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 لمقدمةا

  عن أداء مجلس النواب للدورة 
  تقريره النهاب 

 
بعد ان أنجز فريق عمل المرصد النياب   العراق

يعية الثالثة )   مجلس النواب والكتل  ( وأطلقه2018-2014التشر
 
للجميع السيما هيئة الرئاسة ق

فضال عن وسائل اإلعالم والجهات األخرى المستفيدة منه ، بذلك يكون واألحزاب الممثلة فيه 

 فريق المرصد قد أنىه رصده وتوثيقه لتلك الدورة ، يعود ليستمر مع الدورة االنتخابية الرابعة

يعية األوىل للدورة االنتخابية الرابعة  للمدة  ن مليوثق ويرصد األداء ويطلق تقرير السنة التشر

لمقاعد بي   الكتل المتنافسة، ،الذي يتضمن نتائج االنتخابات وتوزي    ع ا 30/7/2019 -3/9/2018

لمان ونائبيه ورئيس  ثم الجلسة األوىل وما دار فيها وما تال ذلك من تطورات اختيار رئيس الب 

 الجمهورية فضال عن التصويت عىل منح الثقة للحكومة

  تن
 أداء مجلس النواب المهام الت 

ً
ن ع( من الدستور فضال 61ص عليها المادة )يتضمن التقرير أيضا

حا   أنجاز مقب 
 
، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها ق   يوجبها عليه نظامه الداخىل 

ت المهام الت 

 ومشاري    ع القواني   وأحالتها إىل هيئة الرئاسة. 

إن فريق عمل المرصد يؤكد، من خالل اعتماده عىل تصميم برنامج إدخال خاص لمعطيات العمل 

  تقع 
  نسبة األخطاء الت 

 
 تالق

ً
  جلسات المجلس، عىل دقة وحيادية المخرجات محاوال

 
المنجزة ق

  حال تفري    غ البيانات وكذلك بالنسبة للمخططات البيانية. وقد انش
 
  حال اإلدخال اليدوي أو ق

 
 أ ق

  يقدمها: 
 المرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء عىل المعطيات الت 

  مؤسسة  
 
  المخولون بدخول جلسات المجلس ممن تم تدريبهم ق

 
راصدوا المرصد النياب   العراق

 مدارك. 

  مجلس النواب.  
 
لمانية ق  الدائرة الب 

  مجلس النواب.  
 
 الدائرة اإلعالمية ق

  للمجلس.  
وب   الموقع االلكب 

 ل المباشر مع لجان المجلس. االتصا 

 وسائل اإلعالم.  

  تم
  أداء المجلس بناء عىل قاعدة البيانات الت 

 
اكم ق   بعض بياناته عىل الب 

 
ها إنشائ اعتمد التقرير ق

  األداء بي   كل شهر عىل حده وبي   كل 
 
خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق ق

 . ثالثة شهور عىل حده
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يعية الرابعةالعملية   االنتخابية للدورة التشر

: انتخابات مجلس النواب
ً
 أوال

(  
 
  12/5/2018ق

 
  العراق النتخاب أعضاء مجلس النواب العراق

 
يعية ق ( أجريت االنتخابات التشر

يعية الرابعة وقد شارك فيها )   دورته التشر
 
( مرشحا من النساء والرجال موزعي   7014الجديد ق

  تحالفات، ببينما دخل )143نها )( حزبا من بي204عىل )
 
( حزبا 61( حزبا كانت منضوية ق

 االنتخابات بشكل منفرد. 

  أعلنتها المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  بتاري    خ )
ن ع( 19/5/2018وقد أفرزت النتائج الت 

( مقعدا، فيما 48( مقعدا ويليه تحالف الفتح الذي حصل عىل )54حصول تحالف سائرون عىل )

 ( مقعدا. 42ل تحالف النرص عىل )حص

 

 

  حصلت عىل أكبر عدد من المقاعد فقد جاء الحزب الديمقراط  
أما عىل مستوى األحزاب الت 

  أوال إذ حصل عىل )
 ( مقعدا. 19مة ثانيا إذ حصل عىل )( مقعدا، ثم تيار الحك25الكردستاب 

 

 

54

42

48
سائرون

تحالف النصر

تحالف الفتح

25

19
الحزب الديمقراطي الكردستاني

تيار الحكمة
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: مخاض ما بعد اعالن النتائج
ً
 ثانيا

اضات والطعون: ١  . االعب 

اضات و  بعد إعالن النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات حصلت موجة من االعب 

الطعون حول نتائج االنتخابات، إذ رصح الكثب  من قادة الكتل السياسية إن نتائج االنتخابات 

ت مجموعة من مقاطع الفيديو عىل مواقع التواصل االجتماع  تكشف عن  مزورة، كما وانتشر

  بعض النتائج عب  استمارات المفوضية، األمر الذي أثار الرأي العام وتسبب عمل
 
يات تالعب ق

بموجة من التظاهرات اجتاحت بعض مناطق محافظة كركوك تندد بنتائج االنتخابات وتطالب 

 بإعادة العد والفرز يدويا. 

اع٢  . إلغاء محطات االقب 

اضات أكدت المفوضية ال   إثر موجة الشكاوى واالعب 
 
ة لالنتخابات ق

َّ
 31/5/2018عليا المستلق

اع بعد ثبوت ارتكابها مخالفات. إضافة إىل إلغاءها )1021إنها ألغت ) ( محطة 411( محطة اقب 

اع من مجموع محطات مخيمات النازحي   البالغ عددها )
  490اقب 

(. كما أدت االحتجاجات الت 

  محافظة كركوك إىل إلغاء )
 
وط ( محطة انتخابي493حدثت ق ة من محطات التصويت المشر

 (. 500البالغ عددها )

 . الجلسة االستثنائية لمجلس النواب٣

  السادس من حزيران 
 
، المنتهية واليته 2018ق  

 
، جلسة استثنائية 1عقد مجلس النواب العراق

( لسنة 45ثالث كان قد أجراه عىل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ) صوت فيها عىل تعديل

وقد تضمن التعديل إجراء عملية العد والفرز اليدوي عىل نسبة من مجموع محطات  2013

اف مجموعة من القضاة يعينون من مجلس القضاء األعىل.  اع وأن يتم العد بإشر  االقب 

 . إجراءات القضاة المنتدبي   ٤

  األول من تموز أجريت عملي
 
، وقد أوىص بعدها القضاة المنتدبون 2018ة العد والفرز اليدوي ق

بعزل مدراء مكاتب انتخابات: )صالح الدين، األردن، تركيا، كركوك، االنبار( بدعوى ارتكابهم 

، وقد صادقت حكومة  منهم  مخالفات وتالعب وفساد ماىل 
ً
العبادي عىل توصياتهم وإحالت عددا

 إىل القضاء. 

  السادس من آب 
 
أنهت مفوضية االنتخابات عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز  2018ق

  عموم محافظات العراق وانتخابات 
 
والمحطات االنتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون ق

الخارج، مؤكدة عدم اجراءها عمليات العد والفرز اليدوي لمكتب انتخابات بغداد/ الرصافة بسبب 

  تحتوي عىل الحري
ق الذي تعرضت له مخازن مكتب الرصافة التابع لمفوضية االنتخابات، والت 

اع البالغة  ي، وأجهزة تشي    ع النتائج فضال عن صناديق االقب  أجهزة التسجيل والتحقق البايومب 

                                                           
 .عدمها من العملية هذه بجواز يتعلق قانويا لغطا   تشريع بعملية واليته المنتهية النواب مجلس قيام عملية اثارت 1
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. مما يتعذر معه إجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي وفقا إلحكام قانون التعديل882)
ً
 ( صندوقا

  رقم )
 
  الفقرة ثانيا منه  2013( لسنة 45الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراق

 
المعدل ق

اع وقرار المحكمة االتحادية بالعدد    أوجبت مطابقة الباركود مع أوراق االقب 
 / 102/  104 / 99والت 

  
 
ز اليدوي ولذلك تم إصدار قرار بعدم إجراء عمليات العد والفر  21/6/2018اتحادية/إعالم ق

 لمراكز ومحطات بغداد/ الرصافة. 

 . نتائج العد والفرز اليدوي٥

( مرشحا فقط من مجموع المرشحي   الذين 24أسفرت نتائج االنتخابات عن تطابق أصوات )

  جدول رقم )
 
(، أما عمليات استبدال 1شملتهم عمليات العد والفرز اليدوي وكما موضح ق

  جدول رقم ) ( مرشحا وكما 11المرشحي   فقد شملت )
 
( حيث تم استبدالهم مع 2موضح ق

مرشحي   آخرين من المحافظة نفسها والكيان أو االئتالف، وأيضا صعود المرشح )محمد صاحب 

( المرشح عن الفتح بدال عن المرشح )محمود حسي   مطلك( المرشح عن تحالف بغداد  الدراج  

  ليصبح مجموع مقاعده بسبب مؤشر سانت ليغو، أي حصول تحالف الفتح عىل مقعد إضا
 
ق

 (مقعد، وخسارة تحالف بغداد مقعدا ليصبح ثالث مقاعد فقط. 48)

(1جدول رقم )  
وب   ( )أسماء الفائزين الذين تطابقت أصواتهم بي   العد والفرز اليدوي وااللكب 

     

 دهوك 917 يوخنا بوداخعمانوئيل خوشابه  ائتالف الرافدين 1

 البرصة 2889 ثورة جواد كاظم حمادي ائتالف النرص 2

 بغداد 7389 زياد طارق عبدهللا حمد ائتالف الوطنية 3

 ذي قار 7585 زينب وحيد سلمان عىل   ائتالف دولة القانون 4

 البرصة 1750 صفاء  مسلم  بندر  سلمان ائتالف دولة القانون 5

   القانونائتالف دولة  6
 البرصة 8726 عبد السالم عبد المحسن  عرمش تق 

 بغداد 3467 عىل  جبار مؤنس جابر ائتالف دولة القانون 7

 واسط 7693 عباس يابر عويد سايح ائتالف كفاءات للتغيب   8

 البرصة 1646 انتصار حسن يوسف حسن تحالف الفتح 9

 واسط 11372 سعد حسي   هاشم حسن تحالف الفتح 10

 ذي قار 12152 عبداالمب  حسن عىل  تعبان تحالف الفتح 11

 البرصة 10153 محمد كامل حنون ابوالهيل تحالف الفتح 12

 البرصة 1586 ميثاق ابراهيم فيصل مشتت تحالف الفتح 13

14   
 البرصة 1545 زهرة  حمزة  عىل   حسن تيار الحكمة الوطت 

15   
  حسي    تيار الحكمة الوطت 

 
 واسط 1544 سعدية عبدهللا عوق

 نينوى 4698 حسن خلف علو حميد حزب الجماهب  الوطنية 16

 البرصة 5425 اسعد  عبدالسادة جاسم  عبود سائرون 17
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 واسط 2353 ايناس ناج   كاظم ابراهيم سائرون 18

 بغداد 18386 جواد عبدالكاظم محمد عباس سائرون 19

 بغداد 3716 شيماء عىل  حسي   حسن سائرون 20

 البرصة 2738 نجاح  محيسن شياع  محمد سائرون 21

  سلوم   سائرون 22
 النجف 3891 والء رحيم حسي  

 نينوى 7668 محمداقبال عمر محمود عبدهللا نينوى هويتنا 23

24   
 ذي قار 5126 اسعد ياسي   صباح بارح تيار الحكمة الوطت 

 

 

 إجراء العد والفرز اليدوي(( )أسماء الفائزين الذين تم استبدالهم بعد 2جدول رقم )

 األصوات اسم النائب المستبدل المحافظة األصوات اسم النائب البديل الكيان /االئتالف ت

 4414 ستار جبار عباس  ذي قار 3415 أجيال كريم سلمان  تيار الحكمة  1

  روس  بغداد 3181 نشين فاضل رحم  سائرون 2
 6629 ازاد حميد شق 

 4491 وسن عبد الحسي    ذي قار 7410 حمد هللا مزهر جول  سائرون 3

 3926 فاروق هالل جمعة  البرصة 13207 مزاحم مصطق   ائتالف النرص 4

 1971 زينب عبد الحميد  االنبار 6416 فالح يونس حسن  االنبار هويتنا 5

 3704 نوري  غافل حمادي  االنبار 2173 ابتسام محمد درب  عابرون 6

الحزب  7
الديمقراط  
  
 الكوردستاب 

 4378 عمر خدر خدر محمد السليمانية 5181 دانا محمد جزاء عىل  

الحزب  8
الديمقراط  
  
 الكوردستاب 

صفوان بشب  يونس 
 محمد

 2276 خالدة خليل  رشو سمو نينوى 5663

سميعة محمد خليفة  ائتالف الوطنية 9
 الغالب

غادة محمد نوري  االنبار 1255
 عبدالرزاق

1729 

 5339 حسن خضب  عباس  بغداد 5588 يحت  احمد فرج  ائتالف الوطنية 10

حزب الجماهب   11
 الوطنية

محمد فرمان شاهر  نينوى 2252 سهام عباس عىل  حمادة
 سلمان

3975 

 5269 محمود حسي   مطلك  بغداد 6439 محمد صاحب خلف تحالف الفتح 12

 

  مجموع 
 
  االنتخابات قد طالها التغيب  ق

 
كت ق   اشب 

  أن جميع الكيانات واألحزاب الت 
وهذا يعت 

  أعلنتها المفوضية وبي   نتائج العد والفرز اليدوي للقضاة 
ونية الت  األصوات ما بي   النتائج االلكب 

  الملحقات، بالذات الجدول رقم )
 
  األصوات ( والذي يبي   الفروقا12المنتدبي   وكما مبي   ق

 
ت ق

 ( الذي يبي   الفروقات لألحزاب. 13للتحالفات والجدول رقم )



 8 

: خريطة توزع األصوات وبعض تفاصيل التمثيل
ً
 ثانيا

  فاز فيها )
ة فيما يتعلق بعدد األصو 329أفرزت نتائج االنتخابات الت  ات ( نائبا عن تفاوتات كبب 

  حرص 
ائح وغب  ذلك من البيانات الت    جداول ونسب تمثيل الشر

 
فريق المرصد عىل وضعها ق

ائح الناخبي   ومدى االختالف الذي حققه بعض  تكشف للمهتم بعض مالمح خريطة توزي    ع شر

لوها. 
َّ
  مث

 المرشحي   بحسب المناطق الت 

  التشكيلة الجديدة وصلت إىل )
 
( نائبا أي ما 215فقد وجد المرصد أن نسبة األعضاء الجدد ق

  المجلس بنسبة تصل
%( ، أما األعضاء الذين فازوا لدورتي   انتخابيتي   فقد  65اىل ) يساوي ثلتر

 أي بنسبة )70كان عددهم )
ً
( 31%(، فيما بلغ عدد الذين فازوا لثالث دورات انتخابية )21( نائبا

خبوا ألرب  ع دورات4%(، أما نسبة ال )10أي بنسبة )
ُ
لت األعضاء الذين انت

َّ
 %( المتبقية فقد مث

 ( عضوا. 13ددهم )خابية متتالية وعانت

 

يعية الثالثة فقد تبي   لفريق المرصد ان عدد النواب الذين تقل أع مارهم وبالمقارنة مع الدورة التشر

  الدورة الرابع20( سنة أصبح الضعف تقريبا إذ كانوا )40عن )
 
  الدورة الثالثة أما ق

 
ة فقد ( عضوا ق

  أعمار النواب ال47صار عددهم )
 
ذين يبلغون الستي   عاما فما فوق إذ  ( عضوا فضال عن تناقص ق

  الدورة الثالثة أكبر من )
 
  الدورة الرابعة فقد أصبح عددهم )70كان عددهم ق

 
 (34( عضوا أما ق

  المخطط أدناه: 
 
 عضوا كما ق

 

215

70

31 13

عضو جديد

دورتين 

ثالث دورات

اربع دورات

47

152

96

34

40اقل من  49إلى 40من  59إلى 50من  فما فوق60من 
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  حصل 
  عدد األصوات الت 

 
كما تبي   لفريق المرصد أن نتائج االنتخابات أسفرت عن تفاوت كبب  ق

ة النواب من الرجال ممن حصلوا عىل أعىل عدد 3ح الجدول رقم )عليها الفائزون ويوض ( أكبر عشر

لها: 
َّ
  مث

  المحافظة الت 
 
 من األصوات كل ق

 (3جدول رقم )

مجموع  اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت

أصوات 

 المرشح

 محافظة

 بغداد 102128 نوري  كامل محمد حسن ائتالف دولة القانون 1

2 
 ائتالف النرص

متعب ياسي    خالد 

 نينوى 72690 حسن

3 
)  كوران )التغيب 

يوسف محمد صادق 

 السليمانية 70933 عبدالقادر

4   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

ريبوار طه مصطق  

 كركوك 63721 احمد

5 
 تحالف الفتح

هادي فرحان عبد هللا 

 بغداد 63568 حمد

6 
 ائتالف النرص

حيدر جواد كاظم 

 بغداد 59710 العبادي

7   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

ان محمد عباس  مب 

 السليمانية 55985 حسن

8 
 حراك الجيل الجديد

رابون توفيق معروف 

 اربيل 44470 خرص  

9 
 االنبار هويتنا

محمد  ريكان حديد 

 االنبار 41432 عىل  

1

 جبهة تركمان كركوك 0

ارشد رشاد فتح هللا 

 كركوك 38899 عبدالرزاق

 

  حصلن عىل أكبر عدد من األصوات فقد تم ترتيبهن تنازليا وبحسأما فيما يتعلق 
ب بالنساء اللواب 

  الجدول رقم )
 
  رشحن فيها وكما مبي   ق

 . (4المحافظات الت 
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 (4جدول رقم )

اسم االئتالف/  ت

 الحزب

اسم 

 المرشح

مجموع 

 األصوات 

 محافظة

ماجدة   سائرون 1

عبداللطيف 

 محمد عىل  

 بغداد 55184

  االتحاد  2
الوطت 

  
 الكوردستاب 

جوان 

احسان 

 فوزي رشيد

 السليمانية 28157

3   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

بليسه 

عبدالجبار 

 فرمان عىل  

 السليمانية 26941

4   
 
ناهدة زيد  تحالف القرار العراق

 منهل مانع

 دياىل 25474

الحزب الديمقراط   5

  
 الكوردستاب 

هدار زبب  

عبدهللا 

 سليم

 اربيل 22261

الحزب الديمقراط   6

  
 الكوردستاب 

ي  فيان صب 

عبد الخالق 

 عبد القادر

 دهوك 21479

7   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

اره زو 

محمود 

خدر 

 محمود

 السليمانية 18608

الحزب الديمقراط   8

  
 الكوردستاب 

وصفية 

محمد 

 شيخو مراد

 دهوك 18101

الحزب الديمقراط   9

  
 الكوردستاب 

داليا فرهاد 

حاج   

 محمد

 دهوك 15203

الحزب الديمقراط   10

  
 الكوردستاب 

ميادة 

محمد 

اسماعيل 

 اربيل 14979
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 صالح

ومقارنة بالبيانات السابقة فقد رتب فريق المرصد الفائزون والفائزات ممن حصلوا عىل اقل 

  الجدولي   )
 
