
ريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت
اسامة عبدالعزيز دمحم النجيفي1403/06/2017للعراق متحدون1 مخيس فرحان علي خنجر3104/03/2017املشروع العريب يف العراق2 سلمان علي حسن اجلميلي7613/6/2017حزب جتمع املستقبل الوطين3 ب اخلربيط5323/5/2017مشروع االرادة الشعبية4 مزهر عبدالكرمي ذ هيبت محد عباس احللبوسي16126/12/2017حزب اهليبة الوطنية5 د العراقي6 طالل خضري عباس الزوبعي5217/5/2017حزب ا امحد عبد محادي املساري4119/4/2017حزب احلق الوطين 7 علي زيد منهل الدايين219/1/2017حزب الغد العراقي8 حازم محيد محد اجلنايب5623/5/2017حزب النداء الوطين9 ابراهيم دمحم سرهيد الشعباين6831/5/2017حركة النهضة الشبابية عز10 سني اجلبوري12315/11/2017احتاد صالح الدين 11 مس  ابراهيم 

اسم رئيس احلزب اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة

11/1/2018حتالف القرار العراقي

اسم رئيس التحالف

أسامة عبد العزيز دمحم النجيفي

ت التحالفاتمكتب املدير العامدائرة شؤون االحزاب والتنظيمات السياسية قاعدة بيا
ريخ تقدمي الطلب اسم التحالف السياسيت

1

سني اجلبوري12315/11/2017احتاد صالح الدين 11 مس  ابراهيم  دمحم علي دمحم متيم9118/7/2017احتاد القوى الوطنية 1 فالح شهاب امحد الفراجي8021/6/2017جتمع التعاون2 صر ديل امحد الكربويل9427/7/2017حزب احلل3 دمحم  عادل مخيس عبد اللطيف احملالوي10113/8/2017االصالة العربية 4 سعدون جوير فرحان الدليمي1203/06/2017حزب وحدة ابناء العراق5
فائق دعبول عبد هللا الشيخ علي11519/9/2017حزب الشعب لالصالح1
دمحم شاكر عيسى الشمري7213/6/2017حركة العراق الوطنية2
شروق توفيق عبد احلميد العباجيي14417/12/2017احلركة املدنية الوطنية3
مأمول عبد الرمحن مجيل السامرائي8418/7/2017حزب االتفاق الوطين العراقي4
خضري موسى جعفر اخلزاعي10215/8/2017حزب دعاة االسالم- تنظيم العراق1 دمحم كاظم فريوز اهلنداوي14112/04/2017حركة النور -االنتفاضة والتغري2 قر كاظم الربيعي 12011/06/2017تيار الوسط3 موفق  سر عبد صخيل دمحم املالكي12515/11/2017حركة البشائر الشبابية 4 دمحم عبد السادة جعاز15726/12/2017كتلة معا للقانون5 سر حمسن غالب املوسوي6025/5/2017احلزب املدين6 محد  ن وتوت19826/12/2017التيار الثقايف الوطين7 علي امحد عد قصي عبد الوهاب عبود السهيل15126/12/2017جتمع أمناء بلد8 كمال علي خضري خلف14312/12/2017تيار والئيون االسالمي9

دمحم ريكان حديد احللبوسي

فائق دعبول عبد هللا الشيخ علي

نوري كامل دمحم حسن املالكي

9/1/2018

20/12/2017

 ائتالف دولة القانون4

االنبار هويتنا2

متدن3

28/12/2017



اسم رئيس احلزبريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة ريخ تقدمي الطلباسم رئيس التحالف اسم التحالف السياسيت
علي كاظم عزيز الرفيعي17626/12/2017التيار االجتماعي الدميقراطي1
رحيم ابو جري معني الساعدي10315/8/2017التجمع من اجل الدميقراطية العراقي2
غسان رابح عطيه العطيه17426/12/2017املبادرة الوطنية - موطين3
فيصل عبد هللا عبد الزبيدي15926/12/2017البصمة الوطنية4
شورش امساعيل عبدهللا6931/5/2017االحتاد الوطين الكورستاين1
مسعود مصطفى دمحم8207/06/2017احلزب الدميقراطي الكوردستاين2
كاوه حممود شاكر15426/12/2017احلزب الشيوعي الكوردستاين - العراق3
ارشد رشاد فتح هللا الصاحلي6231/5/2017اجلبهة الرتكمانية العراقية1
ض مجال امني ساقي6331/5/2017حزب توركمن ايلي2 ر
انور محيد غين جرجس1103/06/2017حزب العدالة الرتكماين3
حسام الدين علي ويل حسني6631/5/2017احلركة القومية الرتكمانية4
عبد الكرمي زينل قادر مصطفى5925/5/2017حزب القرار الرتكماين5

