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 ( الخاص بجداول ومخططات توزيع املقاعد.1امللحق رقم )

وبعد إجراء عملية العد والفرز من قبل املفوضية بحضور العديد من املراقبين تم اعالن النتائج 

             :على النحو الاتي 

 ( الخاص بتوزيع املقاعد على الكتل الفائزة.                 1جدول رقم )

عدد  املحافظة

املقاعد 

 املطلوبة

عدد  اسم القائمة ت

 الاصوات

 عدد املقاعد

 14 431217 القانون  1 24 البصرة

 7 297010 الائتالف الوطني 2    

 3 75335 العراقية 3    

            

 6 135319 الائتالف الوطني 1 10 ميسان

 4 102566 القانون  2    

            

 9 244816 الائتالف الوطني 1 18 ذي قار

 8 235446 القانون  2    

 1 43706 العراقية 3    

            

 4 98398 القانون  1 7 املثنى

 3 71699 الائتالف الوطني 2    

            

 5 133821 الوطني الائتالف 1 11 القادسية

 4 133067 القانون  2    

 2 55030 العراقية 3    

            

 7 197377 القانون  1 12 النجف

 5 152698 الائتالف الوطني 2    
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 5 149828 القانون  1 11 واسط

 4 129188 الائتالف الوطني 2    

 2 51003 العراقية 3    

            

 6 179517 القانون  1 10 كربالء

 3 81794 الائتالف الوطني 2    

 1 36061 العراقية 3    

            

 8 231939 القانون  1 16 بابل

 5 180193 الائتالف الوطني 2    

 3 104746 العراقية 3    

            

 26 903039 القانون  1 68 بغداد

 24 841755 العراقية 2    

 17 561659 الائتالف الوطني 3    

 1 53413 التوافق 4    

            

 8 233591 العراقية 1 12 صالح الدين

 2 60241 التوافق 2    

 2 52942 وحدة العراق 3    

            

 11 294420 العراقية 1 14 الانبار

 2 56171 التوافق 2    

 1 43224 وحدة العراق 3    
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 8 245025 العراقية 1 13 ديالى

 3 85821 الائتالف الوطني 2    

 1 63969 القانون  3    

التحالف  4    

 الكردستاني

47949 1 

            

 6 211675 العراقية 1 12 كركوك

التحالف  2    

 الكردستاني

206542 6 

            

 20 593936 العراقية 1 31 نينوى 

التحالف  2    

 الكردستاني

239109 8 

 1 64204 التوافق 3    

 1 53897 وحدة العراق 4    

 1 38693 الائتالف الوطني 5    

            

التحالف  1 17 سليمانية

 الكردستاني

350283 8 

 6 298621 التغيير 2    

 2 103188 الاتحاد الاسالمي 3    

 1 79149 الجماعة الاسالمية 4    

            

التحالف  1 14 اربيل

 الكردستاني

458403 10 

 2 103397 التغيير 2    

 1 62706 الجماعة الاسالمية 3    

 1 51065 الاتحاد الاسالمي 4    

            

التحالف  1 10 دهوك

 الكردستاني

332352 9 

 1 59969 الاتحاد الاسالمي 2    
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 3 28095 املسحيين 1 8 الاقليات

 2 21882 الكلدانيين 2    

 1 11755 الشبك 3    

 1 10171 الايزيديين 4    

 1 11077 الصابئة 5    

            

 2   العراقية 1 7 الوطنية

 2   القانون  2    

 2   الائتالف الوطني 3    

التحالف  4    

 الكردستاني

    

 

                                                                                     في انتخابات مجلس النواب بحسب املحافظات.( الخاص باسماء الفائزين 2جدول رقم )

اسم 

   بغداد  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 68 للمحافظة

 1 املكون املسيحي   2541766  عدد الاصوات

القاسم 

 1 الصابئياملكون    37378.91  الانتخابي

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 17 5 12 561659 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 101.053 ذكر محمد حمزة عبدالكريم ابراهيم 1 1

 68.822 ذكر صوالغ جبر محمد باقر 2 2

 31.947 انثى محمد مهدي عادل مهى 4 3

 30.08 ذكر عباس موس ى عباس حاكم 15 4

 25.381 ذكر طاهر جبر علوان حسين 44 5

 22.648 ذكر عبدالحسين فوزي رضا محمد 83 6
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 22.264 ذكر هدال عاص ي محسن علي 26 7

 20.436 ذكر علي عبدالحسين عبدالهادي احمد 3 8

 18.017 ذكر غالي خلف صاحب محمد 41 9

 12.938 ذكر حامي فالح جلوب صباح 11 10

 12.82.0 ذكر راض ي مفتن غالي رياض 69 11

 11.918 انثى جاري  مهدي طعمة اسماء 35 12

 11.24.0 ذكر محمد حسين طاهر امير 21 13

 8.415 ذكر علي عبود عبدالوهاب قص ي 6 14

 3.595 انثى علي صالح حسين بشرى  33 15

 3.223 انثى علي عباس خضير عامرة 95 16

 3.045 انثى علي محمد عبداللطيف ماجدة 103 17

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 24 4 17 841755 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 407.537 ذكر عالوي  حسين هاشم اياد 1 1

 200.963 ذكر الهاشمي بكر احمد طارق  15 2

 7.866 ذكر شويرد عباس خضير حسن 88 3

 6280 ذكر علي رشيد عبداملنعم عدنان 6 4

 6.179 انثى جاسم نصيف جاسم عتاب 19 5

 5.473 ذكر عمر مطلك محمد ابراهيم 2 6

 5.416 ذكر كعيد عباس خضير طالل 62 7

 5.322 ذكر كسار محمد جسام حميد 107 8

 5.249 ذكر لطيف صادق نوري حيدر 9 9

 5.076 ذكر الزوبعي محسن حسين طالل 129 10

 4.508 ذكر علوي  سلمان نوري حسن 5 11

 4300 ذكر حسين ناصر خضر مظهر 55 12

 3.997 ذكر كعيد كاظم عطية كاظم 103 13

 3.694 ذكر عواد سلمان داود حمزة 52 14
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 3.674 ذكر شاوش حمادي عبد احمد 84 15

 3.499 ذكر ذرب احمد طارق  زياد 48 16

 3.451 ذكر حسين خميس شذر قيس 23 17

 3.123 ذكر القرغولي عبدالرزاق مكي عالء 28 18

 1.767 انثى عبد فهد محمود وحدة 98 19

 1.379 انثى محمد جاسم نصيف عالية 16 20

 994 انثى داود ابراهيم محمد ندى 17 21

 860 انثى الشيخلي عبدالوهاب عبدالكريم ازهار 18 22

 742 انثى فتاح عبدهللا نجم ثريا 117 23

 650 انثى الدملوجي فاروق سالم ميسون  36 24

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 26 7 19 903360 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 622.961 ذكر حسن محمد كامل نوري 1 1

 28.779 ذكر الصدر حيدر محمدباقر محمدجعفر 5 2

 6.364 ذكر الشهرستاني صالح ابراهيم حسين 3 3

 6.049 ذكر كاظم العبادي جواد حيدر 2 4

 5.749 انثى السوداني جاسم عبدهللا ندى 12 5

 5.601 ذكر الدباغ جواد مهدي على 11 6

 3.802 ذكر ذياب جعفر موس ى خضير 4 7

 3520 ذكر رحيم جليل حسن حيدر 31 8

 3.474 ذكر جاسم عبيد كاظم عمار 57 9

 3.254 ذكر عبيد خرنوب رميض عدنان 93 10

 3.181 ذكر عيس ى سلمان محسن سلمان 98 11

 2.905 انثى السهيل علي طالب صفية 15 12

 2850 ذكر الفياض علي ضاري  علي 41 13

 2.661 ذكر عباس موس ى حسن عباس 9 14

 2.484 ذكر جريو خالوي  عبدهللا كمال 7 15
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 2.418 ذكر  عباس فريح جبار 37 16

 2250 انثى جبر لفته حميد سعاد 46 17

 2.189 ذكر كاظم يونس عبدالرحمن علي 38 18

 2140 ذكر فرج دهلة فزع ابراهيم 76 19

 2.136 ذكر فرحان عطية جاسم سامي 10 20

 2.085 انثى حبيب عبدالكريم عبدالامير ناجحة 40 21

 1.977 انثى معين حسون  لؤي  باسمة 60 22

 1.897 ذكر شياع سالم حمود عبدالعباس 58 23

 1.855 ذكر حميداوي  جابر حبيب جابر 8 24

 1.653 انثى محمد علي جعفر سميرة 17 25

 1.353 انثى حسن عبد تركي هناء 29 26

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 53413 338 التوافق العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 9010 ذكر صالح مهدي صالح اياد 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 1177 381 خالد امين رومي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 صابئة 742 ذكر سام رومي امين خالد 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 28095 389 قائمة الرافدين

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 مسيحي 13910 ذكر خوشابا كنة يوسف يونادم 1 1
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اسم 

   الانبار  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 14 للمحافظة

     472603  عدد الاصوات

القاسم 

     3375.36  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 11 4 7 294420 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  83.145 ذكر ذيبان جياد حياد رافع 1 1

  24930 ذكر سحاب حسن علي سلمان 3 2

  16.122 ذكر احمد دلي ناصر محمد 8 3

  14.782 ذكر عمر مطلك عبيد حامد 2 4

  14420 ذكر مهنا جميل سليمان احمد 5 5

  12.426 ذكر محمد صالح حامد عاشور  10 6

  11.143 ذكر صالح عباس كريم كامل 15 7

  3.465 انثى عبطان حمادي موس ى ايمان 28 8

  2.618 انثى غالب خليفة محمد سميعة 24 9

  2400 انثى حمد وردي مهدي لقاء 22 10

  1.457 انثى  جبير عبدالرزاق عفاف 25 11

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 2 0 2 56171 338 التوافق العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  10.846 ذكر محمد محيسن عبدهللا خالد 17 1

  5.975 ذكر عبد حمد عبود وليد 10 2

 

 املقاعدعدد  الاصوات رقم القائمة اسم الكيان
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 املجموع نساء رجال

 1 0 1 43224 348 ائتالف وحدة العراق

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  7.199 ذكر معجل فرحان جوير سعدون  1 1

 

 

اسم 

  املحافظة

 اربيل

 

   

عدد املقاعد املخصصة 

 14 للمحافظة

 1 املكون املسيحي   680408  عدد الاصوات

القاسم 

     48600.57  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

الاتحاد الاسالمي  -يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 

 1 0 1 51065 315 الكردستاني

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  25.108 ذكر بيرداود علي جميل اسامة 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 2 0 2 103397 329 التغيير -طَوِران 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  15.602 ذكر مصطفى رسول  مصطفى شورش 2 1

  11.208 ذكر حسين عبدالرحمن كياني محمد 1 
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 الاصوات رقم القائمة الكياناسم 

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

ى ئيسالمي كوردستان/عيراق
َ
الجماعة الاسالمية  -كَومةل

 1 0 1 62706 352 الكردستانية / العراق

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  50.116 ذكر ماماغا وتمان بابير علي 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 10 3 7 458403 372 التحالف الكوردستاني -هاوثةيمانى كوردستانى

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  45.385 ذكر حمدامين زينل ابوبكر ازاد 7 1

  44660 ذكر عثمان فيض هللا حسن احمد 5 2

  41.346 ذكر عزيز عمر درويش صبري  23 3

  37.084 ذكر عبدهللا عزيز مهدي ره وه ز 21 4

  36080 ذكر عبدالوهاب عبداللطيف عبدالفتاح سامي 1 5

  35390 ذكر درويش طه محمد شوان 3 6

  34.305 ذكر رسول  حسين رسول  سعيد 9 7

  18.175 انثى حسين احمد عزيز شلير 19 8

  14350 انثى ذنون  رشيد انور  نسرين 11 9

  13.889 انثى صالح اسماعيل نوري زين 6 10

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 28095 389 قائمة الرافدين

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 مسيحي 630 انثى جمعة بطرس يوسف باسمة 3 1
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اسم 