 (. 6، 5األصوات مرتبة بحسب المحافظات وكما مبي   ق

  حصلت عليها الفائزات بحسب المحافظات( يبي   اقل 5جدول رقم )
 األصوات الت 

مجموع  اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت

 األصوات 

 محافظة

1   
انسجام  عبدالزهرة جواد  تيار الحكمة الوطت 

 عىل  

 بغداد 1533

 عىل   ائتالف النرص 2
صالح  1320 كفاء فرحان حسي  

 الدين

3   
 
 نينوى 1178 حسن هدى جارهللا داؤد  تحالف القرار العراق

 بغداد 943 علية فالح  عويد رشيد بيارق الخب   4

5   
 
خالدة ابراهيم خليل  تحالف القرار العراق

 عبدالرحمن

صالح  621

 الدين

 

  االنتخابات من الرجال6جدول رقم )ويوضح ال
 
  حصل عليها الفائزون ق

 ( اقل االصوات الت 

االئتالف/  اسم ت

 الحزب

مجموع  اسم المرشح

 األصوات 

 محافظة

   االتحاد  1
الوطت 

  
 الكوردستاب 

حسي   حسن نرمو 

 نينوى 2819 درويش

2 

 حركة بابليون

برهان الدين اسحق 

 بغداد 941 ابراهيم الياس

3 
 -قص  عباس )شبك  

 933 قص  عباس محمد حسي    مستقل(

 نينوى

 

4 

 ائتالف الرافدين

عمانوئيل خوشابه يوخنا 

 دهوك 917 بوداخ

مازن عبدالمنعم )ابو  5

 حيدر(

مازن عبدالمنعم جمعه 

 واسط 430 رجب
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: انتخاب رئيس المجلس ونائبيهثالث
ً
 ا

  يوم   2022 -2018بعد إعالن المحكمة االتحادية عن مصادقتها عىل نتائج انتخابات 
 
آب  19ق

 بالمادة )2018
ً
اما معصوم إىل عقد ، دعا رئيس الجمهورية فؤاد 2رابعا( من الدستور / 73، والب  

( اكب  األعضاء  3/9/2018الجلسة األوىل، حيث عقدت بتاري    خ   
برئاسة النائب )محمد عىل  الزيت 

شيح لرئيس المجلس ونائبيه. االمر الذي اسفر عن تقدم عدد من  سنا والذي فتح بدوره باب الب 

، احم لمان وهم: )محمد تميم، طالل الزوبع  شح لمنصب رئيس الب  د الجبوري، النواب إىل الب 

(. وبعد إجراء  ، رعد الدهلك   
، محمد الخالدي، خالد العبيدي، أسامة النجيق  محمد الحلبوس 

اع الشي أعلن السيد رئيس السن عن انتخاب النائب محمد الحلبوس  رئيسا للمجلس  عملية االقب 

( 89( صوتا وحصول النائب خالد العبيدي عىل )298( صوتا من أصل )169بعد حصوله عىل )

  عىل )
 والنائب محمد الخالدي عىل )19صوتا فيما حصل أسامة النجيق 

ً
( أصوات 4( صوتا

، فضال عن تسجيل  بطاقة فارغة  12وصوت واحد لكل من النائبي   طالل الزوبع  ورعد الدهلك 

 .بطاقات باطلة 3و

 

بعدها قدم السيد رئيس السن كل من النائب حسن كريم الكعت   والنائبة علية 

كمرشحي   لمنصب النائب األول لرئيس مجلس النواب، وحاز النائب حسن كريم عىل  ويدع فالح

( نائبا مصوتا ليصبح نائبا أول لرئيس 281( صوت من أصل )210ثقة المجلس بحصوله عىل )

 ( باطلة. 5( بطاقة فارغة و)35( صوتا للنائبة علية فالح، فضال عن )33مجلس النواب مقابل )

                                                           
 على المصادقة تاريخ من يوما   عشر   خمسة خالل جمهوري، بمرسوم   لالنعقاد النواب مجلس الجمهورية رئيس يدعو): رابعا   ٧٣ المادة نص 2

 (آنفا   ةالمذكور المدة من كثرأل التمديد يجوز وال ونائبيه، المجلس رئيس النتخاب سنا   األعضاء أكبر برئاسة الجلسة وتعقد العامة، االنتخابات نتائج

169

89

19
4 1 1 12

3

محمد 
الحلبوسي

خالد العبيدي يأسامة النجيف محمد الخالدي طالل الزوبعي رعد الدهلكي ةبطاقات فارغ ةبطاقات باطل
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لمان 16/9/2018النواب مفتوحة لغاية يوم ) استمرت جلسة مجلس ( اذ التأم شمل أعضاء الب 

  لرئيس المجلس وأعلن السيد رئيس السن عن ترشح النائبي   بشب  
لغرض انتخاب النائب الثاب 

  الجولة األوىل 
 
خليل توفيق واحمد حمه رشيد للمنصب بعد حصولهما عىل أعىل األصوات ق

نية عن فوز النائب بشب  خليل الحداد بثقة المجلس بعد للتصويت. ثم تمخضت الجولة الثا

( 53( صوتا، ليصبح نائبا لرئيس مجلس النواب مقابل )282( صوتا من أصل )185حصوله عىل )

 ورقة باطلة.  28ورقة فارغة و 16صوتا للنائب احمد حمه رشيد، فضال عن تسجيل 

: انتخاب رئيس الجمهورية 
ً
 رابعا

  جلسة يوم )بعد اكتمال عملية انتخا
 
  لرئيس المجلس ق

( أعلن رئيس 16/9/2018ب النائب الثاب 

 للمادة 
ً
شح لمنصب رئيس الجمهورية ، تطبيقا مجلس النواب محمد الحلبوس  عن فتح باب الب 

( من الدستور 70)
ً
( ضمن 27/9/2018. وبعد أن استئناف مجلس النواب جلسته بتاري    خ )3أوال

  مدة ال الجلسة المفتوحة أوضح الحلبوس  
 
بأن عىل مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية ق

  الوقت ذاته عن إن العدد الكىل  30تتجاوز ال )
 
( يوما من تأري    خ عقد الجلسة األوىل، معلنا ق

ا إىل أن )31للمتقدمي   لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ ) ( مرشحي   من 7( متقدما، مشب 

وط الالزمة فيما ل ة السياسية، فضال عن 14م ُيقدم )المتقدمي   استوفوا الشر ( منهم ما يثبت الخب 

 ( متقدمي   وانسحاب متقدم واحد. 9استبعاد )

(، عىل إثر ذلك تقدم 30( متقدما لمنصب رئيس الجمهورية من أصل )23ومن ثم قبول ترشيح )

، عبد اللطيف محمد رشيد، سليم همزة( بطلبا زنج   ت منهم السادة: )عبد الكريم عبطان، عمر الب 

شح مما يخفض العدد إىل )  ( مرشحا. 19االنسحاب من الب 

  الجلسة الرابعة المنعقدة بتاري    خ )
 
( حيث  2/10/2018أجريت عملية انتخاب رئيس الجمهورية ق

  التصويت الشي )
 
( نائبا. وبعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي 302كان عدد النواب المشاركي   ق

اع حصل السيد بر  ( صوتا 89( صوتا والسيد فؤاد حسي   عىل )165هم صالح عىل )لصندوق االقب 

( أصوات. فيما 4( صوتا والسيد عباس محمد نوري عىل )18والسيدة شوة عبد الواحد عىل )

حصل كل من السيدين؛ نوار سعد المال ومنقذ عبد اللطيف الصفار عىل صوتي   لكل منهما والسيد 

 ( أوراق فارغة. 8( ورقة باطلة و)13جيل )ثائر غانم عىل صوت واحد فقط فيما تم تس
                                                           

 .(أعضائه عدد ثلثي بأغلبية للجمهورية، رئيسا   المرشحين بين من النواب مجلس ينتخب) (:اوال   70) المادة 3

210

33 35
5

0

50

100

150

200

250

حسن الكعبي علية فالح  بطاقات فارغة بطاقات باطلة
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  تؤهله الفوز برئاسة الجمهورية 
  اصوات المجلس الت 

وألن أيا من المرشحي   لم يحصل عىل ثلتر

 
ً
  الجولة الثانية تطبيقا

 
أعلن الحلبوس  حرص االنتخاب بالمرشحي   برهم صالح  وفؤاد حسي   ق

عملية التصويت أعلن السيد برهم صالح رئيسا ، وبعد إتمام 4ثانيا( من الدستور 70للمادة )

، فضال 22( صوتا مقابل )219لجمهورية العراق لحصوله عىل ) ( صوتا لصالح المرشح فؤاد حسي  

  الجولة الثانية )7( بطاقة باطلة و)24عن تسجيل )
 
(  272( فارغة ، بعد أن بلغ عدد المصوتي   ق

 نائبا. 

 

 

 

 

                                                           
 ويعلن االصوات اعلى على الحاصلين المرشحين بين التنافس يتم المطلوبة االغلبية على المرشحين من اي يحصل لم اذا:  ثانيا  ( ٧٠) المادة 4

 .الثاني االقتراع في االصوات اكثرية على يحصل من رئيسا  

165

89

18
4 2 2 1 8 13

برهم صالح فؤاد حسين سروة عبد 
الواحد

عباس محمد 
نوري

نوار سعد 
المال

منقذ عبد 
اللطيف

ثائر غانم البطاقات 
الفارغة

البطاقات 
الباطلة

22

219

24
7

فؤاد حسين برهم صالح بطاقات باطلة بطاقات فارغة
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: تكليف رئيس مجلس الوزراء 
ً
 خامسا

 بالمادة )
ً
كلف السيد برهم صالح   5أوال( / 76بعد إتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية وعمال

السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة كونه المرشح الذي تم االتفاق عليه من قبل الكتل 

  المجلس، عىل أن ُيقدم كابينته الوزارية خالل مدة أقصاها ثالثون يوما بح
 
ة الممثلة ق سب الكبب 

 ثانيا(. / 76نص المادة )

 

 التصويت عىل الحكومة الجديدة 

  الجلسة التاسعة المنعقدة بتاري    خ )
 
( عىل المنهاج الوزاري 24/10/2018صوت مجلس النواب ق

( وزارة من الكابينة 14الذي أعده السيد عادل عبد المهدي، وكذلك صوت مجلس النواب عىل )

  أعدها السيد رئيس الوزر 
  الوزارات وتم إعالن تأجيل التصالوزارية الت 

 
ويت اء، ولم يصوت عىل باق

  الجدول أدناه: 
 
  وقت الحق، كما مبي   ق

 
 عليها ق

 (7جدول رقم )

اسم  ت

 المرشح

 التصويت اسم الوزارة

 تم التصويت وزارة الشباب و الرياضة احمد رياض العبيدي 1

2   
 تم التصويت وزراة الزراعة صالح حسي   جب  الحست 

 تم التصويت وزارة الموارد المائية جمال عباس العادىل   3

 تم التصويت وزارة النقل عبد هللا لعيت   باهض 4

 تم التصويت وزارة العمل والشؤون االجتماعية باسم عبد الزمان الربيع   5

 تم التصويت وزارة الكهرباء لؤي الخطيب 6

 التصويت تم وزارة الصناعة والمعادن صالح عبد هللا الجبوري 7

 تم التصويت وزارة النفط + نائب رئيس الوزراء ثامر عباس الغضبان 8

 تم التصويت وزارة المالية + نائب رئيس الوزراء فؤاد محمد حسي    9

 تم التصويت وزارة االتصاالت  نعيم ثجيل الربيع   10

11   
 تم التصويت وزارة االعمار واإلسكان نبكي   ركاب 

                                                           
 انتخاب تاريخ من يوما   عشر   خمسة خالل الوزراء، مجلس بتشكيل عددا ، األكثر النيابية الكتلة مرشح الجمهورية، رئيس يكلف(: أوال   ٧٦) المادة 5

 .الجمهورية رئيس



 16 

 تم التصويت وزارة التجارة المجيدمحمد هاشم عبد  12

 تم التصويت وزارة الخارجية محمد عىل  الحكيم 13

 تم التصويت وزارة الصحة عالء العلوان 14

 

 ثالث وزراء جدد

  جلسته التاسعة عشر )
 
( عىل ثالث وزراء )التخطيط، 18/12/2018صوت مجلس النواب ق

، الثقافة( ولم يمنح الثقة لمرشج     نفس الجلسة وتأ التعليم العاىل 
 
بية والهجرة ق   الب 

جيل وزارب 

 وزارة الدفاع والداخلية والعدل التصويت عىل

 استكمال الكابينة الوزارية 

ين  المنعقدة بتاري    خ )   الجلسة الثالثة والعشر
 
( التصوت 24/12/2018استكمل مجلس النواب ق

بية، الهجرة( ولم يمنح الثقة لوزير الدفا  م ية لعدع، ولم تكتمل الكابينة الوزار عىل وزيرين هما )الب 

  الجدول أدناه: 
 
 رفع أسماء الوزارات الشاغرة )الدفاع ، الداخلية ، العدل( كما ق

 ( 8جدول رقم )

 تاري    خ التصويت التصويت اسم الوزارة اسم المرشح ت

 19ج تم التصويت وزارة التخطيط نوري ناطق الدليم   1

(18/12/2018) 

التعليم وزارة  قص  السهيل 2

 العاىل  

 19ج تم التصويت

(18/12/2018) 

3   
 19ج تم التصويت وزارة الثقافة عبد االمب  الحمادب 

(18/12/2018) 

4   
بية صبا خب  هللا الطاب  لم يتم  وزارة الب 

 التصويت

 19ج

(18/12/2018) 

لم يتم  وزارة الهجرة هناء عمانويل 5

 التصويت

 19ج

(18/12/2018) 

 23ج تم التصويت وزارة الهجرة نوفل بهاء موس 6

(24/12/2018) 
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شيماء خليل عبد هللا  7

 الحياىل  

بية تم  وزارة الب 

 التصويت

 23ج

(24/12/

2018) 

لم يتم  وزارة الدفاع فيصل الجربا 8

 التصويت

 23ج

(24/12/

2018) 

 

 اداء المجلس

  دور  أداءقبل الدخول بتفاصيل 
 
الحالية يضع فريق المرصد النياب   جدول  تهمجلس النواب ق

يعية االوىل من الدورة االنتخابية الثالثة وب   السنة التشر
 
  ليوضح ما انجز ق

نجز اي   ما المقارنات االب 

 :  
يعية االوىل لهذه الدورة  عىل النحو االب    السنة التشر

 
 ق

 

 

 

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع

 مع تمديد الفصلي   64=  28+  36 78)استثنائية(= 1+77 عدد الجلسات

 213 229 نائب جديد

 69 26 دورتي   انتخابية

 34 83 ثالث دورات انتخابية

 70 109 قراءة اوىل

 33 51 قراءة ثانية

حات ) 30 قواني   مصوت عليها حات )  20 (1عدد المقب   (2عدد المقب 

 8 15 استضافة

 218  231 معدل الحضور العام

  ج) 190 اقل حضور
 
  ج)  168 (10نائب ق

 
 (16ق

 ساعة 128 ساعة 227 ساعات العمل 
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 فاعلية المجلس 

  
 
  بالفاعلية انتظام جلسات المجلس وحضور األعضاء وتنفيذ ما جاء من فقرات مدرجة ق

ونعت 

اتها فضال عن أداء هيئة الرئاسة.   جدول االعمال وعمل اللجان ومتغب 

 اوال : حضور األعضاء : 

  توجب نشر غيابات وحضور األعضاء 18عىل الرغم من وضوح المادة )
( من النظام الداخىل  الت 

  
 
ة لم تحصل ق   سابقة خطب 

 
  احدى الصحف، إال أن رئاسة المجلس، وق

 
عىل موقع المجلس وق

 األعضاء من بداية الدورات االنتخابية السابقة، امتنعت عن تنفيذ هذه المادة. اذ حجبت غيابات

يعية ولغاية إعداد هذا التقرير. وعىل الرغم من ذلك فإن فريق المرصد استطاع ان  هذه الدورة التشر

يحص  العدد اإلجماىل  للحضور من دون معرفة المتغيبي   وكتلهم واحزابهم ومحافظاتهم  وكانت 

يعية االوىل من الدورة الر    ادناه: الحصيلة لمعدل حضور األعضاء للسنة التشر
 
 ابعة ما مؤشر ق

 

 معدل الحضور )نائب لكل جلسة( الشهر

 249 ايلول

ين االول  255 تشر

  
ين الثاب   214 تشر

 248 كانون  االول

  
 211 كانون الثاب 

 229 اذار

 205 نيسان

 188 ايار

 197 حزيران

 190 تموز

 218 المعدل العام
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يعية ، هو ) ، بينما كانت أقل الجلسات218وكان معدل الحضور العام لجلسات السنة التشر
ً
 ( نائبا

. 168اذ اقترص الحضور فيها عىل ) من الفصل االول(  16حضورا ه  الجلسة )
ً
 ( نائبا

لمان عىل برهم  من الفصل االول( 4اما أكبر الجلسات حضورا فىه  الجلسة )   صوت فيها الب 
الت 

  الجولة الثانية حيث حرص  فيها ) 219يسا للجمهورية بحصوله عىل صالح رئ
 
 302صوتا ق

ً
( نائبا

 عند افتتاح الجلسة. 

ين االول بمعدل ) أكبر وفيما يتعلق بالشهور فكان  ( نائب واقلها 255الشهور حضورا هو شهر تشر

 ( نائب 188شهر ايار بمعدل حضور )هو 

 

 ثانيا: جلسات المجلس 

د مجلس النوا
َّ
  الجلسة التاسعة المنعقدة بتاري    خ حد

 
عدد الجلسات الشهرية  2019 / 23/4ب ق

  تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات بعد ان كانت المادة 
من النظام الداخىل  ه  الحاكمة  22الت 

  األسبوع( 
 
  تنص عىل )ان تنعقد جلسات المجلس عىل األقل يومي   ق

عىل عدد الجلسات والت 

ريق المرصد ان جميع الشهور لم تكتمل فيها الجلسات اذ انعقدت وعىل الرغم من ذلك سجل ف

 فيها فقط سبع جلسات باستثناء شهر حزيران الذي اتم فيه المجلس ثمان جلسات. 

 

لمان  ثالثا:  عدد ساعات عمل الب 

  عىل الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان 
لمان كما موضح بالجدول االب  قسم عدد ساعات عمل الب 

  هو المجموع 
( يوم  9ساعة لمجموع الجلسات خالل هذا الفصل أي ما يعادل ) (216,8) النهاب 

( يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا. ومقارنة بعدد الجلسات خالل 31كامل او ما يعادل )

 ( ساعة تقريبا لكل جلسة. 3,8فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ ) 64هذه السنة البالغ 

 

 عاتعدد سا الشهر

 21,50 أيلول

ين األول  23,30 تشر

  
ين الثاب   26,30 تشر

 23,30 كانون األول

  
 20,45 كانون الثاب 
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 17,9 اذار

 15,25 نيسان

 19,75 ايار

 23,45 حزيران

 25,6 تموز

 216,8 المجموع

 

 

 ابعا : جدول اعمال المجلسر 

 عدد الفقرات المنفذة وغب  المنفذة

  جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال إذ 
 
أعلن المجلس ق

  اليوم نفسه فيما رحلت )190( فقرة نفذ منها )340بلغ مجموع الفقرات المعلنة )
 
( 150( فقرة ق

  الجلسات الالحقة م
 
  ا يفقرة إىل يوم آخر ولم يتست  لنا متابعة الفقرات المرحلة لعدم تتابعها ق

 عت 

  أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه. 
 