جبهة تركمان كركوك

شريكو دمحم صاحل امحد

11/1/2018

21/12/2017 علي كاظم عزيز الرفيعيالتحالف املدين الدميقراطي5

11/1/2018قائمة السالم الكوردستانية6

ارشد رشاد فتح هللا 
عبد الرزاق الصاحلي 7

عبد الكرمي زينل قادر مصطفى5925/5/2017حزب القرار الرتكماين5
عمر علي حسني حممود13527/11/2017كوران (التغيري)1
بري ومتان ماما اغا16826/12/2017اجلماعة االسالمية الكوردستانية_العراق2 علي 
برهم امحد صاحل برهم صاحل16726/12/2017التحالف من اجل الدميقراطية والعدالة3
هيثم رمضان عبد علي اجلبوري7106/06/2017جتمع الكفاءات واجلماهري1
حسني جواد كاظم الرماحي9908/08/2017حزب الوفاء الوطين العراقي2
سني مزهر عالوي اهلامشي18726/12/2017حتالف قوى االنتفاضة يف العراق3
حسني كاظم كرمي املالكي18526/12/2017جبهة االعتدال الوطين4
سعد عبود امساعيل اجلبوري323/1/2017كتلة دعم الدولة5
امحد رسن مهنا مشكور العماري20527/12/2017دعاة العراق لدعم الدولة6
دمحم سعيد توفيق حيىي النعماين16926/12/2017املؤمتر الوطين العام للكورد الفيليني1
حيدر هشام علي الفيلي13727/11/2017حزب احلوار الفيلي2
قاسم دمحم عبد محادي1619/03/2017حزب الوفاء1
س خضري طه احليايل4409/05/2017حزب سور العراق2
قتيبة ابراهيم تركي اجلبوري17526/12/2017الكتلة العراقية احلرة3
امحد عبد هللا عبد خلف اجلبوري1719/03/2017حزب اجلماهري الوطنية4

ائتالف كفاءات للتغيري9

يوسف دمحم صادق عبد القادر

هيثم رمضان عبد علي اجلبوري

حيدر هشام علي الفيلي

7/1/2018

11/1/2018

االئتالف الفيلي العراقي 1011/1/2018

قاسم دمحم عبد محادي الفهداوي

11/1/2018ليسىت نيشتمان  8

عابرون11



اسم رئيس احلزبريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة ريخ تقدمي الطلباسم رئيس التحالف اسم التحالف السياسيت
بت دمحم سعيد رضا18626/12/2017جبهة انقاذ تركمان العراق1
عادل مخيس عبد اللطيف احملالوي10113/8/2017حزب االصالة العربية 2
سعدون جوير فرحان الدليمي1203/06/2017حزب وحدة ابناء العراق3
صر ديل الكربويل9426/7/2017حزب احلل4 دمحم 
فالح شهاب امحد الفراجي8021/6/2017جتمع التعاون5
قاسم دمحم عبد محادي الفهداوي1619/3/2017حزب الوفاء6
س خضري طه احليايل4409/05/2017حزب سور العراق7
ماجد خلف عليوي مكي النيساين18426/12/2017حزب احلرية والتقدم8
امحد عبد هللا عبد خلف اجلبوري1719/3/2017حزب اجلماهري الوطنية1
قتيبة ابراهيم تركي اجلبوري17526/12/2017الكتلة العراقية احلرة2
وليد نوفان عسكر حممود4305/02/2017جتمع القلعة3
حسن عبد هللا عبادي العاقويل17026/12/2017االستقامة الوطين1

