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 املقدمة

بعد ان أنجز فريق عمل املرصد النيايب العراقي تقريره النهايئ عن أداء مجلس النواب للدورة الترشيعية الثالثة 

وأطلقه للجميع السيام هيئة الرئاسة يف مجلس النواب والكتل واألحزاب املمثلة فيه فضال عن ( 9104-9102)

فريق املرصد قد أنهى رصده وتوثيقه لتلك الدورة ، وسائل اإلعالم والجهات األخرى املستفيدة منه ، بذلك يكون 

السنة الترشيعية  عنيعود ليستمر مع الدورة االنتخابية الرابعة ليوثق ويرصد األداء ويطلق التقرير الفصيل األول 

عد ،الذي يتضمن نتائج االنتخابات وتوزيع املقا 93/0/9102 -3/2/9102األوىل للدورة االنتخابية الثالثة للمدة من 

بني الكتل املتنافسة، ثم الجلسة األوىل وما دار فيها وما تال ذلك من تطورات اختيار رئيس الربملان ونائبيه ورئيس 

 الجمهورية فضال عن التصويت عىل منح الثقة للحكومة

من الدستور فضال عن املهام التي ( 60)املهام التي تنص عليها املادة يتضمن التقرير أيضاً أداء مجلس النواب 

وانني وأحالتها عمل اللجان املختلفة ودورها يف أنجاز مقرتحات ومشاريع القنظامه الداخيل، وكذلك عليه يوجبها 

 .إىل هيئة الرئاسة

من خالل اعتامده عىل تصميم برنامج إدخال خاص ملعطيات العمل املنجزة يف  ،إن فريق عمل املرصد يؤكد

تاليف نسبة األخطاء التي تقع يف حال اإلدخال اليدوي أو يف محاوالً عىل دقة وحيادية املخرجات  ،جلسجلسات امل

انشأ املرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء عىل وقد  .بالنسبة للمخططات البيانية لكحال تفريغ البيانات وكذ 

 : املعطيات التي يقدمها

 .تم تدريبهم يف مؤسسة مداركممن املجلس جلسات دخول باملخولون راصدوا املرصد النيايب العراقي   -0

 .يف مجلس النواب الدائرة الربملانية  -9

 .الدائرة اإلعالمية يف مجلس النواب  -3

 .املوقع االلكرتوين للمجلس  -4
 .االتصال املبارش مع لجان املجلس  -5

 .وسائل اإلعالم  -6

عىل قاعدة البيانات التي تم إنشائها خصيصا  اعتمد التقرير يف بعض بياناته عىل الرتاكم يف أداء املجلس بناء

 للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق يف األداء بني كل شهر عىل حده وبني كل ثالثة شهور عىل حده
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 انتخابات مجلس النواب: أوالً 
يف دورته مجلس النواب العراقي الجديد  أعضاءأجريت االنتخابات الترشيعية يف العراق النتخاب ( 09/5/9102)يف 

( 043)حزبا من بينها ( 914) نساء والرجال موزعني عىلمرشحا من ال( 1104)الترشيعية الرابعة وقد شارك فيها 

 .تخابات بشكل منفردحزبا االن( 60) ببينام دخل ،كانت منضوية يف تحالفات حزبا

عن حصول تحالف ( 02/5/9102)املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات  بتاريخ  أعلنتهاالنتائج التي  أفرزتوقد 

( 49)حصل تحالف النرص عىل ، فيام مقعدا( 42)حصل عىل الذي مقعدا ويليه تحالف الفتح ( 54)سائرون عىل 

 .مقعدا

 

 إذ أوالعدد من املقاعد فقد جاء الحزب الدميقراطي الكردستاين  أكرثالتي حصلت عىل  األحزابعىل مستوى  أما

 .مقعدا( 02)حصل عىل  إذتيار الحكمة ثانيا ثم  ،مقعدا( 95)صل عىل ح

 

 

 

54 

42 

48 

 سائرون

 تحالف النصر

 تحالف الفتح

25 

19 
 الحزب الديمقراطي الكردستاني

 تيار الحكمة
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 النتائج إعالنما بعد  ضمخا: ثانياً 
 االعرتاضات والطعون .0

موجة من االعرتاضات و الطعون  حصلتالنتائج من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات  إعالنبعد 

كام وانترشت  نتائج االنتخابات مزورة، إنرصح الكثري من قادة الكتل السياسية  إذ ،حول نتائج االنتخابات

يف بعض النتائج تالعب تكشف عن عمليات مواقع التواصل االجتامعي عىل  الفيديومقاطع  مجموعة من

وجة من التظاهرات اجتاحت بعض مناطق وتسبب مبأثار الرأي العام األمر الذي  ،عرب استامرات املفوضية

 .محافظة كركوك تندد بنتائج االنتخابات وتطالب بإعادة العد والفرز يدويا

  إلغاء محطات االقرتاع .9
 ألغت هاإن 30/5/9102يف  اتالنتخابل لقةاملستالعليا  املفوضية أكدت إثر موجة الشكاوى واالعرتاضات

مجموع محطة اقرتاع من  (400) هاإلغاء إىل إضافة .قرتاع بعد ثبوت ارتكابها مخالفاتمحطة ا (0190)

كام أدت االحتجاجات التي حدثت يف محافظة كركوك  .(421)محطات مخيامت النازحني البالغ عددها 

 .(511)التصويت املرشوط البالغ عددها محطات محطة انتخابية من  (423) إلغاء إىل

  ستثنائية ملجلس النوابال جلسة اال .3

صوت فيها  جلسة استثنائية، 0، املنتهية واليتهس النواب العراقيعقد مجل 9102يف السادس من حزيران 

تضمن وقد  9103لسنة ( 45)مجلس النواب رقم  قانون انتخاباتأجراه عىل كان قد ثالث  عىل تعديل

بإرشاف عىل نسبة من مجموع محطات االقرتاع وأن يتم العد عملية العد والفرز اليدوي  إجراءالتعديل 

 .األعىلمجموعة من القضاة يعينون من مجلس القضاء 

 القضاة املنتدبني  إجراءات .4

عزل القضاة املنتدبون ببعدها أوىص  وقد ،9102عملية العد والفرز اليدوي يف األول من متوز  يتجرأ 

ارتكابهم مخالفات وتالعب بدعوى  (االنبار، كركوك، تركيا، األردن ،صالح الدين: )انتخاباتتب امك اءمدر 

  .منهم إىل القضاء اً عدد توإحال متوصياتهعىل  العبادي حكومة ، وقد صادقتوفساد مايل

عمليات العد والفرز اليدوي لجميع املراكز أنهت مفوضية االنتخابات  9102يف السادس من آب 

 ،واملحطات االنتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون يف عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج

الحريق الذي  بسبب الرصافة/ كتب انتخابات بغدادعمليات العد والفرز اليدوي مل عدم اجراءهامؤكدة 

 لتسجيلاأجهزة عىل  حتويتي توال ،االنتخابات ةالتابع ملفوضي ب الرصافةتعرضت له مخازن مكت

مام يتعذر . اً صندوق( 229)ترسيع النتائج فضال عن صناديق االقرتاع البالغة  وأجهزة ،البايومرتيتحقق وال

قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس  إلحكامالعد والفرز اليدوي وفقا  إعادةعملية  إجراءمعه 

مع  الباركودمطابقة  أوجبتاملعدل يف الفقرة ثانيا منه والتي  9103لسنة  (45)النواب العراقي رقم 

تم ولذلك  90/6/9102إعالم يف /اتحادية/ 019/ 014/ 22ية بالعدد االقرتاع وقرار املحكمة االتحاد أوراق

 .الرصافة/ العد والفرز اليدوي ملراكز ومحطات بغداد عمليات إجراءقرار بعدم  إصدار

  لفرز اليدوينتائج العد وا .5

من مجموع املرشحني الذين شملتهم مرشحا فقط  (94) أصواتتطابق عن نتائج االنتخابات  أسفرت
شملت فقد عمليات استبدال املرشحني أما  ،(0)كام موضح يف جدول رقم عمليات العد والفرز اليدوي و 

                                                           
 .يتعلق بجواز هذه العملية من عدمها الغطاً قانونيأثارت عملية قيام مجلس النواب المنتهية واليته بعملية تشريع   
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من املحافظة نفسها  تم استبدالهم مع مرشحني آخرينحيث ( 9)كام موضح يف جدول رقم و  امرشح( 00)

املرشح عن الفتح بدال عن املرشح ( محمد صاحب الدراجي)وأيضا صعود املرشح  ،والكيان أو االئتالف

أي حصول تحالف الفتح عىل  ،املرشح عن تحالف بغداد بسبب مؤرش سانت ليغو( محمود حسني مطلك)

 . دا ليصبح ثالث مقاعد فقطوخسارة تحالف بغداد مقع ،مقعد(42)مقعد إضايف ليصبح مجموع مقاعده 

 

 (العد والفرز اليدوي وااللكرتوين بني أصواتهمالفائزين الذين تطابقت  أسامء) (0)جدول رقم 

 املحافظة األصوات اسم النائب الكيان/ اسم االئتالف  ت

 دهوك 201 عامنوئيل خوشابه يوخنا بوداخ ائتالف الرافدين 0

 البرصة 9222 حامديثورة جواد كاظم  ائتالف النرص 9

 بغداد 1322 حمد عبد هللازياد طارق  ائتالف الوطنية 3

 ذي قار 1525 زينب وحيد سلامن عيل ائتالف دولة القانون 4

 البرصة 0151 صفاء  مسلم  بندر  سلامن ائتالف دولة القانون 5

 البرصة 2196 عرمش تقيعبد السالم عبد املحسن  ائتالف دولة القانون 6

 بغداد 3461 عيل جبار مؤنس جابر ائتالف دولة القانون 1

 واسط 1623 عباس يابر عويد سايح ائتالف كفاءات للتغيري 2

 البرصة 0646 انتصار حسن يوسف حسن تحالف الفتح 2

 واسط 00319 سعد حسني هاشم حسن تحالف الفتح 01

 ذي قار 09059 االمري حسن عيل تعبان عبد تحالف الفتح 00

 البرصة 01053 الهيلأبو محمد كامل حنون  تحالف الفتح 09

 البرصة 0526 ميثاق ابراهيم فيصل مشتت تحالف الفتح 03

 البرصة 0545 زهرة  حمزة  عيل  حسن تيار الحكمة الوطني 04

 واسط 0544 سعدية عبدهللا عويف حسني تيار الحكمة الوطني 05

 نينوى 4622 حسن خلف علو حميد حزب الجامهري الوطنية 06

 البرصة 5495 السادة جاسم  عبود اسعد  عبد سائرون 01

 واسط 9353 ايناس ناجي كاظم ابراهيم سائرون 02

 بغداد 02326 الكاظم محمد عباس جواد عبد سائرون 02

 بغداد 3106 شيامء عيل حسني حسن سائرون 91

 البرصة 9132 نجاح  محيسن شياع  محمد سائرون 90

 النجف 3220 والء رحيم حسني  سلومي سائرون 99

 نينوى 1662 اقبال عمر محمود عبدهللا محمد نينوى هويتنا 93

 ذي قار 5096 اسعد ياسني صباح بارح تيار الحكمة الوطني 94
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 (أسامء الفائزين الذين تم استبدالهم بعد إجراء العد والفرز اليدوي( )9)جدول رقم 

 األصوات اسم النائب املستبدل املحافظة األصوات البديل اسم النائب االئتالف/الكيان  ت

 4404 ستار جبار عباس ذي قار 3405 أجيال كريم سلامن تيار الحكمة 0

 6692 ازاد حميد شفي روس بغداد 3020 نرسين فاضل رحم سائرون 9

 4420 وسن عبد الحسني ذي قار 1401 حمد هللا مزهر جول سائرون 3

 3296 فاروق هالل جمعة البرصة 03911 مزاحم مصطفى ائتالف النرص 4

 0210 زينب عبد الحميد االنبار 6406 فالح يونس حسن االنبار هويتنا 5

 3114 نوري  غافل حامدي االنبار 9013 ابتسام محمد درب عابرون 6

الحزب الدميقراطي  1
 الكوردستاين

 4312 عمر خدر خدر محمد السليامنية 5020 دانا محمد جزاء عيل

الحزب الدميقراطي  2
 الكوردستاين

صفوان بشري يونس 
 محمد

خالدة خليل  رشو  نينوى 5663
 سمو

9916 

 0192 غادة محمد نوري  االنبار 0955 سميعة محمد خليفة ائتالف الوطنية 2

 5332 حسن خضري عباس بغداد 5522 يحيى احمد فرج ائتالف الوطنية 01

حزب الجامهري  00
 الوطنية

عباس عيل  سهام
 حامدة

محمد فرمان شاهر  نينوى 9959
 سلامن

3215 

 5962 محمود حسني مطلك بغداد 6432 محمد صاحب خلف تحالف الفتح 09

 

 ما بني األصواتالتي اشرتكت يف االنتخابات قد طالها التغيري يف مجموع  واألحزابجميع الكيانات  أنوهذا يعني 

ات، كام مبني يف امللحقو  والفرز اليدوي للقضاة املنتدبني املفوضية وبني نتائج العد أعلنتهاالنتائج االلكرتونية التي 

الذي يبني الفروقات ( 03)جدول رقم الللتحالفات و  األصواتيبني الفروقات يف الذي و ( 09) رقم الجدول السيام

  .لألحزاب

 خريطة توزع األصوات وبعض تفاصيل التمثيل: ثالثا
عن تفاوتات كبرية فيام يتعلق بعدد األصوات ونسب متثيل  نائبا( 392)التي فاز فيها نتائج االنتخابات  أفرزت

فريق املرصد عىل وضعها يف جداول تكشف للمهتم بعض مالمح الرشائح وغري ذلك من البيانات التي حرص 

 .املناطق التي مثَّلوهاخريطة توزيع رشائح الناخبني ومدى االختالف الذي حققه بعض املرشحني بحسب 

يساوي ثلثي املجلس  ما أينائبا ( 905) يف التشكيلة الجديدة وصلت إىل نسبة األعضاء الجددفقد وجد املرصد أن 

 ،(%90)نائباً أي بنسبة ( 11)كان عددهم فقد  انتخابيتني لدورتني الذين فازوا أما األعضاء ، (%65) إىلبنسبة تصل 

املتبقية فقد مثَّلت  (%4)أما نسبة الـ ،(%01)أي بنسبة ( 30)انتخابية ثالث دورات ل الذين فازوافيام بلغ عدد 

 .عضوا( 03)خبوا ألربع دورات انتخابية متتالية وعددهم األعضاء الذين انت  
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سنة ( 41)النواب الذين تقل أعامرهم عن عدد ان فقد تبني لفريق املرصد قارنة مع الدورة الترشيعية الثالثة وبامل

عضوا ( 41)يف الدورة الرابعة فقد صار عددهم  أماعضوا يف الدورة الثالثة ( 91)أصبح الضعف تقريبا إذ كانوا 

النواب الذين يبلغون الستني عاما فام فوق إذ كان عددهم يف الدورة الثالثة أكرث من  أعامرفضال عن تناقص يف 

  :أدناهعضوا كام يف املخطط ( 34)الدورة الرابعة فقد أصبح عددهم  عضوا أما يف( 11)
 

 

التي حصل عليها الفائزون  األصواتعن تفاوت كبري يف عدد  أسفرتكام تبني لفريق املرصد أن نتائج االنتخابات 

كل يف املحافظة  األصواتعدد من  أعىلحصلوا عىل ممن  الرجالنواب من العرشة  أكرث( 3)رقم ويوضح الجدول 

 :التي مثَّلها

 (3)جدول رقم 

 محافظة أصوات املرشح اسم املرشح الحزب/ اسم االئتالف ت

 بغداد 019092 نوري  كامل محمد حسن ائتالف دولة القانون 0
 نينوى 19621 خالد متعب ياسني حسن ائتالف النرص 9
 السليامنية 11233 يوسف محمد صادق  (التغيري)كوران  3
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 كركوك 63190 ريبوار طه مصطفى احمد االتحاد الوطني الكوردستاين 4
 بغداد 63562 هادي فرحان عبد هللا حمد تحالف الفتح 5
 بغداد 52101 حيدر جواد كاظم العبادي ائتالف النرص 6
 السليامنية 55225 مريان محمد عباس حسن االتحاد الوطني الكوردستاين 1
 اربيل 44411 توفيق معروف خرضرابون  حراك الجيل الجديد 2
 االنبار 40439 محمد  ريكان حديد عيل االنبار هويتنا 2
 كركوك 32222 ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق جبهة تركامن كركوك 01
 