  املحافظة

 بابل

   

عدد املقاعد املخصصة 

 16 للمحافظة

     586281  عدد الاصوات

القاسم 

     36642.6  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 5 1 4 180193 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  26.887 ذكر صالح مهدي شاكر علي 4 1

  15.74 ذكر شاهين عباس كاظم جواد 7 2

  13.215 ذكر راض ي محمد محسن عواد 3 3

  12.461 ذكر سعدون  حسون  علي حسون  1 4

  10040 انثى علي كاظم ثابت زينب 12 5

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 3 1 2 104746 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  11.644 ذكر سالم حسن جواد اسكندر 1 1

  8410 انثى فيض هللا كريم رحيم لبنى 12 2

  8.321 ذكر حسين محمد عبدالحمزة ثامر 15 3

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 املقاعد عدد

 املجموع نساء رجال

 8 2 6 231939 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت
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  23052 ذكر حيدر رضا حسين علي 1 1

  15.241 ذكر جواد حسين فاضل علي 7 2

  13.955 ذكر رضا محمد عبدالغفار وليد 5 3

  12.802 ذكر علي حسين منصور  حسين 14 4

  11.912 ذكر علي خبط حبيب احمد 15 5

  11260 ذكر سلمان حسون  جبر علي 3 6

  9200 انثى فتالوي  محسن سعيد حنان 11 7

  4295 انثى هزام حمزة كاظم مائدة 17 8

 

 

اسم 

   البصرة  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 24 للمحافظة

     814810  عدد الاصوات

 القاسم

     33950.4  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 7 2 5 237010 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  37.765 ذكر محمود كاظم عواد عدي 1 1

  27.716 ذكر مرزوق  سعيد محسن فرات 4 2

  20.912 ذكر علي جاسم حسين عامر 7 3

  18.665 ذكر غيالن عمارة طالب حسين 12 4

  13.552 ذكر شناوة عبدالعباس طعمة عمار 9 5

  8.609 انثى علي محمد نسيم هيفاء 21 6

  2.447 انثى حمود صالح عكالوي  سوزان 32 7
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 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 3 0 3 75387 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  11.855 ذكر سلمان عبادي جمعة قص ي 1 1

  4.431 ذكر زوير عودة غازي  اسماعيل 9 2

  4.077 ذكر حسين عريبي حميد احمد 11 3

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 14 4 10 431217 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  37.039 ذكر موس ى عبدالحكيم محمد صفاءالدين 1 1

  35.71 ذكر علي خلف عبدالصمد خلف 3 2

  21.445 ذكر علي حاشوش حسان عامر 2 3

  18.345 ذكر مسافر حسن كاظم جواد 4 4

  17.216 ذكر جواد احمد هادي بهاء 25 5

  16.315 ذكر حسن علي حمزة حسين 22 6

  12.783 ذكر كنعان منصور  عبدالرزاق منصور  18 7

  11.746 ذكر تقي عرمش عبداملحسن عبدالسالم 28 8

  10.911 ذكر تقي لعيبي فضالة عادل 5 9

  9.522 ذكر جواد محمد حسن محمدامين 38 10

  4.345 انثى حميد جعفر مجلي هيفاء 42 11

  3.576 انثى سالم زباري  سلمان فاطمة 9 12

  3.658 انثى علي ياسين عبدالجبار جنان 20 13

  2.734 انثى خشجوري مكطوف نعمة رحاب 33 14

 

اسم 

 السليمانية  املحافظة

 

  

عدد املقاعد املخصصة 

 17 للمحافظة
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     833631  عدد الاصوات

القاسم 

     49037.1  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

الاتحاد الاسالمي  -يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 

 2 0 2 103188 315 الكردستاني

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  46.314 ذكر نزير نزير حافظ عزير 8 1

  12.332 ذكر فتاح عارف حمه صديق بكر 1 2

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 6 2 4 298621 329 التغيير -طوران 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  93.196 ذكر محمد امين مصطفى لطيف 1 1

  19.947 ذكر محمد عبدهللا حسن بايزيد 2 2

  19.851 ذكر حمد سعيد خضر هه فال 9 3

  15.141 ذكر تايمز محمود عبدهللا سردار 15 4

  4.82 انثى احمد سعيد محمدطاهر شايان 4 5

  4.184 انثى محمد علي كريم كويستان 32 6

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

ى ئيسالمي كوردستان/عيراق
َ
الجماعة الاسالمية  -كَومةل

 1 0 1 79194 352 الكردستانية / العراق

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  20.217 ذكر محمد قادر احمد فاتح 5 1

 

 عدد املقاعد الاصوات رقم القائمة اسم الكيان
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 املجموع نساء رجال

 8 2 6 350283 372 التحالف الكوردستاني -هاوثةيمانى كوردستانى

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  35.764 ذكر عزيز كورون  رسول  فرهاد 1 1

  34.816 ذكر حسن محمد اسماعيل ماجد 7 2

  31.332 ذكر مصطفى حمد عبدهللا عادل 13 3

  25.902 ذكر عباس فرج محمد برهان 9 4

  24.393 ذكر محمد عمر فوزي سامان 27 5

  22.247 ذكر عمر عثمان علي محمود 2 6

  14.839 انثى عبدالرحمن علي محمد النه 4 7

  11.595 انثى محمدجاف عباس نجم الدين اشواق 8 8

 

اسم 

   املثنى  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 7 للمحافظة

     229141  عدد الاصوات

القاسم 

     32734  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 3 1 2 71699 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  12.249 ذكر عبدهللا خشمان نعيم خالد 1 1

  11.15 ذكر عكاب عبداش ي ساري  فالح 4 2

  3.299 انثى حليو عبدالحسين تومان فاطمة 11 3

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 4 1 3 98998 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت
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  27.392 ذكر سعيد نورعلي هادي عدنان 1 1

  13.322 ذكر عباس كاظم حمزة سعد 6 2

  9.067 ذكر سلطان سكر عبدالحسن فالح 2 3

  3.432 انثى حسين حسن صاحب امل 10 4

 

 

اسم 

   القادسية  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 11 للمحافظة

     373339  عدد الاصوات

القاسم 

     33939.91  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 5 2 3 133821 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  28360 ذكر موس ى احمد موس ى حامد 4 1

  17.032 ذكر ظاهر سلطان حجيم يوسف 1 2

  10.574 انثى حمود موات علي اقبال 10 3

  8.083 ذكر جواد مهدي ياسر محمد 6 4

  5910 انثى جبير ليلو حميد شذاء 11 5

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 2  2 55030 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  14800 ذكر رزام خضير شريف عزيز 9 1

  8.653 ذكر سلمان شعالن علي حسين 1 2

 

 عدد املقاعد الاصوات رقم القائمة اسم الكيان
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 املجموع نساء رجال

 4 1 3 133067 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  15.239 ذكر غضبان عطية اباذر خالد 1 1

  13.304 ذكر حسين شاكر ياسين احسان 13 2

  12.893 ذكر طاهر محمد علي عبدالاله 6 3

  3.752 انثى شاكر محمود سجاد هدى 21 4

 

اسم 

   النجف  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 12 للمحافظة

     411424  عدد الاصوات

القاسم 

     34285.3  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 5 1 4 152698 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  36.497 ذكر محمد باقر عبدالرضا عبدالحسين 2 1

  17.575 ذكر حسن دربي صغير نصار 1 2

  16.794 ذكر جاسم شاكر عزيز حسين 15 3

  15.367 انثى عبدالحسين مرتض ى جعفر لقاء 4 4

  15.207 ذكر حسين سعيد محمدتقي عبدالهادي 20 5

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 7 2 5 197377 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  17.953 ذكر عنيد عبود وحيد عبود 10 1

  14.416 ذكر عبدهللا جابر عبدهللا عامر 1 2
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  13.353 ذكر مهدي عزوز شاكر طالب 4 3

  12.106 ذكر صادق مهدي صالح صادق 7 4

  11.968 ذكر عزيز نور  عبدالعظيم عبدالحسين 6 5

  3.929 انثى حسون  محمدعلي فاروق بتول  17 6

  2.515 انثى علي محمد جبار سعاد 3 7

 

 

اسم 

   كربالء  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 10 للمحافظة

     333434  عدد الاصوات

القاسم 

     33343.4  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 3 1 2 81794 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  18.562 ذكر حمادي محسن كاظم جواد 2 1

  11.758 ذكر اسماعيل محسون  حمزة حبيب 1 2

  9.126 انثى نجيب نعمة حسن ايمان 6 3

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 36061 333 العراقية

 املرشحمجموع اصوات  الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  3.515 ذكر اخورزنة عبيس خضير محمد 3 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 6 1 5 179517 337 ائتالف دولة القانون 
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 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  25.89 ذكر الاديب علي محمدالحسين علي 1 1

  17.514 ذكر والي حجي كردي علي 4 2

  12.807 انثى عباس هاشم حميد منال 7 3

  11.026 ذكر الغريب عبدالرزاق عبدالحمزة رياض 2 4

  9800 ذكر عزوز مطلب مهدي صالح 3 5

  8.173 ذكر مهدي محمد جاسم عبداملهدي 11 6

 

 

اسم 

  املحافظة

 صالح الدين

 

 

 

  

عدد املقاعد املخصصة 

 12 للمحافظة

     488865  عدد الاصوات

القاسم 

     40738.8  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 8 3 5 233591 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  29.772 ذكر خلف ياسين علي عبدالكريم 2 1

  27.754 ذكر جمعة جزاع ذياب عبد 4 2

  21.306 ذكر جاسم تركي ابراهيم قتيبة 1 3

  14.801 ذكر النقيب مصطفى حسن فلح 3 4

  11.909 ذكر عمر مطلك محمد ياسين 8 5

  3.998 انثى عباس حميد فاضل سهاد 21 6

  3.502 انثى  لطيف عبدالقادر فاتن 19 7

  3.185 انثى عباس سلمان داوود كريمة 20 8

 

 عدد املقاعد الاصوات رقم القائمة اسم الكيان
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 املجموع نساء رجال

 2 0 2 60241 338 التوافق العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  10.186 ذكر ياسين عليوي  حسين مطشر 4 1

  8.336 ذكر عبدالغفور  مخلف توفيق اسامة 1 2

 

 الاصوات القائمةرقم  اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 2 0 2 52942 348 ائتالف وحدة العراق

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  9.845 ذكر الكريم علي عبدالجبار شعالن 8 1

  6.483 ذكر خليفة حمود عبدهللا علي 2 2

 

 

اسم 

   ذي قار  املحافظة

املقاعد املخصصة عدد 

 18 للمحافظة

     572177  عدد الاصوات

القاسم 

     31787.6  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 9 3 6 244818 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  42833 ذكر كمال علي حسين بهاء 2 1

  30.473 ذكر ناصر حسن عبداملهدي عادل 1 2

  29.755 ذكر الزغير علوان كاظم عزيز 4 3

  22.442 ذكر نصيف حمزة حلبوص حسن 5 4

  17.949 ذكر الحسيني حسين ريسان عبدالحسين 8 5

  9.862 ذكر الزيدي عباس عبيد رياض 15 6
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  8350 انثى السهالني جريد عبدعلي زينب 23 7

  4721 انثى حسن عبدالرحيم عطية امل 10 8

  3.369 انثى مهدي محمد كاظم كميلة 18 9

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 6744 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  6744 ذكر طاهر جوير مهدي عبدالخضر 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 8 2 6 235446 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  32.056 ذكر عواد عباس محمدباقر محمدمهدي 1 1

  17.414 ذكر شنين سبتي كامل شروان 3 2

  15.104 ذكر عبدهللا ابراهيم حميدي صادق 2 3

  13.421 ذكر شحم شرشاب فهد عادل 5 4

  10.868 ذكر حيوان خفي دشر شاكر 7 5

  8.926 ذكر هادي حسن حميدي حسن 4 6

  8.324 انثى زغير علي حميد ايمان 6 7

  3.113 انثى علي سلمان وحيد زينب 21 8

 

