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اسماء النواب الفائزین لعضویة مجلس النواب الدورة
االنتخابیة الخامسة

 

تسلسل المحافظة و الدائرة اسم النائب الحزب او التحالف
1 بغداد – الرصافة 1 سعده عادل غضیب  شتیت الحسیناوي الكتلة الصدریة
2 بغداد – الرصافة 1 احمد جاسم صابر محمد االسدي تحالف الفتح
3 بغداد – الرصافة 1 زیاد طارق عبد هللا حمد الجنابي تحالف تقدم الوطني/تقدم
4 بغداد – الرصافة 1 عالء سكر سرحان جارهللا الدلفي ائتالف دولة القانون
5 بغداد – الرصافة 2 مھى عادل مھدي محمد الدوري الكتلة الصدریة
6 بغداد – الرصافة 2 موحان ھاشم ثعلب شبیب الساعدي ائتالف دولة القانون
7 بغداد – الرصافة 2 حسن كریم مطر شمخي الكعبي الكتلة الصدریة
8 بغداد – الرصافة 2 حاكم عباس موسى عباس الزاملي الكتلة الصدریة
9 بغداد – الرصافة 3 ازھار عزاوي خضیر عباس الفتالوي الكتلة الصدریة

10 بغداد – الرصافة 3 حیدر محمد جثیر مطلك السلمان ائتالف دولة القانون
11 بغداد – الرصافة 3 فراس حسین كاظم طاھر الفرطوسي الكتلة الصدریة
12 بغداد – الرصافة 3 جبار رمضان لفتھ علي البصیوري الكتلة الصدریة
13 بغداد – الرصافة 3 علي فضالھ حسن حمود الفریداوي الكتلة الصدریة
14 بغداد – الرصافة 4 جنان جاسم حراك محمد الموسوي الكتلة الصدریة
15 بغداد – الرصافة 4 حسین علي حسین كماش الكناني الكتلة الصدریة
16 بغداد – الرصافة 4 باقر كاظم ناصر جر السعدي ائتالف دولة القانون
17 بغداد – الرصافة 4 قیس غمیس حسین دوھان الفرطوسي الكتلة الصدریة
18 بغداد – الرصافة 5 محسن علي اكبر نامدار نظر المندالوي مرشحون مستقلون
19 بغداد – الرصافة 5 لبنى عبد العزیز محمد حسین الالمي الكتلة الصدریة
20 بغداد – الرصافة 5 سعید عبید كاظم خلیفة الموسوي الكتلة الصدریة
21 بغداد – الرصافة 5 مھند جبار عذاب سالم الخزرجي ائتالف دولة القانون
22 بغداد – الرصافة 6 خالد متعب یاسین حسن العبیدي تحالف عزم العراق/عزم
23 بغداد – الرصافة 6 محمد حسن راضي سعود القدري ائتالف دولة القانون
24 بغداد – الرصافة 6 علي حسین علوان كاظم الساعدي الكتلة الصدریة
25 بغداد – الرصافة 6 عائشة غزال مھدي مضعن المساري تحالف عزم العراق/عزم
26 بغداد – الرصافة 7 ابتسام جاسم كریم حیدر التمیمي الكتلة الصدریة
27 بغداد – الرصافة 7 محمد شیاع صبار حاتم السوداني تیار الفراتین
28 بغداد – الرصافة 7 محمد سعدون حاتم صیھود السوداني ائتالف دولة القانون
29 بغداد – الرصافة 7 صفاء عبدالنبي جبر سدخان التمیمي الكتلة الصدریة
30 بغداد – الرصافة 8 مدیحة حسن عذیب دبس المكصوصي تحالف الفتح
31 بغداد – الرصافة 8 ثائر عبدالجلیل حیال جوده الشویلي مرشحون مستقلون
32 بغداد – الرصافة 8 احمد سلیم عبدالرحمن علي االحمدي ائتالف دولة القانون
33 بغداد – الرصافة 9 ابتسام سویلم عوید وحید البدیري الكتلة الصدریة
34 بغداد – الرصافة 9 جواد احمد راضي علي الموزاني الكتلة الصدریة
35 بغداد – الرصافة 9 ستار جبار عبدهللا حسن العتابي الكتلة الصدریة
36 بغداد – الرصافة 9 عطوان سید حسن ثامر العطواني ائتالف دولة القانون
37 بغداد – الرصافة 10 شیماء عبد ماضي جویعد الدراجي الكتلة الصدریة
38 بغداد – الرصافة 10 محمد فاضل جاسم محمد الدلیمي تحالف عزم العراق/عزم
39 بغداد – الرصافة 10 حسام غازي عباس جابر السعدي الكتلة الصدریة
40 دھوك 1 افین سلیم نوري سلیم الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
41 دھوك 1 خلیل غازي حسن شیخ اومر الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
42 دھوك 1 خالد سلیم جاسم الریكاني الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
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43 دھوك 1 جمال احمد محمد سیدو مرشحون مستقلون
44 دھوك 2 زوزان علي صالح بیرو الھاجاني الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
45 دھوك 2 عمر صالح عمر فارس مرشحون مستقلون
46 دھوك 2 سكـڤان یوسف بشار صالح اغا الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
47 دھوك 3 فیان صبري عبدالخالق عبد القادر الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
48 دھوك 3 ایمان عبد الرزاق محمد عارف تحالف كوردستان
49 دھوك 3 جیاي تیمور عبدال عبدالقادر الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
50 دھوك 3 موفق شھاب باشا شھاب الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
51 أربیل 1 جوان عبدهللا عمر عبدهللا الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
52 أربیل 1 محمد صدیق محمد یاسین الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
53 أربیل 1 سیبان عزیز حدو خدر الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
54 أربیل 1 نھرو محمود قادر سعید الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
55 أربیل 2 كوردو عمر عبدهللا صالح تحالف كورستان
56 أربیل 2 امانج محمود اسعد فتاح ھركي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
57 أربیل 2 وزیرة احمد برایم مال حراك الجیل الجدید
58 أربیل 2 خدر علي صالح صوفي منتك الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
59 أربیل 3 ھھ ریم كمال خورشید عثمان تحالف كورستان
60 أربیل 3 فیان عبدالعزیز عبد الرحمن حراك الجیل الجدید
61 أربیل 3 ریبوار ھادي عبدالرحمن برایم الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
62 أربیل 4 نھلة قادر محمد حارس الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
63 أربیل 4 صباح صبحي حیدر حسن الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
64 أربیل 4 مھ ریوان قره ني إبراھیم امین الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
65 أربیل 4 محمد إسماعیل عمر رسول حراك الجیل الجدید
66 السلیمانیة 1 دارا حمھ احمد حسن مرشحون مستقلون
67 السلیمانیة 1 نھ رمین معروف غفور امین حمھ امین تحالف كورستان

