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 ة ــــــــــــــــدمــــــــقــالم

 
ان   المرصد   أطلق بعد       فريق 

العراق  السنة النياب    من  األول  الفصل  عن  الخاص  تقريره 

يعية األوىل من الدورة االنتخابية   بداية من    النوابمجلس    اداءفيه  وثق    الخامسة الذيالتشر

   
   عمله ق 

لغاية الجلسة االستثنائية المنعقدة بتاري    خ    2022/ 1/ 9الجلسة األوىل المنعقدة ق 

يع   عملويوثق  يعود لمتابعة أداء المجلس ويرصد    2022/ 6/ 23   الفصل التشر
  ه ق 

من   الثاب 

يعية   . 12/2022 / 10اىل  2022/ 7/ 23من  األوىل للمدةالسنة التشر

   يتضمن هذا  
( من الدستور 61عليها المادة )   نصتالتقرير أداء مجلس النواب للمهام الت 

عليه   يوجبها    
الت  المهام  عن  وتشكيالته،فضال  النواب  مجلس  الداخل    قانون  ونظامه 

اللجان   عمل  اختصاصها  وكذلك  بحسب  ومشاري    ع  الدائمة  حات  مقت  أنجاز    
ق  ودورها 

 الرئاسة. القواني   وأحالتها إىل هيئة 

تتوافر فيه وثيقة   انه ال يرصد ما ال  السابقة  الدورات    
المرصد يؤكد كما ق  ان فريق عمل 

  
  التميت   غت  المقصود، السيما ق 

 نشاط األعضاء خارج المجلس او  معتمدة خشية الوقوع ق 

  اجتماعات اللجان بكون األصل فيها الشية بحسب النظام الداخل  للمجلس  
( 1) ما يدور ق 

  اننا ال 
عدد ساعات عمل اللجان وما تقوم به من استضافات ومناقشات مع    نعرفما يعت 

   
، بعكس الجلسات االعتيادية الت  ها عن النشر مختصي   داخل االجتماعات لغياب محاض 

اضات عل ست  الجلسات. 
ها وما يدور فيها من نقاش واعت  تنشر جداول اعمالها ومحاض 

  اننا تركنا عمل اللجان بالمجمل ان
  وهذا ال يعت 

ما ركزنا عل ما توافرت فيه لنا وثيقة كما ق 

  اختصت بها. 
 عدد االجتماعات والقواني   الت 

لمعطيات  إدخال خاص  برنامج  تصميم  عل  اعتماده  من خالل  المرصد،  عمل  فريق  إن 

  جلسات المجلس،  
  نسبة  يؤكد  العمل المنجزة ق 

 تالق 
ً
عل دقة وحيادية المخرجات محاوال

   
ق  تقع    

الت  بالنسبة األخطاء  وكذلك  البيانات  تفري    غ  حال    
ق  أو  اليدوي  اإلدخال  حال 

 للمخططات البيانية. 

   
الت  والبيانات  المعلومات  وفق  عل  اكم   الت  األداء  عل  فقراته  بعض    

ق  التقرير  يشتمل 

بغية  المجلس  أداء  تم تصميمه خصيصا لرصد  برنامج  المرصد من خالل  لفريق  توافرت 

يعية القياس الدقيق     األداء بي   الشهور والفصول فضال عن السنوات التشر
وإظهار الفروق ق 

 للدورة االنتخابية الحالية وللدورات األربعة المنرصمة. 

 
 114المادة :  1

  اللجنة ومن تستعي    
هم من أعضاء المجلس والموظفي   ق  جلسات اللجان غت  علنية، وال يجوز حضورها إال ألعضائها وغت 

الحكومة   اء وأعضاء  المستشارين والخت  اللجنة من  ها من وسائل اإلعالم    وال يجوز بهم  الصحافة وغت  أن يحرص  ممثلو 

 .اجتماعات اللجان إال بإذن من رئيسها 
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 ( ل   النواب  مجلس  أداء  التقرير  األوىل  لخمس  يتضمن  الجلسة  من  ابتداء  جلسة(  ة  عشر

بتاري    خ   الجلسة    2022/ 7/ 23المنعقدة  بتاري    خ    الخامسةلغاية  المنعقدة  ة  عشر

يع  لشهر واحد بحسب المادة  مع    2022/ 12\ 3 مالحظة ان المجلس قد مدد فصله التشر

 . الداخل  من النظام رابعا  2(34) 

  العراق ان  وما يجب اإلشارة اليه
   المدة شهد هذه  خاللالوضع ق 

العديد من االحداث الت 

  تعطيل جلسات المجلس 
 واعماله. تسببت ق 

 

  
 : علبه الخاصة  البيانات  تبويب قاعدة اعتمد فريق المرصد ق 

 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 

  
ق  تدريبهم  تم  ممن  المجلس  بدخول جلسات  المخولون    

العراق  النياب    المرصد  راصدوا 

 مؤسسة مدارك. 

ل   مجلس النواب. الدائرة الت 
 مانية ق 

  مجلس النواب. 
 الدائرة اإلعالمية ق 

  مجلس النواب 
يعات ق   دائرة التشر

  للمجلس. 
وب   الموقع االلكت 

 االتصال المباشر مع لجان المجلس. 

 وسائل اإلعالم. 

 

 

 

 

 

 

 
 34:   المادة 2

 :يمارس الرئيس المهام اآلتية

: طلب
ً
  رابعا

ً
يع  لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال يزيد عل ثالثي   يوما

 .تمديد الفصل التشر
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 (3) المجلس اداء 
 

 المقارنة بي   الفصول أوال: 
 
 

الفص النواب بي      ليقارن فيه أداء مجلس 
المرصد الجدول االب  يعو يضع فريق  التشر   ية ل 

  الدور   األوىل  واتمن السن  ةالثاني
    كما و   ( والخامسة  الرابعةالثالثة و )   : االنتخابيةات  ق 

مبي   ق 
 ادناه. 

 
 ( 1جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتائج نشاط المؤسسة خالل مدة زمنية محدودة( )يقصد فريق المرصد باألداء  - 3

 الدورة الخامسة الدورة الرابعة الدورة الثالثة  الموضوع 
 15 36 43 الجلسات عدد 

 31 57 70 قراءة اوىل 

 7 33 42 قراءة ثانية 

 0 18 27 قواني   مصوت عليها

 1 0 4 استضافة 

 173 201 235 معدل الحضور العام
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 ثانيا: فاعلية المجلس
 

المجلس   قدرة  بالفاعلية    
المجلس    علونعت  جلسات  انتظام  من خالل  أهدافه  تحقيق 

  جدول االعمال وعمل  
االعتيادية وحضور األعضاء فيها وتنفيذ ما جاء من فقرات مدرجة ق 

ات    انجزتها والتغيت 
  عقدتها كل لجنة والقواني   الت 

اللجان من حيث عدد االجتماعات الت 

  طرأت عليها فضال عن أداء هيئة الرئاسة. 
 الت 

 حضور األعضاء:  .1

  اال ان المجلس لم يعلن  عل الرغم  
يع  الثاب  ين  من انتهاء الفصل التشر عن أسماء الحاض 

  الجلسات فضال عن الغياب بمخالفة ضيحة للماد
من قانون مجلس   (4) ( 11  -  10)   تي   ق 

والمادة   وتشكيالته  وحضور 18) النواب  غيابات  نشر  توجب    
الت  الداخل   النظام  من   )

  احدى
 . الصحف  األعضاء عل موقع المجلس وق 

المجلس    امتنعت  لقد  المواد  رئاسة  عليه  نصت  ما  تنفيذ  غيابات    أعاله. عن  اذ حجبت 

يعية ولغاية إعداد هذا التقرير. وعل الرغم من ذلك فإن  األعضاء من بداية هذه الدورة التشر

ما   بناء عل  العدد اإلجماىل  للحضور  ان يحص   المرصد استطاع    محاض    مثبتفريق 
ق 

  ومناطقهم االنتخابية.  الجلسات من دون معرفة المتغيبي   وكتلهم واحزابهم ومحافظاتهم

 تنويه  

تحت طائلة االتهام بالتقصت   يضع أعضاء المجلس جميعهم  ان عدم نشر الحضور والغياب  

النيابية   النحو األمثل دون تميت   بي    المتعمد للوظيفة  األعضاء الذين ادوا واجباتهم عل 

ثوا    اوصلتهم ليكونوا ممثلي   عنهموبي   األعضاء الذين لم يكت 
 .  ألصوات الناخبي   الت 

 

 

 نون جملس النواب وتشكيالته امن ق 11املادة ( 4

ويف حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع مخس مرات متتالية او عشر  وجلانه،النائب التزام حضور جلسات اجمللس  ىأوال: عل

 .مرات غري متتالية خالل الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطيا يدعوه فيه اىل االلتزام باحلضور

 .اب بدون عذر مشروع بطرق حتدد بتعليماتثانيا: ينشر الغي

 ثالثا: للمجلس إقالة النائب إذا جتاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات اجمللس يف الفصل التشريعي الواحد 

 .رابعا: يعد ختلف النائب عن أداء اليمني الدستورية بدون عذر مشروع غيابا عن حضور اجللسات
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  الجدول خامسة  وكانت الحصيلة لمعدل حضور األعضاء للدورة االنتخابية ال
كما مؤشر ق 

 ادناه: 

 ( 2جدول رقم ) 

 معدل الحضور  الشهر
 242 حزيران 

 0 اب

 240 أيلول 

ين األول   185 تشر

ي 
ين الثاب   163 تشر

 208 كانون األول 

 173 المجموع 

 

 

 الحضور  التتفصي .2

، هو    ان • يع    ان    ( 173) معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشر
نائبا وهذا يعت 

  كل جلسة. 156) جلسات المجلس تسجل غياب 
 ( نائبا كمعدل عام ق 

الجلسة   •   
النتخاب   2022/ 10/ 13بتاري    خ  المنعقدة    السادسةق  خصصت    

الت 

 نائبا   ( 277) بواقع سجل اعل معدل حضور رئيس الجمهورية 

الجلسة   •   
بتاري    خوق  ة  معدل حضور  2022\ 10\   8  الثانية عشر اقل  بواقع سجل 