اسم 

   دهوك  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 10 للمحافظة

 1 املكون املسيحي   424715  عدد الاصوات

القاسم 

     42471.5  الانتخابي

 

 عدد املقاعد الاصوات رقم القائمة اسم الكيان
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 املجموع نساء رجال

الاتحاد الاسالمي  -يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 

 1 0 1 424715 315 الكردستاني

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح املرشحرقم  ت

  17.376 ذكر علي محي عبدهللا نجيب 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 9 3 6 332951 372 التحالف الكوردستاني -هاوثةيمانى كوردستانى

 املرشحمجموع اصوات  الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  45.989 ذكر احمد يزدين عادل حميد 17 1

  29.351 ذكر عمر سليم امين فرهاد 11 2

  26.063 ذكر مشختي قاسم محمد قاسم 9 3

  25960 ذكر زين الدين فقي نبي سليمان صبحي 13 4

  25420 ذكر محمد احمد طيب مؤيد 3 5

  22990 انثى احمد محمد شعبان برى زاد 4 6

  22.716 ذكر عمر عيس ى حاجي مهدي 14 7

  12.502 انثى احمد عمر حاجي جولة 8 8

  11.224 انثى خالد ابراهيم نجيب نجيبة 16 9

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 21882 390 املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 مسيحي 4.157 ذكر منصور  بندر كارو  لويس 2 1

 

اسم 

   كركوك  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 12 للمحافظة

 1 املكون املسيحي   556348  عدد الاصوات

القاسم 

     46365.3  الانتخابي



          
 0202 -0202 قرير المرصد النيابي العراقي للدورة االنتخابية الثانيةت

 

60 

 

 

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 6 1 5 211675 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  59.732 ذكر عبدالرزاق فتح هللا رشاد ارشد 3 1

  40.537 ذكر تميم محمد علي محمد 1 2

  20.167 ذكر ذياب محمود ابراهيم ياسين 9 3

  12.851 ذكر عبدهللا محمد نايف ابراهيم 5 4

  10.204 ذكر خلف جواد خلف عمر 2 5

  4.729 انثى حسن احمد يونس زالة 19 6

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 6 2 4 206542 372 التحالف الكوردستاني -هاوثةيمانى كوردستانى

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  68.522 ذكر صادق سعيد سالم خالد 3 1

  25690 ذكر فتاح كريم عمر نجم الدين 1 2

  19.772 ذكر علي عارف طيفور  عارف 2 3

  14.126 ذكر امين قادر احمد سيروان 9 4

  7.242 انثى علي حبيب تحسين الا 7 5

  4.594 انثى كريم شكور  حسن ليلى 17 6

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 املقاعدعدد 

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 28095 389 قائمة الرافدين

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 مسيحي 1161 ذكر يوخنا ياقو يوخنا عماد 8 1
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اسم 

   واسط  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 11 للمحافظة

     376922  عدد الاصوات

القاسم 

     34265.6  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 4 1 3 129188 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  25.316 ذكر حسين جالل محمد قاسم 1 1

  24.139 ذكر جابر علي حسين كاظم 2 2

  11.426 ذكر كسار حميد حسين عبدالامير 11 3

  9.181 انثى طاهر محمد جالل ايمان 15 4

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 2 0 2 51003 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  9.163 ذكر بطيخ علي عبداملهدي جمال 1 1

  8.076 ذكر مجيد محمود ابراهيم عثمان 17 2

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 5 2 3 149828 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  16.247 ذكر حسين عباس هادي امين 1 1

  14.131 ذكر عباس فرهود عبيد جبار 4 2

  13.997 ذكر هاشم علي نعمة هادي 15 3

  4.032 انثى منخي علي حسن انتصار 17 4
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  3.122 انثى حسن موحان عبدالرزاق ايمان 9 5

 

اسم 

   ديالى  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 13 للمحافظة

     502896  عدد الاصوات

القاسم 

     38684.3  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 3 1 2 85821 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  21.548 ذكر حمد عبدهللا فرحان هادي 1 1

  14.461 ذكر موس ى محمود كاظم حسين 3 2

  4.585 انثى محمود محمد عبد رقية 11 3

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 8 2 6 245025 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  38.323 ذكر دخيل رشيد حسن عبدهللا 5 1

  28.273 ذكر حمادة احمد عبدهللا نجم 1 2

  16.843 ذكر عبدهللا خيزران حبيب عامر 3 3

  13.956 ذكر حمادة خلف زيدان خليل 8 4

  11.991 ذكر عواد كاظم حميد رعد 7 5

  9770 ذكر العامر درويش مزاحم صالح 14 6

  6.794 انثى عبدالحسين عبداملجيد سعيد غيداء 20 7

  5.603 انثى مانع منهل زيد ناهدة 19 8

 

 عدد املقاعد الاصوات رقم القائمة اسم الكيان
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 املجموع نساء رجال

 1 0 1 63969 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  14.997 ذكر سلمان داود سلمان محمد 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 47749 372 التحالف الكوردستاني -كوردستانىهاوثةيمانى 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  14.837 ذكر علي امين جهاد حسن 1 1

 

اسم 

   ميسان  املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 10 للمحافظة

     272818  عدد الاصوات

القاسم 

     27281.8  الانتخابي

 

 الاصوات رقم القائمة الكياناسم 

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 6 1 5 135319 316 الائتالف الوطني العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  18.431 ذكر سلمان عبود ناجي مشرق  9 1

  17.657 ذكر حسين نوش ي عبدالجبار رافع 3 2

  15.423 انثى محسن ضمد عبدالزهرة جليلة 14 3

  13.318 ذكر كاطع كاظم راض ي حسن 5 4

  11.394 ذكر صوينخ جاهوش عليوي  كريم 4 5

  11.147 ذكر عودة عبدالجبار عبدالواحد جعفر 1 6

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال
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 4 1 3 102566 337 ائتالف دولة القانون 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  19.973 ذكر كرم علي قاسم كاظم 1 1

  8.967 ذكر صيهود حاتم سعدون  محمد 2 2

  6.346 ذكر نجف محمدطاهر مجيد ياسين 3 3

  3.522 انثى كعيد حسين حمود عديلة 6 4

 

اسم 

   نينوى   املحافظة

عدد املقاعد املخصصة 

 31 للمحافظة

 1 املكون املسيحي   1054798  عدد الاصوات

القاسم 

 1 املكون الايزيدي   34025.74  الانتخابي

 1 املكون الشبكي      

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 38693 316 الائتالف الوطني العراقي

 اصوات املرشحمجموع  الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  16.181 ذكر قرة حموش علي محمدتقي 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 20 7 13 593936 333 العراقية

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  274.741 ذكر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز اسامة 1 1

  28.749 ذكر عبدالعزيز عجيل حميدي عجيل 2 2

  18.954 ذكر حلف زيدان حسن فالح 4 3

  15170 ذكر جربو حمزة محمدجميل نبيل 13 4

  13.863 ذكر عبدهللا خالد حسن عبدالرحمن 40 5

  13.035 ذكر خضر حسين عبدهللا عزالدين 3 6

  11.095 ذكر صالح حمد دلي سالم 32 7
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  10.482 ذكر محمد احمد ارشد اركان 6 8

  9.484 ذكر ولي محمد محسن زهير 10 9

  9240 ذكر عويس خضر ابراهيم جمعة 38 10

  9.068 ذكر حميد علو خلف حسن 35 11

  8.782 ذكر موس ى محمد عبدهللا احمد 16 12

  7.188 ذكر احمد حامد محمد بشار 22 13

  3.157 انثى حماد محمد سالم نوره 61 14

  1.983 انثى حسن محمد احمد مدركة 54 15

  1.251 انثى يحيى عبدالرزاق يحيى ميساء 52 16

  1110 انثى فهمي يونس عادل شفاء 48 17

  1.044 انثى محمد علي سليم وصال 47 18

  946 انثى صالح مهدي سعدي امنة 51 19

  754 انثى محمود خضر علي انتصار 57 20

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 64204 338 التوافق العراقي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  11.096 ذكر عبدهللا محمود عمر محمداقبال 3 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 53897 348 العراقائتالف وحدة 

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

  7.388 ذكر فرحان زيد سعود نواف 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 8 2 6 239109 372 التحالف الكوردستاني -هاوثةيمانى كوردستانى

 مجموع اصوات املرشح الجنس املرشحاسم  رقم املرشح ت
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  27.083 ذكر مصطفى محمد محمود هشيار 1 1

  24.732 ذكر سعدون  احمد سعدون  محسن 3 2

  17.275 انثى خضر سعيد دخيل فيان 8 3

  15.985 ذكر وسو برجس حسين قاسم 30 4

  11.546 ذكر حسن قاسم خليل محما 5 5

  11.534 ذكر درويش نرمو حسن حسين 9 6

  11.205 ذكر بلنك علي سليمان شريف 10 7

  5.339 انثى سيدو حسن سعيد امينة 20 8

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 10171 377 الحركة الايزيدية من اجل الاصالح والتقدم

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 ايزيدي 7.181 ذكر بريم جيجو فرحان امين 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 11755 386 املهندس محمد جمشيد عبدهللا الشبكي

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 شبكي 3.899 ذكر علي عبدهللا جمشيد محمد 1 1

 

 الاصوات رقم القائمة اسم الكيان

 عدد املقاعد

 املجموع نساء رجال

 1 0 1 21882 390 املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري

 مجموع اصوات املرشح الجنس اسم املرشح رقم املرشح ت

 مسيحي 5.877 ذكر يوحنا اصطيفو ايشوع خالص 1 1

 

 تكرار دوراتهم االنتخابية. ( الخاص بتوزيع النواب بحسب0مخطط رقم )
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 .معدل االعمار( الخاص بتوزيع مجلس النواب بحسب 0مخطط رقم )

 

 

 

 .توزيع مجلس النواب على القوميات وفق االتي( الخاص ب6مخطط رقم )
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 .توزع اعضاء المجلس بحسب الجنس( الخاص ب2مخطط رقم )

 

 

 

 

 

القومية

(256)عربي 

(59)كردي 

(5)تركماني 

(1)شبكي 

(3)كلدواشورية 
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 التحصيل الدراس ي.( الخاص بتوزيع الاعضاء حسب 5مخطط رقم )

 

بين اللجان او استبدال األعضاء لتنقالت لالتعديل االخير ( الخاص ب2الملحق رقم )
 االعضاء الذين شغلوا مناصب رسمية

 

 

 العدد اللجنة ألاعضاء

 اقبال علي موات حمود       

 ايمان حميد علي زغير        

 حسن راض ي كاظم كاطع الساري        

 حسن عبدالنبي عباس       

 خالد امين رومي سالم        

 زياد طارق احمد ذرب        

 عبد هللا خلف محمد غرب       

 محمد كياني عبدالرحمن حسين        

 لجنة ألاقاليم واملحافظات

 

11 
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 محمود علي عثمان عمر        

 مفيد منعم حسن       

 منصور عبد الرزاق منصور كنعان        

 مهدي حاجي عيس ى عمر        

 نبيل محمد جميل حمزة جربو       

 نجيب عبدهللا محي علي     

 اسكندر جواد حسن سالم        

 جمعة ابراهيم خضر عويس        

 حاكم عباس موس ى عباس        

 حامد عبيد مطلك عمر        

 حسن جهاد امين علي        

 حسن حميد حسن هادي        

 سردار عبدهللا محمود تايمز        

 شوان محمد طه درويش        

 عباس حسن موس ى عباس        

 عبد الستار عبد الجبار كودرز        

 عدنان جبار صخي صالح        

 عدنان رميض خرنوب عبيد        

 عمار طعمة عبدالعباس شناوة        

 فالح حسن زيدان حلف        

 11 لجنة ألامن والدفاع
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 قاسم محمد جالل حسين        

 مظهر خضر ناصر حسين     

 