68 السلیمانیة1 یادكار محمود نصرهللا رضا الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
69 السلیمانیة1 ریبوار اورحمن وستا صالح عارف حراك الجیل الجدید

70 السلیمانیة2 اسو فریدون علي امین تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

71 السلیمانیة2 بریار رشید شریف محمد تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

72 السلیمانیة2 بدریة ابراھیم رشید احمد البرزنجي حراك الجیل الجدید
73 السلیمانیة3 اریان عزیز احمد تاوكوزى حراك الجیل الجدید
74 السلیمانیة3 مثنى امین نادر حسین مرشحون مستقلون

75 السلیمانیة3 جرو حمھ شریف عبدهللا خوامراد تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

76 السلیمانیة4 بدریة حسین عزیز داودحسن تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

77 السلیمانیة4 غریب احمد مصطفى امین تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

78 السلیمانیة4 سوران عمر سعید احمد جماعة العدل الكوردستانیة/العراق
79 السلیمانیة4 سروه غبدالواحد قادر ابراھیم حراك الجیل الجدید

80 السلیمانیة5 كاروان علي یارویس حمدعزیز تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

81 السلیمانیة5 سروة محمد رشید میران زنكنھ تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

82 السلیمانیة5 شوان محمد روستم عبدهللا الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
83 السلیمانیة5 موفق حسین قادر كریم حراك الجیل الجدید