 إن المجلس يضع ق

 

 

 

 

 

190

150

الفقراتنسبة

الكليالفقراتمجموعالىالمنفذةغير

(190)عدد الفقرات المنفذة 

(150)عدد الفقرات غير المنفذة 
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 خامسا : أداء هيئة الرئاسة 

شهدت جلسات مجلس النواب للشهور المنرصمة تناوب جميع أعضاء هيئة الرئاسة عىل إدارة 

أعضاء هيئة الرئاسة  الجلسات والحظ فريق المرصد ان بعض الجلسات تعاقب عىل ادارتها 

  يغطيها التقرير كا
ة الت  ن ترأس جميعهم اذ افتتحت بعضو واختتمت بعضو اخر وخالل الفب 

 :  
 الجلسات عىل النحو االب 

 عدد المرات اغالق الجلسة افتتاح الجلسة

  )رئيس السن(
   محمد عىل  زيت 

 مرات المستأنفة االوىل 3 محمد عىل  زيت 

  
 1 الحلبوس  محمد  محمد عىل  زيت 

 30 محمد الحلبوس   محمد الحلبوس  

 11 حسن الكعت    حسن الكعت   

 1 بشب  الحداد بشب  الحداد

 10 حسن الكعت    محمد الحلبوس  

 7 بشب  الحداد محمد الحلبوس  

 1 بشب  الحداد حسن الكعت   

 1 محمد الحلبوس   حسن الكعت   

 1 حسن الكعت    بشب  الحداد

 

  تناوب عليها جميع اعضاء 34و 30و 28الجلسات  ) وتجدر اإلشارة اىل ان
( ه  الجلسات الت 

 هيئة الرئاسة: 

  من الجلسة النائب االول )حسن 28اذ افتتح السيد الحلبوس  الجلسة )
( ثم تسلم النصف الثاب 

  )بشب  الحداد(. 
( واغلقت بتسلم الجانب االخب  منها للنائب الثاب   الكعت  

( النائب األول لرئيس المجلس ثم تسلمها رئيس ( فقد بدأها 30اما الجلسة ) السيد )حسن الكعت  

 المجلس 

  )بشب  الحداد(
( واغلقت بتسلم الجانب االخب  مها للنائب الثاب   )محمد الحلبوس 

 ( اذ ابتداها السيد الحلبوس  ثم تسلمها السيد الكعت   وأكملها وغلقها السيد 34وكذلك الجلسة )

 بشب  الحداد 
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 : بية اللجان النيا

 عمل اللجان

  
 
ا ق ا وتغيب   تاخب 

تسمية  يحق لفريق المرصد القول ان الدورة الحالية لمجلس النواب ه  األكبر

لمانية ومرات التصويت عىل    كل لجنة فضال عن عدد اللجان الب 
 
رؤساء اللجان وعدد األعضاء ق

 :  
  االب 

 
لمانية وكما موضح ق  دمج وفك اللجان الب 

 تفاصيل تشكيل اللجان: 

 أوال : 

  جلسته الثانية المنعقدة بتاري    خ )صوت مجلس ال -1
 
( عىل استمرار العمل 25/9/2018نواب ق

  النظام الداخىل  القديم لحي   إجراء التعديالت عليه خالل )
 
  جلسته الخامسة 15ق

 
( يوما. وق

. استمرت (. تم تشكيل لجنة )مؤقتة( لتعديل 5/10/2018المنعقدة بتاري    خ ) النظام الداخىل 

  الجلسة الثامنة من 
 
( حيث تشكلت اللجان ق بعملها للجلسات )السابعة والثامنة والثانية عشر

يع  االول بتاري    خ  لمان عىل تعديل المادتي   ) 15/10/2018الفصل التشر ( 73( و)70وصوت الب 

النيابية الدائمة  ( لجنة من اللجان27من النظام الداخىل  لمجلس النواب والخاصة بتشكيل )

( عضوا مع تخويل الرئيس بإضافة او 21( وال يزيد عن )7للمجلس وعدد االعضاء ال يقل عن )

 مناقلة األعضاء. 

عىل تعديل بعض فقرات النظام الداخىل  السيما  20/12/2018وصوت مجلس النواب بتاري    خ  

 (.  7قة بعدد االعضاء )( المتعل73( المتعلقة  بعدد اللجان والمادة )6( )70منها المادة )

  الجلسة ) -2
 
تم التصويت عىل توزي    ع النواب عىل اللجان  27/4/2019( المنعقدة بتاري    خ 12ق

  الجلسة )
 
 ( تم التصويت عىل اعادة شطر اللجان. 17الدائمة )دمج وفرز وتوزي    ع اللجان(  وق

ضها غب  مكتمل ( لجنة بع22تم تحديث اللجان اذ أصبح عدد اللجان ) 10/6/2019بتاري    خ و  -3

النصاب وبعضها تشتمل عىل نواب مستبدلي   فضال عن بعض األسماء لنواب لم يؤدوا اليمي   

 الدستوري . 

  إجراءات تسمية رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين وكانت تابع فريق ا -4
 
لمرصد النقص ق

  تسمية نائب رئيس لثمانية ل
 
  تسمية رئيس لستة لجان، وق

 
  المحصلة وجود نقص ق

 
جان، وق

 تسمية مقرر لتسعة لجان. 

                                                           
 . لجنة( 22) لتكون الدورة هذه في تعديلها وتم لجنة،( 27) بـ المجلس في الدائمة اللجان عدد يكون أن على: أوال   70: لمادةا نصت 6
 .عضوا   عشر خمسة على يزيد وال سبعة عن يقل ال األعضاء من عدد من الدائمة اللجان من لجنة كل تتكون أن على 73: المادة نصت 7

 .عضوا 21 -7 من العدد ليكون الدورة هذه في وعدلت
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لجان الدائمة من حيث العدد ومن حيث الرؤساء لغاية اعداد هذا التقرير اذ لم تستقر ال -5

، كما تضمن توزي    ع األعضاء عىل اللجان الكثب  من األخطا  ء استمرت عمليات الدمج والفرز والتغيب 

  الجداول ادناه: 
 
 وكما مبي   ق

 (9)جدول رقم 

ي اللجانجدول يبي   و 
 
لمان ق  رود اسماء النواب الذين تم استبدالهم وخرجوا من الب 

ي اللجنة اسم النائب ت
 
 عضو ق

 الشباب والرياضة برهان الدين اسحاق 1

 الصحة والبيئة سهام عباس عىل  حمادة الجبوري 2

 

ي اللجان 4جدول يبي   ورود أسماء )
 
 ( نواب ممن لم يؤدوا اليمي   الدستورية ق

 اللجنة النائباسم  ت

   حيدر جواد كاظم العبادي 1
لماب    والتطوير الب 

 مؤسسات المجتمع المدب 

اتيج    نوري كامل محمد حسن المالك   2 نامج الحكوم  والتخطيط االسب   مراقبة تنفيذ الب 

   قاسم محمد جالل حسي   االعرج    3
لماب    والتطوير الب 

 مؤسسات المجتمع المدب 

 الثقافة واالعالم والسياحة واالثار رضوان العبيديراكان سعيد عىل   4

 

ي أكبر من لجنة9جدول يبي   تكرار ورود أسماء )
 
 ( من النواب ق

 اللجنة المكررة اللجنة الحالية اسم النائب ت

   عمانؤيل خوشابا يوخنا بوداخ 1
مؤسسات المجتمع المدب 

  
لماب   والتطوير الب 

االوقاف والشؤون 

 الدينية

 المالية االوقاف والشؤون الدينية محمود احمد القدوحني    2

 العالقات الخارجية االوقاف والشؤون الدينية ريحان حنة ايوب 3

بية االوقاف والشؤون الدينية هوشيار قرداع يلدا بطرس 4  الب 

 العشائر والمصالحة االوقاف والشؤون الدينية حسن فدعم عسل حسي    5

يف جودة سهر  6  االقتصاد واالستثمار االوقاف والشؤون الدينية الناسر  نوفل شر
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 االقتصاد واالستثمار االوقاف والشؤون الدينية مازن عبد المنعم جمعة رجب 7

العمل والشؤون  االوقاف والشؤون الدينية حسي   حسن  نرمو درويش 8

 االجتماعية

 الزراعة والمياه واالهوار االوقاف والشؤون الدينية قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي 9

 

 

 

ي اية لجنة10جدول يبي   وجود )
 
 ( نواب  لم تدرج أسمائهم ق

 اسم النائب ت

 به هار محمود فتاح 1

 شيماء عىل  حسي   حسن 2

 لبت  رحيم كريم فيض هللا 3

 محمد فرمان شاهر سلمان 4

ر حمادي سلطان يوسف 5  مب  

 يونادم يوسف كنا خوشابا 7

 جاسم محمد مطلك عبد الرحيم 8

 عدي حاتم راجوج شعالن 9

10 )   )لم يؤدي يمي  
 اسعد عبد االمب  عبد الغفار العيداب 

 

 

6-   
 
ح لتعديل النظام  8/7/2019( بتاري    خ 31 الجلسة )ق اعاد المجلس التصويت عىل مقب 

ومهامها من الداخىل  وتشكيل لجنة مستقلة باسم لجنة )االتصاالت واإلعالم( وتنقل صالحياتها 

  الخدمات والثقافة واإلعالم ليصبح عدد اللجان )
 . ( لجنة24لجنت 
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:  اللجان تم التحديث عىل رئاسة 22/7/2019وبتاري    خ  -7  
 اذ أصبحت عىل النحو االب 

 

 

داث لجنة االتصاالت واالعالم   وتم انتخاب النائب د. نعيم تم استح 2019/ 1/8بتاري    خ  -8

لقة رئيسا للجنة االعالم واالتصاالت، والنائب فالح زيدان باألغلبية العبودي باألغلبية المط

 المطلقة نائبا لرئيس اللجنة، والنائبة شيماء عىل  حسي   مقررا لها، مع عدم ذكر اعضائها. 

 

يعي   االداء التشر

 

 إعادة مشاري    ع قواني   الدورة السابقة 

  دورته االنتخابية الثالثة 
 
انون ( ق79( قانونا مقروء قراءة أوىل و)84)ترك مجلس النواب السابق ق

  جم
 
يع مقروء قراءة ثانية ال توجد آلية واضحة لكيفية التعامل معها إذ لم ينص النظام الداخىل  ق

  النظام
 
 فقراته عىل إدراجها ضمن جدول اللجان أو إعادة قراءتها مما يتطلب حسم هذا الموضوع ق

  بداية عمل ك
 
ل دورة انتخابية، حيث أعلن رئيس المجلس السيد محمد الداخىل  باعتباره يتكرر ق

  الجلسة )
 
وع قانون إىل األمانة 111( عن إعادة )6/12/2018( بتاري    خ )17الحلبوس  ق ( مشر

 . نامج الحكوم   العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية إلعادة النظر فيها بما ينسجم مع الب 

  عرض المخرجات التفصيليو 
 
ة ق يعية االوىل ال بد من استعراض الحركاتقبل المباشر  ة للسنة التشر

  
 
  عمل عليها المجلس منذ انطالق أعماله ق

اكمية الت  يعية الب   من الجلسة األوىل 3/9/2018التشر

يعية األوىل ولغاية    تتضمن القراءتي   األوىل والثانية والتصويت  30/7/2019للسنة التشر
 ات: والت 

 

لجان بال رئيس7 لجان بال نائب9 لجان بال مقرر10

بال مقرر

بال رئيس

مقرر,رئيس,نائب
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 لم تزل عند ا( 35) عدد القراءات االوىل والثانية ان هنالك ونالحظ من المقارنة بي   
ً
لقراءة قانونا

 قرأت قراءة ثانية ولم يتم التصوي15االوىل ولم تعرض إىل القراءة الثانية، وأيضا )
ً
 ت عليها. ( قانونا

حي   وهم
، باستثناء مقب   : ا تجدر اإلشارة إىل أن القواني   المصوت عليها كانت كلها مشاري    ع قواني  

 القانون

ح قانون تعديل قانون المجمع العلم  رقم )   2015( لسنة 22مقب 

ح قانون التعديل االول لقانون الموازنة  لعام   2019مقب 

 

 : ي
 
يعية عىل النحو االب يعية بحسب شهور هذه السنة التشر  جاءت الحركات التشر

قرءة م(قواني    8(قانونا قراءة أوىل  و)  25كان شهر حزيران هو االكبر فاعلية اذ انجز فيه قراءة )

يعية بلغت )5قراءة ثانية و )  (قانونا . 38( قواني   تم التصويت عليها بمجموع حركات تشر

يعية تضمنت )26وجاء شهر تموز بالمرتبة الثانية، اذ انجزت فيه ) ( 11( قراءة أوىل و)7( حركة تشر

 ( تصويت. 9قراءة ثانية و)

يعية تضمنت )15ة الثالثة، اذ احتوى عىل )ج.  ثم شهر اذار بالمرتب  ( قراءة أوىل11( حركات تشر

 ( قراءة ثانية 4و)

ت الجلسات )   بقراءة )23,24تمب  
( مشاري    ع قواني   قراءة أوىل لكل منهما ، ما 7( من الفصل الثاب 

  35يجعلها األوىل من بي   الجلسات من هذه الناحية. بينما جاءت الجلسة )
( من الفصل الثاب 

.  4بتحقيقها اعىل عدد مرات إنجاز القراءة الثانية لمشاري    ع القواني   إذ قرأت فيها ) ( مشاري    ع قواني  

(قانون70)قراءة أولى

(قانون35)قراءة ثانية

(قانون20)مصوت عليها
20

35

70
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  أعىل عدد مرات التصويت عىل القواني   حيث تم فيها 36كما حققت الجلسة )
( من الفصل الثاب 

. 3التصويت عىل )  ( قواني  

  االكبر فاعلية 35. كانت الجلسة )6
يعية حيث احتوت عىل ( من هذا الفصل الثاب  بالحركات التشر

(8 . يعية من قراءة اوىل وقراءة ثانية وعملية تصويت عىل القواني    ( حركات تشر

 تصنيف القواني   

  جلساته بحسب 
 
  يصوت عليها المجلس ق

  تصنيف القواني   الت 
 
اعتمد فريق المرصد النياب   ق

  الملخص ادناه 
 
ي    ع وتم تبويبها ق  : وظيفتها والغرض من التشر

 

 العدد تصنيف القانون

 9 تعديالت عىل قواني   سابقة

 7 قواني   تنظيمية

 0 الغاء قرارات

 4 اتفاقيات ومعاهدات

 

  
 
يعية األوىل  فيمكن مراجعتها ق   سنته التشر

 
  صوت عليها المجلس ق

اما تفصيل القواني   الت 

 ( 12 -11 -10) رقم  المالحق

 

ي   الدور الرقاب 

 : االستضافة

 مع أن مفردة -إذا جاز لنا ان نعد جلسات االستضافة ضمن الجهد الرقاب   لمجلس النواب 

  النظام الداخىل  
 
عت لعمل المجلس وال ق   شر

  المادة الدستورية الت 
 
فقد   -"االستضافة" لم ترد ق

  جدول رقم )
 
 (13كانت االستضافات  كما مبي   ق
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 :  الرصد الخاص ومخالفات المجلس

 رصد خاص 

، وجلسته الثانية المنعقدة 3/9/2018اعتب  مجلس النواب أن جلسته األوىل المنعقدة بتاري    خ 

، وجلسته الرابعة المنعقدة 15/9/2018، وجلسته الثالثة المنعقدة بتاري    خ 4/9/2018بتاري    خ 

( 55جلسة واحدة، وسماها ب  )الجلسة األوىل( وذلك تفاديا لمخالفة المادة ) 16/9/2018بتاري    خ 

  جلسته األوىل.  من
 
لمان باختيار رئيس له ونائبي   ق   تلزم الب 

 الدستور الت 

يا المجلس، وكذلك خروج األعضاء من تكرر وجود ع - 2        كافب 
 
دد غب  قليل من األعضاء ق

الجلسة بعد تثبيت الحضور مما يؤدي إىل االخالل بالنصاب وتأجيل الجلسة لنصف ساعة إلكمال 

 النصاب. 

  لحساب الحضور والتصويت الن حساب اعدم استخ -3
وب  لحضور والتصويت دام النظام االلكب 

بشكل يدوي قد يضيع الكثب  من وقت الجلسة وأيضا يكون غب  دقيق مما يضطر المجلس إلعادة 

 الحساب، وأيضا قد يؤدي للتالعب أو التشكيك بالنتائج. 

كمل المجلس فقرات جدول دم إتمام فقرات جدول األعمال من قبل المجلس حيث لم يع -4

 ( جلسة. 28( جلسة من أصل )19األعمال ل  )

قاط النظام من المداخالت وهذا يسبب إرباك داخل الجلسة، باإلضافة عدم عدم معرفة ن -5

 توضيح رئيس المجلس صحة نقطة النظام من عدمها. 

رئيس  انتخاب   1/10/2018ان عىل جدول اعمال الجلسة الرابعة المنعقدة بتاري    خ ك  -6

الجمهوريه ولم يكتمل النصاب فيها بسبب عدم دخول نواب الديمقراط  والبناء عىل الرغم من 

ا بعدها اضطر رئيس  دعوتهم للحضور من خالل جرس القاعه الذي استعمله رئيس المجلس كثب 

المجلس اىل اعطاء نصف ساعة للنواب الكورد للتشاور فيما بينهم وتقديم مرشح واحد لرئاسة 

هورية   ونتيجة لعدم اتفاق النواب الكورد عىل مرشح واحد بعد مدة انتهاء الوقت المحدد  الجم

وارصار الطرفي   عىل مرشحهم وعدم دخولهم لقاعة االجتماعات قرر رئيس المجلس رفع الجلسة 

 . 2/10/2018اىل اليوم التاىل   الثالثاء 

7-   
 
  :   24/10/2018 جلسة مجلس النواب التاسعة المنعقدة يوم األربعاء ق

 تم رصد االب 

  المعارضةخ -أ
 
  الحكومة وبقاءهم ق

 
 روج نواب كتلة الجيل الجديد وأعالنهم عدم المشاركة ق

 أخر بدء الجلسة لمدة خمسي   دقيقه بسبب انتظار حضور رئيس الوزراء وبعض الضيوفت -ب

يا رغم سماعهم صوت الجرس و  -ج   الكافب 
 
 جود بعض النواب ق

خروج بعض النواب اىل المكان المخصص لعقد اللقاءات الصحفية عىل الرغم من استمرار  -د

  انعقادها  
 
 الجلسة ق
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احة وجود بعض ال -ه   الدائرة األعالمية وجلوسه مع الموظفي   رغم انتهاء مدة االسب 
 
نواب  ق

 وعودة النواب للجلسة للتصويت عىل الكابينة الوزارية

ض عليها من خالل انسحابهم  عمل نواب من -و  االصالح عىل عدم تمرير بعض األسماء المعب 

 وزيرا فقط       14بعد التصويت عىل 

  الجلسة ا -8
 
ة  المنعقدة يوم الثالثاء ق   الساعة  6/11/2018لعاشر

 
  كان مقررا انعقادها ق

الت 

  تاخرت لمدة خمسة واربعون دقيقة 
 الواحدة ظهرا والت 

/ كاظم فنجان/ صادق مدلول(  -أ  
ادى كل من السادة النواب )أياد عالوي/ محمد شياع السوداب 

 اليمي   الدستورية 

  الوقت لب -ب
 
  المركز ق

 
دء الجلسة كانت بعض الكتل وممثلي   عن المحافظات وبعض النواب ق

   الجراء المؤتمرات االعالمية او لقاء الفضائيات 
 الصحق 

وع -ج   قانون الموازنة كان عدد كبب   خالل مناقشة مشر
يا والمركز الصحق    الكافب 

 
  من النواب ق

9-     
 
  :  4/12/2018 الجلسة السادسة عشر المنعقدة يوم الثالثاء ق

 تم رصد االب 

  تعقدها الكتل مع  وجود شخصيات -أ
  االاجتماعات الت 

 
من خارج مجلس النواب ومشاركتهم  ق

 هيئة الرئاسة بوجود رئيس الوزراء

لمان وتدخلهم ألعادة العد بالنسبة للحضور حيث تبي   ان م -ب قاطعة كتلة االصالح لجلسة الب 

ين داخل القاعة من النواب اقل مما أعلن .   عدد الحارص 

لمدة نصف ساعة  18/12/2018نواب الجلسة التاسعة عشر يوم الثالثاء عقد مجلس ال -10

  الساعة الثالثة واربعي   دق
 
  الساعة الرابعة وعشر دقائقفقط اذ انها عقدت ق

 
 يقة وانتهت ق

  الجلسة ا -11
 
ين المنعقدة يوم السبت ق قاطع النواب الكورد  22/12/2018لحادية والعشر

 الجلسة بسبب عدم وجود حصة لهم من بي   القضاة المرشحي   لمحكمة التميب   االتحادية 
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 لمخالفاتا

 مخالفات مستمرة 

   سجل فريق الموصد عدم معالجة
 
مجلس النواب للمخالفات اآلتية عىل الرغم من التنبيه إليها ق

 تقارير المرصد السابقة. 