 حميد جسار محمد كسار     

 حميد عادل يزدين احمد بافي        

 شريف سليمان علي بلنك       

 عبدالامير حسين حميد كسار       

 عزيز حافظ نزير نزير        

 عفاف عبدالرزاق جبير        

 ي حسين رضا حيدر     عل   

 محمد امين حسن محمد جواد        

 محمد مهدي محمد باقر عباس عواد        

 محمد ياسر مهدي جواد        

 هناء تركي عبد حسن        

 وليد عبود حمد عبد     

 11 لجنة ألاوقاف والشؤون الدينية

 بتول فاروق محمدعلي حسون     

 حسن نوري سلمان علوي        

 سامان فوزي عمر محمد        

 علي فاضل حسين جواد       

 مؤيد طيب احمد محمد        

 محمد رضا فوزي عبدالحسين        

 ميسون سالم فاروق الدملوجي    

 7 لجنة الثقافة وإلاعالم

 11 لجنة الخدمات وألاعمار احسان ياسين شاكر حسين       
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 اسماعيل غازي عواد زوير        

 ايمان موس ى حمادي عبطان        

 ثامر عبد الحمزة محمد حسين        

 جواد كاظم محسن حمادي        

 حسام علي حسين        

 حسين حسن نرمو درويش        

 حقي أسماعيل الفراس        

 رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب        

 سعاد حميد لفته جبر        

 سهاد فاضل حميد عباس        

 شايان محمدطاهر سعيد احمد        

 فاطمة تومان عبدالحسين حليو        

 فيان دخيل سعيد خضر        

 كميلة كاظم محمد مهدي        

 وحدة محمود فهد عبد     

 احمد حبيب خبط علي     

 بكر حمه صديق عارف فتاح        

 حسين عزيز شاكر جاسم        

 صبحي سليمان فقي نبي زين الدين        

 صبري درويش عمر عزيز        

 طالل حسين محسن الزوبعي        

 لبنى رحيم كريم فيض هللا     

 7 لجنة السياحة وآلاثار

 17 لجنة العالقات الخارجية اركان ارشد احمد محمد       
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 اسماء طعمة مهدي جاري        

      الا تحسين حبيب علي   

 حسن خضير عباس شويرد        

 رافع عبدالجبار نوش ي حسين        

 ره وه ز مهدي عزيز عبدهللا        

 زالة يونس احمد حسن        

 سامي جاسم عطية فرحان        

 سلمان علي حسن سحاب        

 صادق حميدي ابراهيم عبدهللا        

 صفية طالب علي السهيل        

 عديلة حمود حسين كعيد        

 عماد يوخنا ياقو يوخنا        

 محمد جمشيد عبدهللا علي        

 ندى محمد ابراهيم داود        

 همام باقر عبد املجيد حمودي        

 ياسين مجيد محمدطاهر نجف     

 دريد محمد داود عبودي كشمولة       

 دعلي جريد السهالني     زينب عب   

 صالح عبد املجيد حميد        

 عبدالخضر مهدي جوير طاهر       

 علي كردي حجي والي        

 كاظم عطية كاظم كعيد الشمري        

 يونادم يوسف كنة خوشابا    

 7 العمل والشؤون الاجتماعيةلجنة 
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 ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق       

 ازاد ابوبكر زينل حمدامين        

 امير طاهر حسين محمد        

 جنان عبدالجبار ياسين علي        

 حسون علي حسون سعدون        

 حسين منصور حسين علي        

 خالد سالم سعيد صادق شواني        

 رعد حميد كاظم عواد        

 عادل فضالة لعيبي تقي        

عبد الرحمن حسن خالد عبدهللا    

 اللويزي     

 عمر خلف جواد خلف        

 لطيف مصطفى امين محمد        

 محسن سعدون احمد سعدون        

 محمود صالح الحسن        

 مشرق ناجي عبود سلمان        

 ندى عبدهللا جاسم السوداني     

 11 اللجنة القانونية
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حسين علي احمد عبدالهادي عبدال  

 الجلبي     

 ابراهيم محمد مطلك عمر        

 احمد حسن فيض هللا عثمان        

 احمد عبد حمادي شاوش       

 امين هادي عباس حسين        

 باقر محمد جبر صوالغ        

 جابر محمد خلف عواش شالش       

 حسن سليمان وهاب قادر        

 حسين علوان جبر طاهر        

 حيدر جواد كاظم العبادي       

 دليرعبد القادر عمر        

 شورش مصطفى رسول مصطفى        

 عبدالحسين عبدالعظيم نور عزيز       

 علي عبدهللا حمود خليفة الصجري        

 فالح ساري عبداش ي عكاب        

 ماجدة عبد اللطيف محمد علي       

 نجيبة نجيب ابراهيم خالد        

 هيثم رمضان عبد علي     

 11 اللجنة املالية

 امل صاحب حسن حسين     

 انتصار علي خضر محمود        

 شفاء عادل يونس فهمي        

 فائزة كاظم محمد وليد        

 1 املرأة وألاسرة والطفولةلجنة 
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 منال حميد هاشم عباس        

 هدى سجاد محمود شاكر        

 هيفاء مجلي جعفر حميد        

 هيفاء نسيم محمد علي     

 جبار فريح عباس     

 حسن خلف علو حميد        

 حسين كاظم محمود موس ى        

 فارس عبد العزيز محمد علي       

 فرهاد رسول كورون عزيز        

 قيس شذر خميس حسين        

 كامل كريم عباس صالح    

 7  املصالحة الوطنية واملسائلة لجنة

 احمد عبدهللا محمد موس ى     

 بهاء حسين علي كمال        

 جعفر عبدالواحد عبدالجبار عودة        

 جواد غانم علي الشهيلي        

 حسين حمزة علي حسن        

 خالد عبدهللا محيسن محمد        

 شاكر دشر خفي حيوان        

 شروان كامل سبتي شنين        

 صباح جلوب فالح حامي        

 طالب شاكر عزوز مهدي        

 طالل خضير عباس كعيد        

 عالية نصيف جاسم محمد        

 11 النزاهة لجنة

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=33
http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=21
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 عثمان ابراهيم محمود مجيد        

 عزيز شريف خضير رزام        

 عزيز كاظم علوان الزغير        

 عمار كاظم عبيد جاسم        

 كمال عبدهللا خالوي جريو        

 هفال خضر سعيد حمد        

 ياسين ابراهيم محمود ذياب     

 ازهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي     

 اسامة جميل علي بيرداود        

 اشواق نجم الدين عباس محمدجاف        

 ايمان حسن نعمة نجيب       

 حيدر نوري صادق لطيف        

 خالد نعيم خشمان عبدهللا        

 زهير محسن محمد ولي       

 زين نوري اسماعيل صالح        

 سليم عبدهللا احمد الجبوري        

 سميرة جعفر علي محمد       

عبد املهدي جاسم محمد مهدي    

 الخفاجي     

 علي شاكر مهدي صالح        

 كويستان كريم علي محمد       

 مها عادل مهدي محمد        

 وصال سليم علي محمد     

 11 حقوق إلانسان لجنة

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=43
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 جواد كاظم عباس شاهين     

 جولة حاجي عمر احمد        

 صادق صالح مهدي صادق        

 فاتح احمد قادر محمد        

 فاتن عبدالقادر لطيف        

 ميساء يحيى عبد الرزاق يحيى     

 1 لجنة مؤسسات املجتمع املدني

 ابراهيم فزع دهلة فرج       

 احمد سليمان جميل مهنا        

 جاسم محمد حسين شنكالي        

 سلمان محسن سلمان عيس ى        

 عامر حسين جاسم علي        

 عبدالحسين ريسان الحسيني        

 عبدالحسين عبدالرضا باقر محمد       

 عبدالسالم عبداملحسن عرمش تقي        

 عبدالعباس حمود سالم شياع        

 قص ي جمعة عبادي سلمان       

 محما خليل قاسم حسن        

 محمد سلمان داود سلمان        

 ناهدة زيد منهل مانع       

 نورة سالم محمد حماد        

 يوسف حجيم سلطان ظاهر الطائي     

 11 الاقتصاد والاستثمار لجنة

 جبار عبيد فرهود عباس     

 حامد موس ى احمد موس ى        

 11 لجنة الزراعة واملياه

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=40
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 زينب ثابت كاظم علي        

 شعالن عبدالجبار علي الكريم        

 عتاب جاسم نصيف جاسم        

 فؤاد كاظم ناصر الدوركي        

 قاسم حسين برجس وسو        

 كاظم قاسم علي كرم        

 كريم عليوي جاهوش صوينخ        

 محمد ناصر دلي احمد        

 هادي نعمة علي هاشم        

 ياسين محمد مطلك عمر     

 ثريا نجم عبدهللا فتاح     

 خالص ايشوع اصطيفو يوحنا        

 سعد حمزة كاظم عباس        

 سعيد رسول حسين رسول        

 سيروان احمد قادر امين        

 عامر حبيب خيزران عبدهللا        

 علي عبد الرحمن يونس كاظم        

 محمد خضير عبيس اخورزنة        

 محمد كاظم لكاش طاهر املوسوي     

 1 لجنة الشباب والرياضة

 امل عطية عبدالرحيم حسن     

 امين فرحان جيجو بريم        

 برى زاد شعبان محمد احمد        

 حسين طالب عمارة غيالن        

 1 الشهداء والسجناء لجنة

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=28
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 عادل عبدهللا حمد مصطفى        

 عبدالاله علي محمد طاهر        

 علي عبد النبي كطافة        

 محمد كاظم فيروز        

 ناجحة عبد الامير عبد الكريم حبيب     

 امنة سعدي مهدي صالح       

 امينة سعيد حسن سيدو        

 ايمان عبدالرزاق موحان حسن        

 جمال شيبان حمادي رحيم        

 جواد كاظم حسن مسافر        

 حبيب حمزة محسون اسماعيل        

 حسن عبد الهادي جاسم الجبوري        

 حمزة داود سلمان عواد        

 حيدر حسن جليل رحيم        

 صالح مهدي مطلب عزوز        

 عبد هللا حسن رشيد دخيل        

 فالح عبدالحسن سكر سلطان        

 قتيبة ابراهيم تركي جاسم        

 النه محمد علي عبدالرحمن        

 لقاء جعفر مرتض ى عبدالحسين        

 ال عمر محمود عبدهللا  محمد اقب   

 11 لجنة الصحة والبيئة

 انتصار حسن علي منخي     

 ايمان جالل محمد طاهر        

 11 التربية لجنة

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=23


 

 

020 

 

 2014 -2010 قرير المرصد النيابي العراقي للدورة االنتخابية الثانيةت

 

 برهان محمد فرج عباس        

 خالد اباذر عطية غضبان        

 رياض غالي مفتن راض ي        

 زينب وحيد سلمان علي        

 سعاد جبار محمد علي        

 سميعة محمد خليفة غالب        

 عادل فهد شرشاب شحم        

 عالء مكي عبد الرزاق القرغولي        

 علي جبر حسون سلمان        

 كاظم حسين علي جابر        

 مدركة احمد محمد حسن        

 منى صالح مهدي صالح العميري        

 نسرين انور رشيد ذنون     

 رياض عبيد عباس الزيدي       

 شلير عزيز احمد حسين        

 عاشور حامد صالح محمد       

 عامر عبدهللا جابر عبدهللا        

 عامرة خضير عباس علي        

 عبد ذياب جزاع جمعة       

 عبدالهادي محمدتقي سعيد حسين        

 غيداء سعيد عبداملجيد عبدالحسين        

 ليلى حسن شكور كريم       

 مائدة كاظم حمزة هزام        

 11 التعليم العالي لجنة

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=24
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 وليد عبد الغفار محمد رضا    