 نائبا.  (167) 
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 ثالثا: جلسات المجلس
 

  الفصل  جلسة    ( 15ل      ) يتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النواب  
  عقدت ق 

من   الثاب 

يعية   ولغاية    2022/ 7/   23  . ابتداء من الجلسة األوىل المنعقدة بتاري    خاالوىلالسنة التشر

قد    ،2022/ 12/ 3بتاري    خ    المنعقدة  عشر   الخامسةالجلسة   المجلس  ان  يتضح  هذا  من 

   الفقرة ثالثا من النظام الداخل     (5) ( 22خالف المادة ) 
  الدورةعدلت بقرار المجلس  ، الت 

  ق 

   
ق  الرابعة  التاسعةاالنتخابية  بتاري    خ    جلسته  عدد    2019/  4/ 13المنعقدة  المتضمنة 

  تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات 
  أي شهر الجلسات الت 

اذ لم يكتمل عدد الجلسات ق 

يع    : ادناه كما مبي   و من شهور هذا الفصل التشر

 

 ( 3) جدول رقم 

 

 عدد الجلسات  الشهر

 1 حزيران 

 0 اب

 1 أيلول 

ين األول   5 تشر

ي 
ين الثاب   + مغلقة واحدة  6 تشر

 1 كانون األول 

 15 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جلس على األقل يومين في األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة( : )تنعقد جلسات الم 5
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ي الجلسات : عدد ساعات عمل رابعا 
 
   المجلس ق

 

 

الوقت الذي تستغرقه كل جلسة من جلسات المجلس العامة والمعدل تابع فريق المرصد  

العام للفصل   المعدل  ،العام لعدد الساعات لكل شهر فضال عن  يع  وكان المجموع   التشر

  هو ) 
ها لغاية ساعة    ( 28:18النهاب  لتسع جلسات بكون الجلسات المتبقية لم تنشر محاض 

     متفاوت كما ساعات العمل عل الجلسات بشكل    وتوزعت  التقرير،اعداد هذا  
موضح ق 

 الجدول ادناه. 

 

 ( 4جدول رقم ) 

 ساعات العمل  الشهر

 05:25 حزيران 

 00:00 اب

 02:48 أيلول 

ين األول   14:43 تشر

ي 
ين الثاب   05:22 تشر

 00:00 كانون األول 

 28:18 المجموع 
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 : جدول اعمال المجلسخامسا 
 

 عدد الفقرات المنفذة وغي  المنفذة  -1

بلغ   فقد  جلسة،  فقرات كل  عن  الجلسات  أعمال  جداول    
ق  المجلس  أعلنه  ما  بحسب 

فقرة إىل يوم   ( 11) فقرة، فيما رحلت    ( 57) فقرة نوقش منها    ( 68) مجموع الفقرات المعلنة  

  
  الجلسات الالحقة، ما يعت 

آخر، ولم يتست  لنا متابعة الفقرات المرحلة، لعدم تتابعها ق 

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

 ( 1مخطط رقم ) 

 

 
 

 

 بال جدول اعمال جلسات  -2

للنظام    السادسةالجلسة  خلت   خالفا  االعمال  جدول    من 
ق  للمجلس  مادته    الداخل  

  تنص عل 
   (6)التاسعة الفقرة أوال الت 

  تنص علفضال عن المادة السابعة والثالثون الفقرة 
  ( 7) أوال الت 

 

 

 

 

 
الرئاسة المهام اآلتية: أوالً: تنظيم جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات   هيئة)تمارس  6

ضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين  مجلس النواب وتوزيعه على األعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأع
والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها،  

 تور على ُمَدد أخر(. وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في األقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدس
 
)تعد هيئة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه لألعضاء   7

 قبل انعقاد الجلسة األولى األسبوعية بيومين على األقل(.

68

57

11

مجموع الفقرات 

الفقرات المنفذه 

الفقرات الغير منفذه 
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 مداخالت ونقاط نظام األعضاء  -3

 

   
حات مداخالت  التابع فريق المرصد النياب   العراق  وعات او مقت  المخصصة لمناقشة مشر

خالل الفصل اثناء انعقاد الجلسات العامة  نقاط النظام  القواني   ألعضاء المجلس فضال عن  

  
يعية    الثاب  التشر السنة  االنتخابية    االوىلمن  االوىل   الخامسةللدورة  الجلسة  من 

( وذلك بسبب عدم اكتمال محاض  2022\ 11\ 8) التاسعة  ( لغاية الجلسة  2022\ 7\ 23) 

:  وجاءت عل النحو الجلسات المتبقية   
 االب 

النائب   • المعموريكان  المداخالت  امت  كامل حمود  من حيث  مشاركة   اذ   االكتر 

 ( مداخ10بلغت  النائب  الت(  ويليه  جابر ،  حاشوش  عادل   ، التوب   عواد  )سعد 

 ( ب    ) عل  ال  محمد  جاسم  محمد   ، الخزعل  حسن  فالح   ، مشاركة 7الحاتم   )

حمدان    النائبم  وبعده رائد  الزيرجاوي،  سالم  حسن  المعموري،  )برهان كاظم 

( ب  )   ( مشاركة. 6المالك 

 ( نائبا86مشاركة من النواب فقد بلغ عددهم ما يقارب )  واالقل •

  حي   بلغ عدد الذين لم تكن لهم أي مشاركة من حيث المداخالت ونقاط النظام   •
ق 

  الجلسات العامة للمجلس 
 ( نائبا. 197ما يقارب ) ق 

 (2) اما تفصيل المداخالت ونقاط النظام لألعضاء يمكن مراجعة الملحق رقم  •

 

 

 

 ه     وي            ن                      ت ➢

العامة    -1 انعقاد الجلسات  اثناء  القواني    وعات  المرصد قراءة مشر ال يعد فريق 

  تكلف بها لجان المجلس  
  ضمن الواجبات الت 

للمجلس نشاطا لألعضاء بكونه يأب 

 .  كما نص عل ذلك النظام الداخل 

  جلسات م  ل  -2
  تدور ق 

يتسن لفريق المرصد معرفة المداخالت والنقاشات الت 

ها. اللجان بكون الجلسات مغلقة ولم تنشر   محاض 
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 استبدال األعضاء -4

بسبب االستقالة بكونهم  استبدال بعض األعضاء  النواب خالل هذا الفصل  شهد مجلس  

تنفيذية مناصب  الصدرية كما   يشغلون  الكتلة  المستبدلي   عن  النواب  بعض  اىل  إضافة 

   
العدد األكت  من المستبدلي   بعد استقالة الكتلة ان  مما يذكر  و أدناه،  الجدول  موضح ق 

  الجلسة االستثنائية بتاري    خ  الصدرية كانت
 (: 1كما مبي   بالملحق رقم )   2022\ 6\ 23ق 

 ( 5جدول رقم ) 

 

 

النائب   ت
 المستبدل

 سبب االستبدال الجلسة وتاريخها  النائب البديل

1 
مطر  كريم  حسن 

  الكعت   
 شمخ 

عل   سعدون  سعود 
 صالح 

الفصل   الثالثة  الجلسة 
  
 2022\ 10\ 8الثاب 
 

 استقالة النائب 

2 
حسي     غميس  قيس 

 دوهان الفرطوس  
فرج   مؤنس  حسي   

 المحمداوي  

الفصل   الثالثة  الجلسة 
  
 2022\ 10\ 8الثاب 
 

 استقالة النائب 

3 
زوير   اديب  محمود 

 محمد الكعت   

غالم   سعدون  عل  
الكريم   عبد  عل  

 الجوي 

الفصل   الثامنة  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 
 

 استقالة النائب 

4 
هللا   عبد  خالد  محمد 

 بديوي التميم  
كريم عليوي جاهوش  

 الصقر صوينخ 

الفصل   الثامنة  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 
 

 النائب استقالة 

5 
الجبار  عبد  رسول 
  
 كشيش عامر الحلف 

فلخ   صبيح  طاهر 
 هاشم البطاط

( الفصل 10الجلسة   /  )
  / السنة االوىل

 الثاب 
 

 استقالة النائب 

6 
محمد  طعمه  امل 

ي  ي البعت   بصت 
جت    محمد  نادية 

 العبودي  

الفصل   الثالثة  الجلسة 
  
 2022\ 10\ 8الثاب 
 

 استقالة النائب 

7 
عليوي   عبيد  شيماء 
 راشد السعيدي

جواد كظوم مطلك  
 اليساري 

الفصل   الثامنة  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 
 

 استقالة النائب 

8 
فرحان  رضا  بدر  احمد 

 الزامل  
عليوي   حسي    كريم 

 سهيل الشاي 

الفصل   الثالثة  الجلسة 
  
 2022\ 10\ 8الثاب 
 

 استقالة النائب 

9 
   
 محمد شياع السوداب 

الحسي     عبد  سعاد 
 المالك   

الفصل   الثامنة  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 

 توىل  منصب اخر  

10 
 محمد عل  محمد تميم  

  عبدهللاساهرة 
 الجبوري  

الفصل   الثامنة  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 

 توىل  منصب اخر  

11 
 ثابت محمد سعيد رضا  

الكريم طالب     عبد 
   محمود المعماري

الثامنة   الفصل  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 

 توىل  منصب اخر  

12 
 جرجيس القس هبه  فائق يعقوبايفان 

الفصل   الثامنة  الجلسة 
  
 2022\ 11\ 6الثاب 

 توىل  منصب اخر  
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 تصويتات -5

  
 ( 6) جدول رقمصوت مجلس النواب عل موضوعات متفرقة كما مبي   ق 

 

 

 

 

 

 

 

رقم الجلسة  التصويتات  ت

 وتاريخها 
1 

الثقة برئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوس   التصويت عل تجديد  

  حي   صوت    220بواقع  
نائبا بالموافقة عل   13نائبا عل رفض االستقالة، ق 

 صوتا.  235االستقالة من أصل 

الجلسة الثانية  

28 \9 \2022 

التصويت عل قرار نياب   بإنهاء تكليف السيد احسان عبد الجبار وزير النفط  2

وزيرا للمالية وكالة نظرا لتقاطع عمله مع بنود من قانون االدارة  من منصبه  

نائبا، عل ان يكلف السيد   146المالية المعدل وبناء عل طلب مقدم من  

 رئيس مجلس الوزراء شخصا اخر بدال عنه. 