وبحسب املحافظات التي تنازليا بالنساء اللوايت حصلن عىل أكرث عدد من األصوات فقد تم ترتيبهن فيام يتعلق  أما

 :(5) وكام مبني يف الجدول رقمرشحن فيها 

 (4)جدول رقم 

 محافظة األصوات اسم املرشح الحزب/ اسم االئتالف ت
 بغداد 55024 ماجدة  عبداللطيف محمد عيل سائرون 0
 السليامنية 92051 جوان احسان فوزي رشيد االتحاد الوطني الكوردستاين 9
 السليامنية 96240 بليسه عبدالجبار فرمان عيل الكوردستايناالتحاد الوطني  3
 دياىل 95414 ناهدة زيد منهل مانع تحالف القرار العراقي 4
 اربيل 99960 هدار زبري عبدهللا سليم الحزب الدميقراطي الكوردستاين 5
 دهوك 90412 فيان صربي عبد الخالق عبد القادر الحزب الدميقراطي الكوردستاين 6
 السليامنية 02612 اره زو محمود خدر محمود االتحاد الوطني الكوردستاين 1
 دهوك 02010 وصفية محمد شيخو مراد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 2
 دهوك 05913 داليا فرهاد حاجي محمد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 2
 اربيل 04212 ميادة محمد اسامعيل صالح الحزب الدميقراطي الكوردستاين 01

 

األصوات مرتبة بحسب  اقلومقارنة بالبيانات السابقة فقد رتب فريق املرصد الفائزون والفائزات ممن حصلوا عىل 

 (.6، 5)املحافظات وكام مبني يف الجدولني 

 يبني اقل األصوات التي حصلت عليها الفائزات بحسب املحافظات( 5)جدول رقم 

 محافظة األصوات  املرشحاسم  الحزب/ اسم االئتالف ت
 بغداد 0533 انسجام  عبدالزهرة جواد عيل تيار الحكمة الوطني 0
 صالح الدين 0391 كفاء فرحان حسني عيل ائتالف النرص 9
 نينوى 0012 هدى جارهللا داؤد حسن تحالف القرار العراقي 3
 بغداد 243 علية فالح  عويد رشيد بيارق الخري 4
 صالح الدين 690 خالدة ابراهيم خليل عبدالرحمن العراقيتحالف القرار  5
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 التي حصل عليها الفائزون يف االنتخابات من الرجال األصواتيوضح اقل ( 6)جدول رقم 

 محافظة األصوات  اسم املرشح الحزب/ اسم االئتالف ت
 نينوى 9202 حسني حسن نرمو درويش االتحاد الوطني الكوردستاين 0
 بغداد 240 برهان الدين اسحق ابراهيم  بابليونحركة  9
 نينوى 233 قيص عباس محمد حسني (مستقل -شبيك )قيص عباس  3
 دهوك 201 عامنوئيل خوشابه يوخنا بوداخ ائتالف الرافدين 4
 واسط 431 مازن عبداملنعم جمعه رجب (ابو حيدر)مازن عبداملنعم  5
 

 انتخاب رئيس املجلس ونائبيه : رابعا
، والتزاماً 9102 آب 02يف يوم   9199 -9102املحكمة االتحادية عن مصادقتها عىل نتائج انتخابات  إعالنبعد 

عقدت بتاريخ حيث  ،األوىلعقد الجلسة  إىلدعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم  ،9من الدستور (رابعا /13)املادة ب

باب الرتشيح لرئيس املجلس الذي فتح بدوره و  سنا األعضاءاكرب  (محمد عيل الزيني)النائب برئاسة  3/2/9102

طالل  ،محمد متيم): ح ملنصب رئيس الربملان وهمإىل الرتشاالمر الذي اسفر عن تقدم عدد من النواب  .ونائبيه

بعد و  (.رعد الدهليك ،أسامة النجيفي ،خالد العبيدي ،محمد الخالدي ،محمد الحلبويس ،احمد الجبوري ،الزوبعي

أعلن السيد رئيس السن عن انتخاب النائب محمد الحلبويس رئيسا للمجلس بعد ة االقرتاع الرسي إجراء عملي

صوتا فيام حصل أسامة  (22)صوتا وحصول النائب خالد العبيدي عىل  (922)صوتا من أصل  (062)حصوله عىل 

أصوات وصوت واحد لكل من النائبني طالل الزوبعي  (4) عىل والنائب محمد الخالدي اً صوت (02)النجيفي عىل 

 .بطاقات باطلة 3بطاقة فارغة و 09ورعد الدهليك، فضال عن تسجيل 

 

 

ملنصب  كمرشحني عويد بعدها قدم السيد رئيس السن كل من النائب حسن كريم الكعبي والنائبة علية فالح
 صوت من (901)وحاز النائب حسن كريم عىل ثقة املجلس بحصوله عىل  ،النائب األول لرئيس مجلس النواب

                                                           
 تاريخ من يوماً  عشر   خمسة خالل جمهوري، بمرسوم   لالنعقاد النواب مجلس الجمهورية رئيس يدعو): رابعاً  ٣٧المادة  نص  

 التمديد يجوز وال ونائبيه، المجلس رئيس النتخاب سناً  األعضاء أكبر برئاسة الجلسة وتعقد العامة، االنتخابات نتائج على المصادقة
 (آنفاً  المذكورة المدة من ألكثر
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 (35)صوتا للنائبة علية فالح، فضال عن  (33)نائبا مصوتا ليصبح نائبا أول لرئيس مجلس النواب مقابل  (920)أصل 
 .باطلة (5)بطاقة فارغة و

 

التأم شمل أعضاء الربملان لغرض انتخاب  اذ( 06/2/9102)استمرت جلسة مجلس النواب مفتوحة لغاية يوم 
ترشح النائبني بشري خليل توفيق واحمد حمه رشيد عن أعلن السيد رئيس السن و النائب الثاين لرئيس املجلس 

فوز النائب ثم متخضت الجولة الثانية عن . لمنصب بعد حصولهام عىل أعىل األصوات يف الجولة األوىل للتصويتل
ليصبح نائبا لرئيس مجلس ، اصوت (929)صوتا من أصل  (025)حصوله عىل عد باملجلس  لحداد بثقةبشري خليل ا
 .ورقة باطلة 92ورقة فارغة و 06صوتا للنائب احمد حمه رشيد، فضال عن تسجيل  (53)النواب مقابل 

 

 انتخاب رئيس الجمهورية : خامسا
مجلس النواب أعلن رئيس  (06/2/9102)بعد اكتامل عملية انتخاب النائب الثاين لرئيس املجلس يف جلسة يوم 

وبعد أن  .3من الدستور( أوالً 11)لامدة ل تطبيقاً  ،فتح باب الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية محمد الحلبويس عن 

مجلس ضمن الجلسة املفتوحة أوضح الحلبويس بأن عىل ( 91/2/9102) استئناف مجلس النواب جلسته بتاريخ

يف الوقت عقد الجلسة األوىل، معلنا تأريخ يوما من  (31)الـ النواب انتخاب رئيس الجمهورية يف مدة ال تتجاوز

مرشحني  (1)ن أ متقدما، مشريا إىل  (30)عن إن العدد الكيل للمتقدمني لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ ذاته 
 (2)ما يثبت الخربة السياسية، فضال عن استبعاد منهم  (04)قدم دمني استوفوا الرشوط الالزمة فيام مل ي  تقاملمن 

 .متقدمني وانسحاب متقدم واحد

: السادةعىل إثر ذلك تقدم منهم ، (31)متقدما ملنصب رئيس الجمهورية من أصل  (93)قبول ترشيح ومن ثم 

بطلبات االنسحاب من الرتشح مام  (سليم همزة ،عبد اللطيف محمد رشيد ،عمر الربزنجي ،عبد الكريم عبطان)

 .مرشحا (02)يخفض العدد إىل 

عدد النواب حيث كان  (9/01/9102)بتاريخ املنعقدة الجلسة الرابعة أجريت عملية انتخاب رئيس الجمهورية يف 

فرز اليدوي لصندوق االقرتاع حصل السيد وبعد انتهاء عملية العد وال .نائبا (319)املشاركني يف التصويت الرسي 

صوتا  (02)عىل صوتا والسيدة رسوة عبد الواحد  (22)عىل صوتا والسيد فؤاد حسني  (065)برهم صالح عىل 

منقذ عبد اللطيف و نوار سعد املال  ين؛فيام حصل كل من السيد. أصوات (4)والسيد عباس محمد نوري عىل 

 (2)ورقة باطلة و (03)د ثائر غانم عىل صوت واحد فقط فيام تم تسجيل الصفار عىل صوتني لكل منهام والسي

  .أوراق فارغة

                                                           
 .(أعضائه عدد ثلثي بأغلبية للجمهورية، رئيساً  المرشحين بين من النواب مجلس ينتخب) (:اوالً  ٣7)المادة  ٧
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 بطاقات باطلة بطاقات فارغة علية فالح  حسن الكعبي
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أعلن الحلبويس التي تؤهله الفوز برئاسة الجمهورية  يحصل عىل ثلثي اصوات املجلسألن أيا من املرشحني مل و 
، وبعد 4من الدستور (ثانيا 11) تطبيقاً للامدةلجولة الثانية يف افؤاد حسني و  برهم صالح حرص االنتخاب باملرشحني 

 (99)صوتا مقابل  (902)حصوله عىل لالسيد برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق إمتام عملية التصويت أعلن 

فارغة ، بعد أن بلغ عدد املصوتني يف  (1)بطاقة باطلة و (94)صوتا لصالح املرشح فؤاد حسني، فضال عن تسجيل 

 .نائبا  (919)الجولة الثانية 

 

 

 تكليف رئيس مجلس الوزراء : خامساً 
عبد كلف السيد برهم صالح السيد عادل  5(أوال /16)املادة إمتام عملية انتخاب رئيس الجمهورية وعمالً ببعد 

عىل أن  ،تم االتفاق عليه من قبل الكتل الكبرية املمثلة يف املجلسالذي رشح بتشكيل الحكومة كونه امل املهدي

 .الدستور العراقي  من 6(ثانيا/16)املادة نص اها ثالثون يوما بحسب خالل مدة أقصي قدم كابينته الوزارية 

                                                           
 اعلى على الحاصلين المرشحين بين التنافس يتم المطلوبة االغلبية على المرشحين من اي يحصل لم اذا:  ثانياً ( ٣7) المادة  

 .الثاني االقتراع في االصوات اكثرية على يحصل من رئيساً  ويعلن االصوات
 من يوماً  عشر   خمسة خالل الوزراء، مجلس بتشكيل عدداً، األكثر النيابية الكتلة مرشح الجمهورية، رئيس يكلف(: أوالً  ٣٧)المادة   

 .الجمهورية رئيس انتخاب تاريخ
 .التكليف تاريخ من يوماً  ثالثون أقصاها مدة   خالل وزارته، أعضاء تسمية المكلف، الوزراء مجلس رئيس يتولى( ثانيا /٣٧) ٧
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 التصويت عىل الحكومة الجديدة 

السيد  أعدهعىل املنهاج الوزاري الذي ( 94/01/9102)الجلسة التاسعة املنعقدة بتاريخ صوت مجلس النواب يف 

السيد رئيس  رشحهاوزارة من الكابينة الوزارية التي ( 04)وكذلك صوت مجلس النواب عىل  ،عادل عبد املهدي

 :كام مبني يف الجدول أدناه ،قت الحقت عليها يف و تأجيل التصوي إعالنوتم وزارات الومل يصوت عىل باقي  ،الوزراء

 (2)جدول رقم 

 التصويت اسم الوزارة اسم املرشح ت
 تم التصويت وزارة الشباب و الرياضة احمد رياض العبيدي 0
 تم التصويت وزراة الزراعة صالح حسني جرب الحسني 9
 تم التصويت وزارة املوارد املائية جامل عباس العاديل 3
 تم التصويت وزارة النقل عبد هللا لعيبي باهض 4
 تم التصويت وزارة العمل والشؤون االجتامعية باسم عبد الزمان الربيعي 5
 تم التصويت وزارة الكهرباء لؤي الخطيب 6
 تم التصويت وزارة الصناعة واملعادن صالح عبد هللا الجبوري 1
 تم التصويت نائب رئيس الوزراء+ وزارة النفط  ثامر عباس الغضبان 2
 تم التصويت نائب رئيس الوزراء+ وزارة املالية  فؤاد محمد حسني 2
 تم التصويت االتصاالتوزارة  نعيم ثجيل الربيعي 01
 تم التصويت وزارة االعامر واإلسكان نبكني ركاين 00
 تم التصويت وزارة التجارة محمد هاشم عبد املجيد 09
 تم التصويت وزارة الخارجية محمد عيل الحكيم 03
 تم التصويت وزارة الصحة عالء العلوان 04

 

 ثالث وزراء جدد

( الثقافة ،التعليم العايل ،التخطيط)عىل ثالث وزراء ( 02/09/9102)عرش  صوت مجلس النواب يف جلسته التاسعة

ومل مينح الثقة ملرشحي وزاريت الرتبية والهجرة يف نفس الجلسة وتأجيل التصويت عىل وزارة الدفاع والداخلية 

  ،والعدل

 استكامل الكابينة الوزارية 

هام صوت عىل وزيرين الت( 94/09/9102)املنعقدة بتاريخ  يف الجلسة الثالثة والعرشين استكمل مجلس النواب 

الوزارات الشاغرة  أسامءومل تكتمل الكابينة الوزارية لعدم رفع  ،ومل مينح الثقة لوزير الدفاع( الهجرة ،الرتبية)

 :يف الجدول أدناهكام ( الدفاع ، الداخلية ، العدل)
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 (2)جدول رقم 

 تاريخ التصويت التصويت اسم الوزارة اسم املرشح ت
 (02/09/9102) 02ج تم التصويت وزارة التخطيط نوري ناطق الدليمي 0
 (02/09/9102) 02ج تم التصويت وزارة التعليم العايل قيص السهيل 9
 (02/09/9102) 02ج تم التصويت وزارة الثقافة عبد االمري الحامدين 3
 (02/09/9102) 02ج يتم التصويتمل  وزارة الرتبية صبا خري هللا الطايئ  4
 (02/09/9102) 02ج مل يتم التصويت وزارة الهجرة هناء عامنويل  5
 (94/09/9102) 93ج تم التصويت وزارة الهجرة نوفل بهاء موىس 6
 (94/09/9102) 93ج تم التصويت وزارة الرتبية شيامء خليل عبد هللا الحيايل 1
 (94/09/9102) 93ج يتم التصويتمل  وزارة الدفاع فيصل الجربا 2
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 عمل املجلس
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 التصويت عىل النظام الداخيل واللجان الدامئة

عىل استمرار العمل يف النظام الداخيل (95/2/9102) صوت مجلس النواب يف جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ 

 تم،(.5/01/9102)ويف جلسته الخامسة املنعقدة بتاريخ  ،يوما( 05)التعديالت عليه خالل  إجراءلحني القديم 

اذ تم ( رشعالسابعة والثامنة والثانية )  تاستمرت بعملها للجلسا ،لتعديل النظام الداخيل ( مؤقتة)تشكيل لجنة 

. (91/09/9102)مناقشة التعديالت من قبل اعضاء املجلس والتصويت عليها يف الجلسة العرشون املنعقدة بتاريخ 

 (2)األعضاءاملتعلقة بعدد  13بعدد اللجان واملادة  املتعلقة  (1) 11جرى عىل املادة  ولعل االبرز من بني التعديالت ما

 

  

                                                           
 لجنة  ٣  :يلي فيما المحددة الدائمة اللجان المجلس في تشكل: أوالً  ٣7: لمادة ٣

 لجنة    اذ تم التعديل لتصبح 
 عشر خمسة على يزيد وال أعضاء سبعة عن عددهم يقل ال األعضاء من عدد من الدائمة اللجان من لجنة كل تتكون ٣٧: المادة  

 .عضواً 
 عضوا     -٣اذ تم تعديلها ليكون العدد من 
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قبل الدخول بتفاصيل عمل املجلس النواب يف دورته الحالية يضع فريق املرصد النيايب جدول املقارنات االيت 

وبني الفصل  (9102 -9104)ليوضح ما انجز يف الفصل الترشيعي االول  للسنة االوىل يف الدورة االنتخابية الثالثة 

 (9199 -9102)االول لهذه الدورة االنتخابية 

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة املفردات ت

 13/12/9102 10/11/9104 تاريخ بدء الجلسات 0

 (3)و (9)املستمرة / الجلسة االوىل  (3)املستمرة / الجلسة االوىل انتخاب هيئة الرئاسة 9