84 نینوى1 احالم رمضان فتاح اسماعیل الكاكني تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

85 نینوى1 طعمة عبدهللا حمادي حنظل اللھیبي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
86 نینوى1 اخالص صباح خضر حسین الدلیمي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني

87 نینوى2 رونزى زیاد سیدو رشو بك تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان
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88 نینوى2 شیروان جمال خضر خالد الدوبرداني الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
89 نینوى2 شریف سلیمان علي بلنك الباستكي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
90 نینوى2 كافین سعید محمد احمد كلي روماني الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
91 نینوى2 ماجد خلف حمو مسطو الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
92 نینوى3 فیان دخیل سعید حضر الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
93 نینوى3 محما خلیل قاسم حسن الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
94 نینوى4 زلیخھ الباس قلي قدو بكار حركة حسم لالصالح
95 نینوى4 محمد فرمان شاھر سلمان الجبوري مرشحون مستقلون
96 نینوى4 ابراھیم محمد قبو ھسام ال عثمان الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
97 نینوى4 نایف مكیف شنان دباس الشمري مرشحون مستقلون
98 نینوى5 رحیمھ حسن احمد فرحان الجبوري الجماھیر الوطنیة
99 نینوى5 احمد عبدهللا محمد موسى الجبوري حركة حسم لالصالح

100 نینوى5 منصور مرعید عطیھ حمد الجبوري تحالف العقد الوطني
101 نینوى5 عبدالرحیم جاسم محمد مطلك محمدالمطلك تحالف العقد الوطني
102 نینوى5 فالح حسن زیدان خلف اللھیبي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
103 نینوى6 محاسن حمدون حامد حسن الدلي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
104 نینوى6 خالد سلطان ھاشم احمد الطائي المشروع الوطني العراقي
105 نینوى6 محمد نوري احمد حمود عبدربھ الجبوري تحالف عزم العراق/ تقدم
106 نینوى6 وطبان جمیل منصور عبدالعزیز الجبوري تحالف تقدم الوطني/ تقدم
107 نینوى6 ثابت محمد سعید رضا خضر بشار حركة حسم لالصالح
108 نینوى7 لقمان نجم احمد نجم الرشیدي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
109 نینوى7 منتھى عبدالوھاب فاضل عباس الفاضل تحالف الفتح
110 نینوى7 مزاحم قاسم حمو احمد الخیاط تحالف تقدم الوطني/ تقدم
111 نینوى8 بسمة محمد بسیم صبري البك تحالف تقدم الوطني/ تقدم
112 نینوى8 لطیف مصطفى احمد حسن الورشان تحالف تقدم الوطني/ تقدم
113 نینوى8 جمیل عبد محمود سباك مطاوحي مرشحون مستقلون
114 نینوى8 یوسف فرج محمد عبدهللا السبعاوي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
115 كركوك1 مھیمن علي حسین ابراھیم الحمداني مرشحون مستقلون

116 كركوك1 صباح حبیب قادر وھاب تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

117 كركوك1 دیالن غفور صالح سمین زنكنھ مرشحون مستقلون
118 كركوك1 امید محمد احمد غفور فیض هللا حراك الجیل الجدید
119 كركوك1 شاخھ وان عبدهللا احمد عبدالقادر طالباني الحزب الدیمقراطي الكوردستاني
120 كركوك2 غریب عسكر نقي مشیر المرادلي تحالف الفتح
121 كركوك2 نجوى حمید محمد علي كاكھ یي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني

122 كركوك2 كیالن قادر علي عمر تحالف كوردستان/ھاویة یماني
كوردستان

123 كركوك2 ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق الصالحي جبھة تركمان العراق الموحد
124 كركوك3 منى محمد خلف سبیل الجبوري تحالف العقد الوطني
125 كركوك3 راكان سعید علي رضوان الجبوري التحالف العربي في كركوك
126 كركوك3 محمد علي محمد تمیم تحالف تقدم الوطني/ تقدم
127 دیالى1 اسماء حمید كمبش سلطان القیسي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
128 دیالى1 محمد قتیبھ صالح خلیل البیاتي تحالف عزم العراق/ تقدم
129 دیالى1 طھ یاسین حسام حمود المجمعي تحالف عزم العراق/ تقدم
130 دیالى1 رعد حمید كاظم عواد الدھلكي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
131 دیالى1 احمد رحیم ازرك لفتھ الردیني تحالف الفتح
132 دیالى2 ناھده زید منھل مانع الدایني تحالف عزم العراق/ تقدم
133 دیالى2 صالح مھدي سلمان زیني التمیمي مرشحون مستقلون
134 دیالى2 ھمام علي مھدي احمد التمیمي تحالف الفتح
135 دیالى3 نورس محمود عیسى عبدالواحد الجبوري تحالف تقدم الوطني/ تقدم
136 دیالى3 سالم ابراھیم كیطان حسین العنبكي تحالف الفتح