الجلسة الخامسة  

11 \10 \2022 

شياع   3 محمد  السيد  لحكومة  الوزاري  المنهاج  عل     التصويت 
السوداب 

 باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. 

الجلسة السابعة  

27 \10 \2022 

الجلسة السابعة   التصويت باألغلبية المطلقة عل منح الثقة للسيدات والسادة الوزراء.  4

27 \10 \2022 

  وزيرا لإلعمار واالسكان   5
التصويت عل منح الثقة للسيد بنكي   عبدهللا ريكاب 

والبلديات واالشغال العامة والسيد نزار محمد سعيد أميدي وزيرا للبيئة بناء 

 عل طلب مرسل من السيد رئيس مجلس الوزراء إلكمال الكابينة الوزارية. 

الجلسة الخامسة عشر 

3 \12 \2022 
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 رئاسة الجلسات : سادسا 

 
   
العامة عل إدارة الجلسات    الرئيس ونائبيه  تحديدا، تناوب  برئاسة الجلسات العامةونعت 

  تعاقب عل ادارتها جميعهم، اذ  للمجلس  
يع  فضال عن الجلسات الت  خالل الفصل التشر

   
علما ان الجدول احتسب    : الجدول ادناهافتتحت بعضو واختتمت بعضو اخر، وكما مؤشر ق 

 لتسع جلسات لعدم اكتمال نشر محاض  الجلسات المتبقية. 

 

 ( 7) جدول رقم 
 

 عدد المرات  اغالق الجلسة افتتاح الجلسة 

 6 محمد الحلبوس   محمد الحلبوسي 

 1 شاخه وان عبد هللا محمد الحلبوسي 

 1 محسن المندالوي  محسن المندالوي 

 1 الحلبوس  محمد  شاخه وان عبد للا 
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يعي 
 األداء التشر

 
يعية    المتمثلة بالقراءة األوىل والثانية والتصويتات عل القواني   يتضمن هذا التقرير الحركات التشر

  عمل عليها المجلس  
يعية األوىلالت    للسنة التشر

يع  الثاب  من الجلسة األوىل   خالل الفصل التشر

ةالخامسة الجلسة  ولغاية  . 2022/ 12/ 3 عشر

 
 

 
 

  عرض المخرجات التفصيلية للفصل  
ة ق    قبل المباشر

يعية   االوىلمن السنة    الثاب  للدورة التشر

  تتضمن  الخامسة
  عمل عليها المجلس الت 

اكمية الت  يعية الت  ال بد من استعراض الحركات التشر

يعية األوىل )  (  2022\ 1\ 9القراءتي   األوىل والثانية والتصويتات من الجلسة األوىل للسنة التشر

: 2022 / 12/ 3ولغاية )   
 ( وبحسب االب 

 34القراءة األوىل:  •

  10القراءة الثانية:  •

 2المصوت عليها : القواني    •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

7

31

قوانين مصوت 
عليها 

القراءه الثانيه 

القراءة االولى 
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  المخطط رقم ) 

(2كما مبي   ق   
 

 

 

 :  
يعية عل النحو االب  يعية بحسب شهور هذه السنة التشر  جاءت الحركات التشر

 

ين االولكان شهر    -   عدد القراءات األوىل    تشر
(  15فقد بلغ عدد قراءاته ) هو األكتر فاعلية ق 

  حي     ا قانون
  خالية من اية قراءة واب وأيلول  الشهور تموز كانت ق 

   اما من حيث القراءة الثانية فكان شهر    -
ين الثاب   فاعلية من بي   الشهور  تشر

 فقد هو األكتر

 . قواني   ( 7بلغ عدد قراءاته ) 

ت - األكتر  ( مشاري    ع قواني   قراءة أوىل، مما يجعلهما 6-7( بقراءة ) 14 - 5الجلسات )  وتمت  

( بتحقيقها اعل عدد مرات انجاز 11-9نما جاءت الجلسة ) من بي   الجلسات. بي  فاعلية

 واني   لكل جلسة ( ق3) للقراءة الثانية للقواني   إذا قرأت فيها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

34

10

المصوت عليها 

القراءة األولى 

القراءة الثانية
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 لجان المجلس 
 

 أوال: تشكيل اللجان  

 

  أول   69نصت المادة  
من النظام الداخل  لمجلس النواب عل أن يكون )تشكل اللجان الدائمة ق 

  تشكيلها رغبة العضو واختصاصه  
جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخل  ويراىع ق 

ته(   وع    غت  وخت  الطارئ    قانون )الدعمان مجلس النواب ابتدأ بتشكيل اللجنة المالية وقراءة مشر

  والتنميةل
  الجلسة    ( ألمن الغذاب 

  الجلسة    ( عل4) ق 
الرغم من التصويت عل النظام الداخل  ق 

 . 2022/ 3/ 30السادسة المنعقدة بتاري    خ  

 

 التصويت عىل اللجان  •

  جلسته  
  ق 
يع    السابعةصوت مجلس النواب العراق  يعية األوىل من الفصل التشر من السنة التشر

وعل ( عل تشكيل اللجان وتوزي    ع أعضاء المجلس عليها  2022/ 5/ 11األول المنعقدة بتاري    خ ) 

نائبا ألسباب مختلفة غت  ان المجلس لم يجر أي تحديث عل عضوية   77الرغم من استبدال  

 اللجان الدائمة لغاية اعداد التقرير. 

 

 التكرار  •

  أكتر من لجنة   ( 9) أسماء النواب اذ بلغ عددهم    تكرار لبعض  وجود رصد فريق المرصد النياب    
  ق 

النواب   الرغم من قرار مجلس  اللجان    باستثناءعل  االوقاف   والطفولة،واألشة    )المرآهبعض 

،  الشهداء والضحايا والسجناء    والرياضة،الشباب    واالثار،الثقافة والسياحة    والعشائر، السياسيي  

    االنسان( منحقوق    المجتمعية،والمهجرين والمصالحة    الهجرة
ك ق  عضوية نائب وهو مشت 

:   أخرى،لجنة    الجدول التاىل 
 كما مبي   ق 
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   ( 8)  رقمجدول 

 

 اللجنة المكررة      الحاليةاللجان  اسماء االعضاء  
حيدر محمد كاظم خضت  عباس 

ي   المطت 
  التعليم العاىل  والبحث العلم    االوقاف والعشائر

 الخدمات واالعمار  الثقافة والسياحة واالثار  محمد خليفة غالب المحمدي سميعة

 الخدمات واالعمار  شباب والرياضة  محمود خلف عل  حسن العبيدي

 الزراعة والمياه واالهوار   الثقافة والسياحة واالثار  رفيق هاشم شناوه سالم الصالخ  

 الزراعة والمياه واالهوار   الثقافة والسياحة واالثار  هند محمد صالح حسن العباس  

الشهداء والضحايا والسجناء    الغراب    زيارة باسم خضت  كاظم 
  السياسيي   

  الصحة والبيئة

 المالك  
  الخارجيةالعالقات   االوقاف والعشائر  ياش عبد صخيل محمد حسي  

الشهداء والضحايا والسجناء    الجبوري محمد موس عبد هللااحمد 
  السياسيي   

  
  العمل ومنظمات المجتمع المدب 

العمل ومنظمات المجتمع    ريبوار اورحمن وستا صالح عارف
  
  المدب 

 المالية 

 

 

  رئاسة اللجان •
 

( من النظام لداخل  لمجلس النواب عل أن )تنتخب كل لجنة خالل ثالثة 74نصت المادة: ) 

لعدد  باألغلبية  وذلك   ،
ً
ومقررا للرئيس  ونائبا  رئيسا  أعضائها  بي    من  تشكيلها  لبداية  تالية  أيام 

السنة  أعضائها(   من  األول  الفصل  من  السادسة  الجلسة    
ق  تعديلها  عل  التصويت  تم    

الت 

يع : التشر  
ةخالل  كل لجنة    تنتخب)   ية األوىل لتكون عل النحو االب  أيام عمل تالية بداية   عشر

 ل  ها من بي   اعضائلها  تشكي
ً
 ونائبا

ً
 للرئيسا

ً
 ثانيا

ً
  ل  الك   للعدد   قةلالمطباألغلبية  رئيس  لرئيس ونائبا

  الذي يما( فضال عن  .جنةلال  ألعضاء
  اللجان واستبداله بالنائب الثاب 

رس المهام  الغاء المقرر ق 

  التعديل  
وردت كلمة او تعبت  مقررا للجنة او مقرر يتم استبدالها بالنائب    )أينما نفسها كما ورد ق 

  ه  نفس المهام المنصوص عليها للمقرر  
  لرئيس اللجنة ويكون مهام النائب الثاب 

النظام  الثاب 

الفصل  وبعد  ل   الداخ المجلس     انهاء 
يعية  الثاب  التشر السنة  المرصد من  فريق  سجل  األوىل 

 المالحظات االتية: 
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انتخاب  -أ دون  تعمل  اللجان جميعها  وعملتللرئيس  ان  أكت    وللنائبي    رئاسة  الية  وفق  عل 

 األعضاء سنا. 