محيد جسام دمحم كسار

11/1/2018امحد عبد هللا عبد اجلبوري

11/1/2018حتالف بغداد 

13

12

ائتالف قلعة اجلماهري الوطنية
حسن عبد هللا عبادي العاقويل17026/12/2017االستقامة الوطين1
قحطان عباس نعمان اجلبوري8818/7/2017حزب الدولة العادلة2
ن عبد الكرمي عمران العزاوي11209/12/2017حركة الشباب للتغيري3 عد
مضر غسان سامي شوكت14617/12/2017حزب الرتقي واالصالح 4
حامت حممود حطاب اجلنايب9225/7/2017حزب التجمع اجلمهوري العراقي5
رائد جاهد فهمي صاحل2604/03/2017احلزب الشيوعي العراقي6
دم يوسف كنا خوشا8918/7/2017احلركة الدميقراطية االشورية ( زوعا )1 يو عمانوئيل خوشا يوخنا بوداخ2904/03/2017احلزب الوطين االشوري2 وضاح مالك كنعان مريز الصديد17126/12/2017جتمع العزة الوطين1 اجمد دمحم طه اجلبوري3919/4/2017امل العراقية املستقلة2 كامل نواف عبود الغريري3304/11/2017العراق هويتنا3 بت دمحم سعيد رضا ال بشار18626/12/2017جبهة انقاذ تركمان العراق1 عادل مخيس عبد اللطيف احملالوي10113/8/2017حزب االصالة العربية 2 سعدون جوير فرحان الدليمي1203/06/2017وحدة ابناء العراق3 صر ديل الكربويل9426/7/2017حزب احلل4 دمحم  قاسم دمحم عبد محادي1619/3/2017حزب الوفاء5 ماجد خلف عليوي مكي النيساين18426/12/2017احلرية والتقدم6 فالح شهاب امحد الفراجي8021/6/2017جتمع التعاون7 دمحم علي دمحم متيم اجلبوري9118/7/2017احتاد القوى الوطنية 8 فائق دعبول عبد هللا الشيخ علي11519/9/2017حزب الشعب لالصالح9

حسن عبد هللا عبادي موسى العاقويل

دم يوسف كنا خوشا يو

11/1/2018

11/1/2018ائتالف الرافدين15
10/1/2018تضامن16

10/1/2018سائرون14

وضاح مالك كنعان الصديد

هاشم الياس سلطان اجلماس نينوى هويتنا 17



اسم رئيس احلزبريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة ريخ تقدمي الطلباسم رئيس التحالف اسم التحالف السياسيت
صر ديل الكربويل9426/7/2017حزب احلل1 دمحم 
قاسم دمحم عبد محادي الفهداوي1619/3/2017حزب الوفاء2
دمحم علي دمحم متيم اجلبوري9118/7/2017احتاد القوى الوطنية 3
ماجد خلف عليوي مكي النيساين18426/12/2017احلرية والتقدم4
فالح شهاب امحد الفراجي8021/6/2017جتمع التعاون5
سعدون جوير فرحان الدليمي1203/06/2017وحدة ابناء العراق6
د هاشم حسني عالوي13322/11/2017حزب الوفاق الوطين العراقي1 ا
جنيد دمحم عبدالكرمي الكسنزاين19926/12/2017جتمع الوحدة العراقية2
فاضل جاسم دمحم الشمري14926/12/2017حزب العراق لالصالح3
حامد عبيد مطلك الصبيحي12715/11/2017حزب احلوار والتغيري4
عبدالكرمي علي عبطان اجلبوري12415/11/2017حزب اخليار العريب5
فارس خملف خلف الدليمي18226/12/2017جبهة الوحدة الوطنية6

11/1/2018 صالح مزاحم درويش عامر ىل التحدي د 18

فارس خملف خلف الدليمي18226/12/2017جبهة الوحدة الوطنية6
ضة جيل7 اكرم عبد خملف العساف7921/6/2017جتمع 
حيىي امحد فرج العيثاوي14212/04/2017وطين اوال8
مجال عبدالوهاب مخيس الضاري17926/12/2017املشروع الوطين العراقي9
صائب فنر عبداجلبار اجلنايب13427/11/2017حزب العروبيون10
صاحل دمحم مطلك احملمدي2804/03/2017اجلبهة العراقية للحوار الوطين11
سليم عبدهللا امحد اجلبوري1819/3/2017التجمع املدين لالصالح (عمل)12
كرمي عفتان امحد اجلميلي3204/03/2017حركة العمل والوفاء13
مثىن عبد الصمد دمحم السامرائي4205/02/2017حزب املسار املدين14
كامل كرمي عباس الدليمي10422/8/2017حزب التصحيح الوطين (تصحيح)15
عويد علي خضري اجلحيشي17226/12/2017جبهة النهضة واالصالح العراقية16
ن حسن اجلبوري11711/06/2017تيار السلم املدين17 عادل عد
وضاح حسن زيدان اللهييب18326/12/2017التقدم املدين احلر18
عبدهللا عطاهللا امحد اجلغيفي4916/5/2017احرار الفرات19
دمحماقبال عمر حممود الصيديل6731/5/2017جتمع السالم الدميقراطي20
امحد مجيل عباس السامرائي19526/12/2017معاهدون21
وصفي عاصي حسني العبيدي15826/12/2017ب العرب22