137 دیالى 3 برھان كاظم عبدهللا حسون المعموري مرشحون مستقلون
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138 دیالى 4 احمد مظھر إبراھیم محمد الجبوري تحالف تقدم الوطني / تقدم
139 دیالى 4 مضر معن صالح خلف الكروي تحالف عزم العراق/ عزم
140 دیالى 4 سوزان منصور كرم علي الدلوي تحالف كوردستان
141 االنبار 1 سمیعة محمد خلیفة غالب المحمدي تحالف تقدم الوطني / تقدم
142 االنبار 1 یحیى غازي عبد لطیف الشجالوي تحالف تقدم الوطني / تقدم
143 االنبار 1 مصطفى احمد عرسان مشوط الجمیلي تحالف تقدم الوطني / تقدم
144 االنبار 1 محمد ریكان حدید علي الحلبوسي تحالف تقدم الوطني / تقدم
145 االنبار 2 ازھار حمید علي حسین السدران مرشحون مستقلون
146 االنبار 2 فھد مشعان تركي راشد الجبوري تحالف تقدم الوطني / تقدم
147 االنبار 2 اكرم عبد مخلف صالح العساف تحالف تقدم الوطني / تقدم
148 االنبار 2 علي فرحان حمید ناصر الدلیمي تحالف تقدم الوطني / تقدم
149 االنبار 3 نھلة سالم مطر عبد حسن العیساوي تحالف تقدم الوطني / تقدم
150 االنبار 3 سالم مطر عبد حسن العیساوي تحالف عزم العراق/ عزم
151 االنبار 3 ھیبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي تحالف تقدم الوطني / تقدم
152 االنبار 4 أسماء أسامة عبدالرحمن عبید العاني مرشحون مستقلون
153 االنبار 4 محمد مھند جاسم محمدامین المحمدي مرشحون مستقلون
154 االنبار 4 احمد رشید خلف تركي السلماني مرشحون مستقلون
155 االنبار 4 عادل خمیس عبد اللطیف فاضل المحالوي تحالف تقدم الوطني / تقدم
156 بغداد- الكرخ 11 نسرین ھادي جواد كاظم الحجیمي الكتلة الصدریة
157 بغداد- الكرخ 11 حسنین قاسم محمد خلف الخفاجي مرشحون مستقلون
158 بغداد- الكرخ 11 تقي ناصر ماجد تقي الفرجا� اشراقة كانون
159 بغداد- الكرخ 11 مھدي غضبان عنب فجر الخیكاني الكتلة الصدریة
160 بغداد- الكرخ 11 عالیة نصیف جاسم عزیز العبیدي ائتالف دولة القانون
161 بغداد- الكرخ 12 شیماء جعفر نصیف جاسم العبیدي الكتلة الصدریة
162 بغداد- الكرخ 12 حسین سعید كاظم علي الربیعي مرشحون مستقلون
163 بغداد- الكرخ 12 علي حسن عبدالھادي عبدالكریم الساعدي مرشحون مستقلون
164 بغداد- الكرخ 12 علي یوسف حمود ناجي الموسوي ائتالف دولة القانون
165 بغداد- الكرخ 12 غاندي محمد عبدالكریم عبدالقادر الكزنزاني تحالف تقدم الوطني / تقدم
166 بغداد- الكرخ 13 سناء عودة جاسم خلف اللھیبي تحالف تقدم الوطني / تقدم
167 بغداد- الكرخ 13 كریم یوسف حسن علي البوسوده تحالف تقدم الوطني / تقدم
168 بغداد- الكرخ 13 طالل خضیر عباس كعید الزوبعي تحالف عزم العراق/ عزم
169 بغداد- الكرخ 13 محمود حسین مطلك شلش القیسي تحالف عزم العراق/ عزم
170 بغداد الكرخ/14 عبدالكریم علي عبطان دھش الجبوري تحالف تقدم الوطني/ تقدم
171 بغداد الكرخ/14 یحیى احمد فرج حمادي العیثاوي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
172 بغداد الكرخ/14 حیدر عبدالكریم خلف محمد الغضباوي الكتلة الصدریة
173 بغداد الكرخ/14 سردي نایف عباس سردي البومحي ائتالف دولة القانون
174 بغداد الكرخ/14 وحدة محمود فھد عبد الجمیلي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
175 بغداد الكرخ/15 سھیلة نجم عبدهللا جاسم السلطاني تحالف الفتح
176 بغداد الكرخ/15 حسین ھاشم بكر حسین العامري حركة حقوق
177 بغداد الكرخ/15 لیلى مھدي عبدالحسین ھادي التمیمي ائتالف دولة القانون