ماتزال  -ب اللجان  من  يوم    بال العديد    
ق  تحديث  اخر  وفق  عل  للرئيس  نائب  او  رئيس 

 (29 /5 /2022  
 مخطط ادناه.  ( وكما مبي   ق 

 

 

  يوضح اللجان غت  المكتملة: 
 والجدول االب 

 (  10جدول رقم ) 

 

عدد  غي  المكتملة اللجان 
 النواب 

 النقص 

اول  نائبرئيس وبال بال  21 المالية

  
 ونائب ثاب 

 والمصالحةوالمهجرين الهجرة 

 المجتمعية 

10   
 بال نائب اول ونائب ثاب 

  بال نائب  9 والعشائر األوقاف
 ثاب 

اتيخ   والخدمة   التخطيط االست 

 االتحادية 

   بال رئيس وبال  7
 نائب ثاب 

الشهداء والضحايا والسجناء 

 السياسيي   

10   
 بال نائب ثاب 

نائب اول  وبال بال رئيس  14 المرآه واالشة والطفولة

   وبال 
 نائب ثاب 

 بال رئيس 8 الشباب والرياضة

 بال رئيس 9 الصحة والبيئة

  
 بال نائب اول 13 العمل ومنظمات المجتمع المدب 

 

بال رئيس 

بال نائب اول 

بال نائب ثاني 

بال رئيس بال نائب اول  بال نائب ثاني  

2

2

4

2

رئاسة اللجان 
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يعية   ثانيا: عمل اللجان من حيث الحركات التشر

  أنجزت  
حات الت  يع  افرد التقرير رسما بيانيا بالمشاري    ع والمقت  عل صعيد النشاط التشر

 :  
  قدمت مسودتها، وقد تبي   االب 

 فيها القراءات األوىل والثانية مصنفة بحسب اللجان الت 

يع  قراءةتم خالل هذا الفصل   • مقدمة من لجنة  كانت    قراءة أوىلقواني    (  10)   التشر
الخارجية )   العالقات  من    قواني   (  6و  ) للامقدمة  ثمالقانونيةجنة  اللجنة   (  تليها 

 ( قواني   4ل  )   بقراءة أوىل  ( واالعمار، االقتصاد والصناعة والتجارةالمالية الخدمات  ) 
 فقط  

يع  قراءة   •
)المالية،   اللجانمن    قدمتقراءة ثانية    قانوني   تم خالل هذا الفصل التشر

( كما  التعليم العاىل  والبحث العلم   ،  
 القانونية، العمل ومنظمات المجتمع المدب 

  المخطط 
  ادناه. مبي   ق 

 

1
2

4
2
2
1

2
4

2

2
1

10
3

6
1

4
2

2

2

1

1

1

1

1
1

2
2

2
1

التعليم العالي والبحث العلمي

النفط والغاز والثروات الطبيعية

النقل واالتصاالت

االستثمار والتنمية

االقاليم والمحافظات

االقتصاد والصناعة والتجارة

االمن والدفاع

االوقاف والعشائر

…ة التخطيط االستراتيجي والخدم

التربية

الثقافة والسياحة واالثار واالعالم

الخدمات واالعمار

الزراعة والمياه واالهوار

الشباب والرياضة 

…الشهداء والضحايا والسجناء 

الصحة والبيئة 

العالقات الخارجية 

العمل ومنظمات المجتمع المدني

القانونية

الكهرباء والطاقة

المالية

المراه واالسرة والطفولة 

النزاهه

…الهجرة والمهجرين والمصالحة 

حقوق االنسان 

القراءات الثانية 

القراءات األولى 
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 ثالثا: اجتماعات اللجان 
  وكانت عل النحو االجتماعات المعقودة من قبل كل لجنة،  عدد تابع فريق المرصد 

 : االب 

اللجنة   • والدفاعكانت  )   االمن  عقدت  فقد  االجتماعات  حيث  من  انعقادا  (  12األكتر 
لجنة    اجتماعات والطاقةتليها  )   الكهرباء  عقدت  فقد  االجتماعات  حيث  (  9من 
 اجتماعات 

( اجتماعات فقط )العالقات الخارجية، التعليم العاىل  والبحث  6عقدت اللجان االتية )  •
 )  العلم 

 المالية، القانونية، المرأة واالشة والطفولة( ) فقط  ات( اجتماع5عقدت اللجان االتية )  •

أي    ( والرياضة والثقافة والسياحة  الهجرة والمهجرين والشباب)   اللجان االتية  لم تعقد  •
يع    اجتماع خالل هذا الفصل التشر

  المخطط  •
  عقد االجتماعات. كما ق 

 ادناه. اما بقية اللجان فقد تفاوت عملها ق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15

التعليم العالي والبحث العلمي

ةالنفط والغاز والثروات الطبيعي

النقل واالتصاالت

االستثمار والتنمية

االقاليم والمحافظات

االقتصاد والصناعة والتجارة

االمن والدفاع

االوقاف والعشائر

…التخطيط االستراتيجي والخدمة

التربية

الثقافة والسياحة واالثار واالعالم

الخدمات واالعمار

الزراعة والمياه واالهوار

الشباب والرياضة 

ينالشهداء والضحايا والسجناء السياس

الصحة والبيئة 

العالقات الخارجية 

العمل ومنظمات المجتمع المدني

القانونية

الكهرباء والطاقة

المالية

المراه واالسرة والطفولة 

النزاهه

…الهجرة والمهجرين والمصالحة 

حقوق االنسان 

6
2

3
2

1
2

12
1

3
3

0
2

4
0

1
4

6
7

5
9

5
5

2
0

1

اجتماعات اللجان 
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ي   االداء الرقاب 
 

 

 

 االستضافة  •
 

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

  النظام الداخل  فقد 
عت لعمل المجلس وال ق    شر

  المادة الدستورية الت 
االستضافة لم ترد ق 

  
  جلستها التاسعة المنعقدة ق 

استضافة السيدين وزير   2022/ 11/ 8قررت رئاسة المجلس ق 

  الجلسة الزراعة وتمت  ووزير ة الموارد المائي
ة كما االستضافة ق     العاشر

  ادناه: مبي   ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم وتاريــــخ   الموضوع  المستضاف ت 
 الجلسة 

وزير الموارد المائية ووزير   1
  الزرعة

مناقشة خطط الوزارتي   لمعالجة 
شحة المياه والخطة الزراعية 
  تواجه عملهم

 .والتحديات الت 

(  10الجلسة ) 
 (10 \11 \2022  ) 
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 الرصد الخاص ومخالفات المجلس  ➢

 
  جدول االعمال -1

  وقتها المحدد والمعلن ق 
لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس ق 

 من بداية عمل المجلس اىل غاية اعداد التقرير. 

 

  حضورهم ألية جلسة من بداية  -2
عمل المجلس  لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكل  ق 

 اىل االن. 

 

3- ( الرئاسة. خالفا السادسة خلت الجلسة  الذي يعد من قبل هيئة  ( من جدول االعمال 

  المادة  
  تنص )   أوال   37للنظام الداخل  ق 

: تعد الت 
ً
الرئاسة جدول أعمال مجلس   هيئة  أوال

عضاء  النواب األسبوىع  بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه لأل 

 .قبل انعقاد الجلسة األوىل األسبوعية بيومي   عل األقل( 

 

  محاض  ) -4
( جلسات حت  موعد اعداد التقرير مخالفا بذلك 5لم ينشر مجلس النواب العراق 

  
  تنص ) 29المادة ) نظامه الداخل  ق 

: تنشر ( ثانيا الت 
ً
  تراها  ثانيا

محاض  الجلسات بالوسائل الت 

 .رئاسة المجلس مناسبة(  هيئة

ات  -5 ، للتغيت   نظامه الداخل  المنشور عل موقعه الرسم 
استمرار المجلس بعدم تضمي  

  تم التصويت عليها من قبله. 
 الت 

 

6-      
ا من قانون مجلس النواب وتشكيالته الت  استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة عاشر

   
عضو فيها وعدم التغيب   هو تنص ) ثانًيا: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة الت 

عنها اال بعذر مش روع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيساللجنة فيما يخص  

  حال غيابه نسبةمن    اجتماعاتها ويستقطع
معينة يحددها المجلس بناًء ع ل   راتب النائب ق 

اح من الرئيس ونائبيه( والمادة     تنص  )   11اقت 
من قانون مجلس النواب وتشكيالته الت 

  حال تكرار غياب النائب من 
ام حضور جلسات المجلس ولجانه، وق  أوال: عل النائب الت  
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يع  دون ع   ذر مش     روع خمس مرات متتالي
ة او عشر مرات غت  متتالية خالل الفصل التشر

ام بالحضور(.   يدعوه فيه اىلااللت  
ً
 يوجه الرئيس له تنبيها خطيا

وع بطرق تحدد بتعليمات.   ثانًيا: ينشر الغياب بدون عذر مشر

: للمجلس اقالة النائب  
ً
وع    إذا ثالثا من ثلث جلسات    أكتر تجاوزت غياباته بدون عذر مشر

  الفصل 
يع  الواحد(. المجلس ق 

 التشر

: ينشر الحضور والغياب 18فضال عن المادة ) 
ً
  تنص: )أوال

( من النظام الداخل  للمجلس الت 

  
ق  المتغيبي    أسماء األعضاء  ينشر  لم  إذ  الصحف(.  االعتيادية وإحدى  المجلس  ة    نشر

ق 

ة المجلس او احدى الصحف.   نشر

 

  مادته    خالف-7
: تنعقد    22المجلس نظامه الداخل  ق 

ً
  تنص عل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 

  األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب 
جلسات المجلس عل األقل يومي   ق 

  جلسته  
  الدورة االنتخابية الرابعة ق 

  عدلت بقرار مجلس النواب ق 
ورة(. الت  التاسعة الرص 

  تعقد خالل كل شهر بثمان    2019/  4/ 13خ  المنعقدة بتاري    
المتضمنة عدد الجلسات الت 

   جلسة    فيه أي  لم تعقد   ابجلسات وعل الرغم من ذلك سجل فريق المرصد ان شهر  
ق 

    حي   عقدت جلسة واحدة
 . وأيلول  تموز شهر   فقط ق 

 

يلتفتوا اىل مخالفة رئاسة   -8 لم  انهم  النواب جميعهم  النياب   عل  المرصد  يسجل فريق 

( من قانون مجلس 11-10( من النظام الداخل  فضال عن المادتي   ) 18المجلس للمادة ) 

  الجلسات العامة  ولم يطرحوها كنقطة نظام  النواب وتشكيالته  
تلزم رئاسة المجلس عل ق 

  محافظنشر الغياب والحضور ليتع
ام  تهم ودوائرهم االنتخابية عل مدى  ارف الناخبي   ق  الت  

  جلسات المجلس.  النواب
 الذين انتخبوهم ق 
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 :الملخص العددي لعمل المجلس ➢

 

 

 

 

 