لمانية من دون م : استمرار عملية توزي    ع األعضاء عىل اللجان الب 
ً
 حددات واضحة فعىل الرغماوال

 تنص عىل ان: وتعديالتها ( : من النظام الداخلية 73المادة )من أن 

 

 

 

 بينما البعض اآلخر لم يكتمل الحد األدب  من عدد األعض24نجد بأن بعض اللجان فيها )
ً
اء ( نائبا

سجناء فعدد أعضاء لجان الشباب والرياضة والمصالحة والعشائر والشهداء والضحايا وال

 ( أعضاء فقط، 5السياسيي   والمرأة واالشة والطفولة )

   ١٤ثانيا: استمرار مخالفة المجلس نظامه الداخىل  بعدم توزيعه 
 
 عىل اللجان الدائمة ق

ً
نائبا

 المجلس. 

اهة(,)برنامج مر  : استمرار خلو لجان )االقاليم والمحافظات(,)المصالحة والعشائر(,)الب  
ً
اقبة ثالثا

نا ( من وجودتنفيذ الب   
لماب    والتطوير الب 

(،)مؤسسات المجتمع المدب  نائب رئيس  مج الحكوم 

 عن عدم اكتمال نصابها. 
ً
 ومقرر لجنة، فضال

  لجنة المرأة واألشة والطفولة، كما 
 
: استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما ق

ً
لت خرابعا

 لجنة العشائر من وجود النساء. 

: استمرار المجلس 
ً
ات خامسا ، للتغيب   نظامه الداخىل  المنشور عىل موقعه الرسم 

بعدم تضمي  

  تم التصويت عليها من قبله. 
 الت 

: استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة )
ً
  تنص: 18سادسا

 ( من النظام الداخىل  للمجلس الت 

 

 

 

 وال اعضاء، سبعة عن عددهم يقل ال األعضاء من عدد من الدائمة اللجان من لجنة كل تتكون» 

 «عضوا   وعشرون واحد عن يزيد

 (الصحف وأحدي االعتيادية المجلس نشرة في والغياب الحضور ينشر: أوال  )
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  موقع إذ لم 
 
  أحدى الصحف إضافة اىل عدم نشر الحضور ال ق

 
ينشر أسماء األعضاء المتغيبي   ق

  الصحف. 
 
 المجلس وال ق

  مادته 
 
: استمرار افتقار النظام الداخىل  ق

ً
  تضبط التصويت داخل اللجان  75سابعا

  الآللية الت 
لت 

  حال تساو 18-8تتكون من أعضاء عددهم زوجيا مثل )
 
جيح ق ، وكما هو ( وكيفية الب  ي المصوتي  

 .  
  الجدول اآلب 

 
 واضح ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مخالفة "مستمرة" للمادة 
 
: استمرار المجلس بعدم التصويت عىل حساباته الختامية ق

ً
ثامنا

  تنص عىل 143)
 : ( من النظام الداخىل  الت 

 

 

 

 

 جدول باللجان ذات االعداد الزوجية من االعضاء

 عدد االعضاء اللجنة

وات الطبيعية  24 النفط والطاقة والبر

 22 االمن والدفاع

 24 العالقات الخارجية

 20 الصحة والبيئة

اهة  20 الب  

 24 االقتصاد واالستثمار

 8 الشباب والرياضة

  
 8 مؤسسات المجتمع المدب 

 8 حقوق االنسان

 هيئة على ويعرض للمجلس، الختامية الحسابات بإعداد المجلس في المالي القسم يقوم)

 للمجلس بذلك تقريرا   اللجنة وترفع المالية، الشؤون لجنة إلى وإحالته عليه للموافقة الرئاسة

 (.عليه للمصادقة
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 الملخص العددي لعمل المجلس

 

 المجموع تموز حزيران ايلول نيسان اذار ك.الثاني ك.االول ت.الثاني ت.االول ايلول العنوان

عدد 
 الجلسات

3 6 6 8 5 7 7 7 8 7 64 

 241 35 52 11 21 21 29 25 20 15 12 عدد الفقرات

عدد الفقرات 
 غير المنفذة

1 5 7 9 9 14 15 15 31 24 130 

عدد القوانين 
المقروءة 
 قراءة اولى

0 0 0 1 10 9 14 1 28 7 70 

عدد القوانين 
المقروءة 
 قراءة ثانية

0 0 0 0 1 4 6 5 8 11 35 

عدد القوانين 
المصوت 

 عليها

0 0 0 0 1 0 0 5 5 9 20 

عدد 
 االستضافات

1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7 

عدد البيانات 
 المقروءة

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

عدد مرات 
 التصويت

6 9 15 13 3 12 6 3 8 5 80 

عدد الكلمات 
 المقروءة

2 0 0 0 0 2 0 0 0  4 

عدد 
 االستجوابات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 11 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 عدد التقارير

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سؤال شفهي
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 ملحقاتال

 

 (10التعديالت عىل القواني   السابقة جدول رقم ) 

 رقم وتاري    خ الجلسة القانون الصادر ت

وع قانون التعديل االول لقانون صندوق  1 التصويت عىل مشر

داد اموال العراق رقم)  2012( لسنة 9اسب 

 2/5/2019( 15ج)

وع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون التصويت  2 عىل مشر

 المعدل 1969( لسنة 111العقوبات رقم )

 20/5/2019( 18ج )

3 

 

ح قانون تعديل قانون المجمع العلم  رقم ) ( 22التصويت عىل مقب 

 2015لسنة 

 21/5/2019( 20ج )

وع قانون المطابع االهلية رقم ) 4  ( لسنة٥التصويت عىل تعديل مشر

١٩٩٩ 

 13/6/2019( 23ج )

وع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم  5 التصويت عىل مشر

 1980( لسنة 45)

 22/6/2019( 24ج )

كات رقم ) 6 وع قانون تعديل قانون الشر ( لسنة 21التصويت عىل مشر

1997 

 27/6/2019( 28ج )

 التصويت عىل قانون التعديل االول لقانون الموازنة العامة 7

 ٢٠١٩( لسنة ١االتحادية لجمهورية العراق رقم )

 8/7/2019( 30ج)

  لقانون نقابة الجيولوجيي   رقم  8
التصويت عىل قانون التعديل الثاب 

 1968( لسنة 197)

 20/7/2019( 33ج)

وع انتخابات مجالس  9 التصويت عىل التعديل االول لمشر

  إقليم واالقضية
 
 المحافظات غب  المنتظمة ق

 

 20/7/2019( 34ج)
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 (11ثانيا: القواني   التنظيمية جدول رقم )

 

 رقم وتاري    خ الجلسة اللجنة المعنية القانون الصادر

وع قانون الموازنة   23/1/2019( 28ج) اللجنة المالية  مشر

وع قانون المدن الصناعية  2/5/2019( 15ج ) لجنة االقتصاد واالستثمار.  مشر

وع قانون المرور  5/5/2019( 17ج ) االمن والدفاع. لجنة  مشر

وع قانون االدارة المالية  مشر

 

 23/5/2019( 21ج ) اللجنة المالية

قانون العفو من العقوبات 

يبية  الرص 

الشهداء والضحايا والسجناء 

السياسيي   وحقوق اإلنسان 

 .والقانونية

 11/7/2019( 32ج)

قانون حقوق شهداء القاعدة 

 الجوية )سبايكر(

 11/7/2019( 32ج) .واالستثمارواالقتصاد المالية 

وع قانون الهيأة البحرية   مشر

 العراقية العليا

 25/7/2019( 35ج) الخدمات واالعمار
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 (12صديقات والمعاهدات جدول رقم )ثالثا: الت

 التاري    خ اللجنة المعنية القانون ت

وع قانون تصديق اتفاقية تجنب  1 مشر

يت   
 ومنع التهرباالزدواج الرص 

 

العالقات الخارجية 

اهة  والمالية والب  

 30/6/2019( 29ج)

وع قانون انضمام العراق اىل اتفاقية  2 مشر

المعايب  الدنيا للضمان االجتماع  

 1952( لسنة 102رقم)

لعالقات الخارجية 

والعمل والشؤون 

االجتماعية والهجرة 

 والمهجرين

 30/7/2019( 36ج)

وع قانون  3 انضمام جمهورية العراق مشر

لسنة اىل االتفاقية الدولية لإلنقاذ 

1989 

العالقات الخارجية 

 والصحة والبيئة

 30/7/2019( 36ج)

وع قانون تصديق اتفاقية  4 التعاون مشر

  بي   حكومة جمهورية 
العسكري واالمت 

المملكة االردنية العراق وحكومة 

 .الهاشمية

العالقات الخارجية 

 فاعوالدواالمن 

 30/7/2019( 36ج)

 

 

 (13رقم ) جدول االستضافات : 

 الموضوع الجلسة التاري    خ الوزير ت

عديلة حمود )وزيرة  1

 *الصحة(

*ان نافع )وزيرة االسكان 

 واالعمار(

*حسن الجناب   )وزير 

 (الموارد المائية

الجلسة  25/9/2019

 الثانية

  
 
مناقشة االوضاع ق

 البرصة

 عبد الرزاق العيىس 2

 )وزير التعليم(

الجلسة  15/10/2019

 الثامنة

مناقشة خطة 

القبول المركزي 

+توسيع خطة قبول 

 الدراسات
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 *عالء الدين العلوان 3

 )وزير الصحة(

  )وزير 
*صالح الحست 

 الزراعة(

*رعد الجبوري)رئيس 

 مجلس محافظة بابل(

  
 
*عدد من المسؤوليي   ق

 الوزارات الثالثة

الجلسة  8/11/2019

ةالحادية   عشر

مناقشة قضية 

 نفوق االسماك

*عىل  العالق )محافظ  4

 البنك المركزي(

*فيصل الهميص)مدير 

)  
 
 المرصف العراق

الجلسة  12/11/2019

ة  الثالثة عشر

مناقشة السياسة 

 النقدية

الجلسة  12/11/2019 فؤادحسي   )المالية( 5

ة  الثالثة عشر

مناقشة الموازنة 

 العامة

 

لؤي الخطيب )وزير  6

 الكهرياء(

الجلسة  20/12/2019

ون  العشر

مناقشة برنامج 

 2019الوزارة لعام 

* برهم صالح) رئيس  7

 الجمهورية(

* عادل عبد المهدي) 

 رئيس الوزراء(

*فائق زيدان) رئيس 

 مجلس القضاء األعىل (

* عزت توفيق) رئيس 

اهة(  هيئة الب  

*صالح نوري )رئيس 

 ديوان الرقابة المالية(

الجلسة  9/3/2019

 االوىل

بمناسبة افتتاح 

يع  
الفصل التشر

  
 الثاب 

 

 

  لمجمل عمل المجلس جدول رقم
 (14)ملخص إحصاب 
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 (15 ) الفرق باألصوات للتحالفات و االئتالفات جدول رقم

 نتائج العد اليدوي )قضاة( نتائج العد االلكتروني

 األصوات تحالف بغداد
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 المقاعدعدد  األصوات

أصوات 

 المقاعد

 16032 3 80252 15575 3 79795 الحل

 - 0 8418 5269 1 8418 وحدة أبناء العراق

 - 0 5729 - 0 5729 الوفاء

 - 0 1051 - 0 1051 الحرية والتقدم

 - 0 198 - 0 198 سور العراق

 األصوات التحالف المدني الديمقراطي
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 المقاعد عدد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 7356 1 21817 7351 1 21812 التيار االجتماعي الديمقراطي

 - 0 35576 - 0 35576 المبادرة الوطنية

 - 0 2223 - 0 2223 التجمع من اجل الديمقراطية

 - 0 880 - 0 880 البصمة الوطنية

 - 0 650 - 0 650 الكفاءات المدنية

 - - 90 - - 90 اليوجد مرشح

 األصوات عابرون
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 10160 2 46931 11697 2 48468 حزب الوفاء

 - 0 461 - 0 461 حزب الحركة الوطنية

 - 0 191 - 0 191 حزب سور العراق

 األصوات تحالف صالح الدين هويتنا
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 المقاعدعدد  األصوات

أصوات 

 المقاعد

 4865 1 20173 9757 1 25065 اتحاد القوى الوطنية

 - 0 3518 - 0 3518 حزب الحل

 - 0 1856 - 0 1856 حزب الوفاء

 - 0 1547 - 0 1547 حزب الحرية والتقدم

 األصوات االنبار هويتنا
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 59267 4 117949 59112 4 117639 الحل

 17377 2 17377 19112 2 19112 تجمع التعاون

 - 0 3998 - 0 3998 وحدة أبناء العراق

 - 0 550 - 0 550 حزب وحدة العراق

 األصوات جبهة تركمان كركوك
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 41319 2 52564 41060 2 52305 الجبهة التركمانية العراقية

 9605 1 11300 9580 1 11275 حزب القرار التركماني

 - 0 6146 - 0 6146 حركة القومية التركمانية

 - 0 3645 - 0 3645 حزب العدالة التركماني

 - 0 3448 - 0 3448 حزب توركمن ايلي

أصوات  عدد المقاعد األصواتأصوات عدد  األصوات ائتالف الرافدين
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 المقاعد المقاعد المقاعد

 917 1 1054 917 1 1054 الحزب الوطني اآلشوري

الحركة الديمقراطية اآلشورية 

 زوعا /
13953 0 - 13953 0 - 

 األصوات ائتالف الكلدان
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 5221 1 5889 5152 1 5820 المجلس القومي الكلداني

حزب االتحاد الديمقراطي 

 الكلداني
6011 0 - 6011 0 - 

 األصوات ائتالف قلعة الجماهير الوطنية
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 30309 3 73468 32372 3 75531 حزب الجماهير الوطنية

 األصوات تحالف القرار العراقي
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 50738 5 125334 50798 5 125394 المشروع العربي في العراق

 30210 5 117476 32387 5 119653 للعراق متحدون

 10171 1 33534 10116 1 33479 حزب المجد العراقي

 625 1 31089 621 1 31085 حزب الحق الوطني

 5940 1 10949 6908 1 11917 مشروع االرادة الشعبية

 6437 1 29351 6414 1 29328 اتحاد صالح الدين

 - 0 13286 - 0 13286 حزب الغد العراقي

 - 0 3994 - 0 3994 حزب النداء الوطني

 - 0 3918 - 0 3918 المشروع الوطني

 - 0 1736 - 0 1736 حزب الهيبة الوطنية

 - 0 661 - 0 661 حركة النهضة الشبابية عز

 األصوات ائتالف الكفاءات للتغيير
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 6849 1 69943 6849 1 69943 تجمع الكفاءات والجماهير

 6889 1 39643 7693 1 40447 تجميع الكفاءات للتغيير

 - 0 12220 - 0 12220 دعاة العراق لدعم الدولة

االنتفاضة في تحالف قوى 

 العراق
4137 0 - 4137 0 - 

 - 0 3705 - 0 3705 جبهة االعتدال الوطني

 - 0 1755 - 0 1755 كتلة دعم الدولة

 - 0 1296 - 0 1296 حزب الوفاء الوطني العراقي

 - 0 83 - 0 83 االنتفاضة الشعبانية

 - - 60 - - 60 ال يوجد مرشح

 األصوات سائرون
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 595335 52 1211264 588712 51 1204641 االستقامة الوطني

 31910 2 89532 31888 2 89510 الحزب الشيوعي العراقي

 - 0 11732 6629 1 11732 حزب الترقي واالصالح

حزب التجمع الجمهوري 

 العراقي
41762 0 - 41762 0 - 

 - 0 32880 - 0 32880 العادلةحزب الدولة 

 - 0 13499 - 0 13499 حركة الشباب للتغيير
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 - 0 144 - 0 144 ال يوجد مرشح

 األصوات التحالف العربي في كركوك
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 21660 1 33935 21593 1 33868 اتحاد القوى الوطنية

 10702 1 14370 10433 1 14101 المشروع العربي

 11689 1 14033 11020 1 13364 للعراق متحدون

 - 0 10311 - 0 10311 حزب الحق

 - 0 9870 - 0 9870 حزب الحل

 األصوات نينوى هويتنا
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 3543 1 63943 3542 1 63942 الحل

 7668 1 20050 7668 1 20050 العراقوحدة ابناء 

 8212 1 9344 8289 1 9421 جبهة انقاذ تركمان العراق

 - 0 4979 - 0 4979 حزب الوفاء

 - 0 55 - 0 55 اتحاد القوى

 األصوات تمدن
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 13781 2 52812 13773 2 52804 حزب الشعب لالصالح

 - 0 49499 - 0 49499 حركة العراق الوطنية

 - 0 10333 - 0 10333 حزب االتفاق

 - 0 5910 - 0 5910 الحركة المدنية الوطنية

 األصوات تحالف الفتح
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 260259 22 488192 259997 22 487930 منظمة بدر

 178297 15 238080 177991 15 237774 الصادقونحركة 

المجلس االعلى االسالمي 

 العراقي
114998 2 8743 115005 2 8750 

 18584 2 48199 18572 2 48187 الحركة االسالمية

 11729 2 36789 11711 2 36771 حركة الصدق والعطاء

 11853 1 57603 11850 1 57600 كتلة منتصرون

 11043 1 48788 11050 1 48795 المستقبلتجمع عراق 

 18867 1 39007 18865 1 39005 تجمع العدالة والوحدة

 1646 1 22498 1646 1 22498 التجمع الشعبي المستقل

 6439 1 46151 - 0 45474 حزب المهنيين لالعمار

 - 0 27181 - 0 27181 حركة الجهاد والبناء

 - 0 23907 - 0 23907 حزب الطليعة

منظمة العمل االسالمي 

 العراقي
20150 0 - 20150 0 - 

 - 0 10256 - 0 10256 كتلة الوفاء والتغيير

 - 0 6831 - 0 6831 تجمع الشبك الديمقراطي

 - 0 6552 - 0 6552 تجمع كفى صرخة التغيير

 - 0 6194 - 0 6194 تجمع الشعب المستقل

 - 0 3293 - 0 3293 شعبان االسالمية 15حركة 

 األصوات الوطنية
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد
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التجمع المدني لالصالح 