 ابراهيم نايف محمد عبد هللا     

 احمد حميد عريبي حسين        

 حسين سلمان محمد سلمان        

 حسين علي شعالن سلمان        

 عبود وحيد عبود عنيد        

 عجيل حميدي عجيل عبدالعزيز        

 علي بابير وتمان ماماغا        

 محمد سعدون حاتم صيهود        

 نواف سعود زيد فرحان     

 1 لجنة العشائر

 اياد هاشم حسين عالوي       

 جليلة عبدالزهرة ضمد محسن        

 رقية عبد محمد محمود       

 شذاء حميد ليلو جبير        

 كريمة داوود سلمان عباس        

 لقاء مهدي وردي حمد       

 لويس كارو بندر منصور        

 ماجد اسماعيل محمد حسن        

 ياسر غازي موس ى    

 1 لجنة املرحلين واملهجرين

 احمد محمد جميل حمدان فاضل       

 بايزيد حسن عبدهللا محمد        

 بهاء هادي احمد جواد        

 حسن وهب علي سليمان الكنو        

 11  النفط والطاقة لجنة

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=25
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 خليل زيدان خلف حمادة        

 رحاب نعمة مكطوف خشجوري        

 سوزان عكالوي صالح حمود        

 عدنان عبد املنعم رشيد علي        

 عدي عواد كاظم محمود        

 علي ضاري علي الفياض        

 عواد محسن محمد راض ي        

 فاطمة سلمان زباري سالم        

 فرات محسن سعيد مرزوق        

 فرهاد امين سليم عمر        

 قاسم محمد قاسم مشختي        

 مطشر حسين عليوي ياسين     

 اورنس متعب الهذال     

 باسمة يوسف بطرس جمعة        

 حنان سعيد محسن فتالوي       

 سالم دلي حمد صالح        

 عزت حسن علي الشابندر        

 فلح حسن مصطفى النقيب       

 محمد عثمان اسماعيل مصطفى     

شؤون ألاعضاء والتطوير  لجنة 

 البرملاني

7 

 

  

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=31
http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=3&Committee_ID=31
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 الخاص بالتشريعات( 3ملحق رقم )

 

 ( الخاص بعدد القوانين التي تم قراءتها قراءة اولى فقط1جدول رقم )

 

 القانون  ت

   1111( لسنة 11مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ) 1

مشروع قانون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية  1

 التركية   مشروع قانون إلاصالح إلاقتصادي إلاتحادي   

 مشروع قانون الحفاظ على الوثائق    3

 مشروع قانون الشركات ألامنية الخاصة     1

 مشروع قانون الضمان إلاجتماعي    1

 مشروع قانون الطاقة املتجددة     1

 مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها   7

 مشروع قانون التعديل ألاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية    1

   1001( لسنة 1مشروع قانون التعديل ألاول لقانون حماية املقابر الجماعية رقم ) 1

   1000( لسنة 11مشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ) 10

   1001( لسنة 10مشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة املوارد املائية رقم ) 11

 مشروع قانون املجلس الوطني لالعمار والتنمية    11

 مشروع قانون املصرف العراقي للتجارة   13

 . 1011مشروع قانون املوازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية  11

   1011مشروع قانون املوازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية  11

 مشروع قانون ايجار الاراض ي الزراعية    11

 مشروع قانون جامعة الدفـاع للدراسات العسكرية     17

 مشروع قانون جرائم املعلوماتية    11

 مشروع قانون حقوق التركمان    11

 مشروع قانون حماية السكك الحديد    10
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 مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية    11

 مشروع قانون تشجيع اطباء التخدير    11

مشروع قانون تصديق اتفاق بين ألامم املتحده وجمهورية العراق بشان انشطة بعثة الامم املتحدة لتقديم  13

 املساعدة الى العراق    

مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم املوقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا  11

حول شروط ومواد املشروع املتعلق ببرنامج )إعادة تأهيل خدمة ألانواء الجوية العراقية، القرض امليسر 

 واملنحة(.   

مشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية  11

 الايطالية   

 مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة    11

 مشروع قانون عمل املستشارين    17

 مشروع قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية    11

   1/1/1003مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة املعينين وكالة بعد  11

 مشروع قانون نقابة ألاكاديميين العراقيين    30

 مشروع قانون هيأة الاعالم العراقية    31

 مشروع قانون هيئة املشتغلين العراقين في املنظمات الدولية الحكومية    31

 ون هيئة املنافذ الحدودية  مشروع قان 33

 مشروع قانون وزارة الداخلية    31

 مشروع قانون وقف استيفاء رسم إلانتاج    31

 مشروع قانــون هيـــــأة الطاقـــة الذريــــة العــراقية     31

مادة( وقانون الشركات ألامنية  7مشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات ألامنية الخاصة ) 37

 الخاصة   

 مشـروع قانـون وزارة ألامـن الوطنـي    31

 مشـروع قانـون وزارة الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات    31

 مشـروع قانـون وزارة الدفاع    10

 مقترح قانون إتحاد البرملانيين العراقيين    11

 مقترح قانون الصندوق الوطني لدعم املنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية    11

 مقترح قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين    13

    1011( لسنة 30مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم ) 11
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 مقترح قانون التنظيم النقابي    11

 مقترح قانون النظام الداخلي    11

 مقترح قانون حق الحصول على املعلومة    17

 مقترح قانون صندوق رعاية ألايتام    11

 مقترح قانون صندوق تسليف الطلبة    11

   1007( لسنة 11مقترح قانون تعديل قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم ) 10

    1010لسنة  13مقترح قانون تعديل قانون هيأة دعاوى امللكية رقم  11

 مقترح قانون تفويض السلطة    11

 مقترح قانون تمديد خدمة الاطباء    13

 مقترح قانون مجلس الاتحاد    11

   1171( لسنــــة 13مقتــرح قانـــون تعديـــل قانـــون أصـــول املحاكمات الجزائيــة رقـــــــم ) 11

 

 

 قراءة اولى وثانية ولم يصوت عليها قرأت( الخاص بالقوانين التي 0جدول رقم )

 القانون  ت

   1001( لسنة 31( و )11مشروع قانون إلغاء ألامرين املرقمين ) 1

 مشروع قانون اصالح النزالء واملودعين    1

 مشروع قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري    3

مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية املنفذة للمشاريع  1

 الاستثمارية من الضرائب والرسوم   

 مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية    1

 مشروع قانون اقامة الاجانب    1

 مشروع قانون الاحزاب    7

 مشروع قانون الاسلحة   1

 مشروع قانون الجامعات والكليات ألاهلية    1
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 مشروع قانون التضمين    10

   1001( لسنة 11مشروع قانون التعديل ألاول لقانون آلاثار والتراث رقم ) 11

مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافاة املتدربين في مراكز التدريب  11

 املنهي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية   

( 110مشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 13

   1001لسنة 

 مشروع قانون العطالت الرسمية    11

 مشروع قانون العمل    11

 مشروع قانون املجلس الوطني للمياه    11

 مشروع قانون املجمع العلمي العراقي    17

 مشروع قانون املحكمة الاتحادية    11

 مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية    11

 مشروع قانون جوازات السفر    10

مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال املنقولة وغير املنقولة العائدة الى  11

 أركان النظام السابق وتصفيتها  

 مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي    11

مشروع قانون حظر حزب البعث والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية  13

 والتكفيرية  

 مشروع قانون دعم مشاريع التنمية    11

 مشروع قانون شبكة الرعاية الاجتماعية    11

 مشروع قانون تأسيس املؤسسات الصحية ألاهلية     11

مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق  17

 واململكة العربية السعودية في مجال نقل املحكوم عليهم بعقوبات سالبة

 للحرية   

   1111( لسنة 111مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ) 11

الخاص  1111( لسنة 111مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم ) 11

 (.   111باملادة )
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 مشروع قانون عقد املعاهدات    30

 مشروع قانون مؤسسة الشهداء    31

مشروع قانون مركز التدريب النقدي واملصرفي   املالية   تمت قراءة اولى  31

 وثانية    لم تتم املصادقة    

 مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت    33

 مشروع قانون هيأة الاعالم والاتصاالت     31

 مشروع قانون وزارة البلديات وألاشغال العامة     31

 مشروع قانون وزارة الصحة    31

 مشروع قانون وزارة املرأة وشؤون ألاسرة   37

 مشروع قانون وزارة النقل   31

   1110( لسنة 71مقترح تعديل قانون رعاية القاصرين رقم ) 31

 مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية    10

مقترح قانون التعديل ألاول لقانون تعويض املتضررين مـــن جــــــراء  11

( لسنة 10العمليات الحربية وألاخطاء العسكرية والعمليات إلارهابية رقـــم )

1001   

 مقترح قانون التعديل ألاول لقانـــون أمتيـــازات املحققيـــن القضائيين    11

 مقترح قانون العفو العام    13

( لسنة 1111مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 11

   1171( لسنة 111ورقم ) 1171

 مقترح قانون املخصصات الهندسية    11

 مقترح قانون املفتشين العموميين    11

 مقترح قانون النشيد الوطني     17

مقترح قانون تكريم العلماء والادباء والفنانين والباحثين جائزة الدولة  11

 التشجيعية   

 مقترح قانون تنظيم مدة عمل املعينين وكالة    11
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 مقترح قانون مجلس الاتحاد    10

 مشروع قانون الاتصاالت واملعلوماتية    11

 

 
مقسمة الى تفصيالتها ) الغاء قرارات ، تصديق اتفاقيات ،  ( الخاص بالقوانين التي تم التصويت عليها6جدول رقم )

 تعديالت قوانين  ، قوانين تنظيمية (

 

 الغاء قرارات

 اللجنة القانون  ت

لسنة  293( و) 1991لسنة  724الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة املنحل ) 1

1992   ) 

 القانونية   

 النفط والطاقة قانون الغاء قانون تصديق عقد تطوير وانتاج حقل الاحدب النفطي    2

( من اتفاقية إلغاء 9مشروع قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على املادة ) 3

 جميع أشكال التميز ضد املرأة   

املرأة والاسرة 

 والطفولة

 القانونية      1999( لسنة 55مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 7

 القانونية      1995( لسنة 133مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 5

 القانونية      1997( لسنة 196مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 6

 القانونية       1999لسنة  196مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم  4

 القانونية   2000( لسنة 206مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 9

مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة )املنحل( املتعلقة باملجال  9

و  1949( لسنة 1644و ) 1949( لسنة 1150و ) 1944لسنة  (1114التربوي )

( 975و ) 1993( لسنة 391و ) 1992( لسنة 1392و ) 1992( لسنة 942)

   1( لسنة 127و ) 1992( لسنة 120و ) 1999( لسنة 677و ) 1997لسنة 

 التربية   
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 1197مشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 10

 (    1995لسنة  756( والرقم )  1993لسنة

 املالية   

. )اللجنة 2012( من قانون املوازنة الاتحادية لعام 70مقترح قانون إلغاء املادة ) 11

 مادة(.   2املالية، اللجنة القانونية(. )

 املالية   

 القانونية      1999( لسنة 900إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) مقترح قانون  12

 1995( لسنة 96مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم ) 13

 )اللجنة القانونية(.  