178 بغداد الكرخ/15 حیدر ماضي عبود سرحان العامري الكتلة الصدریة
179 بغداد الكرخ/16 سارة لطیف عبدهللا احمد الدلیمي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
180 بغداد الكرخ/16 محمود داوود سلمان موسى المشھداني تحالف عزم العراق/عزم
181 بغداد الكرخ/16 لیث مصطفى حمود جزاع الدلیمي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
182 بغداد الكرخ/17 حامد احمد صالح الحسین الكرغولي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
183 بغداد الكرخ/17 زیتون حسین مراد حمادي الدلیمي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
184 بغداد الكرخ/17 سالم سوادي خصاف حسین الغراوي الكتلة الصدریة
185 بغداد الكرخ/17 محمود خلف علي حسن العبیدي تحالف عزم العراق/عزم
186 بابل1 حنان سعید محسن علوان الفتالوي ائتالف دولة القانون
187 بابل1 حیدر محمدكاظم خضیر عباس المطیري اشراقة كانون
188 بابل1 یاسر إسكندر جواد حسن وتوت كتلة الوفاء والتغییر
189 بابل1 حیدر محمدحبیب مجید حمادي الخمیس حركة امتداد
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190 بابل2 امیر كامل محمد حمود المعموري مرشحون مستقلون
191 بابل2 مصطفى خلیل نصیف جاسم الكرعاوي اشراقة كانون
192 بابل2 احمد فواز مطلك ظاھر وطیفي ائتالف دولة القانون
193 بابل2 نداء حسن ماضي مناع الكریطي حركة امتداد
194 بابل3 سھا باسم عبداالمیر كاظم الزبیدي الكتلة الصدریة
195 بابل3 علي تركي جسوم علي المنصوري مرشحون مستقلون
196 بابل3 ثائر عبدالكاظم مخیف كتاب الجبوري ائتالف دولة القانون
197 بابل3 حسین علي حسن رضا السعیدي مرشحون مستقلون
198 بابل4 مھا فاضل كاظم خضیر الجنابي تحالف تقدم الوطني/ تقدم
199 بابل4 یاسر ھاشم علي عباس الحسیني مرشحون مستقلون
200 بابل4 عدنان فیحان موسى شري الدلیمي تحالف الفتح
201 بابل4 ثامر ذبیان حسون عبود الحمداني تحالف الفتح
202 بابل4 سالم ھادي كاظم عبود الشمري الكتلة الصدریة
203 كربالء1 شیماء علیوي عبید راشد السعیدي الكتلة الصدریة
204 كربالء1 نفوذ حسین محمد عبدالصاحب ال عبدالصاحب اشراقة كانون
205 كربالء1 فراس تركي عبدالعزیز طالب مسلماوي ائتالف دولة القانون
206 كربالء1 طارق كطیفة اغجیري جھلول العجالن الكتلة الصدریة
207 كربالء2 منال حمید ھاشم عباس شرموطي تحالف قوى الدولة الوطنیة
208 كربالء2 حسین علي حسین جاعد الجاعد الكتلة الصدریة
209 كربالء2 یاسر عبد صخیل محمدحسین المالكي ائتالف دولة القانون
210 كربالء3 ابتسام ھاشم عبد حسین االبراھیمي المنتج الوطني
211 كربالء3 احمد جواد ماضي علیوي العماري تحالف االمال الوطني
212 كربالء3 رائد عبدالرضا ھادي حسن الفتالوي الكتلة الصدریة
213 كربالء3 محمد جاسم محمدعلي محمد ال علي اشراقة كانون
214 واسط1 علي غركان عامر حسین الدلفي تحالف قوى الدولة الوطنیة
215 واسط1 سجاد سالم حسین شاطي الشاطي مرشحون مستقلون
216 واسط1 سندس عبد عبدالحسن ثجیل الالمي الكتلة الصدریة
217 واسط1 احمد بدر رضا فرحان الزاملي الكتلة الصدریة
218 واسط2 زینة حسین علي ھاشم المعموري الكتلة الصدریة
219 واسط2 محمد جواد حمدهللا ھذال المیاحي الكتلة الصدریة
220 واسط2 باسم نغیش جلیف زغیر الغریباوي تجمع أھالي واسط المستقل
221 واسط3 محاسن خیري علیوي ھادي الدلیمي تحالف الفتح
222 واسط3 انتصار حسن علي منخي الغریباوي ائتالف دولة القانون
223 واسط3 عدنان برھان محمد مجید الجحیشي مرشحون مستقلون