 )عمل(
117153 6 28891 115901 6 27639 

 49056 4 179112 53808 5 178525 حزب الوفاق الوطني العراقي

 27140 3 77148 27164 3 77172 الجبهة العراقية للحوار الوطني

 25196 3 38823 25178 3 38805 التقدم المدني الحر

 6920 1 27515 6846 1 27441 تجمع الوحدة العراقية

 11654 1 21404 11644 1 21394 حزب المسار المدني

 5584 1 15864 5580 1 15860 حزب العراق لإلصالح

 9881 1 11606 9963 1 11688 حركة العمل والوفاء

 5588 1 7158 - 0 20876 تجمع نهضة جيل

 - 0 20876 - 0 17178 حزب الخيار العربي

 - 0 17178 - 0 14835 جبهة الوحدة الوطنية

جبهة النهضة واإلصالح 

 العراقية
14264 0 - 14835 0 - 

 - 0 14264 - 0 9537 المشروع الوطني العراقي

 - 0 9537 - 0 8721 حزب الحوار والتغيير

 - 0 8721 - 0 6887 وطني أوال

 - 0 4905 - 0 4905 ائتالف الوطنية

حزب التصحيح الوطني 

 )تصحيح(
3875 0 - 3875 0 - 

 - 0 2807 - 0 2807 حزب العروبيون

 - 0 1596 - 0 1596 حزب الوفاء الوطني

 - 0 609 - 0 609 معاهدون

 - 0 134 - 0 134 تيار السلم المدني

 األصوات دولة القانون
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 عدد المقاعد األصوات

أصوات 

 المقاعد

 190571 14 455152 190161 14 454742 كتلة معا للقانون

 43842 6 83911 43703 6 83772 حركة البشائر

 22007 3 49775 21936 3 49704 دعاة اإلسالم

 16359 2 42944 16339 2 42924 دعاة اإلسالم / تنظيم العراق

 - 0 74629 - 0 74629 حزب الجماهير الوطنية

 - 0 16735 - 0 16735 حركة النور

 - 0 7316 - 0 7316 التيار الثقافي

 - 0 5334 - 0 5334 امناء بلدنا

 - 0 2245 - 0 2245 تيار الوسط

 - 0 1736 - 0 1736 تيار والئيون

 - 0 83 - 0 83 االنتفاضة الشعبانية
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 (16)لفرق باألصوات لألحزاب جدول رقم ا

ي  
 
وب  نتائج العد وفرز اليدوي نتائج العد والفرز االلكب 

 اسم الحزب
مجموع 

 األصوات
 المقاعد

مجموع 

أصوات 

 المقاعد

مجموع 

 األصوات
 المقاعد

مجموع 

أصوات 

 المقاعد

الحزب 

الديمقراط  

  
 الكوردستاب 

873645 25 407150 874147 25 411676 

تيار الحكمة 

  
 الوطت 

576806 19 129318 577602 19 128469 

االتحاد 

  
الوطت 

  
 الكوردستاب 

619694 18 357133 606287 18 345138 

كوران 

)  )التغيب 
201684 5 120655 199611 5 119289 

حراك الجيل 

 الجديد
185260 4 76176 185208 4 75945 

 17912 3 138446 17892 3 138335 حركة إرادة

التحالف من 

اجل 

الديمقراطية 

 والعدالة

123184 2 26274 122753 2 26143 

الجماعة 

اإلسالمية 

الكوردستانية 

 العراق/ 

92245 2 44013 91975 2 51668 

حزب 

الجماهب  

 الوطنية

54135 2 8673 54111 2 6950 

االتحاد 

اإلسالم  
104257 2 40533 104147 2 40478 
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 الكوردستاب 

 18697 2 67179 18672 2 67094 بيارق الخب  

حركة 

 بابليون
33177 2 20896 33119 2 20890 

مازن عبد 

المنعم )أبو 

 حيدر(

5078 1 430 5078 1 431 

قص  عباس 

 -)شبك  

 مستقل(

14824 1 933 14820 1 1266 

الحزب 

  
 المدب 

32496 1 8684 32584 1 8708 

النهج 

 الديمقراط  
37857 1 4206 37083 1 4205 

تجمع رجال 

 العراق
25837 1 6596 25835 1 6597 

المجلس 

الشعت   

  
الكلداب 

  
الشياب 

 اآلشوري

20197 1 5458 20434 1 5695 

حزب التقدم 

 االيزيدي
6294 1 3124 6298 1 3126 

 

  االنتخابات )
 
 (17( ملحق رقم )2018/2022المرشحي   الفائزين ق

مجموع  اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت

أصوات 

 المرشح

 محافظة

االسالم  االتحاد  1

  
 الكوردستاب 

 السليمانية 12789 مثت  امي   نادر حسي   

 دهوك 27744جمال احمد محمد االتحاد االسالم   2
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 سيدو الكوردستاب 

3   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

سلم عمر عثمان 

 وسمان

 اربيل 5591

4   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

هه ريم كمال خورشيد 

 عثمان

 اربيل 19482

5   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

اره زو محمود خدر 

 محمود

 السليمانية 18608

6   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

بليسه عبدالجبار 

 فرمان عىل  

 السليمانية 26941

7   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

جوان احسان فوزي 

 رشيد

 السليمانية 28157

8   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

زا قادر  وان مب  شب 

 حمالن

 السليمانية 6492

9   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

طه حمدامي   خرص  

 اغارسول

 السليمانية 16527

10   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

 السليمانية 18751 حسن اىل احمد اىل

11   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

بختيار  جبار عىل  

 محمد

 السليمانية 20827

12   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

ان محمد عباس  مب 

 حسن

 السليمانية 55985

13   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

كو محمدصالح  شب 

 احمد كريم

 دياىل 11481

14   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

ديالن غفور صالح 

 سمي   

 كركوك 12509

15   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

الماس فاضل كمال 

 محمدطه

 ككركو  14840

 

16   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

مريوان نادر نرصالدين 

 توفيق

 

 كركوك 9694
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17   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

جمال محمدشكور 

 سعيد عبدل

 كركوك 10572

18   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

بيستون عادل ويس 

 احمد

 كركوك 14136

19   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

ريبوار طه مصطق  

 احمد

 كركوك 63721

20   
االتحاد الوطت 

  
 الكوردستاب 

حسي   حسن نرمو 

 درويش

 نينوى 2819

زينب عبدالحميد  االنبار هويتنا 21

 صالح مبارك

 االنبار 1971

نهلة جبار  خليفة  االنبار هويتنا 22

 محسن

 االنبار 3681

سعدون  جوير فرحان  االنبار هويتنا 23

 الدليم  

 االنبار 9286

عىل   فرحان حميد  االنبار هويتنا 24

 نارص

 االنبار 9826

محمد  نارص دىل   االنبار هويتنا 25

 احمد

 االنبار 12028

محمد  ريكان حديد  االنبار هويتنا 26

 عىل  

 االنبار 41432

27    
 
التحالف العرب   ق

 كركوك

راكان سعيد  عىل  

 رضوان

 كركوك 10433

28    
 
التحالف العرب   ق

 كركوك

خالد حمد عالوي 

 شهاب

 كركوك 11020

29    
 
التحالف العرب   ق

 كركوك

محمد   عىل  محمد 

 تميم

 كركوك 21593

30   
التحالف المدب 

 الديمقراط  

 بغداد 7351 محمد عىل  صالح باقر

التحالف من اجل  31

 الديمقراطية والعدالة

عبدالباري مجيد عبد 

 هللا  عبد الكريم

 اربيل 12380
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التحالف من اجل  32

 والعدالةالديمقراطية 

ريبوار كريم محمود 

 حسي   

 السليمانية 13894

الجماعة االسالمية  33

 الكوردستانية /العراق

سليم  حمزه صالح 

 خرص  

 اربيل 17019

الجماعة االسالمية  34

 الكوردستانية /العراق

احمد  حمه رشيد 

 احمد محمد

 السليمانية 34829

الحزب الديمقراط   35

  
 الكوردستاب 

اسماعيل ميادة محمد 

 صالح

 اربيل 14979

الحزب الديمقراط   36

  
 الكوردستاب 

هدار زبب  عبدهللا 

 سليم

 اربيل 22261

الحزب الديمقراط   37

  
 الكوردستاب 

ريبوار هادي عبد 

 الرحمن برايم

 اربيل 12021

الحزب الديمقراط   38

  
 الكوردستاب 

نهرو  محمود قادر 

 سعيد

 اربيل 15224

الحزب الديمقراط   39

  
 الكوردستاب 

بشب  خليل توفيق 

 واحد

 اربيل 16855

الحزب الديمقراط   40

  
 الكوردستاب 

محمدامي   فارس امي    

 كريم

 اربيل 17196

الحزب الديمقراط   41

  
 الكوردستاب 

محمدشاكر محمد 

 صالح سيتو ابراهيم

 اربيل 26208

الحزب الديمقراط   42

  
 الكوردستاب 

نارص يوسف مج  

 الدين اودل

 اربيل 26994

الحزب الديمقراط   43

  
 الكوردستاب 

 السليمانية 4378 عمر خدر خدر محمد

الحزب الديمقراط   44

  
 الكوردستاب 

داليا فرهاد حاج   

 محمد

 دهوك 15203

الحزب الديمقراط   45

  
 الكوردستاب 

وصفية محمد شيخو 

 مراد

 دهوك 18101

الحزب الديمقراط   46

  
 الكوردستاب 

ي عبد  فيان صب 

 عبد القادر الخالق

 دهوك 21479
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الحزب الديمقراط   47

  
 الكوردستاب 

احمد سليمان ياسي   

 سليمان

 دهوك 15316

الحزب الديمقراط   48

  
 الكوردستاب 

عبدالرحمن عمر 

 محمد عمر

 دهوك 16488

الحزب الديمقراط   49

  
 الكوردستاب 

عمر عىل  محمد امي   

 رسول

 دهوك 17773

الحزب الديمقراط   50

  
 الكوردستاب 

هندرين لزكي   فريق 

 طاهر

 دهوك 18788

الحزب الديمقراط   51

  
 الكوردستاب 

ديار طيب محمد عبد 

 هللا

 دهوك 28849

الحزب الديمقراط   52

  
 الكوردستاب 

بيار طاهر سعيد 

 ديواىل

 دهوك 28993

الحزب الديمقراط   53

  
 الكوردستاب 

ارام ناج   محمد صالح 

 عىل  

 دهوك 30965

الديمقراط   الحزب 54

  
 الكوردستاب 

خالدة خليل  رشو 

 سمو

 نينوى 2276

الحزب الديمقراط   55

  
 الكوردستاب 

اخالص صباح خرص   

 حسي   

 نينوى 2526

الحزب الديمقراط   56

  
 الكوردستاب 

بشار  حميد محمود 

 عبدالغفور

 نينوى 6173

الحزب الديمقراط   57

  
 الكوردستاب 

طعمه عبدهللا حمادي  

 حنظل

 نينوى 6261

الحزب الديمقراط   58

  
 الكوردستاب 

وان جمال  خرص    شب 

 خالد

 نينوى 7997

الحزب الديمقراط   59

  
 الكوردستاب 

فارس  صديق  نوري  

 عبدالجبار

 نينوى 13846

60   
حمد ياش  محسن  الحزب المدب 

 غالب

 بغداد 8684

61   
المجلس الشعت   الكلداب 

  االشوري
 الشياب 

ريحان حنا ايوب 

 شكرو

 كركوك 5458
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ر حمادي سلطان  النهج الديمقراط   62 مب  

 يوسف

 نينوى 4206

عمانوئيل خوشابه  ائتالف الرافدين 63

 يوخنا بوداخ

 دهوك 917

هوشيار قرداغ  يلدا  ائتالف الكلدان 64

 بطرس

 اربيل 5152

 االنبار 1794 نهلة حمد عبد صالح ائتالف النرص 65

جبار فيصل حسي    ائتالف النرص 66

 عباس

 االنبار 8610

ثورة جواد كاظم  ائتالف النرص 67

 حمادي

 البرصة 2889

فاروق هالل جمعة  ائتالف النرص 68

 محمود

 البرصة 3926

اسعد عبداالمب   ائتالف النرص 69

 عبدالغفار طعمه

 البرصة 6133

جمال عبدالزهرة  ائتالف النرص 70

 مزعل مهوس

 البرصة 10138

جبار عىل  حسي    ائتالف النرص 71

 اللعيت   

 البرصة 28645

هدى سجاد محمود  ائتالف النرص 72

 شاكر

 القادسية 6838

عبدالحسي   عزيز  ائتالف النرص 73

 احمد جليل

 القادسية 14354

فالح عبدالحسن  سكر  ائتالف النرص 74

 سلطان

 المثت   9969

 النجف 3846 سعاد جبار محمد عىل   ائتالف النرص 75

احسان ثعبان عبد عىل    النرصائتالف  76

 كاظم

 النجف 13708

عدنان  عبد خضب   ائتالف النرص 77

 عباس

 النجف 17419
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مها فاضل كاظم  ائتالف النرص 78

 خضب  

 بابل 5791

   ائتالف النرص 79
فالح  عبدالكريم راىص 

 منوخ

 بابل 9530

رشيد عداي  كرو  ائتالف النرص 80

 حمزه

 بابل 11587

ندى شاكر جودت  ائتالف النرص 81

 ذياب

 بغداد 1549

 بغداد 1949 هناء  ترك  عبد حسن ائتالف النرص 82

اراس حبيب محمد   ائتالف النرص 83

 كريم

 بغداد 6677

حيدر عبدالكاظم  ائتالف النرص 84

 نعيمة سباه  

 بغداد 6702

 بغداد 6911 طه هاتف مج  محمد ائتالف النرص 85

 عىل  كريم ائتالف النرص 86
 حسي  

 فنجان

 بغداد 7578

عالء سكر شحان  ائتالف النرص 87

  
 الدلق 

 بغداد 9970

حيدر جواد كاظم  ائتالف النرص 88

 العبادي

 بغداد 59710

رياض عباس عبدهللا  ائتالف النرص 89

 خلف

 دياىل 11725

 ذي قار 8676 عال  عودة اليذ شناوة ائتالف النرص 90

حسي   ماجد فايز  ائتالف النرص 91

 منشد

 ذي قار 8627

عمار طعمة عبد  ائتالف النرص 92

 العباس شناوة

 ذي قار 14241

كفاء فرحان حسي    ائتالف النرص 93

 عىل  

صالح  1320

 الدين
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عمار يوسف حمود  ائتالف النرص 94

 لطوف

صالح  11499

 الدين

منال  حميد هاشم   ائتالف النرص 95

 عباس

 كربالء 9295

مجيد ناج   حازم  ائتالف النرص 96

 عبدالحسي   

 كربالء 6792

سهام شنون عبدهللا  ائتالف النرص 97

 عذافة

 ميسان 5271

مت  حسي   سلطان  ائتالف النرص 98

 يوسف

 نينوى 1815

بسمة محمد بسيم  ائتالف النرص 99

ي  صب 

 نينوى 2871

خليل محمدسعيد  ائتالف النرص 100

 احمد عباس

 نينوى 4498

سعود زيد نواف  ائتالف النرص 101

 فرحان

 نينوى 6667

عبدالرحيم جاسم  ائتالف النرص 102

 محمد مطلك

 نينوى 8290

منصور مرعيد عطية  ائتالف النرص 103

 حمد

 نينوى 9055

خالد متعب ياسي    ائتالف النرص 104

 حسن

 نينوى 72690

اقبال عبدالحسي    ائتالف النرص 105

 ابوجري ماذي

 واسط 3847

يوسف بعب  علوان  ائتالف النرص 106

 عبدعىل  

 واسط 6419

غادة محمد نوري  ائتالف الوطنية 107

 عبدالرزاق  مطلك

 االنبار 1729

يحت   غازي  عبد  ائتالف الوطنية 108

 لطيف

 االنبار 8477
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كريم عفتان احمد  ائتالف الوطنية 109

 غثيث

 االنبار 9963

صفاء  عدنان مجيد  ائتالف الوطنية 110

 مج  

 البرصة 3386

زيتون حسي   مراد  ائتالف الوطنية 111

 حمادي

 بغداد 2968

عائشة غزال مهدي  ائتالف الوطنية 112

 مضعن

 بغداد 4942

حسن خضب  عباس  ائتالف الوطنية 113

 شويرد

 بغداد 5339

كريم يوسف حسن  ائتالف الوطنية 114

 عىل  

 بغداد 5585

غاندي محمد  ائتالف الوطنية 115

 عبدالقادرعبدالكريم 

 بغداد 6846

كاظم عطية كاظم   ائتالف الوطنية 116

 كعيد

 بغداد 6996

زياد طارق عبدهللا  ائتالف الوطنية 117

 حمد

 بغداد 7389

اياد هاشم حسي    ائتالف الوطنية 118

 عالوي

 بغداد 28069

غيداء  سعيد عبد  ائتالف الوطنية 119

 المجيد عبد الحسي   

 دياىل 4891

 دياىل 10999 رعد حميد كاظم عواد الوطنيةائتالف  120

عبدالخالق  مدحت   ائتالف الوطنية 121

 مالك عبد اللطيف

 دياىل 11274

جاسم حسي   محمد  ائتالف الوطنية 122

 حسن

صالح  5580

 الدين

مثت  عبد الصمد  ائتالف الوطنية 123

 محمد حسي   

صالح  11644

 الدين

 نينوى 3354انتصار عىل  خرص   ائتالف الوطنية 124



 51 

 محمود

نايف مكيف شنان  ائتالف الوطنية 125

 دباس

 نينوى 7819

لطيف مصطق  احمد  ائتالف الوطنية 126

 حسن

 نينوى 9266

فالح حسن زيدان  ائتالف الوطنية 127

 خلف

 نينوى 12558

صفاء  مسلم  بندر   ائتالف دولة القانون 128

 سلمان

 البرصة 1750

كاظم  فنجان  حسي     ائتالف دولة القانون 129

 ضيدان

 البرصة 8493

عبدالسالم عبد  ائتالف دولة القانون 130

  
 المحسن  عرمش تق 

 البرصة 8726

خلف  عبد الصمد   ائتالف دولة القانون 131

 خلف  عىل  

 البرصة 13299

عبداالله عىل  محمد  ائتالف دولة القانون 132

 طاهر

 القادسية 6508

عدنان  هادي  نور  ائتالف دولة القانون 133

 عىل  محمد االسدي

 المثت   7319

عبود  وحيد عبود   ائتالف دولة القانون 134

 عنيد

 النجف 8290

صادق مدلول حمد  ائتالف دولة القانون 135

 جاسم

 بابل 8754

منصور حسي    مدور  ائتالف دولة القانون 136

 عباس

 بابل 15170

ليىل مهدي عبد  ائتالف دولة القانون 137

 الحسي   هادي

 بغداد 2059

عالية  انصيف جاسم  ائتالف دولة القانون 138

 عزيز

 بغداد 3327

 بغداد 3091عمار كاظم عبيد  ائتالف دولة القانون 139
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 جاسم

