامةائتالف الوطنیة6217185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد27ذكرمثنىفجرناھيصباحعامةائتالف الوطنیة6218185
التجمع المدني لالصالحبغداد28ذكرمحمدعبدالرزاقناصرریاضعامةائتالف الوطنیة6219185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد29انثىوسیجمریرعليثناءعامةائتالف الوطنیة6220185
تجمع الوحدة العراقیةبغداد30ذكرسلمانابراھیمعبدالوھابمحمودعامةائتالف الوطنیة6221185
تجمع نھضة جیلبغداد31ذكریونسخضیرزبنیوسفعامةائتالف الوطنیة6222185
مستقلبغداد32ذكرذرباحمدطارقزیادعامةائتالف الوطنیة6223185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد33ذكرسلیمانعبدهللاساميوسامعامةائتالف الوطنیة6224185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد34انثىمحمدمصطفىجاللكولشانعامةائتالف الوطنیة6225185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد35ذكررغیفسعدونحسنقحطانعامةائتالف الوطنیة6226185
الجبھة العراقیة للحواربغداد36ذكرشالھيامیشراضياحمدعامةائتالف الوطنیة6227185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد37ذكرعباسمحمدجاسمحسینعامةائتالف الوطنیة6228185
نھضة جیلبغداد38ذكركمرخلیلاسماعیلایادعامةائتالف الوطنیة6229185
التجمع المدني لالصالحبغداد39ذكرحمدسلوميمحمدباسمعامةائتالف الوطنیة6230185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد40ذكركمونھعبودمرزةفالحعامةائتالف الوطنیة6231185
التجمع المدني لالصالحبغداد41ذكرعبدالرحمنصالحمھديحاجمعامةائتالف الوطنیة6232185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد42ذكرعلوشحسینعليعبدهللاعامةائتالف الوطنیة6233185
الحوار والتغیربغداد43ذكرعبودحسینحمیداحمدعامةائتالف الوطنیة6234185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد44ذكرعالويحسینتوفیقمحمدعامةائتالف الوطنیة6235185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد45ذكرسرھیدجاسمثامرسعدعامةائتالف الوطنیة6236185
التجمع المدني لالصالحبغداد46ذكرمحمودخلفرافعلیثعامةائتالف الوطنیة6237185
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تجمع الوحدة العراقیةبغداد47ذكرعبدالھاديیوسفاحمدقصيعامةائتالف الوطنیة6238185
حزب الراق لالصالحبغداد48ذكرمحمدجاسمنصیفمرتضىعامةائتالف الوطنیة6239185
تجمع نھضة جیلبغداد49ذكریاسینعبدهللاصبحيعمرعامةائتالف الوطنیة6240185
التجمع المدني لالصالحبغداد50ذكركرموشعليعدنانعمرعامةائتالف الوطنیة6241185
تجمع نھضة جیلبغداد51انثىحمدعراكعصمترواءعامةائتالف الوطنیة6242185
الوفاق الوطنيبغداد52ذكرعبدهللاحسینحاتمقصيعامةائتالف الوطنیة6243185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد53انثىحطابمحمودنعمةالھامعامةائتالف الوطنیة6244185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد54انثىعذابجیادزیادسعادعامةائتالف الوطنیة6245185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد55ذكرحسنمحمدجاسمعديعامةائتالف الوطنیة6246185
الجبھة العراقیة للحواربغداد56انثىمحمدعليفائزھندعامةائتالف الوطنیة6247185
العروبیونبغداد57ذكرنجماحمدحردانصالحعامةائتالف الوطنیة6248185
حزب الحوار والتغیربغداد58ذكرمطرسالمكاظمعبدعامةائتالف الوطنیة6249185
المشروع الوطنيبغداد59انثىغانمحسینولیدبلسمعامةائتالف الوطنیة6250185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد60ذكرسلمانشعالنعليزھیرعامةائتالف الوطنیة6251185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد61ذكرحمدرشیدامیررزاقعامةائتالف الوطنیة6252185
حزب الحوار والتغیربغداد62انثىالسعیدعزیزحمزةبشائرعامةائتالف الوطنیة6253185
التجمع المدني لالصالحبغداد63ذكرسھیلشعالنامینمحمدعامةائتالف الوطنیة6254185
المشروع الوطنيبغداد64ذكرحجیجاحمدمسربتعبدعامةائتالف الوطنیة6255185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد65ذكرمحمدعليحسینطھعامةائتالف الوطنیة6256185
تجمع الوحدة العراقیةبغداد66انثىكاظمناصرعباسھبةعامةائتالف الوطنیة6257185
التجمع المدني لالصالحبغداد67انثىھاديمرادحسینزیتونعامةائتالف الوطنیة6258185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد68ذكراحمدكریممحمدوسامعامةائتالف الوطنیة6259185
وطني اوالبغداد69ذكرشكرمحمدعامرمحمدعامةائتالف الوطنیة6260185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد70ذكرصالحمصطفىعبدالكریممصطفىعامةائتالف الوطنیة6261185
جبھة الوحدة الوطنیةبغداد71ذكرحلميعبدالرزاقسھاماحمدعامةائتالف الوطنیة6262185
حزب الوفاق الوطنيبغداد72ذكرمحمدجاسمطھیاسینعامةائتالف الوطنیة6263185
التجمع المدني لالصالحبغداد73ذكراسودعباسحمدزیادعامةائتالف الوطنیة6264185
حزب التصحیح الوطنيبغداد74انثىخضیرمحمودعبدالجبارلیناعامةائتالف الوطنیة6265185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد75ذكرعليرشیدعبدالكریمحیدرعامةائتالف الوطنیة6266185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-76٢٠١٨عامةائتالف الوطنیة6267185
التجمع المدني لالصالحبغداد77انثىمحمدحامدسھاماملعامةائتالف الوطنیة6268185
الجبھة العراقیة للحواربغداد78ذكرعبدهللاعبدالحلیماحمدخمیسعامةائتالف الوطنیة6269185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد79ذكرعليسلمانصبريرفعتعامةائتالف الوطنیة6270185
حزب العراق لالصالحبغداد80ذكرعبدالقادرعبدالحافظعبدالعزیزرائدعامةائتالف الوطنیة6271185
العروبیونبغداد81انثىكریمفضالةكاظماقبالعامةائتالف الوطنیة6272185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد82ذكرشیخومحمدعبدالقادرعدنانعامةائتالف الوطنیة6273185
تجمع نھضة جیلبغداد83ذكرفلحيجاسمفاخرمحمدعامةائتالف الوطنیة6274185
حزب العراق لالصالحبغداد84ذكرعباسصبريجاسمجعفرعامةائتالف الوطنیة6275185
حزب الحوار والتغیربغداد85انثىعبھولعبودفھداشواقعامةائتالف الوطنیة6276185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد86ذكربیوضسعدروميعبدالكریمعامةائتالف الوطنیة6277185
التجمع المدني لالصالحبغداد87ذكرفضليفرحانفزعشاكرعامةائتالف الوطنیة6278185
حزب التصحیح الوطنيبغداد88انثىخلفرحیمفیصلحالعامةائتالف الوطنیة6279185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد89ذكراحمدمجليعليعصامعامةائتالف الوطنیة6280185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد90ذكرعليحسنیوسفكریمعامةائتالف الوطنیة6281185
حزب المعاھدونبغداد91ذكرفرحانخلیفصباحلیثعامةائتالف الوطنیة6282185
الجبھة العراقیة للحواربغداد92ذكرعليبرھانعلياوسعامةائتالف الوطنیة6283185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد93ذكرجوعانحنتوشعبدالحسینرعدعامةائتالف الوطنیة6284185
المشروع الوطنيبغداد94ذكرفھیدكریمجباراوسعامةائتالف الوطنیة6285185
التجمع المدني لالصالحبغداد95ذكرعبدهللاصالحكریمفائزعامةائتالف الوطنیة6286185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد96انثىعبودمھديصالحاالءعامةائتالف الوطنیة6287185
 حزب التصحیح الوطنيبغداد97ذكرزویننغیمشاحمدحاتمعامةائتالف الوطنیة6288185
تجمع نھضة جیلبغداد98ذكرمحمدعبدهللابراھیممحمدعامةائتالف الوطنیة6289185
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التجمع المدني لالصالحبغداد99انثىمضعنمھديغزالعائشةعامةائتالف الوطنیة6290185
التجمع المدني لالصالحبغداد100ذكرمجیدمحمودابراھیمعثمانعامةائتالف الوطنیة6291185
حزب االوفاق الوطنيبغداد101انثىحسیناحمدسلیمانبشرىعامةائتالف الوطنیة6292185
الخیار العربيبغداد102ذكرعبدحسنكریمقصيعامةائتالف الوطنیة6293185
حزب الوفاق الوطني العراقيبغداد103انثىعباسصالحعباساسماءعامةائتالف الوطنیة6294185
حزب العمل والوفاءبغداد104ذكرحمادينوافعبدهللاسعدعامةائتالف الوطنیة6295185
الوفاق الوطنيبغداد105ذكرمحمدطھماجدزیدعامةائتالف الوطنیة6296185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد106ذكرلطیفصادقنوريحیدرعامةائتالف الوطنیة6297185
حزب المشروع الوطنيبغداد107ذكرخلیلامینعليخالدعامةائتالف الوطنیة6298185
حزب المسار المدنيبغداد108ذكررزوقيسلمانعبدالودوداركانعامةائتالف الوطنیة6299185
حزب المسار المدنيبغداد109انثىمعیوفاحمدبحرضفافعامةائتالف الوطنیة6300185
حزب الخیار العربيبغداد110انثىولیدمحمدكاظمفائزةعامةائتالف الوطنیة6301185
حزب الوفاق الوطنيبغداد111انثىاحمدزیدانحسنزینة عامةائتالف الوطنیة6302185
حزب العراق لالصالحبغداد112ذكرحموديعباسمحسنسؤددعامةائتالف الوطنیة6303185
التجمع المدني لالصالحبغداد113ذكرعباسكاظممحمدنصرعامةائتالف الوطنیة6304185
حزب الوفاق الوطنيبغداد114انثىمحمودشاكرعبدالمجیدخلودعامةائتالف الوطنیة6305185
الوفاق الوطنيبغداد115ذكرنصراحمدعوادفاضلعامةائتالف الوطنیة6306185
حزب الوفاق الوطنيبغداد116ذكرسھیلكمرابراھیممحمدعامةائتالف الوطنیة6307185
التجمع المدني لالصالحبغداد117انثىمحمدمجیدجمیلزینبعامةائتالف الوطنیة6308185
حزب الوفاق الوطنيبغداد118انثىخضیریاسحسینھدیلعامةائتالف الوطنیة6309185
حزب الوفاق الوطنيبغداد119ذكرمدلولخلیفةعليسعدعامةائتالف الوطنیة6310185
التجمع المدني لالصالحبغداد120انثىشوكترفیقیعسوبسحبعامةائتالف الوطنیة6311185
حزب الوفاق الوطنيبغداد121ذكرحسنرشیدعبدصالحعامةائتالف الوطنیة6312185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد122ذكرخضرعباسجمیلاحمدعامةائتالف الوطنیة6313185
الجبھة العراقیة للحوار الوطنيبغداد123ذكرحمدجمیلابراھیماسماعیلعامةائتالف الوطنیة6314185
حزب الوفاق الوطنيبغداد124ذكرابوناساواموسىسالمعامةائتالف الوطنیة6315185
التجمع المدني لالصالحبغداد125انثىعباسعطیةشفیقضمیاءعامةائتالف الوطنیة6316185
التجمع المدني لالصالحبغداد126انثىجاسمعبد الحسنفلیحبشرىعامةائتالف الوطنیة6317185
تیار السلم المدنيبغداد127انثىخلفصالحرزوقيسعادعامةائتالف الوطنیة6318185
المشروع الوطني العراقيبغداد128انثىفارسابراھیمتركيلیناعامةائتالف الوطنیة6319185
التجمع المدني لالصالحبغداد129انثىداودابراھیممحمدندىعامةائتالف الوطنیة6320185
حزب الوفاق الوطنيبغداد130ذكرمحمودموسىكریمسعديعامةائتالف الوطنیة6321185
الجبھة العراقیة للحوار والتغییربغداد131انثىخلفجاسمعودةایناسعامةائتالف الوطنیة6322185
حزب الوفاق الوطنيبغداد132ذكرخلفعیدعبدكریمعامةائتالف الوطنیة6323185
حزب الوفاق الوطنيبغداد133ذكرمحمدجاسمرشیدوسامعامةائتالف الوطنیة6324185