 ونائبيهالرئيس انتخاب 

 جلسة 92 جلسة 34 عدد جلسات الفصل الترشيعي االول 3

 قانون 09 قانون 31 قراءة اوىل للقوانني 4

 قانون واحد قوانني 1 قراءة ثانية للقوانني 5

 قانون واحد قانونني القوانني املصوت عليها 6

 استضافات 2 استضافة 06 االستضافات 1

 عضوا 935 عضوا 990 الحضور العاممعدل  2

 الجلسة العرشين الجلسة الخامسة التصويت عىل النظام الداخيل 2

 الجلسة الثانية عرش الجلسة الثالثة عرش تشكيل اللجان 01

 الجلسة الثالثة والعرشين الجلسة الخامسة والعرشين متديد الفصل الترشيعي 00

 الجلسة التاسعة الجلسة الرابعة عرش عرض املنهاج الوزاري والتصويت عليه 09

 الجلسة الرابعة الجلسة الرابعة انتخاب رئيس الجمهورية 03

 

 الترشيعي  األداء

 مشاريع قوانني الدورة السابقة  إعادة
قانون مقروء قراءة  (12)و أوىلقانونا مقروء قراءة  (24) الثالثةترك مجلس النواب السابق يف دورته االنتخابية 

ضمن  إدراجهامل ينص النظام الداخيل يف جميع فقراته عىل  إذواضحة لكيفية التعامل معها  آليةثانية ال توجد 

قراءتها مام يتطلب حسم هذا املوضوع يف النظام الداخيل باعتباره يتكرر يف بداية عمل كل  إعادة أوجدول اللجان 

عن إعادة ( 6/09/9102)بتاريخ ( 01)حيث أعلن رئيس املجلس السيد محمد الحلبويس يف الجلسة  ،دورة انتخابية

الوزراء ورئاسة الجمهورية إلعادة النظر فيها مبا ينسجم مع الربنامج إىل األمانة العامة ملجلس مرشوع قانون ( 000)

 .الحكومي

إىل  3/2/9102جلسة للمدة املحصورة من ( 92)يتضمن التقرير متابعة أداء مجلس النواب الترشيعي لـ 

،  األوىللسنة ل األولمن الفصل ( 92)إىل الجلسة  األوىلللسنة  األولمن الفصل ( 0)ابتداء من الجلسة  93/0/9102

 :مقسمة عىل الشهور كام ييل
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 الفصل الترشيعي و السنة الجلسة إىل من الجلسة الشهر ت
 سنة أوىل/ فصل أول  (3)إىل الجلسة  (0)من الجلسة  شهر أيلول 0
 سنة أوىل/ فصل أول  (2)إىل الجلسة  (4)من الجلسة  شهر ترشين األول 9
 سنة أوىل/ فصل أول  (05)إىل الجلسة  (01)من الجلسة  شهر ترشين الثاين 3
 سنة أوىل/ فصل أول  (93)إىل الجلسة  (06)من الجلسة  شهر كانون األول 4
 سنة أوىل/ فصل أول  (92)إىل الجلسة  (94)من الجلسة  شهر كانون الثاين 5

 

 :وتفصيلها عىل النحو اآليت 03بلغ مجموع حركة مشاريع القوانني املقروءة قراءة أوىل وقراءة ثانية ومصوت عليها 

 

 عدد القوانني حالة القانون
 00 قراءة أوىل
 0 قراءة ثانية

 0 املصوت عليها
 

 .9102املوازنة العامة للسنة املالية  قانون هو  األولمجلس النواب قانون واحد فقط خالل الفصل الترشيعي  أنجز

 الخمسيعية للشهور فاعلية املجلس من خالل الحركات الترش
األوىل و التصويت عىل ترشيعية تضمنت القراءة  عرش حركاتجاءت فيه  إذفاعلية  األكرثهو  كانون الثاينشهر  إن

 وخلت،  تضمنت قراءة أوىل وقراءة ثانيةبواقع  حركتني ترشيعيتني كانون األول، وجاء باملرتبة الثانية شهر املوازنة

 .أي حركة ترشيعية من (الثاينترشين ،ترشين األول  ،أيلول ) ورشهال
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 20 
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 اللجانيوضح توزيع القوانني حسب  األيتالجدول 
 (01)جدول رقم 

 تاريخ الجلسة اللجنة املقدمة  اسم القانون ت
 (91/09/9102) 91ج اللجنة املالية 9102قانون موازنة  0
القراءة األوىل ملقرتح قانون تعديل قانون الخدمة  9

 9101لسنة ( 3)رقم والتقاعد العسكري 
 (01/0/9102) 94ج لجنة األمن والدفاع

القراءة األوىل ملقرتح قانون تعديل قانون الخدمة  3
لسنة ( 02)والتقاعد لقوى األمن الداخيل رقم 

9100 

 (01/0/9102) 94ج .لجنة األمن والدفاع

القراءة األوىل ملقرتح قانون التعديل األول لقانون  4
 املجمع العلمي 

 (09/0/9102) 95ج اللجنة القانونية

 (09/0/9102) 95ج .اللجنة املالية القراءة األوىل ملرشوع قانون اإلدارة املالية 5
لجان األمن والدفاع،والتعليم  القراءة األوىل ملرشوع قانون جرائم املعلوماتية  6

العايل، والقانونية،والثقافة 
واإلعالم والسياحة، واملرأة 

والطفولة وحقوق واألرسة 
 .اإلنسان

 (09/0/9102) 95ج

القراءة األوىل ملرشوع قانون التعديل األول  1
( 2)لقانون صندوق اسرتداد أموال العراق رقم 

 9109لسنة 

 (06/0/9102) 96ج لجنتي النزاهة واملالية

القراءة األوىل ملرشوع قانون تعديل قانون  2
 0221لسنة ( 90)الرشكات رقم 

 (06/0/9102) 96ج .االقتصاد و االستثامرلجنة 

املستمرة  96ج لجنة األمن والدفاع القــراءة األوىل ملشــروع قانــون املرور 2
(02/0/9102) 

القراءة األوىل ملرشوع قانون الطعن ملصلحة  01
القانون يف األحكام والقرارات الخاصة بامللكية 

 العقارية

لجان القانونية والزراعة 
واالهوار والعمل  واملياه

والشؤون االجتامعية 
 واملهجرين

املستمرة  96ج
(02/0/9102) 

القــراءة األوىل ملرشوع قانون الخدمة املدنية  00
 االتحادي

اللجنة املالية واللجنة 
 القانونية

 (99/0/9102) 91ج

 

 األداء الرقايب
للدورة االنتخابية الرابعة  األوىلمن السنة الترشيعية  األولفصله الترشيعي  خلت جلسات مجلس النواب خالل

فريق املرصد النيايب  إنجاز لنا عدها من  املهام الرقابية للمجلس علام  إناكتفى باالستضافة  إذجهد رقايب  أيمن 

مه يف التي نصت عىل مها 60مفردة االستضافة مل ترد يف النظام الداخيل للمجلس فضال عن املادة  إنعىل  أكدقد 

الخاص باالستضافات وامللحق   (.1)امللحق رقم  وملراجعة الحركات غري الترشيعية والرقابية ينظر ،الدستور العراقي
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لحق امل الخاص بالقرارات و ،(01)لحق رقم املبالتقارير و الخاص  (2)رقم  وامللحق  الخاص بالتصويتات (2)  رقم

 . الخاص باملواضيع العامة ((00)رقم 

 الجلساتتفاصيل 

 عدد الفقرات املنفذة وغري املنفذة
أعلن املجلس يف جدول أعامله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعامل إذ بلغ مجموع 

 ،(31)أما الفقرات غري املنفذة فكانت  ،فقرة( 61)نفذ منها جلسة  (92)موزعة عىل  ،فقرة( 21)الفقرات املعلنة 

ما يعني إن املجلس يضع يف أجندة  ،الفقرات املرحلة لعدم تتابعها يف الجلسات الالحقةومل يتسنى لنا متابعة 

 . الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه

 

 

 عدد ساعات العمل
 عدد الساعات الشهر
 (س) 90:51 أيلول

 (س) 93:31 ترشين األول
 (س) 96:31 ترشين الثاين
 (س) 93:31 كانون األول
 (س) 91:45 كانون الثاين
 (س) 93:42 املعدل العام

 

 الحضور والغياب
ينرش )التي نصت عىل ( أوال/02)خالقا لنظامه الداخيل يف مادته   األعضاءمجلس النواب العراقي غيابات  مل ينرش

بنرش غيابات خمس جلسات من  املجلس واكتفى (.الحضور والغياب يف نرشة املجلس االعتيادية وإحدى الصحف

 .جلسة فقط  92مجموع 

 .نائبا 319هو حضور  9/01/9102يخ معدل لحضور الجلسات يف الجلسة الرابعة املنعقدة بتار أعىلكان  .0

 . عضوا  062وهو  4/09/9102وكان اقل عدد لحضور االعضاء يف الجلسة السادسة عرش املنعقدة بتاريخ  .9
لكل شهر فضال عن املعدل  األعضاءيذكر املعدل العام لحضور  أنبعته للجلسات وحرص فريق املرصد من خالل متا

 :أدناهوكام مبني يف املخطط  األولخالل الفصل الترشيعي العام 

60 

37 

0 

 (٧7)عدد الفقرات المنفذة 

 (٧٣)عدد الفقرات غير المنفذة 

 (9٣)عدد الفقرات الكلي 
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 عضواً لكل جلسة( 935)أما املعدل العام للحضور فقد كان 
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 رصد خاص 

، وجلسته الثانية املنعقدة بتاريخ 3/2/9102ن جلسته األوىل املنعقدة بتاريخ اعترب مجلس النواب أ  .0

 06/2/9102وجلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ ، 05/2/9102ته الثالثة املنعقدة بتاريخ ، وجلس4/2/9102

الدستور التي تلزم الربملان  من( 55)وذلك تفاديا ملخالفة املادة ( الجلسة األوىل)جلسة واحدة، وسامها بـ 

 .له ونائبني يف جلسته األوىل باختيار رئيس

وكذلك خروج األعضاء من الجلسة بعد تثبيت  ،تكرر وجود عدد غري قليل من األعضاء يف كافرتيا املجلس .9

 .الحضور مام يؤدي إىل االخالل بالنصاب وتأجيل الجلسة لنصف ساعة إلكامل النصاب

اللكرتوين لحساب الحضور والتصويت الن حساب الحضور والتصويت بشكل يدوي عدم استخدام النظام ا .3

وأيضا قد  ،قد يضيع الكثري من وقت الجلسة وأيضا يكون غري دقيق مام يضطر املجلس إلعادة الحساب

 .يؤدي للتالعب أو التشكيك بالنتائج

( 02)ـ ل األعاملت جدول عدم إمتام فقرات جدول األعامل من قبل املجلس حيث مل يكمل املجلس فقرا .4

 .جلسة( 92) أصلجلسة من 

باإلضافة عدم توضيح رئيس  ،عدم معرفة نقاط النظام من املداخالت وهذا يسبب إرباك داخل الجلسة .5

 .املجلس صحة نقطة النظام من عدمها

كتمل انتخاب رئيس الجمهوريه ومل ي   0/01/9102الجلسة الرابعة املنعقدة بتاريخ  أعاملكان عىل جدول  .6

النصاب فيها بسبب عدم دخول نواب الدميقراطي والبناء عىل الرغم من دعوتهم للحضور من خالل جرس 
القاعه الذي استعمله رئيس املجلس كثريا بعدها اضطر رئيس املجلس اىل اعطاء نصف ساعة للنواب 

فاق النواب الكورد عىل الكورد للتشاور فيام بينهم وتقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية  ونتيجة لعدم ات

مرشح واحد بعد مدة انتهاء الوقت املحدد وارصار الطرفني عىل مرشحهم وعدم دخولهم لقاعة 

 .9/01/9102االجتامعات قرر رئيس املجلس رفع الجلسة اىل اليوم التايل  الثالثاء 

 :اآليتتم رصد   94/01/9102ربعاء مجلس النواب التاسعة املنعقدة يوم األ  يف جلسة .1

 .خروج نواب كتلة الجيل الجديد وأعالنهم عدم املشاركة يف الحكومة وبقاءهم يف املعارضة -أ

 .تأخر بدء الجلسة ملدة خمسني دقيقه بسبب انتظار حضور رئيس الوزراء وبعض الضيوف -ب

 .امعهم صوت الجرسوجود بعض النواب يف الكافرتيا رغم س -ج
عقد اللقاءات الصحفية عىل الرغم من استمرار الجلسة يف خروج بعض النواب اىل املكان املخصص ل -د

 .انعقادها

مع املوظفني رغم انتهاء مدة االسرتاحة وعودة  موجود بعض النواب يف الدائرة األعالمية وجلوسه -ه

 .النواب للجلسة للتصويت عىل الكابينة الوزارية

د عليها من خالل انسحابهم بععمل نواب من االصالح عىل عدم مترير بعض األسامء املعرتض  -و 

 .وزيرا فقط 04التصويت عىل 

التي كان مقررا انعقادها يف الساعة الواحدة ظهرا  6/00/9102الجلسة العارشة  املنعقدة يوم الثالثاء  يف .2

 :دقيقة وأربعوني تاخرت ملدة خمسة والت
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اليمني ( صادق مدلول/ ناكاظم فنج/ محمد شياع السوداين/ أياد عالوي)ادى كل من السادة النواب  -أ

 .الدستورية

يف الوقت لبدء الجلسة كانت بعض الكتل وممثلني عن املحافظات وبعض النواب يف املركز الصحفي   -ب

 .لقاء الفضائيات أو اإلعالميةرات الجراء املؤمت

 .خالل مناقشة مرشوع قانون املوازنة كان عدد كبري من النواب يف الكافرتيا واملركز الصحفي -ج

 :اآليتتم رصد  4/09/9102الثالثاء يف الجلسة السادسة عرش املنعقدة يوم  .2

التي تعقدها الكتل مع هيئة  االجتامعاتوجود شخصيات من خارج مجلس النواب ومشاركتهم  يف  -أ

 .الرئاسة بوجود رئيس الوزراء

حيث تبني ان عدد  مقاطعة كتلة االصالح لجلسة الربملان وتدخلهم ألعادة العد بالنسبة للحضور -ب

 .ل القاعة من النواب اقل مام أعلنالحارضين داخ

ملدة نصف ساعة فقط اذ انها عقدت  02/09/9102الجلسة التاسعة عرش يوم الثالثاء مجلس النواب قد ع .01
 دقيقة وانتهت يف الساعة الرابعة وعرش دقائق وأربعنييف الساعة الثالثة 

قاطع النواب الكورد الجلسة بسبب عدم  99/09/9102يوم السبت الجلسة الحادية والعرشين املنعقدة  يف .00

  وجود حصة لهم من بني القضاة املرشحني ملحكمة التمييز االتحادية

 املخالفات 

ينرش الحضور والغياب يف نرشة )التي نصت عىل  من النظام الداخيل( أوال/02)املجلس املادة خالف  .0

اكتفى بنرش غيابات و مل ينرش الحضور والغياب من قبل املجلس  إذ(. املجلس االعتيادية وإحدى الصحف

 .جلسات فقط( 5)

الفقرة ثالثا  99مادته يف خالف مجلس النواب نظامه الداخيل  الخاصة بهذا التقرير  الخمسةالشهور  خالل .9

تنعقد جلسات املجلس عىل األقل يومني يف األسبوع ولهيئة الرئاسة متديدها أو تحديدها )الذي تنص 

 :إذ( حسب الرضورة

 .مل يعقد مجلس النواب  أية جلسة  يف ثالثة أسابيع متفرقة - أ

 .متفرقة أسابيععقد جلسة واحدة فقط خالل ست  - ب

من النظام الداخيل التي نصت عىل أن يكون الحد األدىن لألعضاء يف كل ( 13)خالف مجلس النواب املادة  .3
 : اآلتيةكام يف اللجان  ،ا عضو ( 90)  األعىلوالحد  ،أعضاء( 1)لجنة 

أعضاء ( 6)لجنة شؤون األعضاء ومؤسسات املجتمع املدين )و( فقط أعضاء( 6)والسياحة ا  اآلثارلجنة )

 (.أعضاء فقط( 5)لجنة املرأة )و( فقط

لجنة األمن )و( لجنة اآلثار والسياحة )اذ خلت لحنة   ،املجلس متثيل النساء والرجال داخل اللجان  يراعمل .4

 .من الرجال (.لجنة املرأة)كام خلت  نساءال من( والدفاع

( 00)املجلس آلية التصويت داخل اللجان حيث احتوت معظم اللجان عىل أعداد زوجية وعددها   يراعمل .5

 اآلثارلجنة )و( عضو( 91)والدفاع  األمنلجنة )و( عضو( 02)لجنة االقتصاد واالستثامر )لجنة وهي 