 بغداد 3467 عىل  جبار مؤنس جابر ائتالف دولة القانون 140

عطوان سيد حسن  ائتالف دولة القانون 141

 ثامر

 بغداد 3740

هشام عبدالملك عىل   ائتالف دولة القانون 142

 سهيل

 بغداد 3870

احمد  سليم عبد  ائتالف دولة القانون 143

 الرحمن عىل  

 بغداد 5934

محمد شياع صبار  ائتالف دولة القانون 144

 حاتم

 بغداد 14326

نوري  كامل محمد  ائتالف دولة القانون 145

 حسن

 بغداد 102128

زينب وحيد سلمان  ائتالف دولة القانون 146

 عىل  

 ذي قار 7585

عبدالهادي موحان  ائتالف دولة القانون 147

 عبد هللا اسماعيل

 ذي قار 6914

كاطع نجمان جلود  ائتالف دولة القانون 148

 ضيدان

 ذي قار 7756

حسي   احمد هادي  ائتالف دولة القانون 149

 حسي   

 كربالء 6626

 ياش عبد صخيل ائتالف دولة القانون 150

 محمد حسي   

 كربالء 7331

بهاء الدين نور محمد  ائتالف دولة القانون 151

 حسي   

 ميسان 7466

 عىل   ائتالف دولة القانون 152
كاظم حسي  

 جابر

 واسط 8210

ائتالف قلعة الجماهب   153

 الوطنية

منار عبدالمطلب 

 هاشم  سعد

صالح  3271

 الدين

ائتالف قلعة الجماهب   154

 الوطنية

ابراهيم ترك  قتيبة 

 جاسم

صالح  8696

 الدين
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ائتالف قلعة الجماهب   155

 الوطنية

احمد عبدهللا  عبد 

 خلف

صالح  20405

 الدين

هيثم  رمضان عبد  ائتالف كفاءات للتغيب   156

 عىل  هريط

 بابل 6849

 واسط 7693 عباس يابر عويد سايح ائتالف كفاءات للتغيب   157

 بغداد 943 عويد رشيدعلية فالح   بيارق الخب   158

محمدعثمان اسماعيل  بيارق الخب   159

 مصطق  صالح

 بغداد 17729

عبداالمب  نجم عبد  تجمع رجال العراق 160

 هللا مدلول

 البرصة 6596

ميثاق ابراهيم فيصل  تحالف الفتح 161

 مشتت

 البرصة 1586

انتصار حسن يوسف  تحالف الفتح 162

 حسن

 البرصة 1646

محمد كامل حنون  الفتحتحالف  163

 ابوالهيل

 البرصة 10153

فالح حسن جاسم  تحالف الفتح 164

 مطلك

 البرصة 11850

عدي عواد كاظم  تحالف الفتح 165

 حسي   

 البرصة 16077

عامر حسي   جاسم  تحالف الفتح 166

 عىل  

 البرصة 18865

سهام موس حمود  تحالف الفتح 167

 جب  

 القادسية 6892

 القادسية 10771 سعد  شاكر عزيز كاظم تحالف الفتح 168

عباس شعيل عوده  تحالف الفتح 169

 ثجيل

 القادسية 15227

اشواق كريم محسن  تحالف الفتح 170

 عتوج

 المثت   9113
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عدي حاتم راجوج  تحالف الفتح 171

 شعالن

 المثت   8561

سناء محمد حميد  تحالف الفتح 172

 جواد

 النجف 3544

فاضل جابر عبد   تحالف الفتح 173

 شني   

 النجف 10804

عىل  يوسف عبدالنت    تحالف الفتح 174

 عمران

 النجف 11050

منال وهاب محمد  تحالف الفتح 175

 فاضل عىل  

 بابل 9557

ثامر ذيبان حسون  تحالف الفتح 176

 عبود

 بابل 13467

حسن شاكر عودة  تحالف الفتح 177

 حسي   

 بابل 14751

فيحان موس عدنان  تحالف الفتح 178

ي  شر

 بابل 25971

ايمان رشيد حميد  تحالف الفتح 179

 عيىس

 بغداد 2375

 بغداد 3044 اكتفاء مزهر عبد كسار تحالف الفتح 180

محمد سالم عبد  تحالف الفتح 181

 الحسي   عبد الرحيم

 بغداد 7469

احمد عىل  حسي    تحالف الفتح 182

 جواد

 بغداد 7592

جاسم صابر احمد  تحالف الفتح 183

 محمد

 بغداد 9836

 بغداد 11331 نعيم عبد  ياش صينخ تحالف الفتح 184

حسن سالم عباس  تحالف الفتح 185

 جب  

 بغداد 14486

وجيه عباس هادي  تحالف الفتح 186

 فرج

 بغداد 16322
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هادي فرحان عبد هللا  تحالف الفتح 187

 حمد

 بغداد 63568

مت  صالح مهدي  تحالف الفتح 188

 صالح

 دياىل 3699

همام عىل  مهدي  تحالف الفتح 189

 احمد

 دياىل 18582

حسي   جاسم نارص  تحالف الفتح 190

 حسي   

 دياىل 19526

 ذي قار 5199 مت  قاسم باقر جابر تحالف الفتح 191

وليد عبدالحسن عبود  تحالف الفتح 192

 جفيت

 ذي قار 6328

رزاق محيبس عجيم    تحالف الفتح 193

 تويىل  

 ذي قار 7061

 ذي قار 8736 نارص ترك  ياش لفتة تحالف الفتح 194

عبداالمب  حسن عىل   تحالف الفتح 195

 تعبان

 ذي قار 12152

محمد كريم  تحالف الفتح 196

 عبدالحسي   هادي

صالح  12023

 الدين

  اسماعيل  تحالف الفتح 197
مهدي تق 

 جبار

صالح  13619

 الدين

حسن  ليىل فليح تحالف الفتح 198

 علوان

 كربالء 3466

حامد عباس ياسي    تحالف الفتح 199

 هاشم

 كربالء 7954

 عىل  محمد  تحالف الفتح 200
حسي  

 عباس

 كربالء 9496

دالل حسن محمد  تحالف الفتح 201

 عيىس

 ميسان 2215

كريم عليوي جاهوش  تحالف الفتح 202

 صوينخ

 ميسان 13112
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لليال  محمد عىل    تحالف الفتح 203

 يونس

 نينوى 2672

حني    محمود   احمد   تحالف الفتح 204

 القدو

 نينوى 6690

مختار  محمود    تحالف الفتح 205

 يوسف سلمان

 نينوى 7449

سعد حسي   هاشم  تحالف الفتح 206

 حسن

 واسط 11372

قاسم محمد جالل  تحالف الفتح 207

 حسي   

 واسط 13166

208   
 
عبدالحميد عبدهللا  تحالف القرار العراق

 ذياب خربيط

 االنبار 6908

209   
 
هيبت حمد عباس  تحالف القرار العراق

 عبدالجبار

 االنبار 7036

210   
 
وحدة محمود فهد  تحالف القرار العراق

 عبد

 بغداد 2591

211   
 
ظافر ناظم سلمان  تحالف القرار العراق

 محمود

 بغداد 4105

212   
 
احمد  اسماعيل   تحالف القرار العراق

 ابراهيم عبدهللا

 بغداد 6414

213   
 
طالل  خضب   عباس    تحالف القرار العراق

 كعيد

 بغداد 10116

214   
 
 دياىل 25474 ناهدة زيد منهل مانع تحالف القرار العراق

215   
 
 دياىل 9141 مرص  معن صالح خلف تحالف القرار العراق

216   
 
احمد مظهر ابراهيم  تحالف القرار العراق

 محمد

 دياىل 10230

217   
 
شمائل سحاب مطر  تحالف القرار العراق

 جاسم

صالح  621

 الدين

218   
 
مقدام محمد عبيد  تحالف القرار العراق

 عىل  

صالح  7005

 الدين
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219   
 
هدى جارهللا داؤد  تحالف القرار العراق

 حسن

 نينوى 1178

220   
 
احمد مدلول محمد  تحالف القرار العراق

 مطلك

 نينوى 4775

  تحالف  221
 
اسامة عبدالعزيز  القرار العراق

 محمد عبدالعزيز

 نينوى 11650

أال تحسي   حبيب  تحالف بغداد 222

  
 طالباب 

 بغداد 2904

محمود حسي   مطلك  تحالف بغداد 223

 شلش

 بغداد 5269

   تحالف بغداد 224
يونس  قاسم شغاب 

 عبد

 بغداد 5911

ليث مصطق  حمود  تحالف بغداد 225

 جزاع

 بغداد 6760

تحالف صالح الدين  226

 هويتنا

عىل   عبد هللا حمود 

 خليفه

صالح  9757

 الدين

فائق دعبول عبدهللا  تمدن 227

 الشيخ عىل  

 بغداد 8950

احمد عبدهللا محمد  تمدن 228

 موس

 نينوى 4823

229   
زهرة  حمزة  عىل    تيار الحكمة الوطت 

 حسن

 البرصة 1545

230   
حسن  خالط    تيار الحكمة الوطت 

  
 نصيف  راىص 

 البرصة 5434

231   
عىل  مانع عطيه  تيار الحكمة الوطت 

 سلمان

 القادسية 6932

232   
   تيار الحكمة الوطت 

فالح ساري عبداسر

 عكاب

 المثت   8321

233   
خالد  جواد  كاظم   تيار الحكمة الوطت 

 عبود

 النجف 7160
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234   
لبت  رحيم كريم فيض  تيار الحكمة الوطت 

 هللا

 بابل 1781

235   
حسن فدعم عسل  تيار الحكمة الوطت 

 حسي   

 بابل 8391

236   
سالم  طحمب  عىل   تيار الحكمة الوطت 

 فرهود

 بابل 9317

237   
انسجام  عبدالزهرة  تيار الحكمة الوطت 

 جواد عىل  

 بغداد 1533

238   
 بغداد 3474 عىل  جبب  الزم داخل تيار الحكمة الوطت 

239   
موحان عبدال جاسم  تيار الحكمة الوطت 

 خماط

 بغداد 4013

240   
عبدالحسي    عبد  تيار الحكمة الوطت 

 الرضا باقر محمد

 بغداد 34461

241   
فرات محمد عبد  تيار الحكمة الوطت 

 حسن

 دياىل 5021

242   
ستار جبار عباس  تيار الحكمة الوطت 

 طاهر

 ذي قار 4414

243   
اسعد ياسي   صباح  تيار الحكمة الوطت 

 بارح

 قار ذي 5126

244   
حسن محمد كاظم  تيار الحكمة الوطت 

 علوان

 كربالء 4199

245   
عباس رصوط محسن  تيار الحكمة الوطت 

 مسلم

 ميسان 6215

246   
   تيار الحكمة الوطت 

 
سعدية عبدهللا عوق

 حسي   

 واسط 1544

247   
محمود عبدالرضا  تيار الحكمة الوطت 

 طالل محمد

 واسط 10437

خديجة عىل  عباس  جبهة تركمان كركوك 248

 جاسم

 كركوك 2161

 كركوك 9580احمد حيدر قاسم  جبهة تركمان كركوك 249
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 عبدهللا

ارشد رشاد فتح هللا  جبهة تركمان كركوك 250

 عبدالرزاق

 كركوك 38899

 اربيل 1992 شوة  ونس عمر رشيد حراك الجيل الجديد 251

رابون توفيق معروف  حراك الجيل الجديد 252

 خرص  

 اربيل 44470

 السليمانية 2634 يشى رجب كمر عىل   حراك الجيل الجديد 253

شكوت لطيف شمس  حراك الجيل الجديد 254

 الدين محمد

 السليمانية 27080

عبدعون  عالوي   حركة ارادة 255

 طاهر  عىل  

 البرصة 6900

ملحان عمران موس  حركة ارادة 256

 سلمان

 القادسية 4384

سعيد كاظم حسي    حركة ارادة 257

 عىل  

 بغداد 6608

برهان الدين اسحق  حركة بابليون 258

 ابراهيم الياس

 بغداد 941

اسوان سالم صادق  حركة بابليون 259

 ساوا

 نينوى 19955

صائب خدر نايف  حزب التقدم االيزيدي 260

 فارس

 نينوى 3124

محمد فرمان شاهر  حزب الجماهب  الوطنية 261

 سلمان

 نينوى 3975

حسن خلف علو  حزب الجماهب  الوطنية 262

 حميد

 نينوى 4698

نجاح  محيسن شياع   سائرون 263

 محمد

 البرصة 2738

اسعد  عبدالسادة  سائرون 264

 جاسم  عبود

 البرصة 5425
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بدر  صائغ مكلف  سائرون 265

 شندل

 البرصة 5929

مظفر اسماعيل  سائرون 266

 شتيوي وطبان

 البرصة 10633

رام  جبار  محمد   سائرون 267

ي  شر

 البرصة 13257

ميسون جاسم داود   سائرون 268

  
 عاب 

 القادسية 3230

محمد عىل  حسي    سائرون 269

 عذافة

 القادسية 8903

 القادسية 11277 احمد حمزة كاطع جب   سائرون 270

 المثت   1897 رفاه  خرص  جياد بعب   سائرون 271

     سائرون 272
سعران  عبيد شاب 

 كسار

 المثت   24980

والء رحيم حسي     سائرون 273

 سلوم  

 النجف 3891

 النجف 9125 حسن رزاق داود عىل   سائرون 274

ماجد عذاب جابر  سائرون 275

 ساجت

 النجف 11558

حسن عبدهللا عبادي  سائرون 276

 موس

 النجف 16773

نورس كامل عطية  سائرون 277

  
 ماىص 

 بابل 5712

حسن عىل   غاوي  سائرون 278

 جاسم

 بابل 14265

سالم هادي كاظم  سائرون 279

 عبود

 بابل 16175

 بابل 16780 محمد  رضا داود نارص سائرون 280

 بغداد 3716شيماء عىل  حسي    سائرون 281
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 حسن

مناهل جليل عىل   سائرون 282

 حسي   

 بغداد 5685

انعام  مزيد نزيل  سائرون 283

 درباش

 بغداد 6690

عبداللطيف ماجدة   سائرون 284

 محمد عىل  

 بغداد 55184

  روس  سائرون 285
ازاد حميد شق 

 محمد

 بغداد 6629

رعد حسي   شتوي  سائرون 286

 غاىل  

 بغداد 8155

 بغداد 8856 امجد هاشم ثامر موله سائرون 287

ستار جبار عبدهللا  سائرون 288

 حسن

 بغداد 9900

سعد مايع صالح   سائرون 289

 عباس

 بغداد 10661

حسن كريم مطر  سائرون 290

  
 شمج 

 بغداد 11311

صباح  جلوب فالح  سائرون 291

 حامد

 بغداد 13247

صباح حسن محمد  سائرون 292

 طلوب   

 بغداد 13592

جواد حمدان كاظم  سائرون 293

 حمدهللا

 بغداد 14426

عالء  صباح هاشم  سائرون 294

 شلش

 بغداد 14611

جواد عبدالكاظم  سائرون 295

 محمد عباس

 بغداد 18386

عباس عليوي كاظم   سائرون 296

 ربيج

 بغداد 18838
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 بغداد 19493 رائد جاهد فهم  صالح سائرون 297

هوازن  حسن  مهدي   سائرون 298

 عبدعىل  

 دياىل 3051

برهان كاظم عبدهللا  سائرون 299

 حسون

 دياىل 16337

وسن عبد الحسي    سائرون 300

 فليح حسن

 ذي قار 4491

هيفاء كاظم عباس  سائرون 301

 عبدالجليل

 ذي قار 12395

غايب فيصل عنيد  سائرون 302

 حام  

 ذي قار 7873

ناج   رديس عبد  سائرون 303

 شعبان

 ذي قار 9320

قص  محسن محمد  سائرون 304

 مطر

 ذي قار 13627

صادق  حميد حسن  سائرون 305

 عويد

 ذي قار 15343

فاطمة عباس  كاظم  سائرون 306

 حسن

 كربالء 5527

رياض محمدعىل  عودة  سائرون 307

 دهش

 كربالء 11195

نبيل حمزه محسون  سائرون 308

 اسماعيل

 كربالء 16081

 ميسان 5171 منتىه جب  صالح  عبد سائرون 309

مرص  خزعل سلمان  سائرون 310

 منشد

 ميسان 10163

عىل   سعدون غالم  سائرون 311

 عىل  عبدالكريم

 ميسان 10984

 ميسان 15616 جمال فاخر عويد عىل   سائرون 312
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محمود اديب زوير   سائرون 313

 محمد

 ميسان 20364

ايناس ناج   كاظم  سائرون 314

 ابراهيم

 واسط 2353

حسن جالل محمد  سائرون 315

 طاهر

 واسط 11764

سلمان حسن بدير  سائرون 316

 زايد

 واسط 13646

نوري  غافل حمادي  عابرون 317

 طعمه

 االنبار 3704

قاسم محمد عبد  عابرون 318

 حمادي

 االنبار 7993

 -قص  عباس )شبك   319

 مستقل(

قص  عباس محمد 

 حسي   

 نينوى 933

320 ) كاوه محمد مولود  كوران )التغيب 

 حويز

 اربيل 15431

321 ) به هار محمود فتاح   كوران )التغيب 

 احمد

 السليمانية 1601

322 ) عبدهللا فتاح هوشيار   كوران )التغيب 

 عبدهللا

 السليمانية 9370

323 ) غالب محمدعىل  شكر  كوران )التغيب 

 حسي   

 السليمانية 23320

324 ) يوسف محمد صادق  كوران )التغيب 

 عبدالقادر

 السليمانية 70933

لمياء شاوي فنجان  لمياء شاوي الهالىل   325

 مهنا

 بغداد 11996

مازن عبدالمنعم )ابو  326

 حيدر(

عبدالمنعم مازن 

 جمعه رجب

 واسط 5078

محاسن حمدون حامد  نينوى هويتنا 327

 حسن

 نينوى 3542
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محمداقبال عمر  نينوى هويتنا 328

 محمود عبدهللا

 نينوى 7668

ثابت محمد سعيد  نينوى هويتنا 329

 رضا

 نينوى 8289

 

 

 

 

 (15النواب الجدد ملحق رقم )

  االنتخابات ) 
 
 نائب جديد(اسماء النواب الفائزين ق

 جواد عبدالكاظم محمد عباس احمد حمزة كاطع جب  

 جوان احسان فوزي رشيد احمد حيدر قاسم عبدهللا

 حازم مجيد ناج   عبدالحسي    احمد سليمان ياسي   سليمان

 حامد عباس ياسي   هاشم احمد عىل  حسي   جواد

 حسن اىل احمد اىل احمد مظهر ابراهيم محمد

 حسن جالل محمد طاهر اخالص صباح خرص   حسي   

 حسن رزاق داود عىل   اراس حبيب محمد كريم

 حسن شاكر عودة حسي    ارام ناج   محمد صالح عىل  

 حسن عبدهللا عبادي موس اره زو محمود خدر محمود

 حسن فدعم عسل حسي    نشين فاضل رحم عىل  

   اسعد عبدالسادة جاسم  عبود
 حسن كريم مطر شمج 

 حسن محمد كاظم علوان عبدالغفار طعمهاسعد عبداالمب  

 حسي   جاسم نارص حسي    اسعد ياسي   صباح بارح

 سعيد كاظم عىل   اسوان سالم صادق ساوا
 حسي  



 65 

 عىل  كريم فنجان اشواق كريم محسن عتوج
 حسي  

 عىل  محمد عباس اكتفاء مزهر عبد كسار
 حسي  

 حسي   ماجد فايز منشد الماس فاضل كمال محمدطه

 حمد ياش  محسن غالب ثامر مولهامجد هاشم 

 خالد جواد  كاظم  عبود انتصار حسن يوسف حسن

 خالدة ابراهيم خليل عبدالرحمن انسجام  عبدالزهرة جواد عىل  

 صفوان بشب  يونس محمد انعام  مزيد نزيل درباش

 خديجة عىل  عباس جاسم ايناس ناج   كاظم ابراهيم

 احمد عباسخليل محمدسعيد  بدر صائغ مكلف شندل

 داليا فرهاد حاج   محمد برهان الدين اسحق ابراهيم الياس

ي  دالل حسن محمد عيىس بسمة محمد بسيم صب 

 ديار طيب محمد عبد هللا بشار حميد محمود عبدالغفور

 ديالن غفور صالح سمي    بشب  خليل توفيق واحد

 رابون توفيق معروف خرص   بليسه عبدالجبار فرمان عىل  

 راكان سعيد  عىل  رضوان محمود فتاح  احمدبه هار 

ي بهاء الدين نور محمد حسي     رام  جبار  محمد  شر

 رائد جاهد فهم  صالح بيار طاهر سعيد ديواىل

 شتوي غاىل   ثابت محمد سعيد رضا
 رعد حسي  

 رفاه  خرص  جياد بعب   ثامر ذيبان حسون عبود

 رياض عباس عبدهللا خلف ثورة جواد كاظم حمادي

 رياض محمدعىل  عودة دهش جاسم حسي   محمد حسن

 ريبوار كريم محمود حسي    جاسم موحان عبدال خماط

 اللعيت   
 ريبوار هادي عبد الرحمن برايم جبار عىل  حسي  

 ريحان حنا ايوب شكرو جمال فاخر عويد عىل  
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 زهرة حمزة  عىل   حسن جمال محمد شكور سعيد عبدل