224 واسط3 علي فرج عبد سلمان دالبحھ الكتلة الصدریة
225 صالح الدین1 ھند محمد صالح حسن العباسي مرشحون مستقلون
226 صالح الدین1 مثنى عبدالصمد محمد حسین السامرائي تحالف عزم العراق/ عزم
227 صالح الدین1 شعالن عبدالجبار علي الكریم الكریم تحالف تقدم الوطني/ تقدم
228 صالح الدین1 خالد حسن صالح حسن الدراجي مرشحون مستقلون
229 صالح الدین2 ناسك مھدي غریب عباس الزنكي مرشحون مستقلون
230 صالح الدین2 كریم شكور محمد قادر الداوودي تحالف كوردستان
231 صالح الدین2 عمار جبر خلیل عبدالحمید تحالف تقدم الوطني/ تقدم
232 صالح الدین2 مھدي تقي إسماعیل جبار تحالف الفتح
233 صالح الدین3 بشرى رجب موسى سحل القیسي تحالف جماھیرنا ھویتنا
234 صالح الدین3 ھیثم محمود زھوان خلیفة العجیلي تحالف جماھیرنا ھویتنا
235 صالح الدین3 احمد عبدهللا عبد خلف الجبوري تحالف جماھیرنا ھویتنا
236 صالح الدین3 مشعان ركاض ضامن طویر الجبوري حزب الوطن
237 النجف 1 لقاء جعفر مرتضى عبدالحسین ال یاسین الكتلة الصدریة
238 النجف1 عقیل عباس جساب عطیھ الفتالوي ائتالف دولة القانون
239 النجف1 ھادي حسن مرھیج حمي السالمي مرشحون مستقلون
240 النجف1 حسن عبد فیاض موسى الدلفي الكتلة الصدریة
241 النجف1 محمد عبداالمیر عبدالحسین عبدالنبي عنوز مرشحون مستقلون
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242 النجف2 ھدیل محمود كاظم عباس الرحیم الكتلة الصدریة
243 النجف2 حیدر طارق عبد لفتة الحسناوي مرشحون مستقلون
244 النجف2 عبدالھادي علي محمد سلمان العباسي مرشحون مستقلون
245 النجف2 عبد المحسن رزاق محسن وداعة النفاخ الكتلة الصدریة
246 النجف3 االء نزار محمد رباط االبراھیمي الكتلة الصدریة
247 النجف3 جواد عویز زكاط ظاھر الغزالي ائتالف دولة القانون
248 النجف3 حمید عباس عبدللي حصوان الشبالوي حركة امتداد
249 القادسیة1 انتصار جواد كاظم مھدي الغرابي الكتلة الصدریة
250 القادسیة1 باسم خضیر كاظم زیارة الغرابي اشراقة كانون
251 القادسیة1 محمد نوري عزیز كاظم الخزاعي حركة امتداد
252 القادسیة1 حیدر عبدالكاظم ناجي عباس الحداد الكتلة الصدریة
253 القادسیة2 سھام موسى حمود جبر الموسوي تحالف الفتح
254 القادسیة2 فیصل حسان سكر سلمان النایلي ائتالف دولة القانون
255 القادسیة2 ناظم فاھم محمد مجھول الشبالوي مرشحون مستقلون
256 القادسیة3 حیدر علي شیخان بربوتي الجبوري تجمع اقتدار وطن
257 القادسیة3 عبیر احمد عبدالسادة علي الھاللي الكتلة الصدریة
258 القادسیة3 عباس شعیل عوده ثجیل الزاملي تحالف الفتح
259 القادسیة3 جواد كاظم عیدان عبد البوالني ائتالف دولة القانون
260 المثنى1 خدیجة وادي میزر عبدالنبي الجابري ائتالف دولة القانون
261 المثنى1 محمد راضي سلطان مشلوخ الزیادي ائتالف دولة القانون
262 المثنى1 باسم خزعل خشان جازع البركي مرشحون مستقلون
263 المثنى1 عبدالعباس جاسم منصور حسین العبساوي الكتلة الصدریة
264 المثنى2 منى یاسر محسن ناجي المكوطر الكتلة الصدریة
265 المثنى2 فالح ساري عبداشي عكاب الجیاشي تحالف قوى الدولة الوطنیة
266 المثنى2 محمد رسول داخل علي الرمیثي ائتالف دولة القانون
267 ذي قار1 محمود شاكر كاطع جبار الجیالوي ائتالف دولة القانون
268 ذي قار1 امیرة عبدالرسول كاظم سدخان العتابي الكتلة الصدریة
269 ذي قار1 عالء كامل جبار معیبد الركابي حركة امتداد
270 ذي قار2 مروة رحیم عطیھ واید الكناني الكتلة الصدریة
271 ذي قار2 داخل راضي علي ضیف هللا الحمیدي ائتالف دولة القانون