عروبیونبغداد134انثىعكابعلوانابراھیمھیفاءعامةائتالف الوطنیة6325185
حزب وطني اوالبغداد135انثىنصرعبد العزیزحكمتنوراعامةائتالف الوطنیة6326185
نھضة جیلبغداد136ذكرعلينعمةنوريمؤیدعامةائتالف الوطنیة6327185
بغداد137ذكرحسینشاللعنادعمادعامةائتالف الوطنیة6328185
عروبیونبغداد138ذكرجوادفیحانھاديھدىعامةائتالف الوطنیة6329185
حزب التقدم المدني الحرنینوى1ذكرخلفزیدانحسنفالحعامھائتالف الوطنیة6330185
حزب الوفاق الوطنينینوى2ذكردباسشنانمكیفنایفعامھائتالف الوطنیة6331185
عملنینوى3ذكرعباسسلطانمحمدزاھدعامھائتالف الوطنیة6332185
التجمع المدني لالصالح نینوى4انثىعزیزشریفباسلفرحعامھائتالف الوطنیة6333185
تجمع الوحدة العراقیةنینوى5ذكرمحمدصالحمحمدعبدالخالقعامھائتالف الوطنیة6334185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى6ذكرجاسمخضرعليعویدعامھائتالف الوطنیة6335185
حزب التقدم المدني الحرنینوى7ذكرحسناحمدمصطفىلطیفعامھائتالف الوطنیة6336185
حزب التقدم المدني الحرنینوى8انثىمحمودخضرعليانتصارعامھائتالف الوطنیة6337185
حزب الوفاق الوطنينینوى9ذكرخضرحسینعبد هللاعزالدینعامھائتالف الوطنیة6338185
حزب التقدم المدني الحرنینوى10ذكرسلمانمحمدسلطانعبدالرحمنعامھائتالف الوطنیة6339185
التجمع المدني لالصالح نینوى11ذكرمحمدعبوديابراھیممحمدعامھائتالف الوطنیة6340185
التجمع المدني لالصالح نینوى12انثىعبد هللاعبد الكریممحمد یونسساجدة عامھائتالف الوطنیة6341185
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حزب التقدم المدني الحرنینوى13ذكرعفینحمادیوسفرائدعامھائتالف الوطنیة6342185
حزب الوفاق الوطنينینوى14ذكرصالحسواديسلطانحامدعامھائتالف الوطنیة6343185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى15ذكراھاللعبد هللاعبیدخلفعامھائتالف الوطنیة6344185
حزب التصحیح الوطنينینوى16انثىحسینرمضانحسینھدىعامھائتالف الوطنیة6345185
حزب التقدم المدني الحرنینوى17ذكرقدوريحروشنایفحواسعامھائتالف الوطنیة6346185
المشروع الوطنينینوى18ذكرفیصلنوريخلیلنوريعامھائتالف الوطنیة6347185
عملنینوى19ذكربرديعصمانابراھیماسماعیلعامھائتالف الوطنیة6348185
الوفاق نینوى20انثىاسماعیلتوفیقاسعدلقاءعامھائتالف الوطنیة6349185
حزب الوفاق الوطنينینوى21ذكراسماعیلجویرمھدينوافعامھائتالف الوطنیة6350185
حزب التقدم المدني الحرنینوى22ذكرذیابھنوفھدحاتمعامھائتالف الوطنیة6351185
تجمع نھضة جیلنینوى23ذكرعبد هللاسعد هللاغانمصھیبعامھائتالف الوطنیة6352185
المشروع الوطنينینوى24انثىسلیمانمحمودمقدادرجاءعامھائتالف الوطنیة6353185
حزب الوفاق الوطنينینوى25ذكرحسینحسنصالححمیديعامھائتالف الوطنیة6354185
جبھة الحوار الوطنينینوى26انثىمحمدخلیفحسیننجاةعامھائتالف الوطنیة6355185
التجمع المدني لالصالح نینوى27ذكرمحمدجاسمزیدانسعدعامھائتالف الوطنیة6356185
حزب التقدم المدني الحرنینوى28انثىحمادياحمدمحمد ھاشمسرابعامھائتالف الوطنیة6357185
حزب التقدم المدني الحرنینوى29ذكرشعیبزیدانمحمدنواف عامھائتالف الوطنیة6358185
تجمع الوحدة العراقیةنینوى30ذكرعبد هللاسلیمانغانممحسنعامھائتالف الوطنیة6359185
حزب التقدم المدني الحرنینوى31ذكرمیزررشیدعبداورنسعامھائتالف الوطنیة6360185
التجمع المدني لالصالح نینوى32ذكرابراھیمزرزورمحمدفاروقعامھائتالف الوطنیة6361185
حزب الوفاق الوطنينینوى33ذكرعمرحسینیونسنورالدینعامھائتالف الوطنیة6362185
جبھة الحوار الوطنينینوى34ذكرصالحعبدعبد هللاخالدعامھائتالف الوطنیة6363185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى35انثىمطرودنایفغانمسمیةعامھائتالف الوطنیة6364185
الخیار العربينینوى36ذكرملوحخلفمحمدغانمعامھائتالف الوطنیة6365185
تجمع الوحدة العراقیةنینوى37ذكراحمدخضیرفیصلغازيعامھائتالف الوطنیة6366185
حزب التقدم المدني الحرنینوى38ذكرعابدمحمودمحمدمحمودعامھائتالف الوطنیة6367185
حزب الوفاق الوطنينینوى39انثىسرحاناحمدخوامنورعامھائتالف الوطنیة6368185
المشروع الوطنينینوى40ذكرجاسممحیمیدطھعمرعامھائتالف الوطنیة6369185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى41ذكرنجماحمدنجملقمانعامھائتالف الوطنیة6370185
جبھة الحوار الوطنينینوى42ذكرعبدهللاخلفخضیرابراھیمعامھائتالف الوطنیة6371185
عملنینوى43انثىخلفامفضيعالوياسالمعامھائتالف الوطنیة6372185
حزب الوفاق نینوى44ذكرسحابعبیدحسنفائزعامھائتالف الوطنیة6373185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوىشاغر45عامھائتالف الوطنیة6374185
معاھدوننینوى46ذكرابراھیماسماعیلطھماھرعامھائتالف الوطنیة6375185
جبھة الحوار الوطنينینوى47انثىحمیدحسینصائلانمارعامھائتالف الوطنیة6376185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى48ذكرسالمناصرعبد الحافظسالمعامھائتالف الوطنیة6377185
المشروع الوطنينینوى49ذكرعویدوكاعھویديمحمدعامھائتالف الوطنیة6378185
تجمع الوحدة العراقیةنینوى50ذكراحمدسلیمانسلیمانمزاحمعامھائتالف الوطنیة6379185
جبھة الحوار الوطنينینوى51انثىمحمدبشیرجبراسماءعامھائتالف الوطنیة6380185
حزب الوفاق الوطنينینوى52ذكرعطا هللاصالحعبدالكریممحمودعامھائتالف الوطنیة6381185
حزب الوفاق الوطنينینوى53ذكریحیىحسنخالدسلیمانعامھائتالف الوطنیة6382185
جبھة الحوار الوطنينینوى54ذكرعبد هللاخلیفعلیويعبدالغنيعامھائتالف الوطنیة6383185
عملنینوى55انثىمحمدجاسممحمدسرىعامھائتالف الوطنیة6384185
حزب الوفاق الوطنينینوى56ذكرقاسممصطفىمحمدابراھیمعامھائتالف الوطنیة6385185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى57ذكرفیصلتركياحمدنوافعامھائتالف الوطنیة6386185
تجمع الوحدة العراقیةنینوى58انثىحمیداحمدمحمدسناءعامھائتالف الوطنیة6387185
حزب الوفاق الوطنينینوى59انثىالمولىذیاباحمدعبیرعامھائتالف الوطنیة6388185
جبھة الحوار الوطنينینوى60ذكریونسعبدالغفورعبدالھاديمحمدعامھائتالف الوطنیة6389185
جبھة النھضة واالصالح العراقیة نینوى61انثىخلیلعبد هللا حسنوفاءعامھائتالف الوطنیة6390185
الوفاق الوطنينینوى62ذكریونسعبدهللابراھیمعمادعامھائتالف الوطنیة6391185
الحلبغداد1ذكرموسىسلمانداودمحمودعامةتحالف بغداد6392149
الحلبغداد2ذكرشطبعذابمذبصبارعامةتحالف بغداد6393149
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الحلبغداد3ذكرعبد هللانجمعدنانبشارعامةتحالف بغداد6394149
الحلبغداد4ذكرحسینناصرخضرمظھرعامةتحالف بغداد6395149
الحلبغداد5انثىطالبانيحبیبتحسینأالعامةتحالف بغداد6396149
الحلبغداد6ذكركسارمحمدجسامحمیدعامةتحالف بغداد6397149
الحلبغداد7ذكرعبد  شغاتيقاسمیونس عامةتحالف بغداد6398149
الوفاءبغداد8ذكرذعارسلمانھاشمعصامعامةتحالف بغداد6399149
الحلبغداد9انثىعباسعلیويصبريغروبعامةتحالف بغداد6400149
الحلبغداد10ذكرشبیبحمدھیجل عمر عامةتحالف بغداد6401149
الحلبغداد11ذكرخلفمزیدعبدوسیمعامةتحالف بغداد6402149
الحلبغداد12ذكرسلومخلف محمدجاسمعامةتحالف بغداد6403149
الوفاءبغداد13انثىمحمودمحمدنایفمي عامةتحالف بغداد6404149
الوفاءبغداد14ذكریاسینعبیدولیدمھندعامةتحالف بغداد6405149
الحلبغداد15ذكرحماديجاسماحمدعلي عامةتحالف بغداد6406149
الحلبغداد16ذكرمحمودحماديكریم عبدالجبار عامةتحالف بغداد6407149
الوفاءبغداد17انثىحسن حمادي فرحان ھناءعامةتحالف بغداد6408149
الحلبغداد18ذكرحسینخمیسشذرقیسعامةتحالف بغداد6409149
الوفاءبغداد19ذكرمحمدعلي عبدالمنعمرعدعامةتحالف بغداد6410149
الوفاءبغداد20انثىصافيكاطعمجیددانیالعامةتحالف بغداد6411149
الحلبغداد21ذكرعدنانشنیترطلبقائدعامةتحالف بغداد6412149
الحلبغداد22ذكرشلشحاشيكاظمصباحعامةتحالف بغداد6413149
الحلبغداد23ذكرخلفعبدهللا نجمفاخرعامةتحالف بغداد6414149
الحلبغداد24ذكرجمیلاحمدمحمودفالحعامةتحالف بغداد6415149
الحلبغداد25ذكرجاسممحیمیدجاسممحمدعامةتحالف بغداد6416149
الحلبغداد26ذكرحمدخالدحمیدرافع عامةتحالف بغداد6417149
الحلبغداد27ذكركریمزعال عبدهللاثائرعامةتحالف بغداد6418149
الحلبغداد28انثىعباسجوريمحمدجنانعامةتحالف بغداد6419149
الحلبغداد29ذكرجاسممحمدجاسمحمیدعامةتحالف بغداد6420149
الحلبغداد30ذكرمحمدخلف محمدرائدعامةتحالف بغداد6421149
الحلبغداد31ذكرنجمعلي ثامرقحطانعامةتحالف بغداد6422149
الحلبغداد32ذكرعبدحسینعبدهللاعالوي عامةتحالف بغداد6423149
الحلبغداد33ذكرعبداحمدولیدخالدعامةتحالف بغداد6424149
الحلبغداد34ذكرشبیبخلفجاسمنصیفعامةتحالف بغداد6425149
الحلبغداد35ذكرجمیلجاسمنصیفمزھر عامةتحالف بغداد6426149
الحلبغداد36انثىصبريحسینقیسھدىعامةتحالف بغداد6427149
الحلبغداد37ذكرفرحانكاظمجوادمحمدعامةتحالف بغداد6428149
الحلبغداد38ذكرمحمدعليطارقزیادعامةتحالف بغداد6429149
الحلبغداد39ذكرفیاضعليرشیداحمدعامةتحالف بغداد6430149
الحلبغداد40ذكربارجعوادمحمدحمیدعامةتحالف بغداد6431149
الوفاءبغداد41انثىفھداسماعیل مزاحمایمان عامةتحالف بغداد6432149
الحلبغداد42ذكرخلففیاض محمدعصامعامةتحالف بغداد6433149
الوفاءبغداد43انثىنجمحمیدسالممنار عامةتحالف بغداد6434149
الحلبغداد44ذكرمطرعبدتایھ صالح عامةتحالف بغداد6435149
الحلبغداد45ذكرالخربیطذیابعبدالواحدطالب عامةتحالف بغداد6436149
الحلبغداد46ذكرعبدمحمدحسینعلي عامةتحالف بغداد6437149
الحلبغداد47ذكرصالحعباسعبد هللاصباح عامةتحالف بغداد6438149
سور العراقبغداد48ذكرعبیدطھخضیریاسعامةتحالف بغداد6439149
الوفاءبغداد49ذكرحسینانعیمدلفعالءعامةتحالف بغداد6440149
الحلبغداد50ذكرمحمودابراھیمخلیلخالدعامةتحالف بغداد6441149
الحلبغداد51ذكرطینةحمدجلوبجمعةعامةتحالف بغداد6442149
الحلبغداد52ذكراحمدشھابعباسنھادعامةتحالف بغداد6443149
الوفاءبغداد53انثىعطیةسلمانعبد الباريثامرةعامةتحالف بغداد6444149
الحلبغداد54انثىحمدعلیويكاظمورقاءعامةتحالف بغداد6445149
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الوفاءبغداد55ذكریونسسلیممحمداثیلعامةتحالف بغداد6446149
الوفاءبغداد56انثىمحمودشاكرنبیلنیرانعامةتحالف بغداد6447149
الحلبغداد57انثىخمیسجاسمحسنزھراءعامةتحالف بغداد6448149
الحلبغداد58ذكرعليحسنفالححسنعامةتحالف بغداد6449149
الحلبغداد59ذكرعباسعزیزداودھشامعامةتحالف بغداد6450149
الحلبغداد60ذكرمضغنعبیدحسنصالح الدینعامةتحالف بغداد6451149
الحلبغداد61ذكرحماديیاسیناسماعیلمحمدعامةتحالف بغداد6452149
وحدة ابناء العراقبغداد62انثىمحمدجاللمحمدابتسامعامةتحالف بغداد6453149
الحلبغداد63ذكرحسینصالحرشیدعبدالمنعمعامةتحالف بغداد6454149