 القانونية   

( لسنة 1021مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة )املنحل( املرقمة ) 17

    2001( لسنة 175، )1997( لسنة 194، )1993

 القانونية

 القانونية    (.   1995لسنة  100مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ) 15

 القانونية    (.   1991 لسنة 379مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ) 16

( في 120مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 14

14/4/1999   

 القانونية   

 القانونية      1997( لسنة 190مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 19

 القانونية      7/2/1992( في 24مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 19

( في 246مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 20

24/2/1995   

 القانونية   

 القانونية      3/3/2000( في 50مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 21

 القانونية   2/9/1999( في 572مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 22

( في 950مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم ) 23

24/11/1999   

 القانونية   
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( في 1360ين )مقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة )املنحل(. املرقم 27

   30/6/194( في 924و ) 14/11/1995

 القانونية

 

 

 

 القوانين التنظيمية

 اللجنة القانون  ت

 املالية    مشروع قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء     1

 املالية    مقترح قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهوري     1

 املالية      1011املوازنة العامة الاتحادية لعام  3

 القانونية    قانون نواب رئيس الجمهورية    1

مشروع تنظيم إيجار الاراض ي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين  1

 الزراعيين والبيطريين   

 الزراعة واملياه   

 املالية    مشروع قانون إعفاء الاحتياطات الرأسمالية لشركات القطاع املختلط    1

 القانونية    مشروع قانون استحداث التشكيالت إلادارية     7

 املالية    مشروع قانون استرداد أموال العراق وتعويضاته    1

مشروع قانون اعفاء املزارعين والفالحين املقترضين من فوائد القروض  1

 السابقة املترتبة بذمتهم   

 هالزراعة وامليا

 الزراعة واملياه    مشروع قانون البذور والتقاوي    10

 الزراعة واملياه    مشروع قانون الحجر الزراعي    11

املرأة والاسرة  مشروع قانون الحماية إلاجتماعية    11

 والطفولة   

 الامن والدفاع     مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى ألامن الداخلي    13

 الامن والدفاع     مشروع قانون الدفاع املدني    11
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 القانونية    مشروع قانون الصحة الحيوانية     11

 الصحة والبيئة     مشروع قانون الطب العدلي    11

 القانونية    مشروع قانون التقاعد املوحد    17

 القانونية    مشروع قانون اللغة الرسمية    11

الاقاليم  مشروع قانون املختارين    11

 واملحافظات   

 التعليم العالي مشروع قانون املعهد العالي ألبحاث ألاجنة وعالج العقم    10

 الصحة والبيئة     مشروع قانون املنحة الشهرية ملرض ى العوز املناعي     11

نة املالية مشروع قانون املوازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للس 11

 اللجنة املالية    1013

 املالية   

 القانونية    مشروع قانون انهاء اعمال املحكمة الجنائية العراقية العليا     13

 الثقافة والاعالم    مشروع قانون حقوق الصحفيين    11

 الصحة والبيئة     مشروع قانون حماية ألاطباء   11

 املالية    مشروع قانون دعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل    11

مشروع قانون دعم صندوق الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي  17

 والبحث العلمي   

 التعليم العالي   

 املالية    مشروع قانون دمج املصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين    11

الاوقاف والشؤون  مشروع قانون ديوان أوقاف املسيحيين وإلايزيديين والصابئة املندائيين    11

 الدينية   

الاوقاف والشؤون  مشروع قانون ديوان الوقف السني    30

 الدينية   
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الاوقاف والشؤون  مشروع قانون ديوان الوقف الشيعي    31

 الدينية   

 املالية    مشروع قانون رسم الطابع    31

املرأة والاسرة  مشروع قانون رعاية املعوقين وذوي إلاحتياجات الخاصة    33

 والطفولة   

 املالية    مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك     31

 الخدمات والاعمار    مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي    31

 واملياه    الزراعة مشروع قانون تسجيل واعتماد املبيدات    31

 الزراعة واملياه    مشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية    37

 القانونية    مشروع قانون تمديد خدمة القضاة    31

مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح ملنصب رئيس الجمهورية وأحكام  31

 اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية   

 القانونية   

 الزراعة واملياه    مشروع قانون تنظيم تداول املواد الزراعية    10

مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء املستعارة للمهجرين  11

 واملهاجرين    

 املرحلين واملهجرين    

مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك املركزي العراقي  11

 وإلحاقها بوزارة التربية   

 املالية   

 القانونية    مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى     13

 التربية    مشروع قانون محو ألامية    11

 املالية    مشروع قانون مصرف النهرين إلاسالمي    11

 التربية    مشروع قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية    11

 حقوق الانسان    مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر     17
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 الصحة والبيئة     مشروع قانون مكافحة التدخين    11

 التعليم العالي    مشروع قانون منحة طلبة الجامعات واملعاهد العراقية    11

 الصحة والبيئة     مشروع قانون مهنة القبالة    10

مشروع قانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية ملنع انتشار اسلحة الدمار  11

 الشامل   

 الامن والدفاع    

 القانونية    مشروع قانون هيئة الرأي     11

 الخدمات والاعمار    مشروع قانون وزارة الاسكان والاعمار    13

 العالقات الخارجية     شروع قانون وزارة الخارجية   م 11

 الزراعة واملياه    مشروع قانون وزارة الزراعة    11

 السياحة والاثار مشروع قانون وزارة السياحة وآلاثار    11

 الشباب والرياضة    مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة    17

الاقتصاد  مشروع قانون وزارة الصناعة واملعادن    11

 والاستثمار   

الاقتصاد  مشروع قانون وزارة التجارة     11

 والاستثمار   

 التربية مشروع قانون وزارة التربية    10

 التعليم العالي    مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا    11

 الامن والدفاع     مشروع قانـون ألاوسمة وألانواط    11

 الخدمات والاعمار    مشروع قانـون التوقيـع الالكتروني واملعامالت الالكترونية    13

 القانونية    مشروع قانــــون بيـــع وإيجــار أمـــوال الـــدولة     11

 الزراعة واملياه    مشـروع قانـون القرى العصرية الزراعية   11

 الشباب والرياضة    مقترح قانون املنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد    11
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 النزاهة    مقترح قانون ديوان الرقابة املالية    17

 املالية    مقترح قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب    11

مقترح قانون تحديد والية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس  11

 مجلس الوزراء  

 القانونية   

 حقوق الانسان    مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي واملحققين القضائيين    70

 التربية    مقترح قانون منحة تالميذ املدارس الابتدائية    71

 القانونية    لعراقي على تغيير قوميتِه   مقترح قانون منع إكراه ا 71

املرأة والاسرة  مقترح قانون منع استيراد الالعاب املحرضة على العنف    73

 والطفولة   

 النزاهة    مقتـرح قانـون هيئـة النزاهـة    71

 املالية      1011مشروع قانون املوازنة العامة الاتحادية للسنة املالية  71

مشروع قانون النظام الاساس ي لالتحاد ألاسالمي لالتصاالت السلكية  71

 والالسلكية   

 العالقات الخارجية    

 

 

 

 تصديق اتفاقيات

 اللجنة القانون ت

 المرحلين    للهجرة الدولية والمنظمة العراق جمهورية بين التعاون اتفاقية 0

     والمهجرين

 رغي االعمال قمع اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 0

    البحرية المالحة سالمة ضد الموجهة المشروعة

 الخدمات

 واالعمار

 حكومة نبي والفني االقتصادي التعاون اتفاقية تصديق قانون مشروع 6

    االمريكية المتحدة الـــواليات وحكـــومة العراق جمهورية

 االقتصاد

    واالستثمار
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 االرهـاب مكافحة حول األسالمـي المؤتمـر إتفاقيـة قانون مشروع 2

    الدولـي

 العالقات

     الخارجية

 راتالمتفج تمييز إتفاقية إلى العراق جمهورية إنضمام قانون مشروع 9

   0550 لسنة كشفها بغرض البالستيكية

 العالقات

 الخارجية

 الخاصة الهاي إتفاقية الى العراق جمهورية إنضمام قانون مشروع 0

    للطفل الدولي لالختطاف المدنية بالجوانب

    القانونية

 لقمع الدولية االتفاقية الى العراق جمهورية إنضمام قانون مشروع 6

    بالقنابل األرهابية الهجمات

 العالقات

    الخارجية

 قرطاجنة بروتوكول الى العراق جمهورية إنضمام قانون مشروع 6

    اإلحيائية للسالمة

 العالقات

    الخارجية

 لالستثمارات المتبادلة والحماية التشجيع اتفاقية قانون مشروع 5

 وحكومة العراق جمهورية حكومة بين بها الملحق والبروتوكول

    االتحادية المانيا جمهورية

 االقتصاد

    واالستثمار

 ينب والتقني والتجاري االقتصادي التعاون اتفاقية قانون مشروع 02

 العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة وحكومة العراق جمهورية حكومة

    الشمالية وايرلندا

    المالية

 ثقافيوال والفني واالقتصادي التجاري التعاون اتفاقية قانون مشروع 00

    اذربيجان جمهورية وحكومة العراق جمهورية حكومة بين الموقعة

 العالقات

     الخارجية

 بين ةالتجاري األفضليات نظام بشأن االطارية االتفاقية قانون مشروع 00

    األعضاء الدول

 العالقات

     الخارجية

 اعمال لقمع الدولية االتفاقية الى العراق انضمام قانون مشروع 06

    النووي االرهاب

     والدفاع االمن

 الموارد شأن في الدولية المعاهدة الى العراق انضمام قانون مشروع 02

    والزراعة لالغذية الوراثية

    والمياه الزراعة

 المتحدة االمم اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 09

    االعاقة ذوي االشخاص لحقوق

    االنسان حقوق
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 المادية الحماية اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 00

    النووية للمواد

     والدفاع االمن

 في الدولية التجارة اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 06

 البرية والنباتات الحيوان مجموعات من باالنقراض المهددة األنواع

 النفاذ حيز دخلت والتي 6/6/0566 في واشنطن في عليها الموقع

   0/6/0569 بتاريخ

 العالقات

 الخارجية

 ةالعربي المنظمة اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 06

    والمعلومات االتصال لتكنلوجيا

 الخدمات

    واالعمار

 ايةوق منظمة انشاء اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 05

    االدنى الشرق في النباتات

    والمياه الزراعة

 تقييد او حظر اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 02

 او الضرر مفرطة اعتبارها يمكن معينة تقليدية اسلحة استعمال

 تنفيذال حيز دخلت والتي بها الملحقة والبروتوكوالت االثر عشوائية

   0/00/0566 بتاريخ

 العالقات

     الخارجية

 وتعزيز حماية اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 00

     الثقافي التعبير اشكال تنوع

    واالعالم الثقافة

 ةالمؤسس تأسيس اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 00

    التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية

 العالقات

     الخارجية

 نزاعات تسوية اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 06

    اخرى دول ومواطني دول بين االستثمار

 االقتصاد

    واالستثمار

 عةجام بين المبرم االتفاق الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 02

 دوقالصن النشاء المكسيكية المتحدة الواليات وحكومة العربية الدول

 .  0220 عام التنمية اجل من الدولي للتعاون المكسيكي

 العالقات

     الخارجية

 لقمع الدولية االتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 09

    االرهاب وتمويل

 العالقات

     الخارجية

 حةلمكاف الدولية االتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 00

    الرياضة مجال في المنشطات

    والرياضة الشباب
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 المتعلق البروتوكول الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 06

    وحصانتها البحار لقاع الدولية السلطة بأمتيازات

    والمياه الزراعة

 لمعهد االساسي النظام الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 06

 (.   سميك) والمقاييس للمواصفات االسالمية الدول

 العالقات

     الخارجية

 صنع مكافحة بروتوكول الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 05

 غير بصورة بها واالتجار ومكوناتها وأجزائها النارية األسلحة

 برع المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمل مشروعة

    الوطنية

     والدفاع االمن

 لحقوق العربي ميثاق الى العراق جمهورية انضمام قانون مشروع 62

   0222 عام العربية الدول جامعة عن الصادر اإلنسان

    االنسان حقوق

 كومةح بين للتعاون مشتركة لجنة إنشاء إتفاق تصديق قانون مشروع 60

    الكويت دولة وحكومة العراق جمهورية

    واالعالم الثقافة

 يةجمهور حكومة بين والتعاون الشراكة إتفاق تصديق قانون مشروع 60

 بروكسل في الموقع أخرى جهة من األوربي واإلتحاد جهة من العراق

 .  00/9/0200 بتاريخ

 العالقات

    الخارجية

 ريةجمهو حكومة بين عليهم المحكوم نقل إتفاق تصديق قانون مشروع 66

    االيرانية االسالمية الجمهورية وحكومة العراق

 العالقات

     الخارجية

 بين جارةالت وتنمية اإلقتصادي التعاون إتفاقية تصديق قانون مشروع 62

    التشيك جمهورية وحكومة العراق جمهورية حكومة

 العالقات

    الخارجية

 حكومة نبي والفني االقتصادي التعاون إتفاقية تصديق قانون مشروع 69

 في عليها الموقع أفريقيا جنوب جمهورية وحكومة العراق جمهورية

    09/0/0200 بتاريخ تاون كيب

    القانونية

 هوريةجم حكومة بين الثقافي التعاون إتفاقية تصديق قانون مشروع 60

    أوكرانيا جمهورية وحكومة العراق

 العالقات

     الخارجية

 الدول ينب للبضائع الوسائط متعدد النقل إتفاقية تصديق قانون مشروع 66

     العربية

 العالقات

     الخارجية
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 كومةح بين اإلستثمار وحماية تشجيع إتفاقية تصديق قانون مشروع 66