( عضو( 09) اإلنسانلجنة الشهداء وحقوق )و( أعضاء( 01)لجنة الزراعة والري )و( أعضاء( 6)والسياحة 
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لجنة العشائر واملصالحة )و( عضو( 09)التعليم العايل والبحث العلمي )و( عضو( 09)لجنة الرتبية )و

لجنة العمل والشؤون االجتامعية )و (عضو( 02)لجنة العالقات الخارجية )و( أعضاء( 2)والشؤون الدينية 

 (.عضو( 02)لجنة القانونية )و( عضو( 04)واملهجرين 

اسم ( 96)بل اكتفى بذكر ( واألعامرلجنة الخدمات )و ( لجنة النقل و االتصاالت)ينجز املجلس لجنتني  مل .6

خالفا للنظام الداخيل ومل يحدد رئيس اللجنة ومقرر لها  ،من األعضاء عىل أن يتم توزيعهم يف وقت الحق

 رئيساً  أعضائها بني من كيلهاتش لبداية تالية أيام ثالثة خالل لجنة كل تنتخب)التي تنص  14يف مادته 

 (.أعضائها لعدد باألغلبية وذلك ومقرراً، للرئيس ونائبا

لعدم تأدية بعض يف الحضور لجلسات املجلس اىل غاية وقت هذا التقرير  392كتمل عدد النواب مل ي .1

 .النواب اليمني الدستورية 

 يعقدها جلسة أول يف الدامئة اللجان تشكل)التي تنص  62خالف املجلس نظامه الداخيل يف مادته  .2

 ( .وخربته واختصاصه العضو رغبة تشكيلها يف ويراعى الداخيل النظام إقرار بعد املجلس

 تشكيلها من الجلسة الثانية التي اقر فيها املجلس نظامه الداخيل اىل الجلسة الثانية عرشة  تأخراذ 
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 الجداول وامللحقات
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 الجداول
 (00)ملخص إحصايئ ملجمل عمل املجلس جدول رقم 

 املجموع الثاين.ك األول.ك الثاين.ت األول.ت أيلول العنوان
 92 5 2 6 6 3 عدد الجلسات
 010 92 95 91 05 09 عدد الفقرات

 30 2 2 1 5 0 عدد الفقرات غري املنفذة
 00 01 0 1 1 1 عدد القوانني املقروءة قراءة أوىل

 0 0 1 1 1 1 القوانني املقروءة قراءة ثانيةعدد 
 0 0 1 1 1 1 عدد القوانني املصوت عليها

 1 1 0 3 9 0 عدد االستضافات
 1 1 1 1 1 1 عدد البيانات املقروءة
 46 3 03 05 2 6 عدد مرات التصويت
 3 1 1 1 0 9 عدد الكلامت املقروءة

 1 1 1 1 1 1 عدد االستجوابات
 3 0 0 0 1 1 عدد التقارير  
 1 1 1 1 1 1 سؤال شفهي

 

 (09)جدول رقم  الفرق باألصوات للتحالفات و االئتالفات

 (قضاة)نتائج العد اليدوي  نتائج العد االلكرتوين

 األصوات تحالف بغداد
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 06139 3 21959 05515 3 12125 الحل
 - 1 2402 5962 0 2402 أبناء العراق وحدة
 - 1 5192 - 1 5192 الوفاء

 - 1 0150 - 1 0150 الحرية والتقدم
 - 1 022 - 1 022 سور العراق

 األصوات التحالف املدين الدميقراطي
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 1356 0 90201 1350 0 90209 التيار االجتامعي الدميقراطي
 - 1 35516 - 1 35516 املبادرة الوطنية
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 - 1 9993 - 1 9993 التجمع من اجل الدميقراطية
 - 1 221 - 1 221 البصمة الوطنية
 - 1 651 - 1 651 الكفاءات املدنية
 - - 21 - - 21 اليوجد مرشح

 األصوات عابرون
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 01061 9 46230 00621 9 42462 حزب الوفاء
 - 1 460 - 1 460 حزب الحركة الوطنية
 - 1 020 - 1 020 حزب سور العراق

 األصوات تحالف صالح الدين هويتنا
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 4265 0 91013 2151 0 95165 اتحاد القوى الوطنية
 - 1 3502 - 1 3502 حزب الحل
 - 1 0256 - 1 0256 حزب الوفاء

 - 1 0541 - 1 0541 حزب الحرية والتقدم

 األصوات االنبار هويتنا
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 52961 4 001242 52009 4 001632 الحل
 01311 9 01311 02009 9 02009 تجمع التعاون

 - 1 3222 - 1 3222 وحدة أبناء العراق
 - 1 551 - 1 551 حزب وحدة العراق

 األصوات جبهة تركامن كركوك
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 40302 9 59564 40161 9 59315 الجبهة الرتكامنية العراقية
 2615 0 00311 2521 0 00915 حزب القرار الرتكامين

 - 1 6046 - 1 6046 حركة القومية الرتكامنية
 - 1 3645 - 1 3645 حزب العدالة الرتكامين

 - 1 3442 - 1 3442 حزب توركمن اييل

 األصوات ائتالف الرافدين
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 201 0 0154 201 0 0154 الحزب الوطني اآلشوري
الحركة الدميقراطية اآلشورية 

 زوعا/ 
03253 1 - 03253 1 - 

 األصوات ائتالف الكلدان
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 5990 0 5222 5059 0 5291 املجلس القومي الكلداين
حزب االتحاد الدميقراطي 

 الكلداين
6100 1 - 6100 1 - 
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الجامهري  ائتالف قلعة
 الوطنية

 األصوات
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 31312 3 13462 39319 3 15530 حزب الجامهري الوطنية

 األصوات تحالف القرار العراقي
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 51132 5 095334 51122 5 095324 املرشوع العريب يف العراق
 31901 5 001416 39321 5 002653 للعراق متحدون

 01010 0 33534 01006 0 33412 حزب املجد العراقي
 695 0 30122 690 0 30125 حزب الحق الوطني

 5241 0 01242 6212 0 00201 مرشوع االرادة الشعبية
 6431 0 92350 6404 0 92392 اتحاد صالح الدين
 - 1 03926 - 1 03926 حزب الغد العراقي
 - 1 3224 - 1 3224 حزب النداء الوطني

 - 1 3202 - 1 3202 املرشوع الوطني
 - 1 0136 - 1 0136 حزب الهيبة الوطنية

 - 1 660 - 1 660 حركة النهضة الشبابية عز

 األصوات ائتالف الكفاءات للتغيري
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 6242 0 62243 6242 0 62243 تجمع الكفاءات والجامهري
 6222 0 32643 1623 0 41441 تجميع الكفاءات للتغيري
 - 1 09991 - 1 09991 دعاة العراق لدعم الدولة

تحالف قوى االنتفاضة يف 
 العراق

4031 1 - 4031 1 - 

 - 1 3115 - 1 3115 جبهة االعتدال الوطني
 - 1 0155 - 1 0155 كتلة دعم الدولة

 - 1 0926 - 1 0926 حزب الوفاء الوطني العراقي
 - 1 23 - 1 23 االنتفاضة الشعبانية

 - - 61 - - 61 ال يوجد مرشح

 األصوات سائرون
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 525335 59 0900964 522109 50 0914640 االستقامة الوطني
 30201 9 22539 30222 9 22501 الحزب الشيوعي العراقي
 - 1 00139 6692 0 00139 حزب الرتقي واالصالح

حزب التجمع الجمهوري 
 العراقي

40169 1 - 40169 1 - 

 - 1 39221 - 1 39221 حزب الدولة العادلة
 - 1 03422 - 1 03422 حركة الشباب للتغيري

 - 1 044 - 1 044 يوجد مرشحال 
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 األصوات التحالف العريب يف كركوك
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 90661 0 33235 90523 0 33262 اتحاد القوى الوطنية
 01119 0 04311 01433 0 04010 املرشوع العريب
 00622 0 04133 00191 0 03364 للعراق متحدون

 - 1 01300 - 1 01300 حزب الحق
 - 1 2211 - 1 2211 حزب الحل

 األصوات نينوى هويتنا
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 3543 0 63243 3549 0 63249 الحل
 1662 0 91151 1662 0 91151 وحدة ابناء العراق

 2909 0 2344 2922 0 2490 جبهة انقاذ تركامن العراق
 - 1 4212 - 1 4212 حزب الوفاء
 - 1 55 - 1 55 اتحاد القوى

 األصوات متدن
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 03120 9 59209 03113 9 59214 حزب الشعب لالصالح
 - 1 42422 - 1 42422 حركة العراق الوطنية

 - 1 01333 - 1 01333 حزب االتفاق
 - 1 5201 - 1 5201 الحركة املدنية الوطنية

 األصوات تحالف الفتح
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 961952 99 422029 952221 99 421231 منظمة بدر
 012921 05 932121 011220 05 931114 حركة الصادقون

املجلس االعىل االسالمي 
 العراقي

004222 9 2143 005115 9 2151 

 02524 9 42022 02519 9 42021 الحركة االسالمية
 00192 9 36122 00100 9 36110 حركة الصدق والعطاء

 00253 0 51613 00251 0 51611 كتلة منترصون
 00143 0 42122 00151 0 42125 تجمع عراق املستقبل
 02261 0 32111 02265 0 32115 تجمع العدالة والوحدة
 0646 0 99422 0646 0 99422 التجمع الشعبي املستقل
 6432 0 46050 - 1 45414 حزب املهنيني لالعامر
 - 1 91020 - 1 91020 حركة الجهاد والبناء

 - 1 93211 - 1 93211 حزب الطليعة
منظمة العمل االسالمي 

 العراقي
91051 1 - 91051 1 - 

 - 1 01956 - 1 01956 كتلة الوفاء والتغيري
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 - 1 6230 - 1 6230 تجمع الشبك الدميقراطي
 - 1 6559 - 1 6559 تجمع كفى رصخة التغيري
 - 1 6024 - 1 6024 تجمع الشعب املستقل

 - 1 3923 - 1 3923 شعبان االسالمية 05حركة 

 األصوات الوطنية
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

التجمع املدين لالصالح 
 (عمل)

001053 6 92220 005210 6 91632 

حزب الوفاق الوطني 
 العراقي

012595 5 53212 012009 4 42156 

الجبهة العراقية للحوار 
 الوطني

11019 3 91064 11042 3 91041 

 95026 3 32293 95012 3 32215 التقدم املدين الحر
 6291 0 91505 6246 0 91440 تجمع الوحدة العراقية

 00654 0 90414 00644 0 90324 حزب املسار املدين
 5524 0 05264 5521 0 05261 حزب العراق لإلصالح
 2220 0 00616 2263 0 00622 حركة العمل والوفاء
 5522 0 1052 - 1 91216 تجمع نهضة جيل
 - 1 91216 - 1 01012 حزب الخيار العريب

 - 1 01012 - 1 04235 الوطنيةجبهة الوحدة 
جبهة النهضة واإلصالح 

 العراقية
04964 1 - 04235 1 - 

 - 1 04964 - 1 2531 املرشوع الوطني العراقي
 - 1 2531 - 1 2190 حزب الحوار والتغيري

 - 1 2190 - 1 6221 وطني أوال
 - 1 4215 - 1 4215 ائتالف الوطنية

حزب التصحيح الوطني 
 (تصحيح)

3215 1 - 3215 1 - 

 - 1 9211 - 1 9211 حزب العروبيون
 - 1 0526 - 1 0526 حزب الوفاء الوطني

 - 1 612 - 1 612 معاهدون
 - 1 034 - 1 034 تيار السلم املدين

 األصوات دولة القانون
عدد 

 املقاعد
أصوات 
 املقاعد

 عدد املقاعد األصوات
أصوات 
 املقاعد

 021510 04 455059 021060 04 454149 كتلة معا للقانون
 43249 6 23200 43113 6 23119 حركة البشائر
 99111 3 42115 90236 3 42114 دعاة اإلسالم
 06352 9 49244 06332 9 49294 تنظيم العراق/ دعاة اإلسالم 
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 - 1 14692 - 1 14692 حزب الجامهري الوطنية
 - 1 06135 - 1 06135 حركة النور
 - 1 1306 - 1 1306 التيار الثقايف
 - 1 5334 - 1 5334 امناء بلدنا
 - 1 9945 - 1 9945 تيار الوسط
 - 1 0136 - 1 0136 تيار والئيون

 - 1 23 - 1 23 االنتفاضة الشعبانية
 (03)جدول رقم  الفرق باألصوات لألحزاب

 
 نتائج العد وفرز اليدوي نتائج العد والفرز االلكرتوين

 اسم الحزب
مجموع 
 األصوات

 املقاعد
مجموع 

 أصوات املقاعد
مجموع 
 األصوات

 املقاعد
مجموع أصوات 

 املقاعد
 400616 95 214041 411051 95 213645 الحزب الدميقراطي الكوردستاين

 092462 02 511619 092302 02 516216 تيار الحكمة الوطني
 345032 02 616921 351033 02 602624 االتحاد الوطني الكوردستاين

 002922 5 022600 091655 5 910624 (التغيري)كوران 
 15245 4 025912 16016 4 025961 حراك الجيل الجديد

 01209 3 032446 01229 3 032335 حركة إرادة
التحالف من اجل الدميقراطية 

 والعدالة
093024 9 96914 099153 9 96043 

الجامعة اإلسالمية الكوردستانية 
 العراق/

29945 9 44103 20215 9 50662 

 6251 9 54000 2613 9 54035 حزب الجامهري الوطنية
 41412 9 014041 41533 9 014951 االتحاد اإلسالمي الكوردستاين

 02621 9 61012 02619 9 61124 بيارق الخري
 91221 9 33002 91226 9 33011 حركة بابليون

 430 0 5112 431 0 5112 (أبو حيدر)مازن عبد املنعم 
 0966 0 04291 233 0 04294 (مستقل -شبيك )قيص عباس 
 2112 0 39524 2624 0 39426 الحزب املدين

 4915 0 31123 4916 0 31251 النهج الدميقراطي
 6521 0 95235 6526 0 95231 تجمع رجال العراق

املجلس الشعبي الكلداين 
 الرسياين اآلشوري

91021 0 5452 91434 0 5625 

 3096 0 6922 3094 0 6924 التقدم االيزيديحزب 
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 امللحقات