الحلبغداد64انثىحمیدسعیدرواحثامرةعامةتحالف بغداد6455149
الحلبغداد65ذكرحسینصالحكاظمعالءعامةتحالف بغداد6456149
الحلبغداد66ذكرعبد هللاضامنركاضمشعانعامةتحالف بغداد6457149
الحلبغداد67ذكرحماديابراھیمخلیلسالمعامةتحالف بغداد6458149
الحریة والتقدم بغداد68ذكراحمدسعدهللا عبدالمجیدتوفیقعامةتحالف بغداد6459149
الحلبغداد69انثىمعنحسینعقیلنورةعامةتحالف بغداد6460149
الوفاءبغداد70ذكرعوادمحمودعليصاحبعامةتحالف بغداد6461149
الحلبغداد71انثىنجممحمودعليسیناءعامةتحالف بغداد6462149
الحلبغداد72ذكرعبد هللا ثامرعنفوصسامي عامةتحالف بغداد6463149
الحریة والتقدم بغداد73ذكرمحمدعباسرحیمعدنانعامةتحالف بغداد6464149
الحلبغداد74انثىبرجسكاظمعبدرشاعامةتحالف بغداد6465149
الحلبغداد75ذكرفلیحعبودنجمعلي عامةتحالف بغداد6466149
الحلبغداد76ذكررشیدخسباكمریدنزارعامةتحالف بغداد6467149
الوفاءبغداد77انثىاحمدعليحسیناحالمعامةتحالف بغداد6468149
الحلبغداد78انثىماردمرھجعبدبدورعامةتحالف بغداد6469149
سور العراقبغداد79انثىفنجانعبد المھديحامدنغم عامةتحالف بغداد6470149
الحلبغداد80ذكریوسفیعقوبعبیدنجمعامةتحالف بغداد6471149
الحلبغداد81انثىمحمدفھداستبرقلھیبعامةتحالف بغداد6472149
الوفاءبغداد82ذكرمحمودجاسممحمدباسمعامةتحالف بغداد6473149
الحلبغداد83انثىصالححمیدرشیدفاتنعامةتحالف بغداد6474149
الحلبغداد84ذكرماھودصباحفاضلمھندعامةتحالف بغداد6475149
الحلبغداد85ذكرحسنعليخلفمحمودعامةتحالف بغداد6476149
الحلبغداد86انثىابراھیماسماعیل محمودلمیسعامةتحالف بغداد6477149
الوفاءبغداد87ذكرابراھیممحمدكاظمعمادعامةتحالف بغداد6478149
الحلبغداد88انثىمحمداحمدخالدحوراءعامةتحالف بغداد6479149
الحریة والتقدم بغداد89انثىعبد هللاصالحمھديبركھعامةتحالف بغداد6480149
الحلبغداد90ذكرفزعكاظمعیداننصیرعامةتحالف بغداد6481149
سور العراقبغداد91انثىكوركیسشمعوندلشادسلفاناعامةتحالف بغداد6482149
وحدة ابناء العراقبغداد92ذكرالحسندوھانعليحسینعامةتحالف بغداد6483149
الحریة والتقدم بغداد93ذكرجاسمثوینيعبیسعبدالكاظمعامةتحالف بغداد6484149
الحلبغداد94انثىعبد هللامھديصالحشذى عامةتحالف بغداد6485149
الحلبغداد95ذكرابراھیمعلياسعدلؤيعامةتحالف بغداد6486149
الحریة والتقدم بغداد96انثىفارسنایفمھديقسمةعامةتحالف بغداد6487149
الوفاءبغداد97ذكرحمدنوافمحمدنبھانعامةتحالف بغداد6488149
الوفاءبغداد98ذكرجوادجمعةطارقفراسعامةتحالف بغداد6489149
وحدة ابناء العراقبغداد99ذكرشلشمطلكحسینمحمودعامةتحالف بغداد6490149
وحدة ابناء العراقبغداد100انثىمزوقسیاب ھشامسھا عامةتحالف بغداد6491149
الحلبغداد101ذكراحمدعلیوياسماعیلعلي عامةتحالف بغداد6492149
الحلبغداد102ذكرحمدغاويكاظمماجدعامةتحالف بغداد6493149
وحدة ابناء العراقبغداد103انثىمحمودشاكرنزارمھاعامةتحالف بغداد6494149
الحلبغداد104ذكراحمدعجاجمصلحطارق عامةتحالف بغداد6495149
الوفاءبغداد105ذكركشكولعباسحافظحقيعامةتحالف بغداد6496149
الحلبغداد106ذكرحسیناحمدعبدالمحسنایادعامةتحالف بغداد6497149
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الحریة والتقدم بغداد107ذكرمطلكمطرجبیرفراسعامةتحالف بغداد6498149
الحلبغداد108ذكرمھديحدیدعزیزمجید عامةتحالف بغداد6499149
الحلبغداد109ذكرجعاطھاحمدصالحكریم عامةتحالف بغداد6500149
وحدة ابناء العراقبغداد110ذكرعجیلمدھوشجلوبغازي عامةتحالف بغداد6501149
الحلبغداد111ذكرابراھیمعلي محسنیاسینعامةتحالف بغداد6502149
الحلبغداد112انثىسعیدمحمددھاملیلوعامةتحالف بغداد6503149
الحلبغداد113انثىجوادمحمدھاديشذى عامةتحالف بغداد6504149
الحلبغداد114ذكرشراععویداحمدحسن عامةتحالف بغداد6505149
الحلبغداد115ذكرحمیدعليحاتمقصي عامةتحالف بغداد6506149
الحلبغداد116انثىعباسخضیرصباحمیسمعامةتحالف بغداد6507149
الوفاءبغداد117ذكرعبدهللاحسینحكمتسنان عامةتحالف بغداد6508149
الحلبغداد118انثىمحمدحبیبشاللبشرىعامةتحالف بغداد6509149
وحدة ابناء العراقبغداد119ذكرعبداللطیف عبدالحلیمخالدعامةتحالف بغداد6510149
الحلبغداد120ذكرعباس فضیلخضراسماعیل عامةتحالف بغداد6511149
الحریة والتقدم بغداد121انثىعنبررشیدكریم ھالةعامةتحالف بغداد6512149
الحلبغداد122ذكرحسیناحمدشھابغازي عامةتحالف بغداد6513149
سور العراقبغداد123ذكراحمدعبد الرحمنزكيقتیبةعامةتحالف بغداد6514149
الحلبغداد124ذكرجوادعطیةمحمودنعمةعامةتحالف بغداد6515149
الحلبغداد125انثىخلفابراھیمخلفرغدعامةتحالف بغداد6516149
الحلبغداد126ذكرمزبانسلمانزایربسامعامةتحالف بغداد6517149
الحریة والتقدم بغداد127انثىفریححسانكاظمورودعامةتحالف بغداد6518149
الحلبغداد128ذكرسیدجبرخلفصباحعامةتحالف بغداد6519149
الحلبغداد129ذكرعجرشسرھیدخیريجاسمعامةتحالف بغداد6520149
الحلبغداد130ذكراحمدعلياحسانعالءعامةتحالف بغداد6521149
الحریة والتقدم بغداد131ذكرمھديابراھیمعبدالوھابعمر عامةتحالف بغداد6522149
الحلبغداد132ذكراحمدحسیناسماعیلفیصلعامةتحالف بغداد6523149
سور العراقبغداد133انثىمنخيامانھمھديمھاعامةتحالف بغداد6524149
الحریة والتقدم بغداد134ذكرسلمانساھيعبیدبكرعامةتحالف بغداد6525149
الحلبغداد135ذكرسلوميعباسحسینعالءعامةتحالف بغداد6526149
الحلبغداد136ذكرجاسمحموديسعدونزاھدعامةتحالف بغداد6527149
الحلبغداد137ذكرعبدالجبارمھديعبدهللامحمدعامةتحالف بغداد6528149
الحلبغداد138ذكرجزاعحمودمصطفىلیثعامةتحالف بغداد6529149
حزب الحوار والتغییراالنبار 1ذكرعمرمطلكعبیدحامدعامائتالف الوطنیة6530185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني االنبار 2ذكرحسنعبدمطرسالمعامائتالف الوطنیة6531185
تجمع الوحدة الوطنیةاالنبار 3ذكرعبدالقادرعبدالكریممحمدجنید عامائتالف الوطنیة6532185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني االنبار 4انثىحمدوردي مھدي لقاء عامائتالف الوطنیة6533185
حزب التصحیح الوطنياالنبار 5ذكرصالحعباسكریمكامل عامائتالف الوطنیة6534185
حزب العمل والوفاءاالنبار 6ذكرغثیثاحمدعفتانكریمعامائتالف الوطنیة6535185
عمل االنبار 7انثىمطلكعبدالرزاق محمد نوريغادةعامائتالف الوطنیة6536185
حزب الوفاء الوطنياالنبار 8انثىفیاضخلف ابراھیمحنانعامائتالف الوطنیة6537185
تجمع الوحدة العراقیةاالنبار 9ذكرحماديعبدحرداناحمدعامائتالف الوطنیة6538185
حزب الحوار والتغییراالنبار 10ذكرمھاوشارحیمعبدالكریممحمدعامائتالف الوطنیة6539185
حزب العراق لالصالحاالنبار 11ذكرمحمدفارسطھ فارسعامائتالف الوطنیة6540185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني االنبار 12ذكرخلفحمدشھابحسینعامائتالف الوطنیة6541185
الوفاق الوطنياالنبار 13ذكرزیغانجرادكردوشفوازعامائتالف الوطنیة6542185
معاھدوناالنبار 14ذكرمحمدھمیمعبداللطیفمحمدعامائتالف الوطنیة6543185
تجمع الوحدة العراقیةاالنبار 15ذكركریفصعباسحمادعبداللطیفعامائتالف الوطنیة6544185
عمل االنبار 16انثىالغالبخلیفةمحمدسمیعةعامائتالف الوطنیة6545185
نھضة جیلاالنبار 17ذكرمھديشویشطالبمشتاق عامائتالف الوطنیة6546185
عمل االنبار 18ذكرخلفاحمدیوسففؤادعامائتالف الوطنیة6547185
العمل والوفاءاالنبار 19ذكرعبدالحمیدعبدهللاشاكرفاروق عامائتالف الوطنیة6548185
حزب التصحیح الوطنياالنبار 20انثىحسینفیاضمھدي یسرىعامائتالف الوطنیة6549185
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الجبھة العراقیة للحوار الوطني االنبار 21ذكرشفیقمحمودفوزيجمالعامائتالف الوطنیة6550185
حزب الوفاء الوطنياالنبار 22ذكرفیحاندایسعبدفاروق عامائتالف الوطنیة6551185
عمل االنبار 23ذكرعرارحسنمخلفزیادعامائتالف الوطنیة6552185
حزب الوفاء الوطنياالنبار 24انثىرمیضمحمدجاسمعاصفةعامائتالف الوطنیة6553185
حزب الخیار العربياالنبار 25ذكرخلفرشیداحمدباللعامائتالف الوطنیة6554185
عمل االنبار 26ذكرعبدهللاصالحمھدي ایمنعامائتالف الوطنیة6555185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني االنبار 27ذكرعبدسلمانمحمدقتیبةعامائتالف الوطنیة6556185
تجمع الوحدة العراقیةاالنبار 28انثىعبدالمجیدعبدالسالمحمیدكیانعامائتالف الوطنیة6557185
نھضة جیلاالنبار 29انثىاحمدفیاضناجياعتمادعامائتالف الوطنیة6558185
عمل االنبار 30ذكرلطیفعبدغازي یحیى عامائتالف الوطنیة6559185
كفاءات للتغیرنینوى1ذكرمحمدداودذنونفارسالعامھائتالف كفاءات للتغییر6560134
كفاءات للتغیرنینوى2ذكرعبدمصطفىابراھیمعزیزالعامھائتالف كفاءات للتغییر6561134
كفاءات للتغیرنینوى3ذكرذنونطھعبدالعالمحمدالعامھائتالف كفاءات للتغییر6562134
كفاءات للتغیرنینوى4انثىعبدهللامحمدعبدالستارجنةالعامھائتالف كفاءات للتغییر6563134
كفاءات للتغیرنینوى5ذكرعبدهللاعبدالجبارعمادعمرالعامھائتالف كفاءات للتغییر6564134
كفاءات للتغیرنینوىنقص وثیقة 6العامھائتالف كفاءات للتغییر6565134
كفاءات للتغیرنینوى7ذكرنائلمحمدمظفروائل العامھائتالف كفاءات للتغییر6566134
كفاءات للتغیرنینوى8انثىاحمدمحمودسالمنیرانالعامھائتالف كفاءات للتغییر6567134
دعم الدولةنینوى9ذكرزینلعليحازممعنالعامھائتالف كفاءات للتغییر6568134
كفاءات للتغیرنینوى10ذكرجاسمموسىاحمدصباحالعامھائتالف كفاءات للتغییر6569134
كفاءات للتغیرنینوى11ذكرمصطفىعبدالرحمانمصطفىرافعالعامھائتالف كفاءات للتغییر6570134
كفاءات للتغیرنینوى12انثىابراھیماحمدحمیدتسواھنالعامھائتالف كفاءات للتغییر6571134
كفاءات للتغیرنینوى13ذكرالعلياحمدعبدالقادرمحمدالعامھائتالف كفاءات للتغییر6572134
كفاءات للتغیرنینوى14ذكرایوبرضاقتیبةمصطفىالعامھائتالف كفاءات للتغییر6573134
كفاءات للتغیرنینوى15ذكرعمرمحمدمحموداحمدالعامھائتالف كفاءات للتغییر6574134
كفاءات للتغیرنینوى16انثىمحمدحامدادریسنداءالعامھائتالف كفاءات للتغییر6575134
كفاءات للتغیرنینوى17ذكرصالحابراھیمعبدهللاحمدالعامھائتالف كفاءات للتغییر6576134
كفاءات للتغیرنینوى18ذكرعبدالشیخمحمداحمدشھابالعامھائتالف كفاءات للتغییر6577134
كفاءات للتغیرنینوى19ذكرعبدهللاحامدطارقحسانالعامھائتالف كفاءات للتغییر6578134
كفاءات للتغیرنینوى20ذكرمحمدمجیدمؤیدعبدالسالمالعامھائتالف كفاءات للتغییر6579134
كفاءات للتغیرنینوى21انثىعبدهللاحامدطارقصبا العامھائتالف كفاءات للتغییر6580134
كفاءات للتغیرنینوى22ذكرعبدالرزاقاحمدمحمدشوكت العامھائتالف كفاءات للتغییر6581134
كفاءات للتغیرنینوى23ذكرعبدهللاحمودناصرمحمدالعامھائتالف كفاءات للتغییر6582134
كفاءات للتغیرنینوى24انثىحسنعبدالعاليصابرمھاالعامھائتالف كفاءات للتغییر6583134
كفاءات للتغیرنینوىنقص وثیقة 25العامھائتالف كفاءات للتغییر6584134