ين  ايلول اب  حزيران  العنوان  تشر
 االول 

ين  تشر
ي 
 الثاب 

كانون  
 االول 

 المجموع

 15 1 7 5 1 0 1 الجلسات 

 68 9 33 23 2 0 1 مجموع الفقرات 

 57 6 27 21 2 0 1 الفقرات المنفذة

 11 3 6 2 0 0 0 الفقرات غي  المنفذة 

القواني   المقروءة قراءة  
 اوىل 

0 0 0 15 11 5 31 

القواني   المقروءة قراءة  
 ثانية 

0 0 0 0 7 0 7 

 0 0 0 0 0 0 0 القواني   المصوت عليها 

 0 0 1 0 0 0 0 االستضافات 

 1 0 1 0 0 0 0 البيانات المقروءة 

 5 1 0 3 1 0 0 التصويت الداخىلي 

 0 0 0 0 0 0 0 االستجوابات 

 0 0 0 0 0 0 0 التقارير 

 0 0 0 0 0 0 0 سؤال شفهي 

 0 0 0 0 0 0 0 طلب حضور 
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 حقاتالمل      
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المحافظة  النائب البديل النائب المستبدل
 والدائرة

الجلسة   األصوات 
 وتاريخها

 التفاصيل 

عادل غضيب  سعده 
 شتيت الحسيناوي 

ذكرى عمار احمد 
  
 مجل  الرديت 

الجلسة  2215 1 \ بغداد 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حاكم عباس موس 
 عباس الزامىلي 

حسن سالم عباس جت   
 الزيرجاوي

الجلسة  7567 2 \ بغداد 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

مه عادل مهدي 
 الدوريمحمد 

كفاح عبد المحسن  
  
 كاظم طاهر السوداب 

الجلسة  2190 2 \ بغداد
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عىلي فضاله حسن  
 حمود الفريداوي 

عل  جاسم محمد  
 خليفه الحميداوي 

الجلسة  4850 3 \ بغداد 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

جبار رمضان لفته  
 البصيوري عىل 

جبار فري    ح عباس  
  
 جاسم الكناب 

الجلسة  4302 3 \ بغداد 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

فراس حسي   كاظم  
 طاهر الفرطوسي 

قحطان عدنان كامل 
 محمد وادي 

الجلسة  3733 3 \ بغداد 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ازهار عزاوي خضي   
 عباس الفتالوي

   
مهديه عبد حسن شاب 

 الالم  
الجلسة  2097 3 \ بغداد 

 االستثنائية  
23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

 عىلي حسي   
حسي  

ي 
 كماش الكناب 

عالوي نعمه موله  
 2907 4 \ بغداد  طارش البنداوي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

جنان جاسم حراك 
 محمد الموسوي 

نعمه  زينب جمعه فاخر  
 4916 4 \ بغداد  الموسوي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

سعيد عبيد كاظم 
 خليفه الموسوي 

صائب خلف صاحب  
  الحجام 

 4053 5 \ بغداد  عوق 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

لبن  عبد العزيز  
 الالمي 

 محمد حسي  
شذى ياسي   عبد 

 2034 5 \ بغداد  العزاوي الكريم احمد 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عىلي حسي   علوان 
 كاظم الساعدي 

عباس حسي   صالح 
 4535 6 \ بغداد  جعفر الجبوري

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 
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ي جي    صفاء عبد النن 
 سدخان التميمي 

حسي   حبيب جاسم  
 3781  7 \ بغداد  حسن الزيرجاوي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ابتسام جاسم كريم 
 حيدر التميمي 

انسجام عبد الزهرة 
 4062  7 \ بغداد  جواد الغراوي  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ستار جبار عبد للا 
ي   حسن العتاب 

حميد كاظم عواد راىع   
 7331  9 \ بغداد  الزامل  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ي  
جواد احمد راض 
ي 
 عىلي الموزاب 

كامل عنيد حسي    
 العكيل  

 5700  9 \ بغداد  صحي  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ابتسام سويلم عويد  
 وحيد البديري 

فاتن مخ  محسن  
 2609  9 \ بغداد  حسن القرغوىل  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حسام غازي عباس  
 جابر السعدي 

عل  فيصل فهد فياض  
 8810  10 \ بغداد  الفياض 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ي  
شيماء عبد ماض 
ي   جويعد الدراج 

سهيلة مسلم كاظم  
 1276  10 \ بغداد  محمد الساعدي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

مهدي غضبان عنب 
ي 
 فجر الخيكاب 

معي   حميد عبد  
المجيد عبد عل   

 5992 11 \ بغداد  الكاظم  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

نشين هادي جواد 
 كاظم الحجيمي 

حمد ياش محسن  
 5513 11 \ بغداد  غالب الموسوي 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

شيماء جعفر نصيف  
 جاسم العبيدي 

نهال مرشد سليم عبد  
 2901 12 \ بغداد  هللا الجعفر 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حيدر عبد الكريم  
خلف محمد 
 الغضباوي 

ياسي   محمد حمد 
 4403 14 \ بغداد  خلف غباوي 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ي عبود  
حيدر ماض 

 شحان العامري 
عل  حاتم جت  خلف  

 3601  15\ بغداد  المكصوص  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

سالم سوادي 
خصاف حسي    

 الغراوي 
حيدر حامد صبار ناض 

 5812  17 \ بغداد  المحياوي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 
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سها باسم عبداالمي   
 كاظم الزبيدي 

دنيا عبد الجبار عل  
 6325 3 \ بابل  جت  الشمري 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ه عبد الرسول  امي 
كاظم سدخان 

ي   العتاب 
امل عطية عبد الرحيم 

 3761 1 \ ذي قار  حسن الناضي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

غايب فيصل عنيد 
ي   حامي العمي 

وليد عبد الحسن عبود  
  
 5034 2 \ ذي قار  جفيت السهالب 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

مروه رحيم عطية  
ي 
 وايد الكناب 

هيفاء حسي   حاتم  
 2937 2 \ ذي قار  سلمان الخليف 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عمار مجيد زباد  
 كيطان السلمان 

كاظم جرو كريم 
 8187   3 \ ذي قار  سلطان المغصوب 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ابتسام عواد حميدي 
ي   سفيح الحرب 

زينب وحيد سلمان عل   
 3021   3 \ ذي قار  الخزرج   

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حيدر كريم محمد 
 جعفر ال موس 

عال عوده اليذ شناوه 
 6750   4 \ ذي قار  الشناوه

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ياس خضي  جوير 
 محسن الفهداوي 

حسن وريوش محمد 
 5744   4 \ ذي قار  جويسم االسدي 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

غسان هاشم كطافه 
 عبيد السعيدي 

هدى ثامر كريم طاهر  
 5637 5 \ ذي قار  السعيدي 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

يف عجيل   فراك شر
ي 
 معدي الكناب 

محسن شعو سعدون  
 5565   5 \ ذي قار  نايف العامر 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

احمد كامل داخل  
ي   حسي   الدراج 

رائد حمدان عاجب 
 10133  1 \ ميسان  هاشم مالك  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

محمد جي  حسن  
 جبوري الجعباوي 

 عل  حمود  
مرتص 

 9438  1 \ ميسان  عليوي الساعدي 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

غصون حميد عطية 
 سيد الفرطوسي 

ثناء فرج عثمان رب  ح 
 5999  1 \ ميسان  الربيع  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 
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زينب فاضل سودان  
 صفر الربيعي 

رقيه رحيم محسن 
 1591 2 \ ميسان  محمد النوري 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

من  احمد كاظم زاير 
 ال فيصل 

   
فاطمة حسي   متيع 
 762  3 \ ميسان  رهيج المساعدي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حسي   طالب  
عبدالباري عىل  

 الحماده 
اسعد محمد محمد 
 4270 1 \ البرصة  عل  حسن الحموزي 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حنان خضي  صينخ  
 حمد البوسليمي 

فاطمة عباس فاضل 
 578 1 \ البرصة  واىل  البوفياض

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

اياد محمد عبود  
 محمد المصاليخ 

عامر عبد الجبار 
 7999 2 \ البرصة  اسماعيل عل  عرب 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ميادة غازي محمود 
ي   عبد القادر الكعن 

ساره توفيق كنان  
 5197 2 \ البرصة  حبيب الصالخ  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

مهند عباس علوان 
 محمد الخزعىلي 

هيثم عبد الجبار محمد 
  
 6782   4 \ البرصة  فهد الزركاب 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حيدر مصطف  
 مهوس عذافه  

هاتف سهر صلبوخ 
 7902   5 \ البرصة  جابر المشعل

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

ي عبد  
 
سهيلة عوق

الحسن يونس  
 العجرش 

انتصار حمد شندي 
 2871   6 \ البرصة  فضل المالك  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

طارق كطيفه 
ي جهلول   اغجي 

 العجالن 
 عل  محمد  

حسي  
 7984  1\ كربالء  عباس اليساري

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

 عىلي حسي   
حسي  

 جاعد الجاعد 
زهت  شهيد عبد هللا  

 6797 2\ كربالء  حسون   

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

رائد عبدالرضا هادي 
 حسن الفتالوي 

ضياء كاظم هندي  
 7331 3 \ كربالء  خنياب ال جهلول 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

سندس عبد عبد 
 الحسن ثجيل الالمي 

  
دعاء كاظم بشت راص 

 1664 1 \ واسط  العقاب   

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 



 31 

 

محمد جواد 
حمدللا هذال  

 المياجي 
احمد صالل عزيز  

 8709 2 \ واسط  محمد البدري 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

 عىلي 
زينه حسي  

 هاشم المعموري 
   
سعديه عبد هللا عوق 

 العقاب   
 4878 2 \ واسط  حسي  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عىلي فرج عبد سلمان  
 دالبحه 

وفاء حسي   سلمان 
 5215   3 \ واسط  فارس الالم  

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حسن عبد فياض  
ي 
 موس الدلف 

عدنان عبد خضت   
  
 6527 1 \ النجف  عباس الزرق 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

لقاء جعفر مرتض  
عبد الحسي   ال  

 ياسي   
فاطمة مجيد حميد 
 4316 1 \ النجف  محمد العيساوي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عبد المحسن رزاق  
محسن وداعه 