 (0)ملحق رقم  (9102/9199)املرشحني الفائزين يف االنتخابات 
 محافظة أصوات املرشح اسم املرشح الحزب/ اسم االئتالف ت
 السليامنية 09122 مثنى امني نادر حسني االتحاد االسالمي الكوردستاين 0
 دهوك 91144 جامل احمد محمد سيدو الكوردستايناالتحاد االسالمي  9
 اربيل 5520 سلمى عمر عثامن وسامن االتحاد الوطني الكوردستاين 3
 اربيل 02429 هه ريم كامل خورشيد عثامن االتحاد الوطني الكوردستاين 4
 السليامنية 02612 اره زو محمود خدر محمود االتحاد الوطني الكوردستاين 5
 السليامنية 96240 بليسه عبدالجبار فرمان عيل الوطني الكوردستايناالتحاد  6
 السليامنية 92051 جوان احسان فوزي رشيد االتحاد الوطني الكوردستاين 1
 السليامنية 6429 شريوان مريزا قادر حمالن االتحاد الوطني الكوردستاين 2
 السليامنية 06591 طه حمدامني خرض اغارسول االتحاد الوطني الكوردستاين 2
 السليامنية 02150 حسن اىل احمد اىل االتحاد الوطني الكوردستاين 01
 السليامنية 91291 بختيار  جبار عيل محمد االتحاد الوطني الكوردستاين 00
 السليامنية 55225 مريان محمد عباس حسن االتحاد الوطني الكوردستاين 09
 دياىل 00420 محمدصالح احمد كريم شريكو االتحاد الوطني الكوردستاين 03
 كركوك 09512 ديالن غفور صالح سمني االتحاد الوطني الكوردستاين 04
 كركوك 04241 املاس فاضل كامل محمدطه االتحاد الوطني الكوردستاين 05
 كركوك 2624 مريوان نادر نرصالدين توفيق االتحاد الوطني الكوردستاين 06
 كركوك 01519 جامل محمدشكور سعيد عبدل الكوردستايناالتحاد الوطني  01
 كركوك 04036 بيستون عادل ويس احمد االتحاد الوطني الكوردستاين 02
 كركوك 63190 ريبوار طه مصطفى احمد االتحاد الوطني الكوردستاين 02
 نينوى 9202 حسني حسن نرمو درويش االتحاد الوطني الكوردستاين 91
 االنبار 0210 زينب عبدالحميد صالح مبارك االنبار هويتنا 90
 االنبار 3620 نهلة جبار  خليفة محسن االنبار هويتنا 99
 االنبار 2926 سعدون  جوير فرحان الدليمي االنبار هويتنا 93
 االنبار 2296 عيل  فرحان حميد نارص االنبار هويتنا 94
 االنبار 09192 محمد  نارص ديل احمد االنبار هويتنا 95
 االنبار 40439 محمد  ريكان حديد عيل االنبار هويتنا 96
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 كركوك 01433 راكان سعيد  عيل رضوان التحالف العريب يف كركوك 91
 كركوك 00191 خالد حمد عالوي شهاب التحالف العريب يف كركوك 92
 كركوك 90523 محمد   عيل محمد متيم التحالف العريب يف كركوك 92
 بغداد 1350 محمد عيل صالح باقر املدين الدميقراطي التحالف 31
 اربيل 09321 عبدالباري مجيد عبد هللا   التحالف من اجل الدميقراطية والعدالة 30
 السليامنية 03224 ريبوار كريم محمود حسني التحالف من اجل الدميقراطية والعدالة 39
 اربيل 01102 حمزه صالح خرضسليم   العراق/الجامعة االسالمية الكوردستانية  33
 السليامنية 34292 احمد  حمه رشيد احمد محمد العراق/الجامعة االسالمية الكوردستانية  34
 اربيل 04212 ميادة محمد اسامعيل صالح الحزب الدميقراطي الكوردستاين 35
 اربيل 99960 هدار زبري عبدهللا سليم الحزب الدميقراطي الكوردستاين 36
 اربيل 09190 ريبوار هادي عبد الرحمن برايم الحزب الدميقراطي الكوردستاين 31
 اربيل 05994 نهرو  محمود قادر سعيد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 32
 اربيل 06255 بشري خليل توفيق واحد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 32
 اربيل 01026 كريممحمدامني فارس امني  الحزب الدميقراطي الكوردستاين 41
 اربيل 96912 محمدشاكر محمد صالح سيتو  الحزب الدميقراطي الكوردستاين 40
 اربيل 96224 نارص يوسف محي الدين اودل الحزب الدميقراطي الكوردستاين 49
 السليامنية 4312 عمر خدر خدر محمد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 43
 دهوك 05913 داليا فرهاد حاجي محمد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 44
 دهوك 02010 وصفية محمد شيخو مراد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 45
 دهوك 90412 فيان صربي عبد الخالق الحزب الدميقراطي الكوردستاين 46
 دهوك 05306 احمد سليامن ياسني سليامن الحزب الدميقراطي الكوردستاين 41
 دهوك 06422 عبدالرحمن عمر محمد عمر الكوردستاينالحزب الدميقراطي  42
 دهوك 01113 عمر عيل محمد امني رسول الحزب الدميقراطي الكوردستاين 42
 دهوك 02122 هندرين لزكني فريق طاهر الحزب الدميقراطي الكوردستاين 51
 دهوك 92242 ديار طيب محمد عبد هللا الحزب الدميقراطي الكوردستاين 50
 دهوك 92223 بيار طاهر سعيد ديواىل الدميقراطي الكوردستاين الحزب 59
 دهوك 31265 ارام ناجي محمد صالح عيل الحزب الدميقراطي الكوردستاين 53
 نينوى 9916 خالدة خليل  رشو سمو الحزب الدميقراطي الكوردستاين 54
 نينوى 9596 اخالص صباح خرض  حسني الحزب الدميقراطي الكوردستاين 55
 نينوى 6013 بشار  حميد محمود عبدالغفور الحزب الدميقراطي الكوردستاين 56
 نينوى 6960 طعمه عبدهللا حامدي  حنظل الحزب الدميقراطي الكوردستاين 51
 نينوى 1221 شريوان جامل  خرض  خالد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 52
 نينوى 03246 عبدالجبار فارس  صديق  نوري  الحزب الدميقراطي الكوردستاين 52
 بغداد 2624 حمد يارس  محسن غالب الحزب املدين 61
 كركوك 5452 ريحان حنا ايوب شكرو املجلس الشعبي الكلداين الرسياين االشوري 60
 نينوى 4916 ميزر حامدي سلطان يوسف النهج الدميقراطي 69
 دهوك 201 عامنوئيل خوشابه يوخنا بوداخ ائتالف الرافدين 63
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 اربيل 5059 هوشيار قرداغ  يلدا بطرس ائتالف الكلدان 64
 االنبار 0124 نهلة حمد عبد صالح ائتالف النرص 65
 االنبار 2601 فيصل حسني جبار عباس ائتالف النرص 66
 البرصة 9222 ثورة جواد كاظم حامدي ائتالف النرص 61
 البرصة 3296 فاروق هالل جمعة محمود ائتالف النرص 62
 البرصة 6033 اسعد عبداالمري عبدالغفار طعمه ائتالف النرص 62
 البرصة 01032 جامل عبدالزهرة مزعل مهوس ائتالف النرص 11
 البرصة 92645 جبار عيل حسني اللعيبي ائتالف النرص 10
 القادسية 6232 هدى سجاد محمود شاكر ائتالف النرص 19
 القادسية 04354 جليلعبدالحسني عزيز احمد  ائتالف النرص 13
 املثنى 2262 فالح عبدالحسن  سكر سلطان ائتالف النرص 14
 النجف 3246 سعاد جبار محمد عيل ائتالف النرص 15
 النجف 03112 احسان ثعبان عبد عيل كاظم ائتالف النرص 16
 النجف 01402 عدنان  عبد خضري عباس ائتالف النرص 11
 بابل 5120 خضريمها فاضل كاظم  ائتالف النرص 12
 بابل 2531 فالح  عبدالكريم رايض منوخ ائتالف النرص 12
 بابل 00521 رشيد عداي  كرو حمزه ائتالف النرص 21
 بغداد 0542 ندى شاكر جودت ذياب ائتالف النرص 20
 بغداد 0242 هناء  تريك عبد حسن ائتالف النرص 29
 بغداد 6611 اراس حبيب محمد كريم ائتالف النرص 23
 بغداد 6119 حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي ائتالف النرص 24
 بغداد 6200 طه هاتف محي محمد ائتالف النرص 25
 بغداد 1512 حسني عيل كريم فنجان ائتالف النرص 26
 بغداد 2211 عالء سكر رسحان الدلفي ائتالف النرص 21
 بغداد 52101 حيدر جواد كاظم العبادي ائتالف النرص 22
 دياىل 00195 رياض عباس عبدهللا خلف ائتالف النرص 22
 ذي قار 2616 عال  عودة اليذ شناوة ائتالف النرص 21
 ذي قار 2691 حسني ماجد فايز منشد ائتالف النرص 20
 ذي قار 04940 عامر طعمة عبد العباس شناوة ائتالف النرص 29
 الدينصالح  0391 كفاء فرحان حسني عيل ائتالف النرص 23
 صالح الدين 00422 عامر يوسف حمود لطوف ائتالف النرص 24
 كربالء 2925 منال  حميد هاشم  عباس ائتالف النرص 25
 كربالء 6129 حازم مجيد ناجي عبدالحسني ائتالف النرص 26
 ميسان 5910 سهام شنون عبدهللا عذافة ائتالف النرص 21
 نينوى 0205 منى حسني سلطان يوسف ائتالف النرص 22
 نينوى 9210 بسمة محمد بسيم صربي ائتالف النرص 22
 نينوى 4422 خليل محمدسعيد احمد عباس ائتالف النرص 011
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 نينوى 6661 نواف سعود زيد فرحان ائتالف النرص 010
 نينوى 2921 عبدالرحيم جاسم محمد مطلك ائتالف النرص 019
 نينوى 2155 منصور مرعيد عطية حمد ائتالف النرص 013
 نينوى 19621 خالد متعب ياسني حسن ائتالف النرص 014
 واسط 3241 اقبال عبدالحسني ابوجري ماذي ائتالف النرص 015
 واسط 6402 يوسف بعري علوان عبدعيل ائتالف النرص 016
 االنبار 0192 غادة محمد نوري عبدالرزاق   ائتالف الوطنية 011
 االنبار 2411 غازي  عبد لطيفيحيى   ائتالف الوطنية 012
 االنبار 2263 كريم عفتان احمد غثيث ائتالف الوطنية 012
 البرصة 3326 صفاء  عدنان مجيد محي ائتالف الوطنية 001
 بغداد 9262 زيتون حسني مراد حامدي ائتالف الوطنية 000
 بغداد 4249 عائشة غزال مهدي مضعن ائتالف الوطنية 009
 بغداد 5332 حسن خضري عباس شويرد الوطنيةائتالف  003
 بغداد 5525 كريم يوسف حسن عيل ائتالف الوطنية 004
 بغداد 6246 غاندي محمد عبدالكريم  ائتالف الوطنية 005
 بغداد 6226 كاظم عطية كاظم كعيد ائتالف الوطنية 006
 بغداد 1322 زياد طارق عبدهللا حمد ائتالف الوطنية 001
 بغداد 92162 اياد هاشم حسني عالوي الوطنية ائتالف 002
 دياىل 4220 غيداء  سعيد عبد املجيد  ائتالف الوطنية 002
 دياىل 01222 رعد حميد كاظم عواد ائتالف الوطنية 091
 دياىل 00914 عبدالخالق  مدحت  مالك  ائتالف الوطنية 090
 الدينصالح  5521 جاسم حسني محمد حسن ائتالف الوطنية 099
 صالح الدين 00644 مثنى عبد الصمد محمد حسني ائتالف الوطنية 093
 نينوى 3354 انتصار عيل خرض محمود ائتالف الوطنية 094
 نينوى 1202 نايف مكيف شنان دباس ائتالف الوطنية 095
 نينوى 2966 لطيف مصطفى احمد حسن ائتالف الوطنية 096
 نينوى 09552 خلف فالح حسن زيدان ائتالف الوطنية 091
 البرصة 0151 صفاء  مسلم  بندر  سلامن ائتالف دولة القانون 092
 البرصة 2423 كاظم  فنجان  حسني  ضيدان ائتالف دولة القانون 092
 البرصة 2196 عرمش  عبد املحسن معبد السال  ائتالف دولة القانون 031
 البرصة 03922 خلف  عبد الصمد  خلف  عيل ائتالف دولة القانون 030
 القادسية 6512 عبداالله عيل محمد طاهر ائتالف دولة القانون 039
 املثنى 1302 عيل االسدينور عدنان  هادي   ائتالف دولة القانون 033
 النجف 2921 عبود  وحيد عبود  عنيد ائتالف دولة القانون 034
 بابل 2154 صادق مدلول حمد جاسم ائتالف دولة القانون 035
 بابل 05011 منصور حسني  مدور عباس ائتالف دولة القانون 036
 بغداد 9152 ليىل مهدي عبد الحسني هادي ائتالف دولة القانون 031
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 بغداد 3391 عالية  انصيف جاسم عزيز ائتالف دولة القانون 032
 بغداد 3120 عامر كاظم عبيد جاسم ائتالف دولة القانون 032
 بغداد 3461 عيل جبار مؤنس جابر ائتالف دولة القانون 041
 بغداد 3141 عطوان سيد حسن ثامر ائتالف دولة القانون 040
 بغداد 3211 هشام عبدامللك عيل سهيل ائتالف دولة القانون 049
 بغداد 5234 احمد  سليم عبد الرحمن عيل ائتالف دولة القانون 043
 بغداد 04396 محمد شياع صبار حاتم ائتالف دولة القانون 044
 بغداد 019092 نوري  كامل محمد حسن ائتالف دولة القانون 045
 ذي قار 1525 زينب وحيد سلامن عيل ائتالف دولة القانون 046
 ذي قار 6204 عبدالهادي موحان عبد هللا  ائتالف دولة القانون 041
 ذي قار 1156 كاطع نجامن جلود ضيدان ائتالف دولة القانون 042
 كربالء 6696 حسني احمد هادي حسني دولة القانونائتالف  042
 كربالء 1330 يارس عبد صخيل محمد حسني ائتالف دولة القانون 051
 ميسان 1466 بهاء الدين نور محمد حسني ائتالف دولة القانون 050
 واسط 2901 كاظم حسني عيل جابر ائتالف دولة القانون 059
 صالح الدين 3910 منار عبداملطلب هاشم  سعد ائتالف قلعة الجامهري الوطنية 053
 صالح الدين 2626 قتيبة ابراهيم تريك جاسم ائتالف قلعة الجامهري الوطنية 054
 صالح الدين 91415 احمد عبدهللا  عبد خلف ائتالف قلعة الجامهري الوطنية 055
 بابل 6242 هيثم  رمضان عبد عيل هريط ائتالف كفاءات للتغيري 056
 واسط 1623 عباس يابر عويد سايح ائتالف كفاءات للتغيري 051
 بغداد 243 علية فالح  عويد رشيد بيارق الخري 052
 بغداد 01192 محمدعثامن اسامعيل مصطفى  بيارق الخري 052
 البرصة 6526 عبداالمري نجم عبد هللا مدلول تجمع رجال العراق 061
 البرصة 0526 مشتتميثاق ابراهيم فيصل  تحالف الفتح 060
 البرصة 0646 انتصار حسن يوسف حسن تحالف الفتح 069
 البرصة 01053 محمد كامل حنون ابوالهيل تحالف الفتح 063
 البرصة 00251 فالح حسن جاسم مطلك تحالف الفتح 064
 البرصة 06111 عدي عواد كاظم حسني تحالف الفتح 065
 البرصة 02265 عامر حسني جاسم عيل تحالف الفتح 066
 القادسية 6229 سهام موىس حمود جرب تحالف الفتح 061
 القادسية 01110 سعد  شاكر عزيز كاظم تحالف الفتح 062
 القادسية 05991 عباس شعيل عوده ثجيل تحالف الفتح 062
 املثنى 2003 اشواق كريم محسن عتوج تحالف الفتح 011
 املثنى 2560 عدي حاتم راجوج شعالن تحالف الفتح 010
 النجف 3544 سناء محمد حميد جواد تحالف الفتح 019
 النجف 01214 فاضل جابر عبد  شنني تحالف الفتح 013
 النجف 00151 عيل يوسف عبدالنبي عمران تحالف الفتح 014
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 بابل 2551 منال وهاب محمد فاضل عيل تحالف الفتح 015
 بابل 03461 ثامر ذيبان حسون عبود تحالف الفتح 016
 بابل 04150 حسن شاكر عودة حسني تحالف الفتح 011
 بابل 95210 عدنان فيحان موىس رشي تحالف الفتح 012
 بغداد 9315 اميان رشيد حميد عيىس تحالف الفتح 012
 بغداد 3144 اكتفاء مزهر عبد كسار تحالف الفتح 021
محمد سامل عبد الحسني عبد  تحالف الفتح 020

 الرحيم
 بغداد 1462

 بغداد 1529 احمد عيل حسني جواد تحالف الفتح 029
 بغداد 2236 احمد جاسم صابر محمد تحالف الفتح 023
 بغداد 00330 نعيم عبد  يارس صينخ تحالف الفتح 024
 بغداد 04426 حسن سامل عباس جرب تحالف الفتح 025
 بغداد 06399 وجيه عباس هادي فرج تحالف الفتح 026
 بغداد 63562 هادي فرحان عبد هللا حمد الفتحتحالف  021
 دياىل 3622 منى صالح مهدي صالح تحالف الفتح 022
 دياىل 02529 هامم عيل مهدي احمد تحالف الفتح 022
 دياىل 02596 حسني جاسم نارص حسني تحالف الفتح 021
 ذي قار 5022 منى قاسم باقر جابر تحالف الفتح 020
 ذي قار 6392 عبدالحسن عبود جفيتوليد  تحالف الفتح 029
 ذي قار 1160 رزاق محيبس عجيمي  توييل تحالف الفتح 023
 ذي قار 2136 نارص تريك يارس لفتة تحالف الفتح 024
 ذي قار 09059 عبداالمري حسن عيل تعبان تحالف الفتح 025
 صالح الدين 09193 محمد كريم عبدالحسني هادي تحالف الفتح 026
 صالح الدين 03602 مهدي تقي اسامعيل جبار الفتح تحالف 021
 كربالء 3466 ليىل فليح حسن علوان تحالف الفتح 022
 كربالء 1254 حامد عباس ياسني هاشم تحالف الفتح 022
 كربالء 2426 حسني عيل محمد عباس تحالف الفتح 911
 ميسان 9905 دالل حسن محمد عيىس تحالف الفتح 910
 ميسان 03009 كريم عليوي جاهوش صوينخ تحالف الفتح 919
 نينوى 9619 لليال  محمد عيل  يونس تحالف الفتح 913
 نينوى 6621 حنني  محمود   احمد  القدو تحالف الفتح 914
 نينوى 1442 مختار  محمود   يوسف سلامن تحالف الفتح 915
 واسط 00319 سعد حسني هاشم حسن تحالف الفتح 916
 واسط 03066 قاسم محمد جالل حسني تحالف الفتح 911
 االنبار 6212 عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط تحالف القرار العراقي 912
 االنبار 1136 هيبت حمد عباس عبدالجبار تحالف القرار العراقي 912
 بغداد 9520 وحدة محمود فهد عبد تحالف القرار العراقي 901
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 بغداد 4015 سلامن محمودظافر ناظم  تحالف القرار العراقي 900
 بغداد 6404 احمد  اسامعيل  ابراهيم عبدهللا تحالف القرار العراقي 909
 بغداد 01006 طالل  خضري  عباس  كعيد تحالف القرار العراقي 903
 دياىل 95414 ناهدة زيد منهل مانع تحالف القرار العراقي 904
 دياىل 2040 مرض معن صالح خلف تحالف القرار العراقي 905
 دياىل 01931 احمد مظهر ابراهيم محمد تحالف القرار العراقي 906
 صالح الدين 690 شامئل سحاب مطر جاسم تحالف القرار العراقي 901
 صالح الدين 1115 مقدام محمد عبيد عيل تحالف القرار العراقي 902
 نينوى 0012 هدى جارهللا داؤد حسن تحالف القرار العراقي 902
 نينوى 4115 احمد مدلول محمد مطلك تحالف القرار العراقي 991
اسامة عبدالعزيز محمد  تحالف القرار العراقي 990