كفاءات للتغیرنینوى26ذكرحسینشیتساميمضرالعامھائتالف كفاءات للتغییر6585134
كفاءات للتغیرنینوى27ذكرذنونحامدعامریاسرالعامھائتالف كفاءات للتغییر6586134
كفاءات للتغیرنینوى28انثىعليحسینخالدرفلالعامھائتالف كفاءات للتغییر6587134
دعم الدولةنینوى29انثىعبدهللاصالحمحمودضحیةالعامھائتالف كفاءات للتغییر6588134
كفاءات للتغیرنینوى30ذكریونسعزالدینعبدجمعةالعامھائتالف كفاءات للتغییر6589134
كفاءات للتغیرنینوى31ذكرطھمحمدعبدهللامحمودالعامھائتالف كفاءات للتغییر6590134
كفاءات للتغیرنینوىنقص اضبارة32العامھائتالف كفاءات للتغییر6591134
كفاءات للتغیرنینوى33ذكریحیىحمدونموفقسیفالعامھائتالف كفاءات للتغییر6592134
كفاءات للتغیرنینوى34ذكرقاسماحمیدزھیرغزوانالعامھائتالف كفاءات للتغییر6593134
كفاءات للتغیرنینوى35ذكراحمدمجیدحمزةوافرالعامھائتالف كفاءات للتغییر6594134
كفاءات للتغیرنینوى36انثىمحمدجاسممحمدمھاالعامھائتالف كفاءات للتغییر6595134
كفاءات للتغیرنینوى37انثىعبدهللاصفاويمحمدزینبالعامھائتالف كفاءات للتغییر6596134
كفاءات للتغیرنینوى38ذكریونسذنونجمیلعمادالعامھائتالف كفاءات للتغییر6597134
كفاءات للتغیرنینوى39ذكرحویریونسمحمودساميالعامھائتالف كفاءات للتغییر6598134
كفاءات للتغیرنینوى40انثىجرجیسحسینعادلبدایةالعامھائتالف كفاءات للتغییر6599134
كفاءات للتغیرنینوى41انثىسلمانحاجياسماعیلفاطمةالعامھائتالف كفاءات للتغییر6600134
كفاءات للتغیرنینوى42ذكرمحمدحسینعليحسینالعامھائتالف كفاءات للتغییر6601134

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


دعم الدولةنینوى43ذكرویسسعودطاللرائدالعامھائتالف كفاءات للتغییر6602134
حزب للعراق متحدون نینوى1ذكرعبدالعزیزمحمدعبدالعزیزاسامةعامة تحالف القرار العراقي6603168
حزب للعراق متحدون نینوى2ذكروھبعزیزعبدالوھابمحمدعامة تحالف القرار العراقي6604168
حزب للعراق متحدون نینوى3ذكرعبدالكریمعليمحمودحسنعامة تحالف القرار العراقي6605168
حزب للعراق متحدون نینوى4انثىمحمدعليسلیموصالعامة تحالف القرار العراقي6606168
حزب للعراق متحدون نینوى5ذكرعليحسینعبدالستارثابتعامة تحالف القرار العراقي6607168
حزب للعراق متحدون نینوى6ذكرحسینعليحسناحمدعامة تحالف القرار العراقي6608168
حزب للعراق متحدون نینوى7ذكرحسینمحمدجرجیسمعنعامة تحالف القرار العراقي6609168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى8انثىحسنداودجارهللاھدىعامة تحالف القرار العراقي6610168
حزب الحق الوطني نینوى9انثىمصطفىابراھیمجالل الدینایمانعامة تحالف القرار العراقي6611168
حزب المجد العراقينینوى10ذكرغدیرصلبياھریسمحمدعامة تحالف القرار العراقي6612168
حزب المشروع العربينینوى11ذكرمصطفىشریفعبدالنافعمحمدعامة تحالف القرار العراقي6613168
حزب للعراق متحدون نینوى12انثىتوماھرمزملكوفرقدعامة تحالف القرار العراقي6614168
حزب للعراق متحدون نینوى13ذكرحمزةجمیلمحمدنبیلعامة تحالف القرار العراقي6615168
حزب للعراق متحدوننینوى14ذكرخضیر احمدملیحعليعامة تحالف القرار العراقي6616168
حزب للعراق متحدون نینوى15ذكرجرجومحمدرجبعليعامة تحالف القرار العراقي6617168
حزب المجد العراقينینوى16انثىمحمدعبدالرحمنعبدالباقياملعامة تحالف القرار العراقي6618168
حزب للعراق متحدون نینوى17ذكرسلیمانیونسحازمزھیرعامة تحالف القرار العراقي6619168
حزب النداء الوطني نینوى18ذكرموسىعمرصدیقمحمدعامة تحالف القرار العراقي6620168
حزب للعراق متحدون نینوى19ذكراحمدعزیزعبوديمزھرعامة تحالف القرار العراقي6621168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى20انثىصالحرفعتمحمداصیلعامة تحالف القرار العراقي6622168
حزب الحق الوطني نینوى21ذكرفاضلحمدانمحمداحمدعامة تحالف القرار العراقي6623168
حزب للعراق متحدون نینوى22ذكردخیلصاللعليمطلكعامة تحالف القرار العراقي6624168
حزب الحق الوطني نینوى23ذكرعبدهللاخضرمحمدولیدعامة تحالف القرار العراقي6625168
حزب للعراق متحدون نینوى24ذكرمحمودعزیزمال هللالیثعامة تحالف القرار العراقي6626168
حزب للعراق متحدون نینوى25ذكریوسفطیبیوسففوازعامة تحالف القرار العراقي6627168
حزب للعراق متحدون نینوى26ذكرسلطانعلوحمدونصالحعامة تحالف القرار العراقي6628168
حزب للعراق متحدون نینوى27ذكرنعومموسىحازمصمیمعامة تحالف القرار العراقي6629168
حزب للعراق متحدون نینوى28انثىرشیداسماعیلتوفیقشذىعامة تحالف القرار العراقي6630168
حزب للعراق متحدون نینوى29ذكرصالحعبدالحمیدعبدالمجیدفارسعامة تحالف القرار العراقي6631168
حزب للعراق متحدون نینوى30ذكررجبخلیفمحمدجاللعامة تحالف القرار العراقي6632168
حزب للعراق متحدون نینوى31ذكرحسوسلطانقاسمخزعلعامة تحالف القرار العراقي6633168
حزب للعراق متحدون نینوى32انثىحامدعمرجیادنادیةعامة تحالف القرار العراقي6634168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى33ذكرمحمدعزیزثامرعمارعامة تحالف القرار العراقي6635168
حزب للعراق متحدون نینوى34ذكرسالمجدیععليعثمانعامة تحالف القرار العراقي6636168
حزب للعراق متحدون نینوى35ذكرفتحيعبدالغنيعبدالخالقفھدعامة تحالف القرار العراقي6637168
حزب للعراق متحدون نینوى36انثىحمدانشیتسعديسناءعامة تحالف القرار العراقي6638168
حزب للعراق متحدون نینوى37ذكرمناحيسلطانھاديعليعامة تحالف القرار العراقي6639168
حزب للعراق متحدون نینوى38ذكرعلينایفصدیقاحمدعامة تحالف القرار العراقي6640168
حزب النداء الوطني نینوى39ذكرفارساحمدحسناحمدعامة تحالف القرار العراقي6641168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى40انثىابراھیمخضیرسعدهللاكرمعامة تحالف القرار العراقي6642168
حزب للعراق متحدون نینوى41ذكرالطھمحمدمحمودمحمدعامة تحالف القرار العراقي6643168
حزب للعراق متحدون نینوى42ذكرعزیزمحمدابراھیماحمدعامة تحالف القرار العراقي6644168
حزب للعراق متحدون نینوى43ذكرموسىدرویشخلیلاحمدعامة تحالف القرار العراقي6645168
حزب للعراق متحدون نینوى44انثىمحمدیحیىبشیرمنارعامة تحالف القرار العراقي6646168
حزب الحق الوطني نینوى45ذكرمصطفىعبدالخالقاحمدبدرانعامة تحالف القرار العراقي6647168
حزب للعراق متحدون نینوى46ذكرعویدحسونقاسمعبوشعامة تحالف القرار العراقي6648168
حزب للعراق متحدون نینوى47ذكرسلیمانداودطاللوسامعامة تحالف القرار العراقي6649168
حزب للعراق متحدون نینوى48انثىمحمدجرجیسخلیلسعادعامة تحالف القرار العراقي6650168
حزب للعراق متحدون نینوى49ذكریحیىقاسمعونيزیدعامة تحالف القرار العراقي6651168
حزب للعراق متحدون نینوى50ذكرخلفمحیسنحموداسعدعامة تحالف القرار العراقي6652168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى51ذكرزغیرصلبيظاھرثابتعامة تحالف القرار العراقي6653168
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حزب النداء الوطني نینوى52انثىاسماعیلسعیدمظفروالءعامة تحالف القرار العراقي6654168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى53ذكرمحمدعليسلیمطاللعھدعامة تحالف القرار العراقي6655168
حزب للعراق متحدون نینوى54ذكرمشعانطھحمديعبدالمنعمعامة تحالف القرار العراقي6656168
حزب المجد العراقينینوى55ذكرمحمودطھھاشمھانيعامة تحالف القرار العراقي6657168
حزب للعراق متحدون نینوى56انثىسعیدفخريمحمدخلودعامة تحالف القرار العراقي6658168
حزب للعراق متحدون نینوى57ذكرعبیدحسینعليحامدعامة تحالف القرار العراقي6659168
حزب للعراق متحدون نینوى58ذكریاسینمحمدبشیرمحمودعامة تحالف القرار العراقي6660168
حزب للعراق متحدون نینوى59ذكرعبدهللاخضرابراھیمعبدالحافظعامة تحالف القرار العراقي6661168
حزب للعراق متحدون نینوى60ذكرقاسمیحیىعبدالقادراركانعامة تحالف القرار العراقي6662168
حزب للعراق متحدون نینوى61انثىطلبحمدخلفرقیةعامة تحالف القرار العراقي6663168
حزب المشروع العربي في العراق نینوى62ذكرمطلكمحمدمدلولاحمدعامة تحالف القرار العراقي6664168
حزب الوفاق الوطني دیالى 1ذكر دخیلرشیدحسنعبدهللاعامة ائتالف الوطنیة6665185
تجمع الوحدة العراقیة دیالى 2ذكر خضیر عبدهللاجارهللاصفاءعامة ائتالف الوطنیة6666185
حزب الوفاق الوطني دیالى 3ذكر عبودعبد محمدعدلي عامة ائتالف الوطنیة6667185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 4انثىعبد الحسین عبد المجیدسعیدغیداء عامة ائتالف الوطنیة6668185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 5ذكر عامر درویشمزاحمصالحعامة ائتالف الوطنیة6669185
التجمع المدني لالصالحدیالى 6ذكر سعیدرحمانكریمعدي عامة ائتالف الوطنیة6670185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 7ذكر عوادكاظمحمیدرعدعامة ائتالف الوطنیة6671185
تجمع الوحدة العراقیة دیالى 8انثىجوادصبحي نبیل رؤى عامة ائتالف الوطنیة6672185
المشروع الوطني دیالى 9ذكر دھیربمحمدكاظم مظفر عامة ائتالف الوطنیة6673185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 10ذكر عبد اللطیفمالكمدحت عبدالخالق عامة ائتالف الوطنیة6674185
التجمع المدني لالصالحدیالى 11ذكر ناصراحمدعبد هللایادعامة ائتالف الوطنیة6675185
التجمع المدني لالصالحدیالى 12انثىمنصورمحمودعبدالوھاب ایمان عامة ائتالف الوطنیة6676185
تجمع الوحدة العراقیة دیالى 13انثىكاظمیاسین عبد االمیرغفرانعامة ائتالف الوطنیة6677185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 14ذكر ابراھیمصالحخلیلصدیق عامة ائتالف الوطنیة6678185
التجمع المدني لالصالحدیالى 15ذكر ابراھیمجاسماسماعیل حسینعامة ائتالف الوطنیة6679185
المشروع الوطني العراقي دیالى 16انثىكاظمحسیناحمدناھدةعامة ائتالف الوطنیة6680185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 17ذكر طعمةاحمدھاديریاضعامة ائتالف الوطنیة6681185
التجمع المدني لالصالحدیالى 18ذكر حمدحسنحمیدصالحعامة ائتالف الوطنیة6682185
حزب الوفاق الوطني دیالى 19ذكر مطلكمحمودابراھیم جلیلعامة ائتالف الوطنیة6683185
الجبھة العراقیة للحوار الوطني دیالى 20انثىربیعحسانعدناناقبالعامة ائتالف الوطنیة6684185
حزب الخیار العربيدیالى 21ذكرعنبر خلفجوادعدنانعامة ائتالف الوطنیة6685185
؟دیالى 22ذكر حسینجاسمعبودرباحعامة ائتالف الوطنیة6686185
حزب عربیون دیالى 23ذكر جاسمعلي محمدباسمعامة ائتالف الوطنیة6687185
نھضة جیل دیالى 24ذكر حسینحمیدمحسنعمر عامة ائتالف الوطنیة6688185
تجمع الوحدة العراقیة دیالى 25ذكر حسینیاسین احمدلیث عامة ائتالف الوطنیة6689185