    أرمينيا وحكومة العراق جمهورية

 العالقات

     الخارجية

 كومةح بين اإلستثمار وحماية تشجيع إتفاقية تصديق قانون مشروع 65

    اليابان وحكومة العراق جمهورية

 العالقات

     الخارجية

 لفسادا لمكافحة الدولية االكاديمية إنشاء اتفاق تصديق قانون مشروع 22

    دولية منظمة بصفتها

    النزاهة

 مةحكو بين حرة تجارية منطقة اقامة اتفاقية تصديق قانون مشروع 20

    الهاشمية االردنية المملكة وحكومة العراق جمهورية

 االقتصاد

    واالستثمار

 حكومة نبي والفني االقتصادي التعاون اتفاقية تصديق قانون مشروع 20

    الشعبية الصين جمهورية وحكومة العراق جمهورية

 االقتصاد

    واالستثمار

 لحيوانيةا الصحة مجال في الفني التعاون اتفاقية تصديق قانون مشروع 26

   الهاشمية االردنية والمملكة العراق حكومتي بين

    والمياه الزراعة

 المسائل يف والقضائي القانوني التعاون اتفاقية تصديق قانون مشروع 22

 االسالمية الجمهورية وحكومية العراق جمهورية حكومة بين الجزائية

    االيرانية

 العالقات

     الخارجية

 المسائل يف والقضائي القانوني التعاون اتفاقية تصديق قانون مشروع 29

 وحكومة العراق جمهورية حكومة بين الشخصية واالحوال المدنية

    االيرانية االسالمية الجمهورية

 العالقات

     الخارجية

 الزراعي الحجر مجال في التعاون اتفاقية تصديق قانون مشروع 20

    الهاشمية االردنية والمملكة العراق حكومتي بين النباتات ووقاية

    والمياه الزراعة

 البضائعو لألشخاص الدولي البري النقل اتفاقية تصديق قانون مشروع 26

    الهاشمية األردنية المملكة وحكومة العراق جمهورية بين

 العالقات

     الخارجية

 هوريةجم حكومة بين االستثمار حوافز اتفاقية تصديق قانون مشروع 26

    االمريكية المتحدة الواليات جمهورية وحكومة العراق

 االقتصاد

    واالستثمار

 ينب واالستثمار التجارة مجاالت تحديد اتفاقية تصديق قانون مشروع 25

    االمريكية المتحدة الواليات وحكومة العراق جمهورية حكومة

 االقتصاد

    واالستثمار
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 حكومة بين العراقية األمن قوات تدريب اتفاقية تصديق قانون مشروع 92

    األطلسي الشمال حلف ومنظمة العراق جمهورية

     والدفاع االمن

 بين عليهم والمحكوم المتهمين تسليم اتفاقية تصديق قانون مشروع 90

    االيرانية االسالمية الجمهورية وحكومة العراق جمهورية حكومة

 العالقات

     الخارجية

 مهوريةج حكومة بين المطالبات تسوية اتفاقية تصديق قانون مشروع 90

     المتحدة الواليات وحكومة العراق

    المالية

 كومةح بين االستثمار وحماية تشجيع اتفاقية تصديق قانون مشروع 96

    الفرنسية الجمهورية وحكومة العراق جمهورية

 العالقات

     الخارجية

 لبناء لعربيةا الشركة انشاء اتفاقية تعديل اتفاقية تصديق قانون مشروع 92

   0562 لسنة( 96) رقم القانون بموجب عليه المصادق السفن واصالح

 الخدمات

    واالعمار

 مجال في االلكتروني التوقيع احكام تنظيم اتفاقية تصديق قانون مشروع 99

    العربية الدول بين االلكترونية المعامالت

    القانونية

 ومةوحك العراق جمهورية حكومة بين اإلتفاقية تصديق قانون مشروع 90

     هللا عبد خور في البحرية المالحة تنظيم بشأن الكويت دولة

    القانونية

 العربي تاجاإلن انتقال لتيسير العربية االتفاقية تصديق قانون مشروع 96

    العلومو والثقافة للتربية العربية والمنظمة العراق جمهورية حكومة بين

    واالعالم الثقافة

 عبر مةالمنظ الجريمة لمكافحة العربية االتفاقية تصديق قانون مشروع 96

    الوطنية الحدود

 العالقات

     الخارجية

 العالقات    الفساد لمكافحة العربية االتفاقية تصديق قانون مشروع 95

     الخارجية

 العالقات    المعلومات تقنية جرائم لمكافحة العربية االتفاقية تصديق قانون مشروع 02

     الخارجية

 تمويلو االموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية تصديق قانون مشروع 00

    االرهاب

 العالقات

     الخارجية

 لعقابيةا المؤسسات نزالء لنقل العربية االتفاقية تصديق قانون مشروع 00

    الجزائية االحكام تنفيذ اطار في واالصالحية

 العالقات

     الخارجية



 

 

000 

 

 2014 -2010 قرير المرصد النيابي العراقي للدورة االنتخابية الثانيةت

 

 حضروم المتبادلتين والمذكرتين الرسالتين تصديق قانون مشروع 06

 المتعلقة اليابان وحكومة العراق جمهورية بين الموقع المباحثات

    الياباني بالقرض

    المالية

 حضروم المتبادلتين والمذكرتين الرسالتين تصديق قانون مشروع 02

 ةالموقع العراق جمهورية الى الياباني بالقرض المتعلق المناقشات

 شبكات تطوير) و( الصحي القطاع تأهيل إعادة) 05/9/0200 بتاريخ

 اتخدم – بيجي مصفى تحديث) و( الرئيسية المدن في االتصاالت

 (  هندسية

    المالية

 حضروم المتبادلتين والمذكرتين الرسالتين تصديق قانون مشروع 09

 ةالموقع العراق جمهورية الى الياباني بالقرض المتعلق المناقشات

 (  0/البصرة مصفى تحديث مشروع لتمويل) 05/9/0200 بتاريخ

    المالية

     والبيئة الصحة    العربي البيئة لمرفق االساسي النظام تصديق قانون مشروع 00

 مؤسسةال الدولية االتفاقية على العراق جمهورية تصديق قانون مشروع 06

 .  المتجددة للطاقة الدولية الوكالة لمنظمة

 العالقات

     الخارجية

 ناهضةلم الدولية االتفاقية على العراق جمهورية تصديق قانون مشروع 06

    الرهائن اخذ

 العالقات

     الخارجية

 اإلضافي البروتوكول على العراق جمهورية تصديق قانون مشروع 05

    الذرية للطاقة الدولية للوكالة الشاملة الضمانات لنظام النموذجي

     والبيئة الصحة

 نابيبا خط اتفاقية تعديل على العراق جمهورية تصديق قانون مشروع 62

 جمهورية حكومة بين6/0566/  06 بتاريخ الموقعة الخام النفط

  وجمهورية العراق

 النفط    تركيا

    والطاقة

 المتحدة األمم معاهدة على العراق جمهورية تصديق قانون مشروع 60

   0550 لسنة النووية للتجارب الشامل للحظر

     والدفاع االمن

 المؤتمر منظمة ميثاق على العراق جمهورية تصديق قانون مشروع 60

    اإلسالمي

 والشؤون االوقاف

    الدينية

 العراق جمهورية حكومة بين التفاهم مذكرة تصديق قانون مشروع 66

    ةالطاق مجال في االستراتيجية الشراكة شأن في االوربي واالتحاد

    والطاقة النفط
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 بناء) االصالح دعم مجال في التفاهم مذكرة تصديق قانون مشروع 62

 وحكومة العراق جمهورية حكومة بين( الزراعي القطاع قدرات

    االمريكية المتحدة الواليات

 االقتصاد

    واالستثمار

 رالذخائ ونقل وتطوير واستخدام حضر معاهدة تصديق قانون مشروع 69

 (   CCM)  0226 لعام العنقودية

 العالقات

     الخارجية

 

 

 

 التعديالت

 اللجنة القانون  ت

 القانونية      1171لسنة  13قانون تعديل قانون أصول املحاكمات الجزائية املرقم  1

مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  1171 1

 ( لسنة    11)

 القانونية   

( 3مشروع قانون التعديل ألاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ) 3

   1010لسنة 

 القانونية   

 القانونية      1001( لسنة 17مشروع قانون التعديل الاول ألمر سلطة الائتالف رقم ) 1

( لسنة 11مشروع قانون التعديل الاول المر سلطة الائتالف املؤقتة رقم ) 1

 قانون املرور    1001

 الامن والدفاع    

مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص فــي تصفية النفط  1

 .  1007( لسنـة 11الخام رقــم )

 النفط والطاقة   

 القانونية   1000( لسنة 1ون الحراس الليليين رقم )مشروع قانون التعديل الاول لقان 7

 الخدمات والاعمار      1001(. لسنة 31مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ) 1

( لسنة 11مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم ) 1

1010   

الاقتصاد 

 والاستثمار   
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( لسنة 11مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكاالت البحرية رقم ) 10

1111   

 الخدمات والاعمار   

( 11مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية املنتجات العراقية رقم ) 11

   1010لسنة 

 القانونية   

مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام  11

   1001( لسنة 11رقم )

 املالية   

مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفالحين  13

    1001( لسنة 11وصغار املزارعين رقم )

 الزراعة واملياه

( 1مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ) 11

   1001لسنة 

 الشهداء والسجناء   

العمل والشؤون  مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية    11

 الاجتماعية   

( لسنة 11مشروع قانون التعديل الاولى لقانون العقوبات العسكري رقم ) 11

1007   

 الامن والدفاع    

مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة  17

 النوعية   

 املالية   

مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  11

   1111( لسنة 10رقم )

 التعليم العالي   

( لسنة 11مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم ) 11

1010   

 املالية   

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  10

 املعدل    1111( لسنة 11العام رقم )

 املالية   
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( لسنة 10مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة املوارد املائية رقم ) 11

 الزراعة   1001

 واملياه   

( 11مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ) 11

   1111لسنة 

 الزراعة واملياه   

( 13اق رقم )مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العر  13

   1111لسنة 

 الصحة والبيئة    

العمل والشؤون    1110( لسنة 111مشروع قانون تعديل قانون الرعاية ألاجتماعية رقم ) 11

 الاجتماعية   

الاقتصاد    1117( لسنة 11مشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة رقم ) 11

 والاستثمار   

مشروع قانون تعديل قانون ضبط ألاموال املهربة واملمنوع تداولها في  11

   1001( لسنة 11ألاسواق املحلية رقم )

 القانونية

 القانونية      11( لسنة 110مشروع قانــون تعديــل قانــون التنظيم القضائي رقم ) 17

 1001( لسنة 13مقترح التعديل ألاول لقانون الخدمة الجامعية رقم ) 11

 (.   11و 11الخاص باملادة )

 التعليم العالي   

مقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس املحافظات وألاقضية  11

   1001( لسنة 31والنواحي رقم )

 القانونية   

( 11مقترح التعديل الثاني لقانون املحافظات غير املنتظمة في أقليم رقم) 30

   1001لسنة 

الاقاليم 

 واملحافظات   

 القانونية    مقترح تعديل قانون املفوضية العليا املستقلة لحقوق الانسان    31

( 31مقترح قانون التعديل ألاول لقانون وزارة الصناعــــة واملعـــادن رقم ) 31

    1011لسنة 

الاقتصاد 

 والاستثمار   
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مقترح قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي  33

   1011( لسنة 11رقم )

 الامن والدفاع    

( لسنة 31مقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة املالية رقم ) 31