 عبدالعزيز
 نينوى 00651

 بغداد 9214 أال تحسني حبيب طالباين تحالف بغداد 999
 بغداد 5962 محمود حسني مطلك شلش تحالف بغداد 993
 بغداد 5200 شغايت عبديونس  قاسم  تحالف بغداد 994
 بغداد 6161 ليث مصطفى حمود جزاع تحالف بغداد 995
 صالح الدين 2151 عيل  عبد هللا حمود خليفه تحالف صالح الدين هويتنا 996
 بغداد 2251 فائق دعبول عبدهللا الشيخ عيل متدن 991
 نينوى 4293 احمد عبدهللا محمد موىس متدن 992
 البرصة 0545 زهرة  حمزة  عيل  حسن تيار الحكمة الوطني 992
 البرصة 5434 حسن  خالطي  نصيف  رايض تيار الحكمة الوطني 931
 القادسية 6239 عيل مانع عطيه سلامن تيار الحكمة الوطني 930
 املثنى 2390 فالح ساري عبدايش عكاب تيار الحكمة الوطني 939
 النجف 1061 خالد  جواد  كاظم  عبود تيار الحكمة الوطني 933
 بابل 0120 لبنى رحيم كريم فيض هللا تيار الحكمة الوطني 934
 بابل 2320 حسن فدعم عسل حسني تيار الحكمة الوطني 935
 بابل 2301 سامل  طحمري عيل فرهود تيار الحكمة الوطني 936
 بغداد 0533 انسجام  عبدالزهرة جواد عيل تيار الحكمة الوطني 931
 بغداد 3414 عيل جبري الزم داخل الوطنيتيار الحكمة  932
 بغداد 4103 جاسم موحان عبدال خامط تيار الحكمة الوطني 932
عبدالحسني  عبد الرضا باقر  تيار الحكمة الوطني 941

 محمد
 بغداد 34460

 دياىل 5190 فرات محمد عبد حسن تيار الحكمة الوطني 940
 ذي قار 4404 طاهرستار جبار عباس  تيار الحكمة الوطني 949
 ذي قار 5096 اسعد ياسني صباح بارح تيار الحكمة الوطني 943
 كربالء 4022 حسن محمد كاظم علوان تيار الحكمة الوطني 944
 ميسان 6905 عباس رصوط محسن مسلم تيار الحكمة الوطني 945
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 واسط 0544 سعدية عبدهللا عويف حسني تيار الحكمة الوطني 946
 واسط 01431 محمود عبدالرضا طالل محمد الحكمة الوطنيتيار  941
 كركوك 9060 خديجة عيل عباس جاسم جبهة تركامن كركوك 942
 كركوك 2521 احمد حيدر قاسم عبدهللا جبهة تركامن كركوك 942
 كركوك 32222 ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق جبهة تركامن كركوك 951
 اربيل 0229 ونس عمر رشيدرسوة   حراك الجيل الجديد 950
 اربيل 44411 رابون توفيق معروف خرض حراك الجيل الجديد 959
 السليامنية 9634 يرسى رجب كمر عيل حراك الجيل الجديد 953
رسكوت لطيف شمس الدين  حراك الجيل الجديد 954

 محمد
 السليامنية 91121

 البرصة 6211 عبدعون  عالوي  طاهر  عيل حركة ارادة 955
 القادسية 4324 ملحان عمران موىس سلامن حركة ارادة 956
 بغداد 6612 حسني سعيد كاظم عيل حركة ارادة 951
برهان الدين اسحق ابراهيم  حركة بابليون 952

 الياس
 بغداد 240

 نينوى 02255 اسوان سامل صادق ساوا حركة بابليون 952
 نينوى 3094 صائب خدر نايف فارس حزب التقدم االيزيدي 961
 نينوى 3215 محمد فرمان شاهر سلامن حزب الجامهري الوطنية 960
 نينوى 4622 حسن خلف علو حميد حزب الجامهري الوطنية 969
 البرصة 9132 نجاح  محيسن شياع  محمد سائرون 963
 البرصة 5495 اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود سائرون 964
 البرصة 5292 بدر  صائغ مكلف شندل سائرون 965
 البرصة 01633 مظفر اسامعيل شتيوي وطبان سائرون 966
 البرصة 03951 رامي جبار  محمد  رشي سائرون 961
 القادسية 3931 ميسون جاسم داود  عايت سائرون 962
 القادسية 2213 محمد عيل حسني عذافة سائرون 962
 القادسية 00911 احمد حمزة كاطع جرب سائرون 911
 املثنى 0221 رفاه  خرض جياد بعري سائرون 910
 املثنى 94221 سعران  عبيد شاين  كسار سائرون 919
 النجف 3220 والء رحيم حسني  سلومي سائرون 913
 النجف 2095 حسن رزاق داود عيل سائرون 914
 النجف 00552 ماجد عذاب جابر ساجت سائرون 915
 النجف 06113 حسن عبدهللا عبادي موىس سائرون 916
 بابل 5109 نورس كامل عطية مايض سائرون 911
 بابل 04965 عيل  غاوي حسن جاسم سائرون 912
 بابل 06015 سالم هادي كاظم عبود سائرون 912
 بابل 06121 محمد  رضا داود نارص سائرون 921
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 بغداد 3106 شيامء عيل حسني حسن سائرون 920
 بغداد 5625 مناهل جليل عيل حسني سائرون 929
 بغداد 6621 انعام  مزيد نزيل درباش سائرون 923
 بغداد 55024 ماجدة  عبداللطيف محمد عيل سائرون 924
 بغداد 6692 ازاد حميد شفي روس محمد سائرون 925
 بغداد 2055 رعد حسني شتوي غايل سائرون 926
 بغداد 2256 امجد هاشم ثامر موله سائرون 921
 بغداد 2211 جبار عبدهللا حسنستار  سائرون 922
 بغداد 01660 سعد مايع صالح  عباس سائرون 922
 بغداد 00300 حسن كريم مطر شمخي سائرون 921
 بغداد 03941 صباح  جلوب فالح حامد سائرون 920
 بغداد 03529 صباح حسن محمد طلويب سائرون 929
 بغداد 04496 جواد حمدان كاظم حمدهللا سائرون 923
 بغداد 04600 عالء  صباح هاشم شلش سائرون 924
 بغداد 02326 جواد عبدالكاظم محمد عباس سائرون 925
 بغداد 02232 عباس عليوي كاظم  ربيج سائرون 926
 بغداد 02423 رائد جاهد فهمي صالح سائرون 921
 دياىل 3150 هوازن  حسن  مهدي  عبدعيل سائرون 922
 دياىل 06331 حسون برهان كاظم عبدهللا سائرون 922
 ذي قار 4420 وسن عبد الحسني فليح حسن سائرون 311
 ذي قار 09325 هيفاء كاظم عباس عبدالجليل سائرون 310
 ذي قار 1213 غايب فيصل عنيد حامي سائرون 319
 ذي قار 2391 ناجي رديس عبد شعبان سائرون 313
 ذي قار 03691 قيص محسن محمد مطر سائرون 314
 ذي قار 05343 صادق  حميد حسن عويد سائرون 315
 كربالء 5591 فاطمة عباس  كاظم حسن سائرون 316
 كربالء 00025 رياض محمدعيل عودة دهش سائرون 311
 كربالء 06120 نبيل حمزه محسون اسامعيل سائرون 312
 ميسان 5010 منتهى جرب صالح  عبد سائرون 312
 ميسان 01063 مرض خزعل سلامن منشد سائرون 301
عيل  سعدون غالم عيل  سائرون 300

 عبدالكريم
 ميسان 01224

 ميسان 05606 جامل فاخر عويد عيل سائرون 309
 ميسان 91364 محمود اديب زوير  محمد سائرون 303
 واسط 9353 ايناس ناجي كاظم ابراهيم سائرون 304
 واسط 00164 حسن جالل محمد طاهر سائرون 305
 واسط 03646 سلامن حسن بدير زايد سائرون 306
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 االنبار 3114 نوري  غافل حامدي طعمه عابرون 301
 االنبار 1223 قاسم محمد عبد حامدي عابرون 302
 نينوى 233 قيص عباس محمد حسني (مستقل -شبيك )قيص عباس  302
 اربيل 05430 كاوه محمد مولود حويز (التغيري)كوران  391
 السليامنية 0610 به هار محمود فتاح  احمد (التغيري)كوران  390
 السليامنية 2311 هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا (التغيري)كوران  399
 السليامنية 93391 غالب محمدعيل شكر حسني (التغيري)كوران  393
 السليامنية 11233 يوسف محمد صادق عبدالقادر (التغيري)كوران  394
 بغداد 00226 ملياء شاوي فنجان مهنا ملياء شاوي الهاليل 395
 واسط 5112 مازن عبداملنعم جمعه رجب (ابو حيدر)مازن عبداملنعم  396
 نينوى 3549 محاسن حمدون حامد حسن نينوى هويتنا 391
 نينوى 1662 محمداقبال عمر محمود عبدهللا نينوى هويتنا 392
 نينوى 2922 ثابت محمد سعيد رضا نينوى هويتنا 392
 

 (9)الجدد ملحق رقم النواب 

 (نائب جديد) النواب الفائزين يف االنتخابات  ءاسام
 جواد عبدالكاظم محمد عباس احمد حمزة كاطع جرب

 جوان احسان فوزي رشيد احمد حيدر قاسم عبدهللا
 حازم مجيد ناجي عبدالحسني احمد سليامن ياسني سليامن

 حامد عباس ياسني هاشم احمد عيل حسني جواد
 حسن اىل احمد اىل احمد مظهر ابراهيم محمد
 حسن جالل محمد طاهر اخالص صباح خرض  حسني
 حسن رزاق داود عيل اراس حبيب محمد كريم

 حسن شاكر عودة حسني ارام ناجي محمد صالح عيل
 حسن عبدهللا عبادي موىس اره زو محمود خدر محمود

 حسن فدعم عسل حسني نرسين فاضل رحم عيل
 حسن كريم مطر شمخي عبدالسادة جاسم  عبود اسعد

 حسن محمد كاظم علوان اسعد عبداالمري عبدالغفار طعمه
 حسني جاسم نارص حسني اسعد ياسني صباح بارح
 حسني سعيد كاظم عيل اسوان سامل صادق ساوا

 حسني عيل كريم فنجان اشواق كريم محسن عتوج
 حسني عيل محمد عباس اكتفاء مزهر عبد كسار

 حسني ماجد فايز منشد املاس فاضل كامل محمدطه
 حمد يارس  محسن غالب امجد هاشم ثامر موله

 خالد جواد  كاظم  عبود انتصار حسن يوسف حسن
 خالدة ابراهيم خليل عبدالرحمن انسجام  عبدالزهرة جواد عيل

 صفوان بشري يونس محمد انعام  مزيد نزيل درباش
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 خديجة عيل عباس جاسم ايناس ناجي كاظم ابراهيم
 خليل محمدسعيد احمد عباس بدر صائغ مكلف شندل

 داليا فرهاد حاجي محمد برهان الدين اسحق ابراهيم الياس
 دالل حسن محمد عيىس بسمة محمد بسيم صربي

 ديار طيب محمد عبد هللا بشار حميد محمود عبدالغفور
 ديالن غفور صالح سمني بشري خليل توفيق واحد

 رابون توفيق معروف خرض بليسه عبدالجبار فرمان عيل
 راكان سعيد  عيل رضوان به هار محمود فتاح  احمد
 رامي جبار  محمد  رشي بهاء الدين نور محمد حسني

 رائد جاهد فهمي صالح بيار طاهر سعيد ديواىل
 رعد حسني شتوي غايل ثابت محمد سعيد رضا
 جياد بعريرفاه  خرض  ثامر ذيبان حسون عبود
 رياض عباس عبدهللا خلف ثورة جواد كاظم حامدي

 رياض محمدعيل عودة دهش جاسم حسني محمد حسن
 ريبوار كريم محمود حسني جاسم موحان عبدال خامط
 ريبوار هادي عبد الرحمن برايم جبار عيل حسني اللعيبي
 ريحان حنا ايوب شكرو جامل فاخر عويد عيل

 زهرة حمزة  عيل  حسن عبدلجامل محمد شكور سعيد 
 زياد طارق عبدهللا حمد جواد حمدان كاظم حمدهللا
 سعدية عبدهللا عويف حسني فالح يونس حسن جدوع
 سعران عبيد شاين  كسار سامل طحمري عيل فرهود
 سالم هادي كاظم عبود أجيال كريم سلامن محي
 سلامن حسن بدير زايد ستار جبار عبدهللا حسن

 سلمى عمر عثامن وسامن شمس الدين محمد رسكوت لطيف
 سناء محمد حميد جواد رسوة ونس عمر رشيد
 سهام شنون عبدهللا عذافة سعد شاكر عزيز كاظم

 شريكو محمدصالح احمد كريم سعد حسني هاشم حسن
 شريوان جامل  خرض  خالد سعد مايع صالح  عباس
 كفاء فرحان حسني عيل شريوان مريزا قادر حمالن
 لطيف مصطفى احمد حسن شيامء عيل حسني حسن
 لليال  محمد عيل  يونس صادق حميد حسن عويد
 نوفل رشيف جوده سهر صادق مدلول حمد جاسم
 ليث مصطفى حمود جزاع صائب خدر نايف فارس

 ليىل فليح حسن علوان صباح حسن محمد طلويب
 ليىل مهدي عبد الحسني هادي صفاء مسلم  بندر  سلامن

 ماجد عذاب جابر ساجت طعمه عبدهللا حامدي  حنظل
 مازن عبداملنعم جمعه رجب طه حمد امني خرض اغارسول
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 مثنى عبد الصمد محمد حسني عباس شعيل عوده ثجيل
 محمد امني فارس امني كريم عباس رصوط محسن مسلم
 محمد رضا داود نارص عباس عليوي كاظم  ربيج
 محمد شاكر محمد صالح سيتو  عباس يابر عويد سايح

 محمد عيل حسني عذافة عبداالمري حسن عيل تعبان
 محمد عيل صالح باقر عبداالمري نجم عبد هللا مدلول

 سهام عباس عيل حامدة عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريم
 محمد كامل حنون ابوالهيل عبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيف

 محمد كريم عبدالحسني هادي عمرعبدالرحمن عمر محمد 
 محمود اديب زوير  محمد عبدهللا عبدالحميد ذياب خربيط

 محمود حسني مطلك شلش عبدعون  عالوي  طاهر  عيل
 محمود عبدالرضا طالل محمد عدنان فيحان موىس رشي
 مختار محمود يوسف سلامن عدي حاتم راجوج شعالن
 نرصالدين توفيقمريوان نادر  عطوان سيد حسن ثامر
 مرض خزعل سلامن منشد عالء صباح هاشم شلش
 مرض معن صالح خلف عالء سكر رسحان الدلفي

 مظفر اسامعيل شتيوي وطبان عيل سعدون غالم عيل عبدالكريم
 مقدام محمد عبيد عيل عيل غاوي حسن جاسم
 منار عبداملطلب هاشم  سعد عيل فرحان حميد نارص
 مناهل جليل عيل حسني عيل جبار مؤنس جابر
 منتهى جرب صالح  عبد عيل جبري الزم داخل