 النفاخ 
احمد مجيد متعب  

  
ماب   9065 2 \ النجف  ديوان الشر

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

هديل محمود كاظم  
 عباس الرحيم 

سعاد جبار محمد عل  
  
 4176 2 \ النجف  النجف 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

االء نزار محمد رباط 
 االبراهيمي 

ثناء جاسب كريم  
 4027   3 \ النجف  خضت  الزجراوي

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

حيدر عبد الكاظم 
ي عباس الحداد   ناج 

يف خضت  رزام  عزيز شر
 المياج  

  \ القادسية 
1 7271 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

انتصار جواد كاظم  
ي   مهدي الغراب 

نور نافع عل  عبداالمت   
 دوج  

  \ القادسية 
1 5202 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عبي  احمد عبد 
 السادة عىل الهالىلي 

ضخ رضا هاشم 
 علوان القصت  

  \ القادسية 
3 6603 

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

عبد العباس جاسم 
منصور حسي   

 العبساوي 
سعد عواد ناض ملزوم 

 7874 1 \ المثت   التوب   

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 

من  ياش محسن  
ي المكوطر   ناج 

زينب رحيم طعيمه 
  
 2901 2 \ المثت   دايس الجياسر

الجلسة 
االستثنائية 

23 \6 \2022 

استقالة  
 النائب 
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رقم الجلسة   اسم النائب
 وتاريخها

 مناقشة قانون نقطة نظام 

امي  كامل محمد حمود   
 المعموري 

(1) 
(23\7\2022) 

ك     
  اتخذتها الحكومة العراقية ضد االعتداء الت 

 ما ه  الخطوات الت 

  (3) 
(8\10\2022)  

  عدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة للرد عل هذه    
ادانة الحكومة ق 

االعتداءات مع حفظ حسن الجوار واالتفاق بي   الحكومة والسلطة 
يعية بقرار يتضمن كافة العقوبات واإلجراءات الرسمي   حال  التشر

ة ق 
 تكرر االعتداء  

  (4) 
(10\10\2022) 

  المؤسسات والوزارات ومشكلة   
حول مشكلة الفساد اإلداري والماىل  ق 
 المياه 

  (8) 
(6\11\2022) 

حول موضوع عدم استالم المستحقات المالية لمحافظة بابل للبت     
 ودوالر

  (8) 
(6\11\2022) 

المستحقات المالية لمحافظة بابل للبت   حول موضوع عدم استالم   
 ودوالر

  (8) 
(6\11\2022) 

حول موضوع عدم استالم المستحقات المالية لمحافظة بابل للبت     
 ودوالر

  (8) 
(6\11\2022) 

  بابل    
اتيجية ق  ورة إقامة مشاري    ع است   حول ض 

  (9) 
(8\11\2022)  

 بخصوص التعديالت عل قانون ذوي اإلعاقة   

  (9) 
(8\11\2022)  

  315بخصوص تحويل موظفي   األجور اليومية اىل عقود وفق قرار   
 كذلك شمول المستبعدين  

  (9) 
(8\11\2022)  

 بخصوص إعادة المجازين اجبارين   
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سعد عواد نارص ملزوم   
ي   التوب 

(1) 
(23\7\2022) 

  العراقية والمطالبة بمقاطعة تركيا سياسيا    
  األراص 

ك  ق 
حول التمدد الت 

 واقتصاديا  

  (3) 
(8\10\2022) 

ورة تواجد رد من قبل الحكومة بحجم االعتداءات ومقاطعة التبادل     ض 
 التجاري إليران وإقامة الدعاوي امام المحاكم الدولية 

  (8) 
(6\11\2022) 

  المثت     
بخصوص توفت  مقومات للقطاع الزراىع  ووجود وفره مائية ق 

 واستغاللها  

  (8) 
(6\11\2022) 

 وجود وفره مائية    

  (8) 
(6\11\2022) 

  المثت     
 وجود وفره مائية ق 

  (8) 
(6\11\2022) 

 وجود وفره مائية جوفية واالبار   

  (8) 
(6\11\2022) 

 دعوة بحضور وزير الموارد المائية لمناقشة ازمة المياه    

عادل حاشوش جابر   
 جاسم الحاتمي 

(1) 
(23\7\2022) 

كية      ودون علم وموافقة الحكومة للقوات الت 
ىع  وقانوب 

وجود غت  شر
ك   

 ودون تنسيق مسبق حسب ترصي    ح رئيس الوزراء الت 

  (3) 
(8\10\2022)  

ك     
  تشكلت خالل االعتداء الت 

 التساؤل حول انجاز اللجنة الت 

  (3) 
(8\10\2022)  

حول وجود التنظيمات المسلحة ولماذا وجدت باإلضافة اىل اتخاذ    
 إجراءات حاسمة وحقيقة اتجاه هذا االعتداء  
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  (9) 
(8\11\2022)  

يت   مفردات البطاقة التموينية فقط    
اح ان يشمل االعفاء الرص  االقت 

     140إضافة اىل مخالفته لقرار المحكمة 
ولقانون حماية المنتج الوطت 

 والمستهلك  

  (9) 
(8\11\2022)  

  لجمهورية العراق    
 بخصوص تحديد يوم العيد الوطت 

  (9) 
(8\11\2022)  

  لجمهورية العراق    
 بخصوص تحديد يوم العيد الوطت 

  (9) 
(8\11\2022)  

حول قانون التقاعد والضمان االجتماىع  واستضافة ذوي اإلعاقة   
 وبخصوص المعيل المتفرغ    11و 8و 16وبخصوص المادة  

فالح حسن جاسم   
مطلك الحريشاوي  

 الخزعىلي 

(2) 
(28\9\2022) 

 المطالبة بتفعيل الدور الرقاب      

  (3) 
(8\10\2022)  

حول ملف اخراج القوات األجنبية من العراق الذي لم ينفذ رغم    
ام سيادة العراق ووجود معسكرات  التصويت علية وكذلك احت 

 العصابات اإلرهابية  

  (4) 
(10\10\2022) 

( نائب من اجل 70حول جمع تواقيع )
سحب وزير النفط من منصبه لعدم 
امه بقرارات المحكمة االتحادية ولم   الت  

يعية   م السلطة التشر  يحت 

  

  (4) 
(10\10\2022) 

المطالبة براي الحكومة ووزير الخارجية والموارد المائية ان يأتوا اىل    
 مجلس النواب لمناقشة موضوع العطش وجفاف االهوار   

  (5) 
(11\10\2022)  

 بخصوص وزير النفط ومخالفته الدستورية وسحب يده    
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  (5) 
(11\10\2022)  

بخصوص جمع التواقيع من اجل سحب يد احسان عبد الجبار من   
يعية   الوزارة بسوء اإلدارة وسوء تعامله مع السلطة التشر

  (5) 
(11\10\2022)  

بخصوص معالجة ملف النفايات النووية واالشعاعية والكيميائية   
   
كات النفطية والمواد المشطنة الداخلة ق  والبيولوجية وموضوع الشر

 عملية االستخراج 

محمد جاسم محمد عىلي   
 محمد ال عىلي 

(1) 
(23\7\2022) 

المطالبة بتخفيض التبادل التجاري وإيقاف الرحالت السياحية اىل تركيا    
 وتخفيض التمثيل الدبلوماس  مع البلدين  

  (8) 
(6\11\2022) 

 المطالبة بإضافة اللجنة القانونية لقانون خدمة العلم    

  (9) 
(8\11\2022)  

  يجب ان تشارك فيه جميع فئات الشعب   
بخصوص العيد الوطت 

 ويمتاز بروح النضال  

  (9) 
(8\11\2022)  

 حول موضوع دخول العراق اىل عصبة األمم    

  (9) 
(8\11\2022)  

 حول موضوع دخول العراق اىل عصبة األمم    

  (9) 
(8\11\2022)  

 حول موضوع دخول العراق اىل عصبة األمم    

  (9) 
(8\11\2022)  

من القانون وموضوع الفصل بي   القطاع    23بخصوص تعديل المادة    
 الخاص الكبت  والصغت    

برهان كاظم عبد للا   
 حسون المعموري 

(1) 
(23\7\2022) 

ة من ناحية العدة والمعدات واالجهزة     ضعف إمكانية وزارة الدفاع وفقت 
ك  عل 

  تقوم بها الجانب الت 
ومواقف الحكومة اتجاه اإلجراءات الت 

 المستوى العسكري وعل مستوى المياه وعل المستوى الخارج   
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  (2) 
(28\9\2022) 

  تلحق بها   
 حول المظاهرات وانسحاب الكتلة الصدرية واالثار الت 

  (2) 
(28\9\2022) 

  كل مفاصل الدولة والفساد   
  العراق والتسيب ق 

حول النظام السياس  ق 
  مؤسسات الدولة  

 المنتشر ق 

  (2) 
(28\9\2022) 

اض عل تشكيل الحكومة      حول االعت 

  (2) 
(28\9\2022) 

 حول انسحاب الكتلة الصدرية     

  (9) 
(8\11\2022)  

عها المجلس بالدرجة األساس الن      شر
المطالبة بمتابعة القواني   الت 

يت   للمواد الغذائية يحتاج اىل إعادة صياغة مع تحديد  
قرار االعفاء الرص 

 الفقرات 

حسن سالم عباس جي    
 الزيرجاوي

(1)  
(23\7\2022) 

بإخراج القوات    2020المطالبة بإصدار قرار نياب   استكمال للقرار النياب     
  العراقية  

 األجنبية من األراص 

  (4) 
(10\10\2022) 

كة النفط الوطنية لذا ال اعلم ما     حول قرار المحكمة االتحادية بإلغاء شر
 هو سبب قراءه القانون  

  (4) 
(10\10\2022) 

كة النفط الوطنية من جدول االعمال     حول جمع التواقيع لرفع قانون شر

  (4) 
(10\10\2022) 

كة النفط الوطنية من جدول االعمال     حول جمع التواقيع لرفع قانون شر

  (5) 
(11\10\2022)  

يت   للمواد الغذائية     
 المطالبة بإصدار قرار تمديد االعفاء الجمرك  والرص 

  (9) 
(8\11\2022)  

يبة وتعديله بان يقلل    حول موضوع اعفاء المواد الغذائية من الرص 
 ويحدد ب  )الطحي   األرز، البقوليات( 
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رائد حمدان عاجب   
 هاشم مالكي 