272 ذي قار 2 غایب فیصل عنید حامي العمیري  الكتلة الصدریة
273 ذي قار2 داود عیدان داود عطیة الطائي حركة امتداد
274 ذي قار 3 ابتسام عواد حمیدي سفیح الحربي الكتلة الصدریة

275 ذي قار 3
عمار مجید زیاد كیطان السلمان

الكتلة الصدریة 

276 ذي قار 3 عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي مرشحون مستقلون
277 ذي قار 3 كاظم موسى عطا دخیل الفیاض حركة امتداد
278 ذي قار 4 یاس خضیر جویر محسن الفھداوي الكتلة الصدریة
279 ذي قار 4 حیدر كریم محمد جعفر ال موسى الكتلة الصدریة
280 ذي قار 4 حسین نعمة دخیل كاظم البطاط أئتالف دولة القانون
281 ذي قار 4 نیسان عبد الرضا زایر والي روضان الصالحي  حركة امتداد
282 ذي قار 5 فراك شریف عجیل معدي الكناني الكتلة الصدریة
283 ذي قار 5 غسان ھاشم كطافة عبید السعیدي الكتلة الصدریة
284 ذي قار 5 عارف عبد الجلیل ھداد جابر الحمامي أئتالف دولة القانون
285 ذي قار 5 فالح حسن حسین صافي الھاللي حركة امتداد
286 میسان 1 غصون حمید عطیة سید الفرطوسي الكتلة الصدریة
287 میسان 1 محمد جبر حسن جبوري الجعباوي الكتلة الصدریة
288 میسان 1 احمد كامل داخل حسین الدراجي الكتلة الصدریة
289 میسان 2 زینب فاضل سودان صفر الربیعي الكتلة الصدریة
290 میسان 2                جاسم عطوان جري جاسم الموسوي أئتالف دولة القانون
291 میسان 2 محمود ادیب زویر محمد الكعبي الكتلة الصدریة
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292 میسان 3 منى احمد كاظم زایر ال فیصل  الكتلة الصدریة
293 میسان 3 بھاء الدین نور محمد حسین النوري أئتالف دولة القانون
294 میسان 3 یوسف سالم حمید كزار النوفلي مرشحون مستقلون
295 میسان 3 محمد خالد عبد هللا بدیوي التمیمي الكتلة الصدریة
296 البصرة 1 فالح حسن جاسم مطلك الحریشاوي تجمع السند الوطني
297 البصرة 1 حنان خضیر صینخ حمد البوسلیمي الكتلة الصدریة
298 البصرة 1 مصطفى جبار سند زبین المریاني مرشحون مستقلون
299 البصرة 1 حسین طالب عبد الباري علي الحماده الكتلة الصدریة
300 البصرة 1 اسعد عبد األمیر عبد الغفار مھاوي العیداني تحالف تصمیم
301 البصرة 2 میادة غازي محمود عبد القادر الكعبي الكتلة الصدریة
302 البصرة 2 ایاد محمد عبود محمد المصالیخ الكتلة الصدریة
303 البصرة 2 علي عبد الستار سلمان عشوان تحالف تصمیم
304 البصرة 2 عامر حسین جاسم علي الفایز تحالف تصمیم
305 البصرة 2 عدي عواد كاظم محمود الحسیني تحالف الفتح
306 البصرة 3 احمد طھ یاسین احمد الربیعي تحالف النھج الوطني
307 البصرة 3 انتصار حسن یوسف حسن الجزائري تحالف الفتح
308 البصرة 3 رسول عبد الجبار كشیش عامر الحلفي الكتلة الصدریة
309 البصرة 3 عبد األمیر نجم عبد هللا مدلول المیاحي تحالف العقد الوطني
310 البصرة 4 زھرة حمزة علي حسن السلمان حركة بالدي الوطنیة
311 البصرة 4 رفیق ھاشم شناوة سالم الصالحي تحالف الفتح
312 البصرة 4 مھند عباس علوان محمد الخزعلي الكتلة الصدریة
313 البصرة 4 علي شداد فارس شھیل الجوراني تحالف قوى الدولة الوطنیة
314 البصرة 5 امل طعمھ محمد بصیري البعیري الكتلة الصدریة
315 البصرة 5 حیدر مصطفى مھوس عذافھ الكتلة الصدریة
316 البصرة 5 ضرغام صباح عبد المحسن عرمش المالكي أئتالف دولة القانون
317 البصرة 5 عدنان عاشور عدنان عبد هللا الجابري مرشحون مستقلون
318 البصرة 6 یاسین حسن طاھر حسن تحالف تصمیم
319 البصرة 6 سھیلة عوفي عبد الحسن یونس العجرش الكتلة الصدریة
320 البصرة 6 غسان عدنان اسحق مھودر العیداني تحالف تصمیم

321 المكون المسیحي- كل
العراق 0 درید جمیل ایشوع سمعان حركة بابلیون

322 المكون المسیحي- كل
العراق 0 فاروق حنا عتو شمعون مرشحون مستقلون

323 المكون المسیحي- كل
العراق 0 اسوان سالم صادق ساوا الكلداني حركة بابلیون

324 المكون المسیحي- كل
العراق بیدء خضر بھنام یعقوب حركة بابلیون

325 المكون المسیحي- كل
العراق ایفان فائق یعكوب زیا جابرو  حركة بابلیون

326 المكون الصابئي- كل
العراق اسامة كریم خلف جثیر البدر مرشحون مستقلون

327 نینوى- مقعد الشبك وعد محمود احمد قدو القدو  مرشحون مستقلون
328 نینوى-مقعد االیزیدي نایف خلف سیدو شمو الجندو حزب التقدم األیزیدي
329 واسط-المكون الفیلي حسین علي مردان عبد هللا النجیمي مرشحون مستقلون