حزب الوفاق الوطني دیالى 26انثىاحمدحمیدعبدالرحمن ھدیل عامة ائتالف الوطنیة6690185
حزب الوفاق الوطني دیالى 27ذكر سعدون سلمانحامدمؤیدعامة ائتالف الوطنیة6691185
الخیار العربي دیالى 28ذكر عنبر منصور كطوف محمدعامة ائتالف الوطنیة6692185
حزب للعراق متحدوناالنبار1ذكرسحابحسنعليسلمانعامة تحالف القرار العراقي6693168
حزب المشروع العربي في العراقاالنبار2ذكرحماديعوسجخلیلابراھیمعامة تحالف القرار العراقي6694168
االرادة الشعبیةاالنبار3ذكرخربیطذیابعبدالحمیدعبدهللاعامة تحالف القرار العراقي6695168
حزب للعراق متحدوناالنبار4ذكرحسینحمدمحمدجاسمعامة تحالف القرار العراقي6696168
الحق الوطنياالنبار5ذكرمحمدمحیسنعبدهللاخالدعامة تحالف القرار العراقي6697168
الھیبة الوطنیةاالنبار6ذكرعبدالجبارعباسحمدھیبتعامة تحالف القرار العراقي6698168
الحق الوطنياالنبار7ذكرنجرسمعجلبزیعجاللعامة تحالف القرار العراقي6699168
حزب المشروع العربي في العراقاالنبار8ذكرخضرجمعةنزارمصطفىعامة تحالف القرار العراقي6700168
حزب المجد العراقياالنبار9انثىصیاحمھناسایرنجاةعامة تحالف القرار العراقي6701168
حزب للعراق متحدوناالنبار10ذكرجاسمكرديدحاممحمدعامة تحالف القرار العراقي6702168
حزب للعراق متحدوناالنبار11انثىعبیدعبدالرحمناسامةاسماءعامة تحالف القرار العراقي6703168
النھضة الشبابیة (عز)االنبار12ذكرجدیعسرھیدمحمدابراھیمعامة تحالف القرار العراقي6704168
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االرادة الشعبیةاالنبار13ذكرمھديمعجلھاللعبدالوھاب عامة تحالف القرار العراقي6705168
الھیبة الوطنیةاالنبار14انثىسویدانیعقوب یوسفمنالعامة تحالف القرار العراقي6706168
حزب المشروع العربي في العراقاالنبار15ذكرعبدالغنيمصلحعبدطھعامة تحالف القرار العراقي6707168
حزب للعراق متحدوناالنبار16ذكرعليضایعمخلفكاملعامة تحالف القرار العراقي6708168
المشروع العربياالنبار17انثىیوسفحسینعباسسناء عامة تحالف القرار العراقي6709168
الحق الوطنياالنبار18ذكررجارحیمحمدانصالحعامة تحالف القرار العراقي6710168
الحق الوطنياالنبار19انثىسطامنایفغایباسماءعامة تحالف القرار العراقي6711168
حزب المشروع العربي في العراقاالنبار20ذكرعبدهللاطلكعماشعیدعامة تحالف القرار العراقي6712168
حزب المجد العراقياالنبار21ذكرمحمدنطاححمدعمادعامة تحالف القرار العراقي6713168
حزب المشروع العربي في العراقاالنبار22ذكرمجیدعبدلطیففایزعامة تحالف القرار العراقي6714168
حزب للعراق متحدوناالنبار23ذكرحدیدمحمدجاسمثامرعامة تحالف القرار العراقي6715168
االرادة الشعبیةاالنبار24ذكرحمدخلفعليحسینعامة تحالف القرار العراقي6716168
حزب للعراق متحدوناالنبار25ذكرعليحسینحمادطالبعامة تحالف القرار العراقي6717168
حزب المشروع العربي في العراقاالنبار26انثىعبدھنديمحمدایمانعامة تحالف القرار العراقي6718168
الحق الوطنياالنبار27ذكرحمدرشیدعوادسعدعامة تحالف القرار العراقي6719168
االرادة الشعبیةاالنبار28انثىكنھجمعةعليعامرةعامة تحالف القرار العراقي6720168
للعراق متحدوناالنبار29انثىابراھیمحمديمضحينوفةعامة تحالف القرار العراقي6721168
حزب للعراق متحدوناالنبار30ذكرجرادراشدمحمدجاسمعامة تحالف القرار العراقي6722168
كركوك1ذكرعليحسینعاصيوصفيالعامةباب العرب6723143
كركوك2ذكرعوادعبدهللاحمدوسامالعامةباب العرب6724143
كركوك3ذكرداودمحمدعبدهللامصطفىالعامةباب العرب6725143
كركوك4أنثىداوداحمدنورالدینھالةالعامةباب العرب6726143
كركوك5ذكرخلیلسلطانحسنصباحالعامةباب العرب6727143
كركوك6ذكرعبدهللاحمدشھابرشیدالعامةباب العرب6728143
كركوك7ذكرخلیفةزیدانحمیدمجیدالعامةباب العرب6729143
كركوك8أنثىعطیةعبدالحسینعليعذراءالعامةباب العرب6730143
كركوك9ذكرعبدهللاصالحجمعةعبودالعامةباب العرب6731143
كركوك10ذكرمھديحسونجمیلرشیدالعامةباب العرب6732143
كركوك11ذكراحمدوھابمصطفىصائلالعامةباب العرب6733143
كركوك12أنثىسلماناحمدحسنمریمالعامةباب العرب6734143
كركوك13ذكراسماعیلمحمداحمدشھابالعامةباب العرب6735143
كركوك14ذكرصالحعبدهللامحلثائرالعامةباب العرب6736143
كركوك15ذكرجاسمرحیممحمدماجدالعامةباب العرب6737143
كركوك16ذكرنوريجھاداركانلواءالعامةباب العرب6738143
كركوك17أنثىاحمدحسناحمدسھامالعامةباب العرب6739143
كركوكمشمول ٧٠٦ في18١٩/٣/٢٠١٨العامةباب العرب6740143
كركوك19ذكرحویجةخضردرویشمحمدالعامةباب العرب6741143
كركوك20أنثىعليجوادرجبفاتنالعامةباب العرب6742143
كركوك21ذكرزینلعبديرؤوفماھرالعامةباب العرب6743143
كركوك22ذكرعبدهللاصالحاحمدعدنانالعامةباب العرب6744143
كركوكشاغر23العامةباب العرب6745143
كركوك24انثىصالحسلمانثریاالعامةباب العرب6746143
نینوى1انثىسلیمانحسنسالمسونیاعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6747167
نینوى2ذكر عیدوقولوالیاسسلیمانعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6748167
نینوى3ذكر عليعیسىحسنفالحعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6749167
نینوى4ذكر عمرخضر جبورصباحعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6750167
نینوى5انثىصمورمظلوم سعدهللارشاعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6751167
نینوى6ذكر ابراھیمابراھیم مرزاخالدعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6752167
نینوى7ذكر محمودالیاسفارساراسعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6753167
نینوى8ذكر حسنبرجسحسینسالمعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6754167
نینوى9ذكر دیروحسندیروالیاسعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6755167
نینوى10ذكر عليعیدو ابراھیم درویشعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6756167
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نینوى11ذكر الیاسسموحیدر حكیمعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6757167
نینوى12انثىزلفيخضر خمروكبشرىعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6758167
نینوى13ذكر خلفقاسممراددخیلعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6759167
نینوى14ذكر عزوكتو خدیدةصالحعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6760167
نینوى15ذكر میرزوسموسلوكامیرانعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6761167
نینوى16انثىسلیمان الیاسسالمرونزاعامة الحزب االیزیدي الدیمقراطي6762167
وحدة ابناء العراقنینوى1ذكرعبدهللامحمودعمرمحمداقبالعامنینوى ھویتنا6763135
وحدة ابناء العراقنینوى2ذكردعاجرحیلندىانورعامنینوى ھویتنا6764135
حزب الوفاءنینوى3ذكرفرحانفیصلمنیفسعودعامنینوى ھویتنا6765135
جبھة انقاذ تركمان العراقنینوى4ذكررضاسعیدمحمدثابتعامنینوى ھویتنا6766135
حزب الحلنینوى5ذكربرغوثمحمدجاسمعليعامنینوى ھویتنا6767135
حزب الحلنینوى6ذكرحامدمحمودعبدالكریمطالبعامنینوى ھویتنا6768135
حزب الحلنینوى7انثىحسنحامدحمدونمحاسنعامنینوى ھویتنا6769135
حزب الحلنینوى8انثىحمادمحمدسالمنورةعامنینوى ھویتنا6770135
حزب الحلنینوى9ذكرمحمداحمد فكاكاحمدعامنینوى ھویتنا6771135
حزب الحلنینوى10ذكرجاسمسلطانالیاسھاشمعامنینوى ھویتنا6772135
حزب الحلنینوى11ذكرمحمدسلیمذنونحسنعامنینوى ھویتنا6773135
حزب الحلنینوى12ذكراردینيحسنمحمدصالحعامنینوى ھویتنا6774135
حزب الحلنینوى13ذكرحمودعبدهللاعليعبدالرحمنعامنینوى ھویتنا6775135
حزب الوفاءنینوى14ذكرمحمدصالحفیصلغازيعامنینوى ھویتنا6776135
حزب الحلنینوى15ذكرفرجمحمدرحیلعایدعامنینوى ھویتنا6777135
حزب الحلنینوى16ذكرعبدالعزیزراكانعبدهللاراكانعامنینوى ھویتنا6778135
حزب الحلنینوى17ذكرعطیةھیجلابراھیمجاسمعامنینوى ھویتنا6779135
حزب الحلنینوى18ذكرخلفامھیديابراھیمحامد عامنینوى ھویتنا6780135
وحدة ابناء العراقنینوى19ذكروليمحمدمحسنزھیر عامنینوى ھویتنا6781135
حزب الحلنینوى20ذكرسالمعفینحمادنوافعامنینوى ھویتنا6782135
حزب الحلنینوى21ذكرطھمحمدحامداحمدعامنینوى ھویتنا6783135
اتحاد القوىنینوى22ذكرعبدالعزیزراكانعبدالعزیزنصار عامنینوى ھویتنا6784135
وحدة ابناء العراقنینوى23ذكرسلیمحامدلقمانحكیمعامنینوى ھویتنا6785135
حزب الحلنینوى24ذكرحسیناحمد صفوصالحعامنینوى ھویتنا6786135
حزب الوفاءنینوى25ذكریوسفشفاءمحمدیوسفعامنینوى ھویتنا6787135
حزب الحلنینوى26ذكریونسعبدهللاسماعیلعامرعامنینوى ھویتنا6788135
حزب الحلنینوى27ذكرمحیمیداحمد خضیرعليعامنینوى ھویتنا6789135
وحدة ابناء العراقنینوى28ذكرمحمدمحمودعزیزعامرعامنینوى ھویتنا6790135
حزب الحلنینوى29انثىاالحدعبدبشیرخلودعامنینوى ھویتنا6791135
حزب الحلنینوى30انثىابراھیمخلیلابراھیمنغمعامنینوى ھویتنا6792135
حزب الوفاءنینوى31ذكرسطانرجبیاسیندحامعامنینوى ھویتنا6793135
وحدة ابناء العراقنینوى32ذكرسلمانشاھرفیصلمحمدعامنینوى ھویتنا6794135
حزب الحلنینوى33ذكرعزیزعبدالرحمنضیاءمحمدعامنینوى ھویتنا6795135
وحدة ابناء العراقنینوى34ذكرحسانيمحمدعزیزالھامعامنینوى ھویتنا6796135
حزب الحلنینوى35ذكراحمدسلیمانجلودسلیمانعامنینوى ھویتنا6797135
حزب الحلنینوى36ذكرحمیدمحمدخلفعبدهللاعامنینوى ھویتنا6798135
وحدة ابناء العراقنینوى37ذكرحمادةجارهللاشاھرمحمدعامنینوى ھویتنا6799135
وحدة ابناء العراقنینوى38ذكرمحمودشاكرطاللعمرعامنینوى ھویتنا6800135
جبھة انقاذ تركمان العراقنینوى39ذكرانوراوغورمحمودایتكینعامنینوى ھویتنا6801135
وحدة ابناء العراقنینوى40انثىعبارجاجانیونسنجالءعامنینوى ھویتنا6802135
حزب الحلنینوى41انثىمحمدحسیناحمدازھارعامنینوى ھویتنا6803135
حزب الوفاءنینوى42ذكرعزوخزعلعليذیابعامنینوى ھویتنا6804135
الحلنینوى43انثىاحمدمروانھاديعبیرعامنینوى ھویتنا6805135
حزب الحلنینوى44ذكرعلياحمد عبوعليعامنینوى ھویتنا6806135
حزب الحلنینوى45ذكرعليحسن مرعيعزامعامنینوى ھویتنا6807135
حزب الحلنینوى46ذكرحسینحمدنجیبصفاءعامنینوى ھویتنا6808135
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جبھة انقاذ تركمان العراقنینوى47انثىمحمدعباسعبدهللابتسامعامنینوى ھویتنا6809135
وحدة ابناء العراقنینوى48ذكرمحمدعبداللطیفعليغازيعامنینوى ھویتنا6810135
وحدة ابناء العراقنینوى49انثىیونسمحمدسالمھالةعامنینوى ھویتنا6811135
حزب الحلنینوى50ذكرالسیدانحسنسلیمانعبدالكریمعامنینوى ھویتنا6812135
وحدة ابناء العراقنینوى51ذكراالصفیرصالحخلفصالحعامنینوى ھویتنا6813135
حزب الوفاءنینوى52ذكرسمیطنجرسسعديحسینعامنینوى ھویتنا6814135