(8) 
(6\11\2022) 

   بخصوص ديباجة القواني     

  (8) 
(6\11\2022) 

ة المعوقات    ورة استضافة وزير الزراعة الجديد وذلك لكتر  بخصوص ض 

  (8) 
(6\11\2022) 

ة المعوقات    ورة استضافة وزير الزراعة الجديد وذلك لكتر  بخصوص ض 

  (8) 
(6\11\2022) 

ورة اتفاق الكتل السياسية وبالخص     بخصوص قانون خدمة العلم وض 
  صياغته 

 الكردستانية ق 

  (8) 
(6\11\2022) 

     
ويد مجلس النواب بالقرارات الت  قرار نياب   يلزم الحكومة الحالية بت  

 يصدرها مجلس الوزراء وتعرض داخل مجلس النواب  

  (9) 
(8\11\2022)  

وع الضمان االجتماىع  جزاء عل التنفيذ وعدم تطبيق     تضمن مشر
   
القانون باإلضافة اىل مسالة منح تقاعد لعمالة غت  منظمة لسارق 

 سيارات األجرة والنقل الخاص ولورش   

اخالص صباح خض    
 حسي   الدليمي 

بمختلف مناطق  ( pkkحول انتهاك سيادة العراق من قبل تركيا ووجود ال )   (2022\7\23) (1)
العراق والتدخالت السياسية والتعاون بي   الحكومة إقليم كردستان والجيش  

  عل اخراج ال )
 
ك   pkkالعراق

 ( ومن ثم اخراج الجيش الت 

 حول استقالة الكتلة الصدرية      (2022\9\28) (2)  

المطالبة باللجوء اىل الحوار وحل األمور بالطرق الدبلوماسية والدعم      (2022\10\8) (3)  
لمنظومة االمن والدفاع ولدفاع الجوي لكردستان وعل الحكومة اتخاذ 
 موقف واضح ضد االعتداء عل سيادة العراق بإيقاف التبادل التجاري  
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ح بدخول لجنة االمن والدفاع كلجنة رئيسة وليست ساندة بقانون خدمة     (2022\11\6) (8)   اقت 
 العلم باعتبار القانون يحتاج جنبة مالية من حيث الرواتب  

 بخصوص موضوع المفقودين والمغيبي       (2022\11\6) (8)  

أرشد رشاد فتح للا عبد   
 الرزاق الصالحي 

(1) (23\7\2022)      
  ق 
تشكيل لجنة نيابية وامنية لبحث مالبسات القضية وإصدار قرار برلماب 

  اإلرهاب    
 اخراج قوات حزب العمال الكردستاب 

مطالبة بالدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر بقبول مقابلة السادة لك  نصل     (2022\9\28) (2)  
اىل نتيجة حوار حت  يتم تمثيل التيار الصدري سواء كان داخل مجلس النواب  

 او داخل الحكومة  

ف     (2022\10\8) (3)   معارضة التنظيمات الموجودة بشكل سلم  وتجريدها للسالح وان تشر
  مكان اخر كمدنيي   كمعارضي   سيأسي   

 األمم المتحدة عليهم وتضعهم ق 

المطالبة بهياه مستقلة لذوي االحتياجات الخاصة وان تكون القواني   مراعية      (2022\11\8) (9)  
   16مع االتفاقيات الدولية وبخصوص تعديل المادة 

  حسب قرار     (2022\11\8) (9)  
 الصادر من مجلس الوزراء   419بخصوص منح األراص 

باسم خزعل خشان جازع  
كي   الي 

 حول استقالة الكتلة الصدرية     (2022\9\28) (2)

 حول اقاله وزير النفط      (2022\10\11) (5)  

  لإلقالة     (2022\10\11) (5)  
 حول الراي القانوب 

  (5) (11\10\2022)       
 حول طلب امر والب 

يت   للمواد الغذائية وطرحة من قبل كتله صادقون      (2022\11\8) (9)  
 حول موضوع االعفاء الرص 
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ابتسام هاشم عبد حسي     
 االبراهيمي 

اد والعالقات التجارية واالقتصادية مع تركيا شهر واحد     (2022\7\23) (1) المطالبة بقطع االستت 
والسيد  ووقف الرحالت ما هو القرار الذي صدر من اجتماعات مجلس االمن  

 الوكيل وكيل وزير الخارجية 

حول ترصي    ح وزير الدفاع بمواقع التواصل االجتماىع  والمطالبة باعتذار رسم      (2022\7\23) (1)  
  
 من الشعب العراق 

طة      (2022\10\8) (3)   حول اجبار الحكومة العصابات عل تسليم السالح وتجهت   الجيش والشر
االتحادية الذين يحمون العراق بكل اإلمكانيات المادية والمعنوية والسالح  

 الجوي ليستطيعوا رد أي اعتداء عل العراق 

 بخصوص موضوع حشد وزاره الدفاع وضف المستحقات المالية لهم     (2022\10\10) (4)  

يت   ونحدد فقط الرزنامة الزراعية      (2022\11\8) (9)  
يث عل قرار االعفاء الرص  المطالبة بالت 

اد   وعدم فتح االستت 

عالية نصيف جاسم عزيز   
 العبيدي 

ك     (2022\7\23)  (1)
  مجلس االمن وطرد السفت  الت 

  لدعم ممثلينا ق 
المطالبة باتخاذ قرار وطت 

كية قوات متعدية وإخراج حزب العمال   من العراق واعتبار القوات الت 
  وتعويض أهاىل  الشهداء 

 الكردستاب 

  حكومة ترصيف االعمال وما ه  مخرجاتها وعل ماذا تتفاوض      (2022\10\8) (3)  
من نحاسب ق 

 ما ه  اللجان األمنية والسياسية  و 

يعات المهمة هل جاءت    (2022\10\8) (3)   التساؤل حول التشر
حات قواني   قدمت  

من الحكومة ام ه  مقت 
 من مجلس النواب  

  

( من النظام الداخل   27بخصوص المادة )  (2022\11\8) (9)  
 بالمطالبة بشطب مداخلة باسم خشان 
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بخصوص استالم المعاقي   رواتبهم ضمن هيأه ذوي اإلعاقة وان تكون الهيأه      (2022\11\8) (9)  
ي   مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء والمطالبة بشمول الصم والبكم وقصت 

 القامة بالمعيل المتفرغ  

محمد عبداالمي  عبد   
ي عنوز   عبدالنن 

 الحسي  
كية     (2022\7\23) (1)  مناقشة حول االعتداءات الت 

 ارجو واناشد كافة النواب دعم المؤسسات العسكرية      (2022\10\8) (3)  

الحاجة اىل تقرير من وزارة الخارجية والموارد المائية ما هو مواقف الدول    (2022\10\10) (4)  
ام  الجوار من ملف المياه باإلضافة اىل عودة المجلس اىل نشاطه يرج  االلت  
حات اىل اللجنة القانونية قبل القراءة   بالنظام الداخل  واحالة المشاري    ع والمقت 

 األوىل 

  تكون عند اللجان النيابية    بخصوص موضوع   (2022\11\6) (8)  
 عمل الجان والمعلومات الت 

 التوصية بان يتم االعفاء بما ال يتعارض مع قانون حماية المنتج المحل      (2022\11\8) (9)  

نفوذ حسي   محمد عبد   
 الصاحب ال عبد الصاحب 

كية واتخاذ اشد واعل مستويات الرد الدبلوماس  وإلغاء     (2022\7\23) (1) مقاطعة البضائع الت 
   
كية وإقامة دعوى ق  كات الت  العقود التجارية والنفطية ومنع التعامل مع الشر

  التخاذ اإلجراءات الرادعة  
 المحكمة الدولية وتحديد سقف زمت 

ربالء وموضوع انهيار التالل بخصوص التخصيصات المالية لمحافظة ك    (2022\10\10) (4)  
ابية    الت 

  قانون واحد      (2022\11\8) (9)  
 
ح توحيد العطل ق  بخصوص تنظيم العطالت لذا نقت 

تعديل تسمية القانون واضافة كلمة حماية او تضمي   حقوق ذوي اإلعاقة      (2022\11\8) (9)  
واالحتياجات الخاصة وبشمل مواد إجرائية وضمانات قانونية لحمايتهم  

ح زيادة راتب المعيل     مقت 
 ونصوص عقابية وتبت 
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فتيش  المطالبة بأعاده العمل مكاتب المفتشي   االمميي   او تشكيل هيأة الت    (2022\11\8) (9)  
  وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب  

 اإلداري والفت 

احالم رمضان فتاح   
ي 
 اسماعيل الكاكن 

ام الوزارات حول تحد    (2022\11\8) (9) نسبة العجز والمشمولي   براتب المعي     يد بخصوص الت  
  المجمعات السكنية وتقديم قروض لهم 

 وبخصوص تمليكهم شقق ق 

بخصوص أوضاع محافظة نينوى والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حول أداء      (2022\11\8) (9)  
 مهام الوحدات اإلدارية  

  محافظة نينوى      (2022\11\8) (9)  
 بخصوص الوحدات اإلدارية ق 

  محافظة نينوى      (2022\11\8) (9)  
 بخصوص الوحدات اإلدارية ق 

احمد عبد للا محمد   
 موس الجبوري 

  الموصل او كردستان ومن     (2022\7\23) (1)
  سمحت لألتراك بأنشاء قواعد ق 

من ه  الجهة الت 
  بالتحرك عسكريا داخل  

  سمحت لحزب العمال الكردستاب 
ه  الجهات الت 

 العراق 

  سمحت باحتالل     (2022\7\23) (1)  
المطالبة بتشكيل لجنة تحقيقه مع الحكومات السابقة الت 

  واحتالل حزب العمال 
وسؤاىل  لوزير الدفاع والقادة العسكريي   هل  ترك  عراق 

  بالقوة؟ 
 تستطيعون اخراج حزب العمال الكردستاب 

ي    ع قانون للسيادة العراقية وعدم انتهاكها من قبل دول الجوار     (2022\10\8) (3)    المطالبة بتشر

  التصويت عل قرار االعفاء المواد     (2022\11\8) (9)  
 