11/1/2018 د هاشم حسني عالوي19 ا ائتالف الوطنية



اسم رئيس احلزبريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة ريخ تقدمي الطلباسم رئيس التحالف اسم التحالف السياسيت
امحد عبد محادي املساري4119/4/2017حزب احلق الوطين 1
صر ديل امحد الكربويل9426/7/2017حزب احلل2 دمحم 
دمحم علي دمحم متيم اجلبوري9118/7/2017احتاد القوى الوطنية 3
امحد عبدهللا عبد خلف اجلبوري1719/3/2017حزب اجلماهري الوطنية4
عادل مخيس عبد اللطيف احملالوي10113/8/2017حزب االصالة العربية 5
مخيس فرحان علي خنجر الدليمي3104/03/2017املشروع العريب يف العراق6
اسامة عبد العزيز دمحم النجيفي1403/06/2017حزب للعراق متحدون7
دمحم علي دمحم متيم اجلبوري9118/7/2017احتاد القوى الوطنية 1
صر ديل الكربويل9425/7/2017حزب احلل2 دمحم 
عادل مخيس عبد اللطيف احملالوي10113/8/2017حزب االصالة العربية 3
بت دمحم سعيد رضا ال بشار18626/12/2017جبهة انقاذ تركمان العراق4

راكان سعيد علي 

10/1/2018شعالن عبد اجلبار علي كرمي

10/1/2018 التحالف العريب يف كركوك20

بت دمحم سعيد رضا ال بشار18626/12/2017جبهة انقاذ تركمان العراق4حتالف صالح الدين هويتنا21
قاسم دمحم عبد الفهداوي1619/3/2017حزب الوفاء5
سعدون جوير فرحان الدليمي1203/06/2017وحدة ابناء العراق6
فالح شهاب امحد الفراجي8021/6/2017جتمع التعاون7
ماجد خلف عليوي مكي النيساين18426/12/2017احلرية والتقدم8
قر كاظم الربيعي 12011/06/2017تيار الوسط1 موفق 
سر عبد صخيل دمحم املالكي12515/11/2017حركة البشائر الشبابية2
دمحم كاظم فريوز اهلنداوي14112/04/2017حركة النور _ االنتفاضة والتغيري3
ابلحد افرامي ساوا حنا7313/6/2017االحتاد الدميقراطي الكلداين1
لس القومي الكلداين2 جنان جبار بو شابو11811/06/2017ا
فؤاد فليح حسن الربيعي4605/09/2017جتمع االمل 1
دمحم روضان سلمان احلمريي16226/12/2017كفاءات مدنية2
ض مجال امني كهيه6331/5/2017حزب توركمن ايلي3 ر
شروق توفيق عبد احلميد العباجيي14417/12/2017احلركة املدنية الوطنية1
دمحم شاكر عيسى الشمري7213/6/2017حركة العراق الوطنية2
فائق دعبول عبد هللا الشيخ علي11519/9/2017حزب الشعب لالصالح3

فؤاد فليح حسن الربيعي

شعالن عبد اجلبار علي كرمي

ابلحد افرامي ساوا حنا

صبيح حبيب يسر اهلاليل

10/1/2018

28/12/2017 هاين حيدر امحد صاحل الشاقويلموصليون

حتالف صالح الدين هويتنا21

22

10/1/2018ائتـــــــالف الكلدان23

253/1/2018

حتالف البديل 244/1/2018

حتالف البصرة املستقل



اسم رئيس احلزبريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة ريخ تقدمي الطلباسم رئيس التحالف اسم التحالف السياسيت
هادي فرحان عبدهللا العامري712/2/2017منظمة بدر1
امحد جاسم صابر االسدي2322/3/2017احلركة االسالمية يف العراق2
مرتضى علي محود الساعدي2019/3/2017حركة الصدق والعطاء3
خضري عباس ثويين االمارة8518/7/2017حزب الطليعة االسالمي4
حسن راضي كاظم الساري13020/11/2017حركة اجلهاد والبناء5
مهدي علي جابر املكصوصي7721/6/2017كتلة منتصرون6
ن فيحان موسى الدليمي1166/11/2017حركة الصادقون7 عد
سني اجلزائري479/5/2017التجمع الشعيب املستقل8 فالح حسن 
دمحم صاحب خلف الدراجي20326/12/2017حزب املهنيني لالعمار9
رحيم صيهود الزم الدراجي16426/12/2017جتمع كفى صرخة للتغيري10
ابراهيم دمحم علي حبر العلوم16026/12/2017جتمع عراق املستقبل11