حزب الحلنینوى53انثىسبھانیوسففاروقسھى عامنینوى ھویتنا6815135
حزب الحلنینوى54انثىعليمحمدحامداكرامعامنینوى ھویتنا6816135
حزب الحلنینوى55ذكرالمدهللاعزیزنوافاحمدعامنینوى ھویتنا6817135
وحدة ابناء العراقنینوى56انثىمطرودیوسفجاسمھندعامنینوى ھویتنا6818135
وحدة ابناء العراقنینوى57انثىمصطفىحمدونسعدهللاذكرىعامنینوى ھویتنا6819135
حزب الحلنینوى58انثىابراھیمعیسىاحمدبلقیسعامنینوى ھویتنا6820135
حزب الحلنینوى59ذكرظاھرعبدهللاظاھرموسىعامنینوى ھویتنا6821135
وحدة ابناء العراقنینوى60ذكرعليخلفزیدانعبدهللاعامنینوى ھویتنا6822135
حزب الوفاءنینوى61انثىجدوععليحسینناھدة عامنینوى ھویتنا6823135
حزب الحلنینوى62انثىسلطانحاجمعبدالستارلیلى عامنینوى ھویتنا6824135
نینوى1ذكردرویشنرموحسنحسینالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6825162
نینوى2ذكركالوسلیمانجنديداودالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6826162
نینوى3ذكرصالحعبد هللارمضانعليالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6827162
نینوى4انثىبیرداودامینعليكالویزالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6828162
نینوى5ذكراحمدجاسماحمدیونسالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6829162
نینوى6ذكرحسنعبد هللامینعليالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6830162
نینوى7ذكراحمدصلبىسلیمانسبھانالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6831162
نینوى8انثىوليمرزةفاتحھیروالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6832162
نینوى9ذكرحاجيجانكیرعز الدیناركانالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6833162
نینوى10ذكربروسلیمانابراھیمعبدالكریمالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6834162
نینوى11ذكرمحمدانور محمد امینصالحالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6835162
نینوى12انثىعمرنوريافدللیلى العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6836162
نینوى13ذكربیرداودمحمداحمد مھداويالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6837162
نینوى14ذكراسعدمحمدمحمد   ذیابالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6838162
نینوى15ذكروليجبرائیلانورعزیزالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6839162
نینوى16انثىموسىیوسفطھشیماءالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6840162
نینوى17ذكرنجممحمدعبد الرزاقبھزادالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6841162
نینوى18انثىیونسجمیلصالحزینةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6842162
نینوى19ذكرمحمدعزوعمرحازمالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6843162
نینوى20انثىحسنسلیمانادریسانغامالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6844162
نینوى21ذكرمحمودعبد هللارفعتھھ ریم العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6845162
نینوى22انثىسعدونموحخضرجمیلةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6846162
نینوى23ذكرعبد الكریممحمدعبد الكریمعليالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6847162
نینوى24انثىخلفسرحانتحسیناستبرقالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6848162
نینوى25ذكرمحمدعليمحمدخطابالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6849162
نینوى26انثىاحمدسلیمانحمیدفاطمةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6850162
نینوى27ذكرنذیرعليالیاسعليالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6851162
نینوى28انثىحامداسماعیلخلیلدعاءالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6852162
نینوى29ذكرعمرحسنحمودعزیزالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6853162
نینوى30ذكرظاھرمحمودعزیزصالحالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6854162
نینوى31ذكرعبورمضانعبد هللایونسالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6855162
نینوى32انثىخدرسعیدخدرمكرمةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6856162
نینوى33ذكرتوفیقالیاساسكندرفرھادالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6857162
نینوى34انثىطھمحمد عليحسنعروبة العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6858162
نینوى35ذكربقطرحناالیاسحناالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6859162
نینوى36ذكرعبد هللاحسنقاسممظفرالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6860162
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نینوى37ذكرانبیاءعبد القادراحمدخالدالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6861162
نینوى38انثىمحمدكنعانغسانطیبةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6862162
نینوى39ذكرھفندیزدینسلیمانسالمالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6863162
نینوى40انثىابراھیمطیبمحمدنھىالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6864162
نینوى41ذكرغفورعثمانخلففیصلالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6865162
نینوىمحذوف داخلیة42العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6866162
نینوى43ذكرسلیمانمحمدامینمجیدعبدالستارالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6867162
نینوى44ذكراسماعیلالیاسنوريخیرالدینالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6868162
نینوى45انثىحسینطیروفندوخالدة العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6869162
نینوى46ذكرعتوالیاسصبريمروانالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6870162
نینوى47ذكرسلوحسنسالمنوافالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6871162
نینوى48انثىیاكوسوالقاھرمزبدیعةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6872162
نینوى49ذكرمحمدجاسمعبدبشارالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6873162
نینوى50انثىحسینموسىعبدالكاظممنالالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6874162
نینوى51ذكرمحمدجاسم بالل فراسالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6875162
نینوى52ذكرحسینبكرنجم الدینبیستونالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6876162
نینوى53ذكرعليخلفعبدهللاحجيالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6877162
نینوى54انثىمصطفىصالححسانایالفالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6878162
نینوى55ذكرداودفریقجمیلجمالالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6879162
نینوى56انثىعبیدصالح یونسبشرىالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6880162
نینوى57ذكراجبلوعباسسلیمان عزیز العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6881162
نینوى58ذكریحیىعبد اللطیفعصاممروانالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6882162
نینوى59ذكرحسینمحمدحسنمحمدالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6883162
نینوى60انثىمحمودشكر خیر الدیننادیةالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6884162
نینوى61ذكرعلينافخوشعلي فیصلالعامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6885162
نینوى62ذكرعثماناحمدمجیدلؤي العامةاالتحاد الوطني الكوردستاني6886162
بغداد1ذكرفرجموسىرشیدصاحبعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6887162
بغداد2ذكرعبديمحمدرشیدیونسعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6888162
بغداد3ذكرنوريعبد الرحیمحمیدماجدعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6889162
بغداد4انثىھمتعبد الرضاید هللامالعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6890162
بغداد5ذكرحسینجاللعليعمادعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6891162
بغداد6ذكرمنصورعباسعليحسنعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6892162
بغداد7انثىمحمداسماعیلكریمسعدیةعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6893162
بغداد8ذكرعلياكبرحسینحیدرعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6894162
بغداد9ذكرخمیسمندیلعبدعباسعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6895162
بغداد10ذكركریمامیناكبرریاضعاماالتحاد الوطني الكوردستاني6896162
بغداد1انثىصالحلفتھحسینابتھالعامجبھة الصالحون6897130
بغداد2ذكرمھیديعباسعليمعتبرعامجبھة الصالحون6898130
بغداد3انثىحسنسعیدمحمدعلیاءعامجبھة الصالحون6899130
بغداد4ذكرحسنجاسمصادقجعفرعامجبھة الصالحون6900130
بغداد5انثىمال هللامحسنجعفرنجاةعامجبھة الصالحون6901130
بغداد6انثىناصرشبیبجابرسمرعامجبھة الصالحون6902130
بغداد7ذكرمحمدقاسمسامينظیرعامجبھة الصالحون6903130
بغداد8انثىصالحلفتھحسینبیداءعامجبھة الصالحون6904130
بغداد9انثىناصركاظمعوادكرمعامجبھة الصالحون6905130
بغداد1ذكرماجدصالحعباسعبدالزھرةعاممجلس إنقاذ العراق6906125
بغداد2انثىسلیممحمدفوزيبسمةعاممجلس إنقاذ العراق6907125
بغداد3ذكرصافيعصفورعبد هللاحیدرعاممجلس إنقاذ العراق6908125
بغداد4انثىقنبررضاناصرجمیلةعاممجلس إنقاذ العراق6909125
بغداد5ذكرحمدفرحانحامداسماعیلعاممجلس إنقاذ العراق6910125
بغداد6ذكرالبیضانيعطوانسلمانعلي عاممجلس إنقاذ العراق6911125
بغداد7ذكراحمدمحمدجاسممحمدعاممجلس إنقاذ العراق6912125
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بغداد8ذكرصبريشاكرعبد الوھابسرمد عاممجلس إنقاذ العراق6913125
بغداد9انثىعباسعبیدنجمایمانعاممجلس إنقاذ العراق6914125
بغداد10ذكرمحمدعبد االمیرنجمسرمد عاممجلس إنقاذ العراق6915125
بغداد11انثىعليمحمدمحمودشیماءعاممجلس إنقاذ العراق6916125
بغداد12ذكركاظمعليحسنیحیىعاممجلس إنقاذ العراق6917125
بغداد13ذكرخشینحسینجاسمجبارعاممجلس إنقاذ العراق6918125
بغداد14ذكرصالحمسعودكاظمكیالنعاممجلس إنقاذ العراق6919125
بغداد15ذكرعليحسنعبدھشامعاممجلس إنقاذ العراق6920125
بغداد16انثىحسناحمدمكيافراحعاممجلس إنقاذ العراق6921125
بغدادشاغر17عاممجلس إنقاذ العراق6922125