1011    

 النزاهة   

 التعليم العالي       1001لسنة  13 مقترح قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم 31

( لسنة 13مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ) 31

1001   

 التعليم العالي   

مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس املحافظات  37

 املعدل    1001( لسنة 31وألاقضية والنواحي رقم )

 القانونية

 القانونية       1001( لسنة 11مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ) 31

 من  31
ً
مقترح قانون تعديل قانون تعويض املتضررين الذين فقدوا جزءا

   1001( لسنة 1أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم )

 الشهداء والسجناء

الاقاليم  مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي    10

 واملحافظات   

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة املفصولين السياسيين رقم  11

 املعدل    1001( لسنة 11)

 القانونية   
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وعدد الساعات لكل  ( خاص بعدد الجلسات والاستضافات والاستجوابات1امللحق رقم )

 شهر من شهور الدورة التشريعية

 

جدول خاص بعدد الجلسات والاستضافات والاستجوابات وعدد الساعات لكل شهر من شهور 

 الدورة التشريعية

عدد  عدد الجلسات الشهر

 الاستضافات

 عدد ساعات  الاستجواب

1/1010 1   1.1 

11/1010 1 1  17.11 

11/1010 11 1  11.11 

1/1011 7 0  13.1 

1/1011 11 1  31.71 

3/1011 11 3  31.11 

1/1011 11 1  13.11 

رئيس  1 1 1/1011

 املفوضية

13.3 

1/1011 7 1  17.1 

7/1011 1 1  31.1 

1/1011 10 11  11.1 

1/1011 1 3  31.11 

10/1011 3 0  11 

 11 امين بغداد 0 1 11/1011

11/1011 1 1  17.71 
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1/1011 7 1  11.11 

1/1011 1 1  11.11 

3/1011 1 0  11.11 

1/1011 7 0  17.1 

1/1011 3 0  11.1 

1/1011 3 0  1.1 

7/1011 1 3  37 

1/1011 7 0  11.11 

1/1011 1 1  31.1 

10/1011 3 0  10.11 

11/1011 1 1  11 

11/1011 7 1  30.11 

وزير الشباب  0 +تشاورية7 1/1013

 )غيابيا(

11.1 

1/1013 3 1  10.1 

3/1013 3 1  10 

1/1013 1 0  17 

1/1013 1 0  11.1 

1/1013 3 0  1.11 

7/1013 1 1  31.3 

1/1013 3 0  11.1 

1/1013 1 0  31 
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10/1013 1 0  11.71 

 17.11  1 +استثنائية3 11/1013

11/1013 1 0  1.11 

1/1011 1 0  11.1 

1/1011 1 0  10.1 

3/1011 1 1  13 

1/1011 1 0  3 

 صفر  0 0 1/1011

 صفر  0 0 1/1011

 

 

 

 جدول خاص بتفاصيل الاستضافات التي قام بها املجلس

رقم  املوضوع املستضاف  ت

الجل

 سة

 تاريخ الجلسة

 11/11/1010 7 ابه عمل وزارته والعقبات التي تحيط استضافة وزير الاتصاالت 1

السيد سنان  ستضافة 1

 محافظ البنكالشبيبي 

السياسات املالية والنقدية وعالقة 

 البنك مع الحكومة

1 1/11/1010 

مناقشة عمل الهيئة واملشاكل التي  رئيس هيئة النزاهة 3

 تعيق عملها

11 17/11/1010 

استضافة السادة )هيئة  1

النزاهة واملفوضية العليا 

مناقشة قرار املحكمة الاتحادية حول 

 الهيئات املستقلة

17 1/1/1011 
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املستقلة لالنتخابات وهيئة 

الاعالم والاتصاالت اضافة الى 

 السيد محافظ البنك املركزي 

السيد رئيس مجلس الوزراء  1

 نوري املالكي

حول البرنامج الحكومي وتقارير 

 املحافظات

10 10/3/1011 

استضافة السيد صالح  1

املطلك نائب رئيس مجلس 

الوزراء والسادة الوزراء 

الخدميين )كل من السادة وزير 

التجارة ووزير البلديات 

والاشغال ووزير العمل 

 والشؤون الاجتماعية(

 11/3/1011 11 مناقشة واقع الخدمات

السيد رجب طيب اردوغان  7

رئيس الوزراء التركي و الوفد 

 املرافق له

 11 11/3/1011 

السيد حسين الشهرستاني  1

نائب رئيس الوزراء لشؤون 

الطاقة والسيد رعد شالل 

 وزير الكهرباء

 3/1/1011 10 مناقشة واقع الطاقة 
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مناقشة واقع التعليم واملشاكل التي  السيد محمد تميم وزير التربية 1

 تحيط به

11 11/1/1011 

السيد عبد الباسط تركي  10

 رئيس ديوان الرقابة املالية

 11/1/1011 11 مناقشة التقارير املالية

هوشيار زيباري وزير السيد  11

الخارجية والسيد رافع 

العيساوي وزير املالية والسيد 

سنان الشبيبي محافظ البنك 

 املركزي 

حول تصديق إتفاقية تسوية املطالبات 

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة 

 املتحدة ألامريكية الواليات

10 30/1/1011 

السيد مرزوقي علي رئيس  11

 البرملان الاندونيس ي

 3/1/1011 11 كلمة بمناسبة زيارته الى العراق

السيد صابر العيساوي امين  13

 بغداد

 11/1/1011 3 خطط أمانة العاصمة

السيدين وزيري الخارجية  11

هوشيار زيباري والنقل هادي 

 العامري 

الكويتية  –العالقات العراقية 

)الحدود البرية والبحرية وميناء مبارك 

 الكبير(

3 11/1/1011 

نائب رئيس الوزراء حسين  11

الشهرستاني ووزيري النفط 

والكهرباء عبدالكريم لعيبي 

 ورعد شالل

 11/7/1011 11 البرنامج الحكومي
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لسيد رئيس مجلس الوزراء  11

 نوري املالكي

مناقشة البرنامج الحكومي )الاطار 

 العام( والترشيق الوزاري .

11 30/7/1011 

القاض ي رحيم العكيلي رئيس  17

 هيئة النزاهة

 1/1/1011 17 عمل شركات الهاتف النقال

 10/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي التربية محمد تميم  وزير 11

د عب وزير العلوم والتكنلوجيا 11

 الكريم السامرائي

 10/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي

وزير حقوق الانسان محمد  10

 شياع السو داني 

 11/1/1011 11 البرنامج الحكوميمناقشة 

والبحث  وزير التعليم العالي 11

 العلمي علي الاديب 

 

 13/1/1011 10 مناقشة البرنامج الحكومي

 13/1/1011 10 مناقشة البرنامج الحكومي وزير املالية  11

 13/1/1011 10 مناقشة البرنامج الحكومي وزير التخطيط 13

 11/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي وزير الثقافة سعدون الدليمي  11

وزير الشباب والرياضة جاسم  11

 محمد جعفر 

 11/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي

الاعمار والاسكان محمد  وزير 11

 صاحب الدراجي 

 11/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي
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 وزير الاتصاالت محمد عالوي  17

 

 11/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي

وزير البلديات وإلاشغال  11

 العامة عادل مهودر 

 11/1/1011 13 مناقشة البرنامج الحكومي

رئيس هيئة الحج والعمرة  11

 تقي املولى  الشيخ محمد

 الاستعدادات الجارية ملوسم الحج

 

11 17/1/1011 

نائب رئيس الوزراء لشؤون  30

 الشهرستانيالطاقة حسين 

ملف وزارة الكهرباء والعقود املبرمة مع 

 الكندية والاملانية الشركتين

11 17/1/1011 

الكهرباء املستقيل رعد  وزير 31

 شالل

ملف وزارة الكهرباء والعقود املبرمة مع 

 الكندية والاملانية الشركتين

11 17/1/1011 

 17/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي وزير الزراعة  31

 17/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي وزير املوارد املائية 33

 11/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي وزير التخطيط علي الشكري  31

واملهجرين ديندار  وزير الهجرة 31

 دوسكي

 11/1/1011 11 مناقشة البرنامج الحكومي

محافظ بغداد السيد صالح  31

 عبد الرزاق

مشاكل املحافظات وحول العالقة بين 

 املحافظات والحكومة الاتحادية

31 11/1/1011 

محافظ نينوى السيد اثيل  37

 النجيفي

مشاكل املحافظات وحول العالقة بين 

 املحافظات والحكومة الاتحادية

31 11/1/1011 
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رئيس واعضاء املحكمة  31

 العراقية العليا الجنائية

 11/1/1011 31 انتهاء اعمال املحكمة

السيد رافع العيساوي وزير  31

 املالية

استعراض جوانب صرف املوازنة 

 1011العامة الاتحادية املالية لسنة 

10 11/11/1011 

 7/1/1011 ( 11) 1011ملناقشة املوازنة العامة لعام  الشكري  وزير التخطيط علي 

السيد عبد الباسط تركي  10

رئيس ديوان الرقابة املالية 

 وعدد من املختصين

مناقشة املوازنة العامة الاتحادية لعام 

والحسابات الختامية لعام  1011

1001. 

11 11/1/1011 

الكريم  وزير الكهرباء عبد 11

 عفتان 

 

قدم استعراضا لعمل الوزارة 

 وانجازاتها في القطاع الكهربائي

10  7/1/1011 

السيدين رافع العيساوي وزير  11

علي الشكري  املالية و السيد

 وزير التخطيط

 11/7/1011 1 بشأن مشروع قانون البنى التحتية

السيد مهند السعدي وزير  13

املوارد املائية ومدير عام سد 

 املوصل

 11/7/1011 1 حول سد املوصل

السادة أمين بغداد صابر  11

العيساوي ومحافظ بغداد 

 صالح عبد الرزاق

 30/7/1011 10 بخصوص شحة املياه
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السادة نوري املالكي رئيس  11

مجلس الوزراء والسادة 

 الوزراء واملستشارين

الدعوة العامة ملناقشة قانون البنى 

 التحتية

 

11 11/1/1011 

السيد مجيد حمه امين وزير  11

 الصحة

 مناقشة عامة بشان واقع املؤسسات

 الصحية

13 17/1/1011 

السيدين رافع العيساوي  17

زير بابكر و وزيراملالية وخير هللا 

 التجارة

 11/11/1011 31 دعوة عامة ملناقشة البطاقة التموينية

السيد رافع العيساوي وزير  11

املالية والسيد عبدالباسط 

تركي رئيس ديوان الرقابة 

 املالية

 

موضوع الحسابات الختامية للموازنة 

 العامة

31 11/11/1011 

السيد مهند السعدي وزير  11

 املوارد املائية

 1/1/1013 11 ملناقشة إرتفاع مناسيب املياه

محافظ الانبار وممثل محافظ  10

نينوى ورئيس وأعضاء 

املفوضية العليا املستقلة 

 لالنتخابات

 31/3/1013 11 مناقشــة تاجيل انتخابات الانبار ونينوى 

السيد هوشيار زيباري وزير  11

الخارجية والسيد هادي 

 العامري وزير النقل

ملناقشة مشروع قانون تصديق 

الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق 

وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم 

1 1/7 /1013 
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املالحة البحرية في خور عبد هللا 

 والخروج من بند الفصل السابع

 

السيد عبد الكريم عفتان وزير  11

 الكهرباء

 مناقشة وضع القطاع الكهربائي

 

11 17/7 /1013 

السيد عادل مهودر وزير  13

البلديات والاشغال العامة 

والسيد نعيم عبعوب امين 

والسادة  العاصمة وكالة 

محافظي بغداد وبابل وواسط 

 والديوانية وذي قار

جلسة  مشكلة الامطار والفيضانات

استثنا

 ئية

11\11\1013 

السادة مجيد حمد امين وزير  11

الصحة وخيرهللا بابكر وزير 

ووكيل وزارة الهجرة التجارة 

 واملهجرين ومدير صحة الانبا

ملناقشة ازمة الانبار من الجانب 

  الانساني

11 11\3\1011 

 
 