 منصور مرعيد عطية حمد علية فالح  عويد رشيد
 منى حسني سلطان يوسف عامر يوسف حمود لطوف

 مها فاضل كاظم خضري عامنوئيل خوشابه يوخنا بوداخ
 مهدي تقي اسامعيل جبار دانا محمد جزاء عيل محمد

 ميادة محمد اسامعيل صالح امني رسولعمر عيل محمد 
 مريان محمد عباس حسن غالب محمدعيل شكر حسني

 ميسون جاسم داود  عايت غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر
 ناجي رديس عبد شعبان غايب فيصل عنيد حامي
 نارص تريك يارس لفتة مزاحم مصطفى منصور
 نارص يوسف محي الدين اودل فاضل جابر عبد  شنني

 نبيل حمزه محسون اسامعيل فاطمة عباس  كاظم حسن
 نجاح محيسن شياع  محمد فالح عبدالكريم رايض منوخ

 ندى شاكر جودت ذياب فيان صربي عبد الخالق عبد القادر
 نعيم عبد  يارس صينخ فيصل حسني جبار عباس
 نهرو  محمود قادر سعيد قيص عباس محمد حسني
 حمد عبد صالحنهلة  قيص محسن محمد مطر
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 نورس كامل عطية مايض كاطع نجامن جلود ضيدان
 ابتسام محمد درب خلف كاظم فنجان  حسني  ضيدان

 هدار زبري عبدهللا سليم كريم عفتان احمد غثيث
 هدى جارهللا داؤد حسن كريم يوسف حسن عيل
 وصفية محمد شيخو مراد هامم عيل مهدي احمد

 رحيم حسني  سلوميوالء  هندرين لزكني فريق طاهر
 وليد عبدالحسن عبود جفيت هه ريم كامل خورشيد عثامن
 يحيى غازي عبد لطيف هوازن  حسن  مهدي  عبدعيل

 يرسى رجب كمر عيل هوشيار قرداغ  يلدا بطرس
 يوسف بعري علوان عبدعيل هيبت حمد عباس عبدالجبار
 يوسف محمد صادق عبدالقادر هيفاء كاظم عباس عبدالجليل

 يونس قاسم شغايت عبد وجيه عباس هادي فرج
  حمد هللا مزهر جول حمدان

 

 (3)ملحق رقم  النواب الفائزين لدورتني انتخابيتني

 النواب الفائزين لدورتني انتخابيتني
 فالح حسن جاسم مطلك احسان ثعبان عبد عيل كاظم

 فائق دعبول عبدهللا الشيخ عيل احمد  اسامعيل  ابراهيم عبدهللا
 فرات محمد عبد حسن احمد  حمه رشيد احمد محمد
 كاوه محمد مولود حويز احمد  سليم عبد الرحمن عيل

 مثنى امني نادر حسني احمد جاسم صابر محمد
 محاسن حمدون حامد حسن احمد عبدهللا  عبد خلف

 محمد ريكان حديد عيل احمد مدلول محمد مطلك
 سامل عبد الحسني عبد الرحيممحمد  اقبال عبدالحسني ابوجري ماذي

 محمد شياع صبار حاتم اميان رشيد حميد عيىس
 منال وهاب محمد فاضل عيل بختيار  جبار عيل محمد

 منصور حسني  مدور عباس برهان كاظم عبدهللا حسون
 منى قاسم باقر جابر بيستون عادل ويس احمد
 ميثاق ابراهيم فيصل مشتت جامل احمد محمد سيدو

 ميزر حامدي سلطان يوسف عبدالزهرة مزعل مهوسجامل 
 نايف مكيف شنان دباس حسن خالطي  نصيف  رايض

 نهلة جبار  خليفة محسن حسن سامل عباس جرب
 هشام عبدامللك عيل سهيل حسني احمد هادي حسني

 هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا حيدر عبدالكاظم نعيمة سباهي
 صخيل محمد حسني يارس عبد خالد حمد عالوي شهاب
 قاسم محمد عبد حامدي خالد متعب ياسني حسن

 حسن خلف علو حميد رزاق محيبس عجيمي  توييل
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 حسني حسن نرمو درويش ريبوار طه مصطفى احمد
 عبدالحسني  عبد الرضا باقر محمد زيتون حسني مراد حامدي
 عدي عواد كاظم حسني سليم  حمزه صالح خرض
 فالح عبدالحسن  سكر سلطان سهام موىس حمود جرب

 كريم عليوي جاهوش صوينخ صفاء  عدنان مجيد محي
 لبنى رحيم كريم فيض هللا طه هاتف محي محمد

 محمد عثامن اسامعيل مصطفى عائشة غزال مهدي مضعن
 منال  حميد هاشم  عباس عبدالحسني عزيز احمد جليل

 وحدة محمود فهد عبد عبدالرحيم جاسم محمد مطلك
 رشيد عداي  كرو حمزه عبدالهادي موحان عبد هللا

 عدنان عبد خضري عباس عال  عودة اليذ شناوة
 ملحان عمران موىس سلامن عيل مانع عطيه سلامن

 عادل خميس عبد اللطيف فاضل عيل يوسف عبدالنبي عمران
 يحيى احمد فرج حامدي فارس  صديق  نوري  عبدالجبار

 

 (4)ملحق رقم  دورات انتخابيةالنواب الفائزين لثالث 

 النواب الفائزين لثالث دورات انتخابية
 نواف سعود زيد فرحان احمد عبدهللا محمد موىس

 هدى سجاد محمود شاكر ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق
 هيثم  رمضان عبد عيل هريط انتصار عيل خرض محمود
 قتيبة ابراهيم تريك جاسم رعد حميد كاظم عواد

 عبدالسالم عبد املحسن  عرمش تقي وحيد سلامن عيلزينب 
 عبود  وحيد عبود  عنيد سعاد جبار محمد عيل

 عدنان  هادي  نور عيل محمد االسدي طالل  خضري  عباس  كعيد
 محمد اقبال عمر محمود عبدهللا عامر حسني جاسم عيل

 صباح  جلوب فالح حامد عبداالله عيل محمد طاهر
 قاسم محمد جالل حسني جاسمعامر كاظم عبيد 

 حنني  محمود   احمد  القدو غيداء  سعيد عبد املجيد عبد الحسني
 سعدون  جوير فرحان الدليمي فالح ساري عبدايش عكاب

 خلف  عبد الصمد  خلف  عيل كاظم حسني عيل جابر
 سميعة محمد خليفة غالب كاظم عطية كاظم كعيد

 عبدالجبار عيل الكريمشعالن  ماجدة  عبداللطيف محمد عيل
  ناهدة زيد منهل مانع

 

 (5)ملحق رقم  النواب الفائزين ألربعة دورات انتخابية

 النواب الفائزين ألربعة دورات انتخابية
 فالح حسن زيدان خلف اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
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 محمد عيل محمد متيم اياد هاشم حسني عالوي
 صالح مهدي صالحمنى  أال تحسني حبيب طالباين
 نوري  كامل محمد حسن حيدر جواد كاظم العبادي
 هادي فرحان عبد هللا حمد ظافر ناظم سلامن محمود
 هناء  تريك عبد حسن عالية  انصيف جاسم عزيز

  عامر طعمة عبد العباس شناوة
 

 (6)رقم ملحق  االئتالفات والكيانات الفائزة باالنتخابات

 أصوات الفائزين مجموع األصوات عدد املقاعد الكيان/ اسم التحالف ت
 691945 0519012 54 سائرون 0
 591461 0311161 42 تحالف الفتح 9
 451912 0031260 49 ائتالف النرص 3
 400616 214041 95 الحزب الدميقراطي الكوردستاين 4
 919112 196153 95 ائتالف دولة القانون 5
 062652 696135 90 ائتالف الوطنية 6
 345032 616921 02 االتحاد الوطني الكوردستاين 1
 092462 511619 02 تيار الحكمة الوطني 2
 014090 363256 04 تحالف القرار العراقي 2
 002922 022600 5 (التغيري)كوران  01
 15245 025912 4 حراك الجيل الجديد 00
 04529 040364 9 ائتالف كفاءات للتغيري 09
 01209 032446 3 ارادة حركة 03
 16644 033200 6 االنبار هويتنا 04
 96043 099153 9 التحالف من اجل الدميقراطية والعدالة 05
 41412 014041 9 االتحاد االسالمي الكوردستاين 06
 03120 22536 9 متدن 01
 06139 21514 3 تحالف بغداد 02
 50662 20215 9 العراق/الجامعة االسالمية الكوردستانية  02
 44150 26459 3 التحالف العريب يف كركوك 91
 02493 23121 3 نينوى هويتنا 90
 51294 29133 3 جبهة تركامن كركوك 99
 31312 15116 3 ائتالف قلعة الجامهري الوطنية 93
 1356 10265 0 التحالف املدين الدميقراطي 94
 02621 61012 9 بيارق الخري 95
 6251 54000 9 الجامهري الوطنيةحزب  96
 01061 42610 9 عابرون 91
 4915 31123 0 النهج الدميقراطي 92



                                                                                                                                                                                          

 51 

 التقرير الفصيل األول للمرصد النيايب العراقي

 91221 33002 9 حركة بابليون 92
 2112 39524 0 الحزب املدين 31
 4265 96323 0 تحالف صالح الدين هويتنا 30
 6521 95235 0 تجمع رجال العراق 39
 5625 91434 0 الرسياين االشورياملجلس الشعبي الكلداين  33
 201 02494 0 ائتالف الرافدين 34
 5990 06913 0 ائتالف الكلدان 35
 0966 04291 0 (مستقل -شبيك )قيص عباس  36
 0013 2191 0 نوفل النايش 31
 3096 6922 0 حزب التقدم االيزيدي 32
 430 5112 0 (ابو حيدر)مازن عبداملنعم  32

 

 (1)امللحق رقم  االستضافات

 تاريخ الجلسات استضافات ت
استضافة املجلس السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة والسيدة آن نافع وزيرة  0

اإلسكان واالعامر والبلديات والسيد حسن الجنايب وزير املوارد املائية ملناقشة 
األوضاع يف محافظة البرصة وتوفري الخدمات فيها بناءا عىل طلب مقدم من 

 .النائبني عدي عواد وفالح الخزعيل

 (95/2/9102) 9جلسة 

استضافة كل من لسيد مهدي العالق األمني العام ملجلس الوزراء ووفد من وزارة  9
ملناقشة موضوع الدرجات  ،املالية برئاسة وكيل الوزارة السيد ماهر جوهان

 .الوظيفية ونقل الصالحيات

 (00/01/9102) 6ج

السيد عبد الرزاق العيىس وزير التعليم العايل والبحث العلمي استضافة  املجلس  3
ملناقشة خطة القبول املركزي وإجراء امتحان الدور الثالث للتعليم العايل وتوسعة 

 .خطة القبول للدراسات العليا

 (05/01/9102) 2ج

استضافة بحضور كل من السادة عالء الدين العلوان وزير الصحة وصالح الحسني  4
الزراعة وجامل العاديل وزير املوارد املائية وعددا من املسؤولني يف الوزارات وزير 

الثالثة فضال عن السيد رعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل ملناقشة قضية 
 .نفوق األسامك

 (2/00/9102) 00ج

استضافة السيد عيل محسن العالق محافظ البنك املركزي وأعضاء مجلس اإلدارة  5
 .ل الهيمص مدير املرصف العراقي للتجارة ملناقشة السياسة النقديةوالسيد فيص

 (09/00/9102) 03ج

استضافة املجلس اللجنة الحكومية الخاصة مبرشوع قانون املوازنة العامة  6
برئاسة السيد فؤاد حسني وزير  9102االتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 

 .للشؤون االقتصادية والوفد املرافق لهاملالية نائب رئيس مجلس الوزراء 

 (09/00/9102) 03ج

 9102استضافة وزير الكهرباء السيد لؤي الخطيب ملناقشة برنامج الوزارة لعام  1
حيث اعلن السيد وزير الكهرباء عن اكامل الوزارة خالل الربع االول من العام 

فضال عن وضع خطة  9191 – 9102املقبل وضع اسرتاتيجية وخطة الوزارة لعام 
، موضحا بان الوزارة تقوم مبراجعة العقود املربمة  9131للطاقة متتد حتى العام 

 .مع رشكات الجباية واالنتهاء منها يف نهاية العام الحايل

 (91/09/9102) 91ج
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 (2)امللحق رقم  التصويتات

 تاريخ الجلسات تصويتات ت
صوتا  062للمجلس بعد حصوله عىل انتخاب النائب محمد الحلبويس رئيسا  0

 صوت 922من أصل 
 9املستمرة  0ج
(05/2/9102) 

نائبا  920صوت من أصل  901حسن كريم عىل ثقة املجلس بحصوله عىل  9
 مصوتا ليصبح نائبا أول لرئيس مجلس النواب

 9املستمرة  0ج
(05/2/9102) 

دة بحصوله عىل فوز النائب بشري خليل الحداد بثقة املجلس يف جولة اإلعا 3
 نائبا مصوتا ليصبح نائبا لرئيس مجلس النواب 929صوتا من أصل  025

 3املستمرة  0ج
(06/2/9102) 

تصويت املجلس عىل النظام الداخيل الحايل ملجلس النواب لحني إجراء  4
 .يوما( 05)التعديالت عليه خالل 

 (95/2/9102) 9جلسة 

محافظة البرصة املتضمنة تشكيل التصويت عىل املقررات الخاصة باوضاع  5
لجنة نيابية بخصوص ازمة البرصة ومفاتحة كل الجهات املعنية وتقديم تقارير 

 .دورية بكل اعاملها

 (91/2/9102) 3ج

وتضم كل من النواب محمد  ،(املؤقتة)التصويت عىل تشكيل اللجنة القانونية  6
الغزي ورفاه العاريض واحمد عيل الكنايئ ورزاق محيبس واملاس فاضل كامل 

واحسان تعبان عيل وفيصل العيساوي وحسن املسعودي وعبد الهادي 
السعداوي وغاندي محمد عبد الكريم وريبوار هادي وفائق الشيخ عيل 

 .وصائب خدر ويحيى املحمدي ويونس قاسم واحمد مظهر وسليم همزة

 (91/2/9102) 3ج

صوتا  902تصويت املجلس عىل برهم صالح رئيسا للجمهورية بحصوله عىل  1
 يف الجولة الثانية

 (9/01/9102) 4ج

تصويت املجلس عىل درج موضوع للمناقشة بشأن مخالفة السید محافظ  2
النافذ من قانون البنك املركزي العراقي ( 33)و ( 39)البنك املركزي للمواد 
 .عىل جدول األعامل

 (2/01/9102) 5ج

تصويت املجلس عىل اللجنة النيابية املؤقتة لتعديل النظام الداخيل وتضم كل  2
من السيدات والسادة النواب جامل املحمداوي وعبد الخالق العزاوي 

وهوشيار عبد هللا وطه الدفاعي ووحدة الجمييل وخالد جواد وارشد رشاد 
ر مرعيد وعالية نصيف ورسكوت لطيف ومثنى امني وعباس شعيل ومنصو 

وريبوار طه وثامر ذيبان وصباح الساعدي وطالل الزوبعي وعبد الرحمن عمر 
 .محمد

 (2/01/9102) 5ج

 ،النائبة خديجة عيل والنائب برهان الدين إسحاق ،تصويت املجلس عىل 01
 مقررين ملجلس النواب

 (2/01/9102) 5ج
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امليض يف اعتامد التصويت املبارش عىل تعديالت النظام تصويت املجلس عىل  00
 .الداخيل ملجلس النواب من دون عرضها إىل القراءة األوىل والثانية

 (03/01/9102) 1ج

 ،تصويت املجلس عىل تعديل مادتني من النظام الداخيل ملجلس النواب 09
وعدد ( 11م )لجنة من اللجان النيابية الدامئة للمجلس  91والخاصة بتشكيل 

 (.13م)عضوا 02أعضاء وال يزيد عن  1أعضاءها الذي ليقل عن 

 (05/01/9102) 2ج

التصويت عىل املنهاج الوزاري املقدم من السيد عادل عبد املهدي املكلف  03
بتشكيل الحكومة مع األخذ بنظر االعتبار مبالحظات السيدات والسادة أعضاء 

 .مجلس النواب

 (94/01/9102) 2ج

تصويت مجلس النواب بعدم املوافقة عىل مقرتح تأجيل الجلسة ملدة ثالثة  04
 .أيام

 (94/01/9102) 2ج

 (94/01/9102) 2ج وزيرا  04التصويت عىل التشكيلة الوزارية والتي تضمنت منح الثقة لـ  05
تصويت املجلس بعدم املوافقة عىل طلبات الطعون املقدمة من السيد يونادم  06

بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين اسحاق ومن السيدة يوسف كنا 
صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة زيتون حسني مراد، ومن السيد 
ستار جبار بشان صحة عضوية النائبة اجيال كريم سلامن، والسيدة خالدة 

 .خليل شمو بخصوص صحة عضوية النائب صفوان بشري يونس

 (6/00/9102) 01ج

املجلس باملوافقة بتقديم فقرة مناقشة نفوق األسامك من خامسا و  تصويت 01
 .جعلها رابعا عىل جدول األعامل

 (6/00/9102) 01ج

مفاتحة مجلس الوزراء بشان إجراء التعديالت )تصويت املجلس عىل مقرتح  02
املطلوب إدراجها عىل مرشوع قانون املوازنة خالل اللجنة املشرتكة للميض 

ويف حال عدم إدراج التعديالت املطلوب  ،(وىل ملرشوع القانونبالقراءة األ 
إضافتها من قبل السيدات والسادة النواب عىل املوازنة يحتفظ املجلس بحق 

 .إعادة مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية إىل الحكومة

 (6/00/9102) 01ج

بخصوص انتخاب تصويت املجلس بعدم املوافقة عىل تشكيل لجنة تحقيقية  02
 نائب عىل تشكيلها 904نائبا من أصل  52محافظ بابل بعد تأييد 

 (2/00/9102) 00ج

من قانون  5استناداً إلحكام املادة )تصويت املجلس عىل قرار نيايب نص عىل  91
املعدل  9103لسنة  45التعديل الثالث النتخابات مجلس النواب العراقي رقم 

مجلس املفوضني الحايل والنتهاء عمل القضاة  وبالنظر الكتامل التحقيق مع
املنتدبني وملقتضيات املصلحة العامة قرر مجلس النواب استئناف عمل 

مجلس املفوضني الحايل واملدراء العاميني املشكل مبوجب قانون املفوضية 
 (.املعدل 9111لسنة  00العليا املستقلة لالنتخابات رقم 

 (01/00/9102) 09ج

لس عىل تعديل النظام الداخيل بدمج لجنة الثقافة واإلعالم مع تصويت املج 90
لجنة السياحة واآلثار ودمج لجنة شؤون األعضاء مع لجنة منظامت املجتمع 
املدين ودمج لجان العشائر واملصالحة واملساءلة واألوقاف والشؤون الدينية 

رين بلجنة واحدة، ودمج لجنة العمل والشؤون االجتامعية مع لجنة املهج
واملغرتبني، ودمج لجنة حقوق اإلنسان مع لجنة الشهداء والسجناء، فضال عن 
إضافة لجنة النقل واالتصاالت لتخفيف العمل عىل لجنة الخدمات واالعامر 

 90لجنة، وتحديد الحد األعىل لكل لجنة  ب  99ليصبح عدد اللجان النيابية 
 .ن من كل لجنةعضوا، إضافة إىل تخويل رئاسة املجلس بحق نقل عضوي

 (01/00/9102) 09ج
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 (01/00/9102) 09ج .تصويت املجلس عىل توزيع السيدات والسادة النواب عىل اللجان الدامئة 99
تصويت املجلس عىل إضافة أداء اليمني للنائب جاسم البخايت عىل جدول  93

 .األعامل
 (09/00/9102) 03ج

بشان األحداث األمنية يف  تصويت املجلس عىل تشكيل لجنة تقيص الحقائق 94
محافظة نينوى تضم نواب املحافظة ومن يرغب من السيدات والسادة 

 .النواب

 (09/00/9102) 03ج

التصويت عىل قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خالل فرتة ترصيف  95
قرر مجلس “االعامل واملقدم من اللجنة القانونية حيث نص القرار  عىل 

التخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عددا من  النواب بالنظر
خالل فرتة انتهاء ( 94،60،21)القرارات املخالفة ألحكام الدستور يف مواده 

الدورة الربملانية الثالثة وغياب الدور الترشيعي والرقايب ملجلس النواب، قرر 
 9102مجلس النواب إيقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ األول من متوز 

، وعىل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته 9102ترشين األول  94ولغاية 
إعادة النظر بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا إلحكام الدستور 

 .”والقوانني النافذة

 (90/00/9102) 04ج

موافقة املجلس عىل إدراج الطلب املقدم من النائب عدي عواد واملوقع من  96
بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن  خصخصة قطاع توزيع الطاقة  نائب 011

والعاملة يف مجال املصايف ، ( كار وقيوان )الكهربائية وملفات عقود رشكتي 
 .عىل جدول أعامل الجلسة القادمة

 (90/00/9102) 04ج

تصويت املجلس باألغلبية عىل تويل اللجنة املالية مهمة لجنة تقيص الحقائق  91
اية الجديدة للبنك املركزي وملف غرق العملة يف بناية مرصف يف مرشوع البن

 .الرافدين

 (94/00/9102) 05ج

تصويت املجلس عىل صيغة القرار تشكيل خلية أزمة وتوفري الجهد لوزارات  92
 .الدولة املعنية كافة ومتنح صالحيات كاملة ملعالجة األزمة

 (94/00/9102) 05ج

القرار  توفري التخصيصات الالزمة لتعويض تصويت املجلس عىل صيغة  92
املترضرين وإعادة االستقرار للمدن املحررة لضامن عودة النازحني من 

أو من خالل قيام وزارة املالية بإجراء املناقلة  9102احتياطي الطوارئ لسنة 
 .لتوفري املبالغ الالزمة

 (94/00/9102) 05ج

تخصيصات املدن املحررة تصويت املجلس عىل صيغة القرار  زيادة  31
 .9102وتخصيصات النازحني يف موازنة عام 

 (94/00/9102) 05ج

تصويت املجلس عىل شطر لجنة حقوق اإلنسان عن لجنة الشهداء وجعل  30
لجنة الشهداء والسجناء مستقلة ودمج لجنة حقوق اإلنسان مع لجنة املرأة 

 .أكرث من خمسني نائباواألرسة والطفولة ، بناءا عىل الطلب املقدم من 

 (6/09/9102) 01ج

تصويت املجلس عىل تقديم الفقرة الثالثة من جدول االعامل الخاصة  39
 .باستكامل التصويت عىل التشكيلة الوزارية

 (02/09/9102) 02ج

السيد نوري ناطق الدليمي وزيرا  لكل من تصويت املجلس عىل منح الثقة 33
و الدكتور قيص   والدكتور عبد االمري الحمداين وزيرا للثقافة  للتخطيط

 السهيل وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي

 (02/09/9102) 02ج
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ملرشحة وزارة الرتبية السيدة صبا لكل من تصويت بالرفض عىل منح الثقة  34
 ومرشحة وزارة الهجرة واملهجرين السيدة هناء عامنوئيل خري الدين الطايئ 

 (02/09/9102) 02ج

تصويت املجلس عىل صحة عضوية كل من السيدات والسادة النواب جاسم  35
حسني محمد جبارة و منار عبد املطلب هاشم والسيدة سميعة محمد الغالب 

 .بعد تقديم طعون بشان عضويتهم

 (91/09/9102) 91ج

ملجلس عىل تعديل النظام الداخيل ملجلس النواب وخاصة ما يتعلق تصويت ا 36
 .باللجان الدامئة ومهامها واختصاصاتها

 (91/09/9102) 91ج

تصويت املجلس عىل قضاة محكمة التمييز االتحادية املرشحني من قبل  31
نعامن كريم احمد البيايت وكاظم )مجلس القضاء األعىل وهم كل من السادة، 

الخفاجي ومحمد قاسم محمد الجنايب ومحمد عبد عيل شدهان  عباس حبيب
 (.الغامني وحسن فؤاد منعم الخفاجي

 (99/09/9102) 90ج

عىل الفقرة (التصويت عىل قرار)تصويت املجلس عىل تقديم الفقرة الثانية  32
 .عىل جدول اإلعامل( مناقشة موضوع عام)األوىل 

 (93/09/9102) 99ج

قرار نيايب مقدم من اللجنتني القانونية والزراعة تصويت املجلس عىل  32
بخصوص الرضر الــذي لحق بالرثوة السمكية تضمن التزام األمانة العامة 
ملجلس الوزراء بإصدار التعليامت الخاصة بتعويض املترضرين من أصحاب 
املزارع السمكية املجازة أصوليا يف املحافظات التي حصل فيها الرضر، فضال 

الجهات املعنية بالضوابط والتعليامت الخاصة بإنشاء مزارع  عن التزام
 .األسامك ومحاسبة املخالفني

 (93/09/9102) 99ج

تصويت املجلس عىل متديد فصله الترشيعي األول لحني االنتهاء من إقرار  41
 .بناءا عىل طلب السيد رئيس مجلس النواب 9102املوازنة املالية لعام 

 (94/09/9102) 93ج

يف  9102تصويت املجلس  عىل تقديم الفقرة الخامسة واملتعلقة مبوازنة  40
جدول أعامل الجلسة بناءا  عىل طلب السيد رئيس املجلس لحني االتفاق عىل 

 .مرشحي الوزارات الشاغرة يف الكابينة الوزارية

 (94/09/9102) 93ج

الحيايل ملنصب  لسيدة شيامء خليل عبد هللالكل من اباملوافقة عىل منح الثقة  49
 .والسيد نوفل بهاء موىس ملنصب وزير الهجرة واملهجرين وزيرة الرتبية

 (94/09/9102) 93ج

 (94/09/9102) 93ج .بعدم املوافقة عىل منح الثقة ملرشح منصب وزير الدفاع السيد فيصل الجربا 43
تصويت املجلس عىل تشكيل لجنة تحقيقية حول الحريق الذي حصل يف دار  44

تأهيل األحداث اإلناث املرشدات يف االعظمية بإرشاك نواب من لجان املرأة 
واألرسة والطفولة وحقوق اإلنسان، والعمل والشؤون االجتامعية، واألمن 

 .والدفاع ملتابعة املوضوع مع الجهات املعنية

 (01/0/9102) 94ج

القانون مرشوع قانون الطعن ملصلحة )تصويت املجلس عىل إضافة القوانني  45
يف األحكام والقرارات الخاصة بامللكیة العقاریة، مرشوع قانون الخدمة املدنیة 
االتحادي، مرشوع قانون اإلدارة املالیة، مرشوع قانون تعدیل قانون الغرامات 

،مرشوع قانون املحكمة  0262لسنة ( 000)الواردة يف قانون العقوبات رقم 
ة التجاوزات السكنیة، مرشوع قانون االتحادية العلیا، مرشوع قانون معالج

املدن الصناعیة، مرشوع قانون املرور، مرشوع قانون التعدیل األول لقانون 
 عىل جدول األعامل( الجنسیة

 (06/0/9102) 96ج
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 (2)امللحق رقم  التقارير

 تاريخ الجلسات تقارير ت
استعراض النائب فائق الشيخ عيل تقريرا للجنة القانونية أشار فيه إىل أن قانون  0

انتخابات مجالس املحافظات واالقضية أجريت عليه عدة تعديالت يف الدورة 
االنتخابية السابقة، منها إلغاء مجالس النواحي وتحديد شهادة البكالوريوس 

ديل الفقرة الخاصة مبحافظة كركوك، مشريا إىل أن للمرشحني، فضال عن تع
من قانون مجالس  93املحكمة االتحادية أصدرت قرارا يبني فيه بأن املادة 

 .من الدستور 06و 05املحافظات تخالف املادتني 

 (01/00/9102) 09ج

مناقشة التقرير املقدم من لجنة الرتبية بشأن الخروقات التي حصلت يف  9
الديوانية وباقي املحافظات بخصوص الدرجات الوظيفية لسنة مديرية تربية 

، مبينة أن التعيني حصل بشكل مبارش وفق املحسوبية دون الرجوع اىل 9102
 .املفاضلة يف التقديم

 (99/09/9102) 90ج

مناقشة املجلس تقريرا مقدما من لجنة األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف  3
بغداد أكدت فيه ارتكاب مخالفات دستورية إقليم بشان مجلس محافظة 

وقانونية وإدارية قام بها املجلس ورئيسه بخصوص محافظ بغداد الجديد 
 .السيد فالح حسن ياسني

 (99/0/9102) 91ج

 

 (01)امللحق رقم  القرارات

 تاريخ الجلسات قرارات ت
الثالث النتخابات من قانون التعديل  5استناداً إلحكام املادة )قرار نيايب نص عىل  0

املعدل وبالنظر الكتامل التحقيق مع  9103لسنة  45مجلس النواب العراقي رقم 
مجلس املفوضني الحايل والنتهاء عمل القضاة املنتدبني وملقتضيات املصلحة 
العامة قرر مجلس النواب استئناف عمل مجلس املفوضني الحايل واملدراء 

 00ية العليا املستقلة لالنتخابات رقم العاميني املشكل مبوجب قانون املفوض
 (.املعدل 9111لسنة 

 (01/00/9102) 09ج

صيغة القرار تشكيل خلية أزمة وتوفري الجهد لوزارات الدولة املعنية كافة ومتنح  9
 .صالحيات كاملة ملعالجة األزمة

 (94/00/9102) 05ج

 (94/00/9102) 05جصيغة القرار  توفري التخصيصات الالزمة لتعويض املترضرين وإعادة االستقرار  3

 تصويت املجلس بعدم املوافقة عىل طلبات الطعون املقدمة من  46
جاسم السيدة أمل مرعي حسن البيايت بشأن صحة عضوية النائب  •

 .حسني محمد جباره
السيد باسم خزعل خشان بشأن صحة عضوية النائبة رفاه خضري  •

 .جيات
 .السيد محمد فرمان بشان صحة عضوية النائبة سهام عباس عيل •
السيدة شعالن عبد الجبار الكريم بخصوص صحة عضوية النائب  •

 .عيل الصجري

 (93/0/9102) 92ج
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أو من  9102للمدن املحررة لضامن عودة النازحني من احتياطي الطوارئ لسنة 
 .خالل قيام وزارة املالية بإجراء املناقلة لتوفري املبالغ الالزمة

ادة تخصيصات املدن املحررة وتخصيصات تصويت املجلس عىل صيغة القرار  زي 4
 .9102النازحني يف موازنة عام 

 (94/00/9102) 05ج

قرار نيايب مقدم من اللجنتني القانونية والزراعة بخصوص الرضر الــذي لحق  5
بالرثوة السمكية تضمن التزام األمانة العامة ملجلس الوزراء بإصدار التعليامت 

أصحاب املزارع السمكية املجازة أصوليا يف الخاصة بتعويض املترضرين من 
املحافظات التي حصل فيها الرضر، فضال عن التزام الجهات املعنية بالضوابط 

 .والتعليامت الخاصة بإنشاء مزارع األسامك ومحاسبة املخالفني

 (93/09/9102) 99ج

 

 (00)امللحق رقم  مواضيع عامة

 تاريخ الجلسات مواضيع عامة ت
الذي تقدم به النائب حيدر (( الدرجات الخاصة))املجلس موضوع مناقشة  0

الفؤادي مع إصدار رئيس مجلس الوزراء عدد من القرارات الخاصة بإدارة 
املؤسسات بالوكالة خارج إطار صالحياته، مطالبا مجلس النواب بالنظر يف رشعية 

إىل  القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء خالل فرتة تحول الحكومة
 .ترصيف أعامل

 (03/01/9102) 1ج

مناقشة موضوع انتخابات مجالس املحافظات واالقضية بعد تقديم عرض مفصل  9
 .من قبل اللجنة القانونية

 (01/00/9102) 09ج

 (94/00/9102) 05ج (.األمطار والسيول ،عودة النازحني)مناقشة مواضيع عامة  3
تحقيقية بخصوص العقود املربمة يف وزارة مناقشة املجلس موضوع تشكيل لجنة  4

 .نائب 22الكهرباء بناءا عىل الطلب املقدم من النائب عدي عواد و
 (6/09/9102) 01ج

مناقشة املجلس موضوع غرق مخيامت النازحني بحضور ممثلني عن وزارة الهجرة  5
 .واملهجرين ووزارة املوارد املائية والحكومة

 (01/09/9102) 02ج

املجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف بعد  مناقشة 6
 .أحالته من رئاسة املجلس إىل اللجنة القانونية

 (99/09/9102) 90ج

 (93/09/9102) 99ج .مناقشة املجلس انتخابات مجالس املحافظات واالقضية 1
مسالة تخصيص قطع أرايض ملنتسبني وزاريت )مناقشة املجلس موضوع عام حول  2

 (.الداخلية والدفاع
 (01/0/9102) 94ج
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