بغداد1انثىمھنافنجانشاويلمیاءصابئيلمیاء شاوي الھاللي6923155
بغداد1ذكرسنیدطلیعشنشلحارثصابئيحارث شنشل الحارثي6924161
بغداد1ذكرسھرجودهشریفنوفلصابئينوفل الناشي6925116
بغداد1ذكرماھودعطیةنعیمسالمصابئيالدكتور سالم نعیم عطیھ ماھود6926111
بغداد1ذكرمطیرثامرلعیبيرحیمصابئيرحیم لعیبي ثامر6927126
بغداد1ذكرمعیلوصالحجباررعدصابئيرعد جبار صالح6928150
نینوى1ذكرخلفسموكندورحجيایزیديالحركة االیزیدیة من اجل االصالح والتقدم6929102
نینوى2ذكردھدیسدواسرشوعبیدایزیديالحركة االیزیدیة من اجل االصالح والتقدم6930102
نینوى1ذكرشموسیدوخلفنایفایزیديحزب التقدم االیزیدي6931114
نینوى2ذكرفارسنایفخدرصائبایزیديحزب التقدم االیزیدي6932114
نینوى1ذكرنمرخلفدرویشسمیرایزیديحزب الحریة والدیمقراطیة االیزیدیة6933169
نینوى2ذكربیسورشومرادخدیداایزیديحزب الحریة والدیمقراطیة االیزیدیة6934169
نینوى1ذكرمحمدخضرجمعھسالمشبكيسالم محمد شبك (مستقل)6935181
نینوى1ذكرعليسلطانسالمسعدشبكيالحقوقي سعد سالم سطان الشبكي6936186
نینوى1ذكراسكندرفتحيمحمدعليشبكيتیار احرار الشبك6937101
نینوى2ذكرخلیلحمیدحامدغزوانشبكيتیار احرار الشبك6938101
نینوى1ذكرحسینمحمدعباسقصيشبكيقصي عباس (شبكي - مستقل)6939103
نینوى1ذكرمنصورصلیوامباركنشأتمسیحيحركة تجمع السریان6940131
اربیل2ذكرمنصورموسىكریممیسرمسیحيحركة تجمع السریان6941131
كركوك3ذكربطرسیوسفعادللؤيمسیحيحركة تجمع السریان6942131
بغداد4ذكرفتوحيناصرطلعتنبیلمسیحيحركة تجمع السریان6943131
دھوك5ذكربطرسیوسفبھنامماھرمسیحيحركة تجمع السریان6944131
دھوك6انثىبولصحنانزھیرنبراسمسیحيحركة تجمع السریان6945131
كركوك7انثىكریمشاباشاكراحالممسیحيحركة تجمع السریان6946131
نینوى1ذكرساواصادقسالماسوانمسیحيحركة بابلیون6947166
بغداد2ذكرالیاسابراھیماسحقبرھان الدینمسیحيحركة بابلیون6948166
دھوك3ذكرھرمزمیخاعبدفائزمسیحيحركة بابلیون6949166
اربیل4ذكرسمعانایشوعجمیلدریدمسیحيحركة بابلیون6950166
دھوك5انثىیعقوببھنامخضربیدءمسیحيحركة بابلیون6951166
كركوك6انثىاوھانیسیانھاكوبمكردیجكارمینمسیحيحركة بابلیون6952166
كركوك7ذكرخوشابابنیامینیلدااشورمسیحيحركة بابلیون6953166
اربیل8ذكریوسفشعیاناصررعدمسیحيحركة بابلیون6954166
نینوى9ذكرتومابنيتومافاضلمسیحيحركة بابلیون6955166
بغداد10انثىیعقوبكبرویوسفرغدمسیحيحركة بابلیون6956166
نینوى1ذكرداودمتياسحقرائدمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6957113
دھوك2ذكرمتيالیاسرزق هللاغزوانمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6958113
نینوى3ذكرعبدالمسیحیعقوبعیسىفرجمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6959113
اربیل4انثىلورنسعیسىمنصورنھلةمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6960113
اربیل5ذكربیباعودیشیوحناكوھرمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6961113
كركوك6انثىزكامخوادوركارولینمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6962113
دھوك7انثىنونھججومتيمیسونمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6963113
بغداد8ذكرمیخائیلوردامیخائیلبدريمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6964113
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كركوك9انثىشكروایوبحناریحانمسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6965113
بغداد10انثىشمعونعودیشورفائیلدنیامسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري6966113
دھوك1ذكریوخناداودبنیامینمیخائیلمسیحيأبناء النھرین6967154
اربیل2انثىنیجروانیاقویوخنامنىمسیحيأبناء النھرین6968154
بغداد3ذكراسحقحناكوركیسباسلمسیحيأبناء النھرین6969154
نینوى4ذكرحبشاسحقصلیوانجیبمسیحيأبناء النھرین6970154
بغداد5انثىبھنامخلیلغانمفاتنمسیحيأبناء النھرین6971154
نینوى6ذكرجبوداودمیخاعادلمسیحيأبناء النھرین6972154
اربیل7ذكرددیزهماروثاسعدهللاسامرمسیحيأبناء النھرین6973154
دھوك8ذكركولایرصلیوهعیسىوعدمسیحيأبناء النھرین6974154
كركوك9انثىمتىیعقوبمتىاخالصمسیحيأبناء النھرین6975154
كركوك10ذكركوركیستوماكوركیسنینفمسیحيأبناء النھرین6976154
نینوى1ذكركوركیسبرخومیخائیلصباحمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6977115
نینوى2انثىبطرسالیاسسلیمانخالدةمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6978115
كركوك3ذكرحنوشالیاسحنوشابراھیممسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6979115
كركوك4انثىتومااوراھاتومانضالمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6980115
دھوك5ذكراوشانھنیسانحزیراناوشانھمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6981115
دھوك6ذكرایلیاكوركیسعمانوئیلعزیزمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6982115
اربیل7ذكرایلیاسبيصلیواجوزیفمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6983115
اربیل8ذكرعودیشكوركیسیوسفحازممسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6984115
بغداد9ذكرمالكیوسفساميفارسمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6985115
بغداد10انثىبھنامیوسفعبداالحدسلمىمسیحياتحاد بیث نھرین الوطني6986115
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعابغداد1ذكرخوشاباكنھیوسفیونادممسیحيائتالف الرافدین6987144
الحزب الوطني االشوريدھوك2ذكربوداخیوخناخوشابھعمانوئیلمسیحيائتالف الرافدین6988144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعانینوى3انثىبلبولاوسينافعانمسیحيائتالف الرافدین6989144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعانینوى4ذكرزوماطوبیاحكمتدریدمسیحيائتالف الرافدین6990144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعاكركوك5ذكریوخنایاقویوخناعمادمسیحيائتالف الرافدین6991144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعااربیل6انثىمتيكروميحنافرجینمسیحيائتالف الرافدین6992144
الحزب الوطني االشورياربیل7ذكرمیخائیلكولایرابراھیمھانيمسیحيائتالف الرافدین6993144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعاكركوك8ذكرمتياسطیفوحبیبباسممسیحيائتالف الرافدین6994144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعابغداد9انثىھرمزصندوسرحانمنىمسیحيائتالف الرافدین6995144
الحركة الدیمقراطیة االشوریة / زوعادھوك10ذكرشلیمونایشوشلیمونشمعونمسیحيائتالف الرافدین6996144
دھوك1ذكركوركیسعزیزكوركیسفراسمسیحيالدكتور فراس كوركیس عزیز6997105
صالح الدین1ذكرموسىفاضلمحمدحسینعامحسین محمد فاضل موسى الطائي6998174
بغداد1ذكرحسینحسنباسلأشمعامد. أشم االزیرجاوي6999164
اربیل1ذكرحمدامینشیخھصابرنصرتعاماالستاذ المساعد الدكتور نصرت صابر خوشناو7000173
بغداد1انثىمعینحسونلؤيباسمةعامةحزب الیقین الوطني7001127
بغداد2ذكرصالحعزتامینمحمدعامةحزب الیقین الوطني7002127
بغداد3ذكرمحمد عليحمید عبد الحسینحیدرعامةحزب الیقین الوطني7003127
بغداد4ذكرمھديباقرمحمد فائزعامةحزب الیقین الوطني7004127
بغداد5انثىعراكمحمدھاديجنانعامةحزب الیقین الوطني7005127
بغداد6ذكرحسینجبارعبد الستارمھندعامةحزب الیقین الوطني7006127
بغداد7ذكرتامولحسینسمیرحسنعامةحزب الیقین الوطني7007127
بغداد8ذكرسلمانداودعبدعليثائرعامةحزب الیقین الوطني7008127
بغداد9انثىنعمةسلمانداودمھاعامةحزب الیقین الوطني7009127
بغداد10ذكرعبدالرزاقرشادقیسحیدرعامةحزب الیقین الوطني7010127
بغداد11ذكرحسینمحمدعليثامرنمیرعامةحزب الیقین الوطني7011127
بغداد12ذكرجاسمخلیلسھیلمحمدعامةحزب الیقین الوطني7012127
بغداد13انثىحسنعبد هللاعبد اقبالعامةحزب الیقین الوطني7013127
بغداد14ذكرجبرراضيحسنمنذرعامةحزب الیقین الوطني7014127
بغداد15ذكربشارةمحیبسصالحھاديعامةحزب الیقین الوطني7015127
بغداد16ذكرحسببشیرزبونعدنانعامةحزب الیقین الوطني7016127
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بغداد17انثىوردفرحانعبد الزھرةمنتھىعامةحزب الیقین الوطني7017127
بغداد18ذكربنیانخضیرعودةكریمعامةحزب الیقین الوطني7018127
بغداد19ذكرمخربغضبجمیلعبدالرحمنعامةحزب الیقین الوطني7019127
بغداد20ذكرحطابعلیويلعیبيجمعةعامةحزب الیقین الوطني7020127
بغداد21انثىعليعبد هللاعبد الحسینساھرةعامةحزب الیقین الوطني7021127
بغداد22ذكرمحمدخلفصباح حسینعامةحزب الیقین الوطني7022127
بغداد23ذكرھارففلیحجمعةكریمعامةحزب الیقین الوطني7023127
بغداد24ذكرسلمانمحمدعبدعبدالكاظمعامةحزب الیقین الوطني7024127
بغداد25انثىسعیدشنورخالدسارةعامةحزب الیقین الوطني7025127
بغداد26ذكراحمدابراھیمصالحطیفعامةحزب الیقین الوطني7026127
بغداد27ذكربشارةمحمدجاسمریاضعامةحزب الیقین الوطني7027127
بغداد28ذكروردفرحانعبد الزھرةعليعامةحزب الیقین الوطني7028127
بغداد29انثىابراھیمجلیلماجدانتضارعامةحزب الیقین الوطني7029127
بغداد30انثىكسارةكاظمراشدفاطمة عامةحزب الیقین الوطني7030127
بغداد31ذكرھاملجدیدمكلففالحعامةحزب الیقین الوطني7031127
بغداد32ذكركاظمملكصدامصبیحعامةحزب الیقین الوطني7032127
بغداد33انثىمعینحسونلؤياخالصعامةحزب الیقین الوطني7033127
بغداد34ذكرباشجمعة عادلسیف الدینعامةحزب الیقین الوطني7034127
بغداد35ذكراحمددرویشساميمحمدعامةحزب الیقین الوطني7035127
بغداد36ذكرعبدزحاموحیدخالدعامةحزب الیقین الوطني7036127
بغداد37انثىراضيكاظمھاديسناءعامةحزب الیقین الوطني7037127
بغداد38ذكرضمدشامخكصابعليعامةحزب الیقین الوطني7038127
بغداد39ذكربھیرثونيشریفسلمانعامةحزب الیقین الوطني7039127
بغداد40ذكرشاللموسىیاسینعامرعامةحزب الیقین الوطني7040127
بغداد41انثىسلمانموسىیحیىلمىعامةحزب الیقین الوطني7041127
بغداد42ذكرخنجرثجیلخلفمحمدعامةحزب الیقین الوطني7042127
بغداد43ذكرعليفتحيخلفعدنانعامةحزب الیقین الوطني7043127
بغداد44ذكرعبد  حسنعمرانغالبعامةحزب الیقین الوطني7044127
بغداد45انثىناصرخلفكاظمسمیرةعامةحزب الیقین الوطني7045127
بغداد46ذكرطعمةغویفلسلمانداودعامةحزب الیقین الوطني7046127
بغداد47ذكرجبرموسىعليعبدالحسنعامةحزب الیقین الوطني7047127
بغداد48ذكركریممحسنجباراسامةعامةحزب الیقین الوطني7048127
بغداد49انثىعلينورعبد الجبارانعامعامةحزب الیقین الوطني7049127
بغداد50ذكرجوالنھویديصافيمحمدعامةحزب الیقین الوطني7050127
تجمع العزة الوطنيبغداد1ذكرمیزركنعانمالكوضاحعامةتضامن7051171
العراق ھویتنابغداد2ذكرحبیبعبودنوافكاملعامةتضامن7052171