 طارق عبدهللا حمدزياد  جواد حمدان كاظم حمدهللا

  حسي    فالح يونس حسن جدوع
 
 سعدية عبدهللا عوق

   كسار سالم طحمب  عىل  فرهود
 سعران عبيد شاب 

 سالم هادي كاظم عبود أجيال كريم سلمان مج  

 سلمان حسن بدير زايد ستار جبار عبدهللا حسن

 سلم عمر عثمان وسمان شكوت لطيف شمس الدين محمد

 سناء محمد حميد جواد شوة ونس عمر رشيد

 سهام شنون عبدهللا عذافة سعد شاكر عزيز كاظم

كو محمدصالح احمد كريم سعد حسي   هاشم حسن  شب 

وان جمال  خرص   خالد سعد مايع صالح  عباس  شب 

زا قادر حمالن وان مب   عىل   شب 
 كفاء فرحان حسي  

 لطيف مصطق  احمد حسن شيماء عىل  حسي   حسن

 لليال  محمد عىل   يونس عويدصادق حميد حسن 

يف جوده سهر صادق مدلول حمد جاسم  نوفل شر

 ليث مصطق  حمود جزاع صائب خدر نايف فارس

 ليىل فليح حسن علوان صباح حسن محمد طلوب   

 ليىل مهدي عبد الحسي   هادي صفاء مسلم  بندر  سلمان

 ماجد عذاب جابر ساجت طعمه عبدهللا حمادي  حنظل

 مازن عبدالمنعم جمعه رجب خرص  اغارسول طه حمد امي   

 مثت  عبد الصمد محمد حسي    عباس شعيل عوده ثجيل

 محمد امي   فارس امي   كريم عباس رصوط محسن مسلم

 محمد رضا داود نارص عباس عليوي كاظم  ربيج

 عباس يابر عويد سايح

محمد شاكر محمد صالح سيتو 

 ابراهيم
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 عىل  حسي   عذافةمحمد  عبداالمب  حسن عىل  تعبان

 محمد عىل  صالح باقر عبداالمب  نجم عبد هللا مدلول

عبدالباري مجيد عبد هللا  عبد 

 سهام عباس عىل  حمادة الكريم

عبدالخالق  مدحت  مالك عبد 

 محمد كامل حنون ابوالهيل اللطيف

 محمد كريم عبدالحسي   هادي عبدالرحمن عمر محمد عمر

 محمود اديب زوير  محمد خربيطعبدهللا عبدالحميد ذياب 

 محمود حسي   مطلك شلش عبدعون  عالوي  طاهر  عىل  

ي  محمود عبدالرضا طالل محمد عدنان فيحان موس شر

 مختار محمود يوسف سلمان عدي حاتم راجوج شعالن

 مريوان نادر نرصالدين توفيق عطوان سيد حسن ثامر

 مرص  خزعل سلمان منشد عالء صباح هاشم شلش

  
 مرص  معن صالح خلف عالء سكر شحان الدلق 

 مظفر اسماعيل شتيوي وطبان عىل  سعدون غالم عىل  عبدالكريم

 مقدام محمد عبيد عىل   عىل  غاوي حسن جاسم

 منار عبدالمطلب هاشم  سعد عىل  فرحان حميد نارص

 مناهل جليل عىل  حسي    عىل  جبار مؤنس جابر

 عبدمنتىه جب  صالح   عىل  جبب  الزم داخل

 منصور مرعيد عطية حمد علية فالح  عويد رشيد

 مت  حسي   سلطان يوسف عمار يوسف حمود لطوف

 مها فاضل كاظم خضب   عمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخ

  اسماعيل جبار دانا محمد جزاء عىل  محمد
 مهدي تق 

 ميادة محمد اسماعيل صالح عمر عىل  محمد امي   رسول

ان محمد عباس حسن غالب محمدعىل  شكر حسي     مب 
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   غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر
 ميسون جاسم داود  عاب 

 ناج   رديس عبد شعبان غايب فيصل عنيد حام  

 نارص ترك  ياش لفتة مزاحم مصطق  منصور

 نارص يوسف مج  الدين اودل فاضل جابر عبد  شني   

 نبيل حمزه محسون اسماعيل فاطمة عباس  كاظم حسن

  منوخفالح 
 نجاح محيسن شياع  محمد عبدالكريم راىص 

ي عبد الخالق عبد القادر  ندى شاكر جودت ذياب فيان صب 

 نعيم عبد  ياش صينخ فيصل حسي   جبار عباس

 نهرو  محمود قادر سعيد قص  عباس محمد حسي   

 نهلة حمد عبد صالح قص  محسن محمد مطر

   كاطع نجمان جلود ضيدان
 نورس كامل عطية ماىص 

 ابتسام محمد درب خلف كاظم فنجان  حسي    ضيدان

 هدار زبب  عبدهللا سليم كريم عفتان احمد غثيث

 هدى جارهللا داؤد حسن كريم يوسف حسن عىل  

 وصفية محمد شيخو مراد همام عىل  مهدي احمد

  سلوم   هندرين لزكي   فريق طاهر
 والء رحيم حسي  

 عبدالحسن عبود جفيتوليد  هه ريم كمال خورشيد عثمان

 يحت  غازي عبد لطيف هوازن  حسن  مهدي  عبدعىل  

 يشى رجب كمر عىل   هوشيار قرداغ  يلدا بطرس

 يوسف بعب  علوان عبدعىل   هيبت حمد عباس عبدالجبار

 يوسف محمد صادق عبدالقادر هيفاء كاظم عباس عبدالجليل

  عبد وجيه عباس هادي فرج
 يونس قاسم شغاب 

  مزهر جول حمدانحمد هللا 

 

 (18النواب الفائزين لدورتي   انتخابيتي   ملحق رقم )



 69 

 النواب الفائزين لدورتي   انتخابيتي   

 فالح حسن جاسم مطلك احسان ثعبان عبد عىل  كاظم

 فائق دعبول عبدهللا الشيخ عىل   احمد  اسماعيل  ابراهيم عبدهللا

 فرات محمد عبد حسن احمد  حمه رشيد احمد محمد

 كاوه محمد مولود حويز احمد  سليم عبد الرحمن عىل  

 مثت  امي   نادر حسي    احمد جاسم صابر محمد

 محاسن حمدون حامد حسن احمد عبدهللا  عبد خلف

 محمد ريكان حديد عىل   احمد مدلول محمد مطلك

محمد سالم عبد الحسي   عبد  اقبال عبدالحسي   ابوجري ماذي

 الرحيم

 محمد شياع صبار حاتم ايمان رشيد حميد عيىس

 منال وهاب محمد فاضل عىل   بختيار  جبار عىل  محمد

 منصور حسي    مدور عباس برهان كاظم عبدهللا حسون

 مت  قاسم باقر جابر بيستون عادل ويس احمد

 ميثاق ابراهيم فيصل مشتت جمال احمد محمد سيدو

ر حمادي سلطان يوسف جمال عبدالزهرة مزعل مهوس  مب  

  حسن 
 نايف مكيف شنان دباس خالط   نصيف  راىص 

 نهلة جبار  خليفة محسن حسن سالم عباس جب  

 هشام عبدالملك عىل  سهيل حسي   احمد هادي حسي   

 هوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللا حيدر عبدالكاظم نعيمة سباه  

 ياش عبد صخيل محمد حسي    خالد حمد عالوي شهاب

 عبد حماديقاسم محمد  خالد متعب ياسي   حسن

 حسن خلف علو حميد رزاق محيبس عجيم   تويىل  

 حسي   حسن نرمو درويش ريبوار طه مصطق  احمد

عبدالحسي    عبد الرضا باقر  زيتون حسي   مراد حمادي
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 محمد

 عدي عواد كاظم حسي    سليم  حمزه صالح خرص  

 فالح عبدالحسن  سكر سلطان سهام موس حمود جب  

 كريم عليوي جاهوش صوينخ صفاء  عدنان مجيد مج  

 لبت  رحيم كريم فيض هللا طه هاتف مج  محمد

 محمد عثمان اسماعيل مصطق   عائشة غزال مهدي مضعن

 منال  حميد هاشم  عباس عبدالحسي   عزيز احمد جليل

 وحدة محمود فهد عبد عبدالرحيم جاسم محمد مطلك

 رشيد عداي  كرو حمزه عبدالهادي موحان عبد هللا

 عدنان عبد خضب  عباس عودة اليذ شناوة عال 

 ملحان عمران موس سلمان عىل  مانع عطيه سلمان

عادل خميس عبد اللطيف  عىل  يوسف عبدالنت   عمران

 فاضل

 يحت  احمد فرج حمادي فارس  صديق  نوري  عبدالجبار

 

 (19النواب الفائزين لثالث دورات انتخابية ملحق رقم )

 دورات انتخابيةالنواب الفائزين لثالث 

 نواف سعود زيد فرحان احمد عبدهللا محمد موس

 هدى سجاد محمود شاكر ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق

 هيثم  رمضان عبد عىل  هريط انتصار عىل  خرص  محمود

 قتيبة ابراهيم ترك  جاسم رعد حميد كاظم عواد

عبدالسالم عبد المحسن  عرمش  زينب وحيد سلمان عىل  

  
 تق 

 عبود  وحيد عبود  عنيد سعاد جبار محمد عىل  

عدنان  هادي  نور عىل  محمد  طالل  خضب   عباس  كعيد
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 االسدي

 جاسم عىل  
 محمد اقبال عمر محمود عبدهللا عامر حسي  

 صباح  جلوب فالح حامد عبداالله عىل  محمد طاهر

 قاسم محمد جالل حسي    عمار كاظم عبيد جاسم

عبد  غيداء  سعيد عبد المجيد 

 الحسي   

 حني    محمود   احمد  القدو

  عكاب
 سعدون  جوير فرحان الدليم   فالح ساري عبداسر

 عىل  جابر
 خلف  عبد الصمد  خلف  عىل   كاظم حسي  

 سميعة محمد خليفة غالب كاظم عطية كاظم كعيد

 شعالن عبدالجبار عىل  الكريم ماجدة  عبداللطيف محمد عىل  

  ناهدة زيد منهل مانع

 

 (20النواب الفائزين ألربعة دورات انتخابية ملحق رقم )

 النواب الفائزين ألربعة دورات انتخابية

 فالح حسن زيدان خلف اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 محمد عىل  محمد تميم اياد هاشم حسي   عالوي

  
 مت  صالح مهدي صالح أال تحسي   حبيب طالباب 

 كامل محمد حسننوري    حيدر جواد كاظم العبادي

 هادي فرحان عبد هللا حمد ظافر ناظم سلمان محمود

 هناء  ترك  عبد حسن عالية  انصيف جاسم عزيز

  عمار طعمة عبد العباس شناوة

 

 (21االئتالفات والكيانات الفائزة باالنتخابات ملحق رقم )

أصوات مجموع عدد  اسم التحالف/ الكيان ت
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 الفائزين األصوات المقاعد

 627245 1502109 54 سائرون 1

 527467 1370060 48 تحالف الفتح 2

 457279 1130861 42 ائتالف النرص 3

4   
 411676 874147 25 الحزب الديمقراط  الكوردستاب 

 272779 726053 25 ائتالف دولة القانون 5

 168658 626035 21 ائتالف الوطنية 6

7   
  الكوردستاب 

 345138 606287 18 االتحاد الوطت 

8   
 128469 577602 19 تيار الحكمة الوطت 

9   
 
 104121 363956 14 تحالف القرار العراق

10 )  119289 199611 5 كوران )التغيب 

 75945 185208 4 حراك الجيل الجديد 11

 14582 141364 2 ائتالف كفاءات للتغيب   12

 17912 138446 3 حركة ارادة 13

 76644 133811 6 االنبار هويتنا 14

التحالف من اجل الديمقراطية  15

 والعدالة

2 122753 26143 

16   
 40478 104147 2 االتحاد االسالم  الكوردستاب 

 13781 99536 2 تمدن 17

 16032 97504 3 تحالف بغداد 18

الجماعة االسالمية الكوردستانية  19

 العراق/ 

2 91975 51668 

  كركوك 20
 
 44051 86452 3 التحالف العرب   ق

 19423 83097 3 نينوى هويتنا 21

 50924 82033 3 جبهة تركمان كركوك 22
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 30309 75076 3 ائتالف قلعة الجماهب  الوطنية 23

  الديمقراط   24
 7356 71865 1 التحالف المدب 

 18697 67179 2 بيارق الخب   25

 6950 54111 2 حزب الجماهب  الوطنية 26

 10160 49671 2 عابرون 27

 4205 37083 1 النهج الديمقراط   28

 20890 33119 2 حركة بابليون 29

30   
 8708 32584 1 الحزب المدب 

 4865 26393 1 تحالف صالح الدين هويتنا 31

 6597 25835 1 تجمع رجال العراق 32

33   
  الشياب 

المجلس الشعت   الكلداب 

 االشوري

1 20434 5695 

 917 19424 1 ائتالف الرافدين 34

 5221 16203 1 ائتالف الكلدان 35

 1266 14820 1 ستقل(م -قص  عباس )شبك   36

37   
 1173 9027 1 نوفل الناسر

 3126 6298 1 حزب التقدم االيزيدي 38

 431 5078 1 مازن عبدالمنعم )ابو حيدر( 39

 

 (22االستضافات الملحق رقم )

 تاري    خ الجلسات استضافات ت

المجلس السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة والسيدة آن نافع استضافة  1

وزيرة اإلسكان واالعمار والبلديات والسيد حسن الجناب   وزير الموارد 

  محافظة البرصة وتوفب  الخدمات فيها بناءا 
 
المائية لمناقشة األوضاع ق

 .  عدي عواد وفالح الخزعىل 
 عىل طلب مقدم من النائبي  

  2جلسة

(25/9/2018) 

 6جاستضافة كل من لسيد مهدي العالق األمي   العام لمجلس الوزراء ووفد  2
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من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة السيد ماهر جوهان، لمناقشة 

 موضوع الدرجات الوظيفية ونقل الصالحيات. 

(11/10/2018) 

استضافة  المجلس السيد عبد الرزاق العيىس وزير التعليم العاىل  والبحث  3

العلم  لمناقشة خطة القبول المركزي وإجراء امتحان الدور الثالث 

 للتعليم العاىل  وتوسعة خطة القبول للدراسات العليا. 

 8ج

(15/10/2018) 

استضافة بحضور كل من السادة عالء الدين العلوان وزير الصحة وصالح  4

  وزير الزراعة وجمال العادىل  وزير الموارد المائية وعددا من
 الحست 

  الوزارات الثالثة فضال عن السيد رعد الجبوري رئيس 
 
المسؤولي   ق

 مجلس محافظة بابل لمناقشة قضية نفوق األسماك. 

 11ج

(8/11/2018) 

استضافة السيد عىل  محسن العالق محافظ البنك المركزي وأعضاء  5

  للتجارة 
 
مجلس اإلدارة والسيد فيصل الهيمص مدير المرصف العراق

 السياسة النقدية. لمناقشة 

 13ج

(12/11/2018) 

وع قانون الموازنة  6 استضافة المجلس اللجنة الحكومية الخاصة بمشر

برئاسة السيد  2019العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 

فؤاد حسي   وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

 والوفد المرافق له. 

 13ج

(12/11/2018) 

استضافة وزير الكهرباء السيد لؤي الخطيب لمناقشة برنامج الوزارة لعام  7

حيث اعلن السيد وزير الكهرباء عن اكمال الوزارة خالل الرب  ع االول  2019

اتيجية وخطة الوزارة لعام   2020 – 2019من العام المقبل وضع اسب 

موضحا بان الوزارة  ، 2030فضال عن وضع خطة للطاقة تمتد حت  العام 

  نهاية
 
كات الجباية واالنتهاء منها ق مة مع شر  تقوم بمراجعة العقود المب 

 .  العام الحاىل 

 20ج

(20/12/2018) 

 

 (23التصويتات الملحق رقم )

 تاري    خ الجلسات تصويتات ت

 169انتخاب النائب محمد الحلبوس  رئيسا للمجلس بعد حصوله عىل  1

 صوت 298صوتا من أصل 

 2المستمرة  1ج

(15/9/2018) 

 281صوت من أصل  210حسن كريم عىل ثقة المجلس بحصوله عىل  2

 نائبا مصوتا ليصبح نائبا أول لرئيس مجلس النواب

 2المستمرة  1ج

(15/9/2018) 

  جولة اإلعادة بحصوله  3
 
فوز النائب بشب  خليل الحداد بثقة المجلس ق

ليصبح نائبا لرئيس مجلس نائبا مصوتا  282صوتا من أصل  185عىل 

 النواب

 3المستمرة  1ج

(16/9/2018) 
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تصويت المجلس عىل النظام الداخىل  الحاىل  لمجلس النواب لحي    4

 ( يوما. 15إجراء التعديالت عليه خالل )

 2جلسة 

(25/9/2018) 

التصويت عىل المقررات الخاصة باوضاع محافظة البرصة المتضمنة  5

ازمة البرصة ومفاتحة كل الجهات  تشكيل لجنة نيابية بخصوص

 المعنية وتقديم تقارير دورية بكل اعمالها. 

 3ج

(27/9/2018) 

التصويت عىل تشكيل اللجنة القانونية )المؤقتة(، وتضم كل من النواب  6

  ورزاق محيبس والماس 
  واحمد عىل  الكناب 

محمد الغزي ورفاه العارىص 

العيساوي وحسن المسعودي فاضل كمال واحسان تعبان عىل  وفيصل 

وعبد الهادي السعداوي وغاندي محمد عبد الكريم وريبوار هادي 

وفائق الشيخ عىل  ويحت  المحمدي ويونس قاسم واحمد مظهر وسليم 

 همزة وصائب خدر. 

 

 3ج

(27/9/2018) 

 219تصويت المجلس عىل برهم صالح رئيسا للجمهورية بحصوله عىل  7

  الجولة الثانية
 
 صوتا ق

 4ج

(2/10/2018) 

تصويت المجلس عىل درج موضوع للمناقشة بشأن مخالفة السید  8

( من قانون البنك المركزي 33( و )32محافظ البنك المركزي للمواد )

  النافذ عىل جدول األعمال. 
 