هادي فرحان عبدهللا العامري حتالف الفتح 267/1/2018
ابراهيم دمحم علي حبر العلوم16026/12/2017جتمع عراق املستقبل11
عامر حسني جاسم الفايز968/8/2017جتمع العدالة والوحدة12
اسكندر جواد حسن وتوت7521/6/2017كتلة الوفاء والتغيري13
سامل حمسن فرحان البهاديل8318/7/2017حزب هللا العراق14
لس االعلى االسالمي العراقي15 يد الربيعي96/3/2017ا قر عبدا مهام 
دمحم جاسم حمسن االسدي15526/12/2017منظمة العمل االسالمي العراقية16
سر مطهر املوسوي459/5/2017حركة ١٥ شعبان االسالمية17 رزاق 
حنني حممود امحد القدو12920/11/2017جتمع الشبك الدميقراطي18
نواف سعود زيد اجلر6125/5/2017كتلة عراق النهضة والسالم1 عبد احلسني عزيز امحد املوسوي430/1/2017حزب الفضيلة االسالمي2 حسني ابراهيم صاحل الشهرستاين 3511/4/2017كتلة مستقلون3 طورهان مظهر حسن املفيت5725/5/2017حزب احلق املدين الرتكماين4 جاسم دمحم جعفر البيايت15326/12/2017االحتاد االسالمي لرتكمان العراق5 عادل عبد السالم محد الصميدعي303/4/2017جتمع تنمية6 حسام حسون كاظم الربيعي16526/12/2017كتلة النصر واالصالح7 دمحم حسن عطية اجلبوري13220/11/2017كتلة االستقرار8 ابراهيم عبد الكرمي محزة االشيقر9018/7/2017تيار االصالح الوطين9 بدر حممود فحل اجلبوري2222/3/2017جتمع مقتدرون للسلم والبناء10



اسم رئيس احلزبريخ االجازةرقم االجازةاسم احلزب السياسيت اجازة احلزب السياسياالحزاب املتحالفة ريخ تقدمي الطلباسم رئيس التحالف اسم التحالف السياسيت
عبد الرحيم جاسم دمحم الشمري13627/11/2017حزب الثبات العراقي11 ن عبد خضري الزريف12615/11/2017حركة الوفاء العراقية12 عد اراس حبيب دمحم الرمحاين5523/5/2017املؤمتر الوطين العراقي13 عبد الرمحن حسن خالد اللويزي12215/11/2017كلنا العراق14 طالب عبد الوهاب حسني الساعدي  136/3/2017االنتفاضة الشعبانية املباركة/االمانة العامة15 كرمي عبد الرضا مهدي العلياوي489/5/2017تيار العدالة والنهوض16 توفيق محود شنان الياسري9325/7/2017حركة انتفاضيون / جملس االمناء17 فاحل فيصل فهد فياض16626/12/2017حركة عطاء18 نوار سعد حممود املال15626/12/2017جتمع صوت اجلماهري19 رافع عبد الكرمي خملف الفهداوي13120/11/2017جتمع اخيار العراق20 عمار عبد العزيز حمسن احلكيم10013/8/2017تيار احلكمة الوطين21 ن برهان حممود اجلحيشي 1919/3/2017حزب التطور العراقي22 عد مهند نعمه كاين الزيرجاوي5116/5/2017جتمع ثوار االنتفاضة 23 عماد مجيل دمحم حميسن الغزايل8618/7/2017تيار الشهيد االول24 عامر علي حسني املرشدي 612/2/2017جتمع العراق اجلديد25
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عامر علي حسني املرشدي 612/2/2017جتمع العراق اجلديد25 عبد الواحد حسن سيالن احلسيين13827/11/2017تيار االبرار الوطين26 سعدي انعيم ثجيل عباس الكعيب988/8/2017التيار الوطين العشائري يف العراق27
عبد احلافظ موسى جعفر احلسيين978/8/2017كتلة درع العراق28
دمحم محيد هاشم املوسوي19126/12/2017امل الرافدين29