تجمع العزة الوطنيبغداد3ذكرشبیبعمرخلفایادعامةتضامن7053171
تجمع العزة الوطنيبغداد4انثىحدیدمحمدعبدالعزیزدھاءعامةتضامن7054171
تجمع العزة الوطنيبغداد5ذكرمحمدجاسمصبحيعبدالجلیلعامةتضامن7055171
امل العراقیةبغداد6ذكرحمدحردانمحلمنیرعامةتضامن7056171
امل العراقیةبغداد7انثىطاھرعزیزظاھرایناسعامةتضامن7057171
تجمع العزة الوطنيبغداد8ذكرسلیمانبدیويعبدالستاررعدعامةتضامن7058171
تجمع العزة الوطنيبغداد9ذكرمحمدجاسمزاھدطاللعامةتضامن7059171
العراق ھویتنابغداد10ذكرعليمحسنحسینطاللعامةتضامن7060171
امل العراقیةبغداد11ذكرمھاوشبخیتجلیلمحمدعامةتضامن7061171
تجمع العزة الوطنيبغداد12ذكرمحسنجاعدحمید اوسعامةتضامن7062171
تجمع العزة الوطنيبغداد13انثىمحمودشاكرمزھررابعةعامةتضامن7063171
العراق ھویتنابغداد14ذكرداوودعودةعليتركيعامةتضامن7064171
امل العراقیةبغداد15انثىلفتةالعیبيفاضلمھاعامةتضامن7065171
العراق ھویتنابغداد16انثىحماديعنیزيمحمدھناءعامةتضامن7066171
تجمع العزة الوطنيبغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-17٢٠١٨عامةتضامن7067171
العراق ھویتنابغداد18ذكراحمدمحموداحمدعدنانعامةتضامن7068171
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تجمع العزة الوطنيبغداد19ذكرمحلنایفعطوانعبدالجبارعامةتضامن7069171
العراق ھویتنابغداد20ذكرسعديمحمدابراھیمشاملعامةتضامن7070171
تجمع العزة الوطنيبغداد21ذكرصباحاحمدمحمدخلیلعامةتضامن7071171
العراق ھویتنابغداد22ذكردخیلحسنعليفیصلعامةتضامن7072171
تجمع العزة الوطنيبغداد23ذكرعلياحمدمحمداحمدعامةتضامن7073171
تجمع العزة الوطنيبغداد24ذكرحمدسلماناحمدلیثعامةتضامن7074171
تجمع العزة الوطنيبغداد25انثىسعیدمحمدیاسینميعامةتضامن7075171
العراق ھویتنابغداد26ذكرعبیدحسنخلیفناجيعامةتضامن7076171
امل العراقیةبغداد27ذكرمحمدناھيسلومحمیدعامةتضامن7077171
تجمع العزة الوطنيبغداد28ذكرخلفشیخفاضلمحمدعامةتضامن7078171
امل العراقیةبغداد29انثىحسینكاظمخضیراسماءعامةتضامن7079171
العراق ھویتنابغداد30ذكررضامحمدفیاضمنذرعامةتضامن7080171
تجمع العزة الوطنيبغداد31ذكرخلفحمدانكاظمجوادعامةتضامن7081171
امل العراقیةبغداد32ذكرابراھیمعبدالرحمنعبدالجبارمحمدعامةتضامن7082171
تجمع العزة الوطنيبغداد33ذكرداووداسماعیلسلومطارقعامةتضامن7083171
تجمع العزة الوطنيبغداد34ذكرعمرحماديیوسفثامرعامةتضامن7084171
تجمع العزة الوطنيبغداد35انثىمحمودمحمدعبدرقیةعامةتضامن7085171
تجمع العزة الوطنيبغداد36ذكرحسینعبدهللا خلفسالمعامةتضامن7086171
تجمع العزة الوطنيبغداد37انثىعراككریم كاظمثمینةعامةتضامن7087171
العراق ھویتنابغدادشاغر38عامةتضامن7088171
العراق ھویتنابغداد39ذكرحمیدعبدنوريكاظمعامةتضامن7089171
امل العراقیةبغداد40ذكرذیابمحمدعبدناظرعامةتضامن7090171
تجمع العزة الوطنيبغداد41انثىطاھرموسىحسیننجاةعامةتضامن7091171
العراق ھویتنابغداد42انثىصالحعليكریممیاسةعامةتضامن7092171
امل العراقیةبغداد43ذكرضاحيمخلفكریماسماعیلعامةتضامن7093171
تجمع العزة الوطنيبغداد44ذكرحسنفلیحھاللاثیرعامةتضامن7094171
تجمع العزة الوطنيبغداد45انثىمخیبراحمدسلیمانفاطمةعامةتضامن7095171
العراق ھویتنابغداد46ذكرمحمدحسینعبطانرعدعامةتضامن7096171
تجمع العزة الوطنيبغداد47ذكرماھودھارونعدنانسلوانعامةتضامن7097171
امل العراقیةبغداد48انثىقادرمحمدصالحظاھرسمیرةعامةتضامن7098171
تجمع العزة الوطنيبغداد49انثىعليمحمدغازياعیادعامةتضامن7099171
العراق ھویتنابغداد50انثىصائغحبیبعبدعلیةعامةتضامن7100171
تجمع العزه الوطني بغداد51انثىسعدهللامحمد ھادي االء عامة تضامن7101171
امل العراقیة بغداد52انثىزیدان عبدالرزاقنجم ندى عامة تضامن7102171
تجمع العزه الوطني بغداد53انثىعلي محیسن شعبان بشرى عامة تضامن7103171
العراق ھویتنا بغداد54ذكرخضیر محمود فاضل جمال عامة تضامن7104171
تجمع العزه الوطني بغداد55ذكرال نجمحسن علي حسین عامة تضامن7105171
تجمع العزه الوطني بغداد56ذكرعبدزیارة جبار بایش عامة تضامن7106171
تجمع العزه الوطني بغداد57انثىعبدهللاسالم بشیر رغدعامة تضامن7107171
العراق ھویتنا بغداد58انثىاسودعبد الجبار اسعدزینة عامة تضامن7108171
تجمع العزه الوطني بغداد59انثىحسین رشیدفاضل املعامة تضامن7109171
امل العراقیة بغداد60ذكرسلیمان حمودعبد عثمان عامة تضامن7110171
تجمع العزه الوطني بغداد61ذكرجاسم صالحخضیر صالح عامة تضامن7111171
العراق ھویتنا بغداد62ذكرسلمانعبداحمدطھ عامة تضامن7112171
امل العراقیة بغداد63انثىمحمدیعقوب احمدامامة عامة تضامن7113171
تجمع العزه الوطني بغدادمشمول مساءلة ٧٩٦ في ٢-٤-64٢٠١٨عامة تضامن7114171
تجمع العزه الوطني بغداد65ذكرحاجم محمد سلمان محمودعامة تضامن7115171
العراق ھویتنا بغداد66ذكرجریمط ابراھیم حسن فالح عامة تضامن7116171
العراق ھویتنا بغداد67ذكرمھديجبرعبدهللارحیمعامة تضامن7117171
بغداد68ذكرجريجابرعليسعدعامة تضامن7118171
امل العراقیة بغداد69ذكرعطھانور عدنان احمد عامة تضامن7119171
العراق ھویتنابغداد70ذكرسالمغائبمحموداوسعامةتضامن7120171
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تجمع العزه الوطني بغداد71ذكرعلي حسین محمد جاسم عامة تضامن7121171
امل العراقیة بغداد72ذكرعفرین علي طالب ھیثم عامة تضامن7122171
تجمع العزه الوطني بغداد73انثىھندي رھیف حیال ھیفاء عامة تضامن7123171
العراق ھویتنا بغداد74ذكرعلي جاسم حمید عالءالدین عامة تضامن7124171
تجمع العزه الوطني بغداد75ذكرعبد الوھاب عبد الجلیل محمد منیر عامة تضامن7125171
العراق ھویتنا بغداد76انثىمحمدحسین اسماعیل امال عامة تضامن7126171
العراق ھویتنابغداد77انثىكاظمجوادكاظمانتصارعامة تضامن7127171
العراق ھویتنا بغداد78ذكرسلمان عبد الھادي موحان ایمن عامة تضامن7128171
تجمع العزه الوطني بغداد79ذكرعلوان حسین حاتم عالء  عامة تضامن7129171
امل العراقیة بغداد80انثىعبداللة احمدحمید باسمة عامة تضامن7130171
العراق ھویتنا بغداد81انثىجریمط ابراھیم حسن زكیة عامة تضامن7131171
العراق ھویتنا بغداد82ذكرعلي سلیم عبد رشیدمھندعامة تضامن7132171
امل العراقیة بغداد83ذكرصالح سعید توفیق عالء عامة تضامن7133171
تجمع العزه الوطني بغداد84ذكرفرج عبد شاطي اسماعیل مالك عامة تضامن7134171
تجمع العزه الوطني بغداد85ذكرامینسلطانفنراسامةعامة تضامن7135171
تجمع العزه الوطني بغداد86ذكرحمود عایل خزعل فیصل عامة تضامن7136171
العراق ھویتنا بغداد87ذكرعنبر عطیة حسین ھادي عامة تضامن7137171
تجمع العزه الوطني بغداد88ذكرفرج علي صبحي علي عامة تضامن7138171
امل العراقیة بغداد89انثىعلي سلمان جاسم وفاء عامة تضامن7139171
العراق ھویتنا بغداد90ذكرحمزة عبد الحسین كاظم فراتعامة تضامن7140171
تجمع العزه الوطني بغداد91ذكرثجیل مھدي صالح بشیر عامة تضامن7141171
امل العراقیة بغداد92ذكرمحمد علي بري محمد عامة تضامن7142171
العراق ھویتنا بغداد93ذكرزعیترفرحان مصلح خالد عامة تضامن7143171
العراق ھویتنا بغداد94ذكرعودهكریمیر صباح رفعت عامة تضامن7144171
تجمع العزه الوطني بغداد95ذكرھجرس مجول رمضان ثائر عامة تضامن7145171
العراق ھویتنا بغداد96انثىصالح مھدي محمد سناء عامة تضامن7146171
العراق ھویتنا بغداد97ذكرحلن صالح عطیة كامل عامة تضامن7147171
العراق ھویتنا بغداد98انثىصالح نعمانخالد احالم عامة تضامن7148171
تجمع العزه الوطني بغداد99انثىحمد شھابصادق رناعامة تضامن7149171
امل العراقیة بغداد100انثىحمیدصلیبي مجید خدیجة عامة تضامن7150171
تجمع العزة الوطنيبغداد101ذكرابراھیماحمدصالحصھیبعامةتضامن7151171
العراق ھویتنابغداد102ذكرطارشعبد الشاهقاسمباسمالعامةتضامن7152171
امل العراقبغداد103ذكرمحمدعلونمحسنضیاءالعامةتضامن7153171
العراق ھویتنابغداد104ذكرحسونناصرعباسانعمالعامةتضامن7154171
تجمع العزة الوطنيبغداد105ذكرسلطاناحمدعبد الرزاقمحمدالعامةتضامن7155171
العراق ھویتنابغداد106انثىجوادعلوانلیلوسالمةالعامةتضامن7156171
العراق ھویتنابغداد107انثىحاتمعبد االمیرعبد الوھابزینبالعامةتضامن7157171
تجمع العزة الوطنيبغداد108ذكرنصیفجاسمخضیرخالدالعامةتضامن7158171
امل العراقبغداد109انثىسلماناسماعیلعبد المجیدابتسامالعامةتضامن7159171
تجمع العزة الوطنيبغداد110انثىرمضانخلیلاسماعیلمنىالعامةتضامن7160171
تجمع العزة الوطنيبغداد111ذكرحسینكاظمحامدحردانالعامةتضامن7161171
تجمع العزة الوطنيبغداد112ذكرعليحسینطارقاسامةالعامةتضامن7162171
تجمع العزة الوطنيبغداد113ذكرجراححردانعبدمحمدالعامةتضامن7163171
العراق ھویتنابغداد114انثىحیدرعليحسینوفاءالعامةتضامن7164171
تجمع العزة الوطنيبغداد115ذكرخادم الحسینیوسفلبیبثائرالعامةتضامن7165171
امل العراقبغداد116انثىضاحيیاسینطھایمانالعامةتضامن7166171
تجمع العزة الوطنيبغداد117ذكرعلیويمحمدسلمانحیدرالعامةتضامن7167171
العراق ھویتنابغداد118انثىعطیةعبد الرزاقنایفنبراسالعامةتضامن7168171
تجمع العزة الوطنيبغداد119ذكرنایفعطوانعبد الجبارمھندالعامةتضامن7169171
امل العراقبغدادشاغر120العامةتضامن7170171
تجمع العزة الوطنيبغداد121انثىعبیدفاخرھاشمعواطفالعامةتضامن7171171
العراق ھویتنابغداد122انثىھاديصبريصالحھدىالعامةتضامن7172171
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العراق ھویتنابغداد123ذكرعليعبد هللاحمدشھابالعامةتضامن7173171
تجمع العزة الوطنيبغداد124ذكرسلمانعكابعبدجمالالعامةتضامن7174171
العراق ھویتنابغداد125ذكرعلوانعباساسماعیلعليالعامةتضامن7175171
العراق ھویتنابغداد126ذكرمحیمیدمطلكجادرسعدالعامةتضامن7176171
تجمع العزة الوطنيبغداد127انثىحمودجاسممحمدسمارةالعامةتضامن7177171
العراق ھویتنابغداد128ذكرشلشمرموصراشدحامدالعامةتضامن7178171
تجمع العزة الوطنيبغدادمشمول ٧٠٦ في129١٩/٣/٢٠١٨العامةتضامن7179171
العراق ھویتنابغداد130ذكرطاھرحمیدایادحسینالعامةتضامن7180171
تجمع العزة الوطنيبغداد131ذكرمدحتاحمدطاللمحمودالعامةتضامن7181171
العراق ھویتنابغداد132انثىحسینسعیدناجياقبالالعامةتضامن7182171
العراق ھویتنابغدادشاغر133العامةتضامن7183171
تجمع العزة الوطنيبغداد134ذكرصالححسینیونسنبراسالعامةتضامن7184171
العراق ھویتنابغداد135ذكراحمدعبد الوھابماجدمحمدالعامةتضامن7185171
تجمع العزة الوطنيبغداد136ذكرالیاسامینمجیدرائدالعامةتضامن7186171
تجمع العزة الوطنيبغداد137انثىحسنفلیحطارقزینة العامةتضامن7187171
تجمع العزة الوطنيبغداد138ذكرفارسبزیعیاسینمحمدالعامةتضامن7188171
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