 العراق

 5ج

(9/10/2018) 

تصويت المجلس عىل اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخىل   9

السيدات والسادة النواب جمال المحمداوي وعبد  وتضم كل من

الخالق العزاوي وهوشيار عبد هللا وطه الدفاع  ووحدة الجميىل  وخالد 

جواد وارشد رشاد وعباس شعيل ومنصور مرعيد وعالية نصيف 

وشكوت لطيف ومثت  امي   وريبوار طه وثامر ذيبان وصباح الساعدي 

 وطالل الزوبع  وعبد الرحمن عمر محمد. 

 5ج

(9/10/2018) 

تصويت المجلس عىل، النائبة خديجة عىل  والنائب برهان الدين  10

 إسحاق، مقررين لمجلس النواب

 5ج

(9/10/2018) 

  اعتماد التصويت المباشر عىل  11
 
  ق

تصويت المجلس عىل المص 

تعديالت النظام الداخىل  لمجلس النواب من دون عرضها إىل القراءة 

 األوىل والثانية. 

 7ج

(13/10/2018) 

 من النظام الداخىل  لمجلس  12
تصويت المجلس عىل تعديل مادتي  

لجنة من اللجان النيابية الدائمة  27النواب، والخاصة بتشكيل 

أعضاء وال يزيد عن  7( وعدد أعضاءها الذي ليقل عن 70للمجلس )م 

 (. 73عضوا)م 19

 8ج

(15/10/2018) 

التصويت عىل المنهاج الوزاري المقدم من السيد عادل عبد المهدي  13

المكلف بتشكيل الحكومة مع األخذ بنظر االعتبار بمالحظات السيدات 

 9ج
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 (24/10/2018) والسادة أعضاء مجلس النواب. 

ح تأجيل الجلسة لمدة  14 تصويت مجلس النواب بعدم الموافقة عىل مقب 

 ثالثة أيام. 

 9ج

(24/10/2018) 

  تضمنت منح الثقة ل   15
 9ج وزيرا  14التصويت عىل التشكيلة الوزارية والت 

(24/10/2018) 

تصويت المجلس بعدم الموافقة عىل طلبات الطعون المقدمة من  16

السيد يونادم يوسف كنا بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين 

 اسحاق ومن السيدة صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة

زيتون حسي   مراد، ومن السيد ستار جبار بشان صحة عضوية النائبة 

اجيال كريم سلمان، والسيدة خالدة خليل شمو بخصوص صحة 

 عضوية النائب صفوان بشب  يونس. 

 10ج

(6/11/2018) 

تصويت المجلس بالموافقة بتقديم فقرة مناقشة نفوق األسماك من  17

 األعمال. خامسا و جعلها رابعا عىل جدول 

 10ج

(6/11/2018) 

ح )مفاتحة مجلس الوزراء بشان إجراء  18 تصويت المجلس عىل مقب 

وع قانون الموازنة خالل اللجنة  التعديالت المطلوب إدراجها عىل مشر

  حال عدم إدراج 
 
وع القانون(، وق   بالقراءة األوىل لمشر

كة للمص  المشب 

والسادة النواب عىل التعديالت المطلوب إضافتها من قبل السيدات 

وع قانون الموازنة العامة  الموازنة يحتفظ المجلس بحق إعادة مشر

 االتحادية إىل الحكومة. 

 10ج

(6/11/2018) 

تصويت المجلس بعدم الموافقة عىل تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص  19

نائب عىل  214نائبا من أصل  59انتخاب محافظ بابل بعد تأييد 

 تشكيلها

 11ج

(8/11/2018) 

 إلحكام المادة  20
ً
من  5تصويت المجلس عىل قرار نياب   نص عىل )استنادا

  رقم 
 
لسنة  45قانون التعديل الثالث النتخابات مجلس النواب العراق

 الحاىل   2013
المعدل وبالنظر الكتمال التحقيق مع مجلس المفوضي  

العامة قرر والنتهاء عمل القضاة المنتدبي   ولمقتضيات المصلحة 

 الحاىل  والمدراء 
مجلس النواب استئناف عمل مجلس المفوضي  

العاميي   المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 

 المعدل(.  2007لسنة  11رقم 

 12ج

(10/11/2018) 

تصويت المجلس عىل تعديل النظام الداخىل  بدمج لجنة الثقافة  21

واإلعالم مع لجنة السياحة واآلثار ودمج لجنة شؤون األعضاء مع لجنة 

  ودمج لجان العشائر والمصالحة والمساءلة 
منظمات المجتمع المدب 

واألوقاف والشؤون الدينية بلجنة واحدة، ودمج لجنة العمل والشؤون 

، ودمج لجنة حقوق اإلنسان االجتماعية مع  بي  
لجنة المهجرين والمغب 

مع لجنة الشهداء والسجناء، فضال عن إضافة لجنة النقل واالتصاالت 

 12ج

(10/11/2018) 
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لتخفيف العمل عىل لجنة الخدمات واالعمار ليصبح عدد اللجان 

عضوا، إضافة  21لجنة، وتحديد الحد األعىل لكل لجنة  ب  22النيابية 

 ق نقل عضوين من كل لجنة. إىل تخويل رئاسة المجلس بح

تصويت المجلس عىل توزي    ع السيدات والسادة النواب عىل اللجان  22

 الدائمة. 

 12ج

(10/11/2018) 

  عىل  23
تصويت المجلس عىل إضافة أداء اليمي   للنائب جاسم البخاب 

 جدول األعمال. 

 13ج

(12/11/2018) 

تقص  الحقائق بشان األحداث تصويت المجلس عىل تشكيل لجنة  24

  محافظة نينوى تضم نواب المحافظة ومن يرغب من 
 
األمنية ق

 السيدات والسادة النواب. 

 13ج

(12/11/2018) 

ة  25 التصويت عىل قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خالل فب 

ترصيف االعمال والمقدم من اللجنة القانونية حيث نص القرار  عىل 

النواب بالنظر التخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته قرر مجلس “

  مواده 
 
السابقة عددا من القرارات المخالفة ألحكام الدستور ق

لمانية الثالثة وغياب الدور 24،61،80) ة انتهاء الدورة الب 
( خالل فب 

يع  والرقاب   لمجلس النواب، قرر مجلس النواب إيقاف العمل  التشر

ين األول  24ولغاية  2018ول من تموز بالقرارات الصادرة منذ األ تشر

، وعىل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إعادة النظر 2018

ي   بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا إلحكام الدستور والقوان

 ”. النافذة

 14ج

(21/11/2018) 

موافقة المجلس عىل إدراج الطلب المقدم من النائب عدي عواد  26

نائب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن  خصخصة قطاع  100والموقع من 

  
 
  )كار وقيوان ( والعاملة ق

كت   توزي    ع الطاقة الكهربائية وملفات عقود شر

  ، عىل جدول أعمال الجلسة القادمة. 
 
 مجال المصاق

 14ج

(21/11/2018) 

تصويت المجلس باألغلبية عىل توىل  اللجنة المالية مهمة لجنة تقص   27

وع البناية الجديدة للبنك المركزي وملف غرق العملة    مشر
 
الحقائق ق

  بناية مرصف الرافدين. 
 
 ق

 15ج

(24/11/2018) 

تصويت المجلس عىل صيغة القرار تشكيل خلية أزمة وتوفب  الجهد  28

 لوزارات الدولة المعنية كافة وتمنح صالحيات كاملة لمعالجة األزمة. 

 15ج

(24/11/2018) 

المجلس عىل صيغة القرار  توفب  التخصيصات الالزمة  تصويت 29

رين وإعادة االستقرار للمدن المحررة لضمان عودة  لتعويض المترص 

أو من خالل قيام وزارة  2018النازحي   من احتياط  الطوارئ لسنة 

 المالية بإجراء المناقلة لتوفب  المبالغ الالزمة. 

 15ج

(24/11/2018) 

 15جتصويت المجلس عىل صيغة القرار  زيادة تخصيصات المدن المحررة  30
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  موازنة عام 
 
 (24/11/2018) . 2019وتخصيصات النازحي   ق

تصويت المجلس عىل شطر لجنة حقوق اإلنسان عن لجنة الشهداء  31

وجعل لجنة الشهداء والسجناء مستقلة ودمج لجنة حقوق اإلنسان مع 

والطفولة ، بناءا عىل الطلب المقدم من أكبر من لجنة المرأة واألشة 

 خمسي   نائبا. 

 17ج

(6/12/2018) 

تصويت المجلس عىل تقديم الفقرة الثالثة من جدول االعمال الخاصة  32

 باستكمال التصويت عىل التشكيلة الوزارية. 

 19ج

(18/12/2018) 

الدليم  تصويت المجلس عىل منح الثقة لكل من السيد نوري ناطق  33

  وزيرا للثقافة   و الدكتو 
ر وزيرا للتخطيط والدكتور عبد االمب  الحمداب 

 قص  السهيل وزيرا للتعليم العاىل  والبحث العلم  

 19ج

(18/12/2018) 

بية السيدة  34 تصويت بالرفض عىل منح الثقة لكل من لمرشحة وزارة الب 

   ومرشحة وزارة الهجرة 
والمهجرين السيدة هناء صبا خب  الدين الطاب 

 عمانوئيل

 19ج

(18/12/2018) 

تصويت المجلس عىل صحة عضوية كل من السيدات والسادة النواب  35

جاسم حسي   محمد جبارة و منار عبد المطلب هاشم والسيدة سميعة 

 محمد الغالب بعد تقديم طعون بشان عضويتهم. 

 20ج

(20/12/2018) 

النظام الداخىل  لمجلس النواب وخاصة تصويت المجلس عىل تعديل  36

 ما يتعلق باللجان الدائمة ومهامها واختصاصاتها. 

 20ج

(20/12/2018) 

تصويت المجلس عىل قضاة محكمة التميب   االتحادية المرشحي   من  37

قبل مجلس القضاء األعىل وهم كل من السادة، )نعمان كريم احمد 

  وكاظم عباس حبيب الخفاج   ومحمد 
قاسم محمد الجناب   البياب 

 .)  ومحمد عبد عىل  شدهان الغانم  وحسن فؤاد منعم الخفاج  

 21ج

(22/12/2018) 

تصويت المجلس عىل تقديم الفقرة الثانية )التصويت عىل قرار(عىل  38

 الفقرة األوىل )مناقشة موضوع عام( عىل جدول اإلعمال. 

 22ج

(23/12/2018) 

من اللجنتي   القانونية والزراعة  تصويت المجلس عىل قرار نياب   مقدم 39

ام األمانة العامة  وة السمكية تضمن الب   ر ال  ذي لحق بالبر بخصوص الرص 

رين من  لمجلس الوزراء بإصدار التعليمات الخاصة بتعويض المترص 

  حصل 
  المحافظات الت 

 
أصحاب المزارع السمكية المجازة أصوليا ق

ام الجهات المعنية ر، فضال عن الب   بالضوابط والتعليمات  فيها الرص 

 .  الخاصة بإنشاء مزارع األسماك ومحاسبة المخالفي  

 22ج

(23/12/2018) 

يع  األول لحي   االنتهاء من  40 تصويت المجلس عىل تمديد فصله التشر

بناءا عىل طلب السيد رئيس مجلس  2019إقرار الموازنة المالية لعام 

 النواب. 

 23ج

(24/12/2018) 
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 (24التقارير الملحق رقم )

 الجلسات تاري    خ تقارير ت

عىل تقديم الفقرة الخامسة والمتعلقة بموازنة تصويت المجلس   41

  جدول أعمال الجلسة بناءا  عىل طلب السيد رئيس المجلس  2019
 
ق

  الكابينة الوزارية. 
 
 لحي   االتفاق عىل مرشج  الوزارات الشاغرة ق

 23ج

(24/12/2018) 

بالموافقة عىل منح الثقة لكل من السيدة شيماء خليل عبد هللا الحياىل   42

بية والسيد نوفل بهاء موس لمنصب وزير الهجرة  لمنصب وزيرة الب 

 والمهجرين. 

 23ج

(24/12/2018) 

بعدم الموافقة عىل منح الثقة لمرشح منصب وزير الدفاع السيد فيصل  43

 الجربا. 

 23ج

(24/12/2018) 

تصويت المجلس عىل تشكيل لجنة تحقيقية حول الحريق الذي حصل  44

  دار تأهيل األحداث 
 
اك نواب من ق   االعظمية بإشر

 
دات ق اإلناث المشر

لجان المرأة واألشة والطفولة وحقوق اإلنسان، والعمل والشؤون 

 االجتماعية، واألمن والدفاع لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية. 

 24ج

(10/1/2019) 

وع قانون الطعن لمصلحة  45 تصويت المجلس عىل إضافة القواني   )مشر

  
 
وع قانون القانون ق األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة، مشر

وع قانون  وع قانون اإلدارة المالیة، مشر الخدمة المدنیة االتحادي، مشر

  قانون العقوبات رقم )
 
( لسنة 111تعدیل قانون الغرامات الواردة ق

وع قانون معالجة  1969 وع قانون المحكمة االتحادية العلیا، مشر ،مشر

وع قانون  التجاوزات وع قانون المدن الصناعیة، مشر السكنیة، مشر

وع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة( عىل جدول  المرور، مشر

 األعمال

 26ج

(16/1/2019) 

 تصويت المجلس بعدم الموافقة عىل طلبات الطعون المقدمة من  46

  بشأن صحة عضوية النائب  •
السيدة أمل مرع  حسن البياب 

 محمد جباره. جاسم حسي   

السيد باسم خزعل خشان بشأن صحة عضوية النائبة رفاه  •

 خضب  جيات. 

السيد محمد فرمان بشان صحة عضوية النائبة سهام عباس  •

 .  عىل 

السيدة شعالن عبد الجبار الكريم بخصوص صحة عضوية  •

 النائب عىل  الصجري. 

 28ج

(23/1/2019) 
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ن استعراض النائب فائق الشيخ عىل  تقريرا للجنة القانونية أشار فيه إىل أ 1

قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية أجريت عليه عدة 

  الدورة االنتخابية السابقة، منها إلغاء مجالس النواج  
 
تعديالت ق

، فضال عن تعديل الفقرة  وتحديد شهادة البكالوريوس للمرشحي  

ا إىل أن المحكمة االتحادية أصدرت  الخاصة بمحافظة كركوك، مشب 

من قانون مجالس المحافظات تخالف  23قرارا يبي   فيه بأن المادة 

 من الدستور.  16و 15المادتي   

 12ج

(10/11/2018) 

2   
 
  حصلت ق

بية بشأن الخروقات الت  مناقشة التقرير المقدم من لجنة الب 

  المحافظات بخصوص الدرجات الوظيفية مديرية تربية الديوانية 
 
وباق

، مبينة أن التعيي   حصل بشكل مباشر وفق المحسوبية 2018لسنة 

  التقديم. 
 
 دون الرجوع اىل المفاضلة ق

 

 21ج

(22/12/2018) 

مناقشة المجلس تقريرا مقدما من لجنة األقاليم والمحافظات غب   3

  إقليم بشان مجلس محافظة بغداد أكد
 
ت فيه ارتكاب المنتظمة ق

مخالفات دستورية وقانونية وإدارية قام بها المجلس ورئيسه بخصوص 

 .محافظ بغداد الجديد السيد فالح حسن ياسي   

 27ج

(22/1/2019) 

 

 

 (25القرارات الملحق رقم )

 تاري    خ الجلسات قرارات ت

 إلحكام المادة  1
ً
من قانون التعديل الثالث  5قرار نياب   نص عىل )استنادا

  رقم 
 
المعدل وبالنظر  2013لسنة  45النتخابات مجلس النواب العراق

 الحاىل  والنتهاء عمل القضاة 
الكتمال التحقيق مع مجلس المفوضي  

المنتدبي   ولمقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس النواب استئناف 

 الحاىل  والمدراء العاميي   المشكل بموجب قانون 
عمل مجلس المفوضي  

 المعدل(.  2007لسنة  11يا المستقلة لالنتخابات رقم المفوضية العل

 12ج

(10/11/2018) 

 صيغة القرار تشكيل خلية أزمة وتوفب  الجهد لوزارات الدولة المعنية كافة 2

 وتمنح صالحيات كاملة لمعالجة األزمة. 

 15ج

(24/11/2018) 

رين وإعادة  3 صيغة القرار  توفب  التخصيصات الالزمة لتعويض المترص 

االستقرار للمدن المحررة لضمان عودة النازحي   من احتياط  الطوارئ 

لغ أو من خالل قيام وزارة المالية بإجراء المناقلة لتوفب  المبا 2018لسنة 

 الالزمة. 

 15ج

(24/11/2018) 
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تصويت المجلس عىل صيغة القرار  زيادة تخصيصات المدن المحررة  4

  موازنة عام 
 
 . 2019وتخصيصات النازحي   ق

 15ج

(24/11/2018) 

ر ال  ذي  5 قرار نياب   مقدم من اللجنتي   القانونية والزراعة بخصوص الرص 

ام األمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار  وة السمكية تضمن الب   لحق بالبر

رين من أصحاب المزارع السمكية  التعليمات الخاصة بتعويض المترص 

  حصل 
  المحافظات الت 

 
ام المجازة أصوليا ق ر، فضال عن الب   فيها الرص 

الجهات المعنية بالضوابط والتعليمات الخاصة بإنشاء مزارع األسماك 

 .  ومحاسبة المخالفي  

 22ج

(23/12/2018) 

 

 

 

 (26مواضيع عامة الملحق رقم )

 تاري    خ الجلسات مواضيع عامة ت

مناقشة المجلس موضوع ))الدرجات الخاصة(( الذي تقدم به النائب حيدر  1

الفؤادي مع إصدار رئيس مجلس الوزراء عدد من القرارات الخاصة بإدارة 

  
 
المؤسسات بالوكالة خارج إطار صالحياته، مطالبا مجلس النواب بالنظر ق

ة تحول    أصدرها رئيس مجلس الوزراء خالل فب 
عية القرارات الت  شر

 الحكومة إىل ترصيف أعمال. 

 7ج

(13/10/2018) 

انتخابات مجالس المحافظات واالقضية بعد تقديم عرض مناقشة موضوع  2

 مفصل من قبل اللجنة القانونية. 

 12ج

(10/11/2018) 

، األمطار والسيول(.  3  15ج مناقشة مواضيع عامة )عودة النازحي  

(24/11/2018) 

مة  4 مناقشة المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص العقود المب 

  وزارة الكهرباء بناءا 
 
 نائب.  99عىل الطلب المقدم من النائب عدي عواد وق

 17ج

(6/12/2018) 

مناقشة المجلس موضوع غرق مخيمات النازحي   بحضور ممثلي   عن وزارة  5

 الهجرة والمهجرين ووزارة الموارد المائية والحكومة. 

 18ج

(10/12/2018) 

مناقشة المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف  6

 أحالته من رئاسة المجلس إىل اللجنة القانونية.  بعد 

 21ج

(22/12/2018) 

 22ج مناقشة المجلس انتخابات مجالس المحافظات واالقضية.  7

(23/12/2018) 
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  لمنتسبي    8
مناقشة المجلس موضوع عام حول )مسالة تخصيص قطع أراىص 

  الداخلية والدفاع(. 
 وزارب 

 24ج

(10/1/2019) 

 

 

 

 

 

 

 