يث ق المطالبة من رئاسة المجلس الت 

يبة ويجب ان يتضمن تخفيض األسعار    الغذائية من الرص 
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حيدر محمد كاظم خضي    
ي   عباس المطي 

  العراقية؟ ما معت  وجود   (2022\7\23) (1)
  6معت  وجود خمسة قواعد تركية عل االراص 

؟ ما   معت  االلف مقاتل ترك 
  بعشيقة تبعد عن الموصل 

  العراقية    22وجود قاعدة ق 
  األراص 

كم متوغلة ق 
 ك م؟ اين الحكومة لماذا لم يحرص    100

 نائب  100رئيس الوزراء إىل هذه الجلسة؟ طالبنا بحضوره وبتوقيع 

المطالبة بإجراءات حقيقة واقعية إليقاف هذه االنتهاكات ومحاسبة الحكومة     (2022\10\8) (3)  
 عل هذا االمر  

( من قانون ذوي اإلعاقة 16, 19بخصوص إضافة فقرة وتعديل مواد )    (2022\11\8) (9)  
  ي   قالمعا باإلضافة اىل فصل المعاقي   من جرج القوات العسكرية عن 

 المدنيي   وتشكيل هيأه خاصه بهم  

بأنهاء تكليف رؤساء الوحدات اإلدارية   280بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم      (2022\11\8) (9)  
  بابلالغت  

 مرتبطة بوزارة والفوص  ق 

رفيق هاشم شناوه سالم   
 الصالحي 

(1)  (23\7\2022)      
المطالبة بتطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات األجنبية من األراص 
ك   

 العراقية وإصدار قرارات وطنية بعدم التعامل مع الجانب الت 

كية وطرد السفت     (2022\7\23)  ( 1)  
كية والسفارة الت  كية وغلق المنافذ الت  قطع العالقات الت 

ك  ومحاسبة أي ساس  بالتعامل مع تركيا  
 الت 

كية والمجاميع     (2022\10\8 ) (3)   مطالبة الحكومة بحماية السيادة وإخراج القوات األجنبية والت 
  استهدفت وتقديم تقرير مفصل  

اإلرهابية وتشكيل لجنة بزيارة المواقع الت 
 للنواب  

المطالبة بإعادة العمل بقرار مجلس النواب السابق بإعطاء المنحة مجانية      (2022\11\8) (9)  
 للطلبة  

كة وإيقاف     (2022\7\23)  ( 1) زهي  شهيد عبدللا حسون  كية ونشر قوات مشت  المطالبة بإصدار قرار سحب القوات الت 
كية والرحالت السياحية وخفض التبادل التجاري مع إيجاد  اد السلع الت  استت 

ورية    بدائل السلع الرص 
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ض بشكل رسم  حول    (2022\10\8 ) (3)   لماذا ال تتعامل تركيا وإيران بشكل دبلوماس  وتعت 
  العراقية ولماذا ال تقوم الحكومة بإخراج هذه 

وجود مسلحي   عل األراص 
كة    المجاميع ومسك األرض من قبل قوات عراقية مشت 

  تربية الرصافة    (2022\11\6) (8)  
ين واالداريي   ق   الثالثة بخصوص موضوع المحاض 

  مؤسسات الحكومة االتحادية فقط     (2022\11\6) (8)  
التساؤل حول الفساد اإلداري والماىل  ق 

 ام ان اإلدارات المحلية بمجملها متورطة  

زياد طارق عبدللا حمد   
ي   الجناب 

يع  والرقاب   باإلضافة اىل موضوع االنسداد    (2022\9\28) (2)
 حول ممارسة الدور التشر

اك مع لجنة االمن والدفاع والعالقات     (2022\10\8 ) (3)   المطالبة بتكوين لجان حقيقية باالشت 
 الخارجية تكون رادع لالعتداءات  

  العراق لوزارة الزراعة     (2022\10\10) (4)  
اتيجية العالقة ق   حول المشاري    ع االست 

 بخصوص الصحوات        

يف سليمان عىلي بلنك    شر
 الباستكي 

اتيجيات الخارجية     (2022\7\23)  ( 1) عدم استطاعة نازحي   سنجار بالعودة اىل مناطقهم بسبب االست 
 عل جبل سنجار والتنافس الدوىل  رغم توقيع اتفاقية سنجار 

المطالبة بتدوين التجاوزات عل العراق ومن أي جهة كانت ومحاولة الحصول عل     (2022\10\8) (3)  
 قرارات اممية دولية رادعة بسددها  

 حول موضوع فقدان الرقيب عل المحافظات وموضوع النازحي      (2022\10\10) (4)  

 بخصوص عودة النازحي   والمهاجرين      (2022\11\8) (9)  

 جاسم عىلي   
عامر حسي  

 الفايز
 حول استقالة التيار الصدري    (2022\9\28) (2)

  واالستفادة من ضخامة التبادل     (2022\10\8) (3)  
ام الدستور العراق  الزام المعارضة باحت 

األمنية  التجاري باستعمالها كقوة ضغط إليقاف هذا القصف ودعم قواتنا 
واستضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة لنعرف ما يخططون للدفاع 

 عن العراق وحمايته 
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  لجمهورية العراق      (2022\11\8) (9)  
 بخصوص تحديد يوم العيد الوطت 

 بخصوص مناقشة موضوع التجاوزات الكويتية عل الحدود البحرية للعراق     (2022\11\8) (9)  

المطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات والتحرك عل المجتمع الدوىل  ومجلس االمن     (2022\10\8) (3) فاروق حنا عتو شمعون  
التخاذ مواقف مساندة واطلب من حكومة المركز واالقليم بتخصيص مساعدات  

رين    وتعويض المترص 

  (9) (8\11\2022)      

  (9) (8\11\2022)      

  (9) (8\11\2022)      

      (2022\7\23)  ( 1) محما خليل قاسم حسن  
المطالبة بمعرفة من يقف ويمول ويعط  راتب وسالح اىل حزب العمال الكردستاب 
وتعويض الشهداء والزام تركيا بدفع تعويض مادي ومعنوي وإصدار بيان بتطبيق 

 اتفاقية سنجار  

  العملية السياسية حول تأثت  استقالة التيار الصدري    (2022\9\28) (2)  
 واهمية وجودة ق 

كية واإليرانية     (2022\10\8) (3)   اتيجية وطنية لالنتهاكات الت   المطالبة بوضع است 

  قراءة قانون معالجة التجاوزات السكنية بسبب أهميته     (2022\10\8) (3)  
يث ق  ح تأجيل والت  اقت 

 وخطورته 

ي    بسمه محمد بسيم صي 
 البك 

الدعوة اىل قرار سياس  لمنع التدخالت الخارجية ودعم المؤسسة العسكرية     (2022\7\23)  ( 1)
  
  بأسلحة متطورة وفتح باب التطوع للجيش العراق 

وتسليح الجيش العراق 
 ومسك الحدود من قبل قوات الحدود 

 المطالبة بأنهاء تكليف السيد وزير المالية من عمله     (2022\10\10) (4)  

 المكالبة بتعديل سلم الرواتب وإعادة المفسوخة عقودهم      (2022\11\8) (9)  

ثائر عبد الكاظم مخيف   
 كتاب الجبوري 

ك      (2022\7\23)  ( 1)
  شجعت االعتداء الت 

 ما ه  األسس والعوامل الت 

  (1 )  (23\7\2022)      
 حول موضوع االنتهاك الماب 

 بخصوص موضوع تأجيل حضور وزير الزراعة      (2022\10\11) (5)  
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جواد كاظم عيدان عبد   
ي 
 البوالب 

ض حضور مستشار االمن القوم  ويحرص  الملف كامل عن العالقة بي       (2022\7\23)  ( 1)
المفت 

  مسألة الحدود واالتفاقيات الدولية  
 تركيا والعراق ق 

اتخاذ مجلس النواب قرار يوجه اىل الحكومة االتحادية بالتنسيق مع قوات    (2022\7\23)  ( 1)  
م الحكومة بمنع االعتداءات من الجانب ا  ك   اإلقليم وتلت  
 لت 

يعات القواني        (2022\11\8) (9)    بخصوص خطة عمل اللجان وتشر

حسن وريوش محمد   
 جويسم االسدي 

بخصوص إعادة استضافة وزير الموارد والزراعة ومناقشة واقع الجفاف     (2022\11\6) (8)
  العراق  

 الموجود ق 

 مالحظات بخصوص القانون األصل  لذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة      (2022\11\8) (9)  

 (  4-3- 2-1تعديل بعض مواد قانون الضمان االجتماىع  وه  )     (2022\11\8) (9)  

حيدر محمد حبيب مجيد   
 حمادي الخميس السالمي  

ك  وسؤاىل  ما ه  مقومات الحوار    (2022\7\23)  ( 1)
حول دعوة وزير الخارجية للحوار مع الجانب الت 

وعل أي أساس اين القوة الخاصة ب   إضافة اىل معاهدة صداقة الجوار مع تركيا ل   
1946   

  دول الجوار تراها ضعيفة لماذا وماه  الصفة    (2022\10\8 ) (3)  
  تأب 

التساؤل حول الحكومات الت 
ك  ة بينها المشت 

  مع األردن    (2022\10\10) (4)  
 حول حماية حقوق العراق المائية وموضوع الربط الكهرباب 

خالد متعب ياسي   حسن   
 العبيدي 

كية ومن المستفيد من هذه القوات؟     (2022\7\23)  ( 1) ما هو سبب تواجد القوات الت 
 ( ؟  pkkولمصلحة من يتواجد ال  ) 

  وانسحاب جميع     (2022\7\23)  ( 1)  
المطالبة بالتصويت عل اخراج حزب العمال الكردستاب 

كية وإعادة انتشار القوات المسلحة العراقية عل الحدود   القوات الت 

 المطالبة بدعم وزارة الدفاع     (2022\7\23)  ( 1)  

ي عىلي ضيف   
داخل راض 

 للا الحميدي 
ك  شهداء عل مؤسسة الشهداء     (2022\7\23)  ( 1)

 المطالبة باحتساب ضحايا االعتداء الت 
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ك      (2022\7\23)  ( 1)  
 الدعوة اىل اتخاذ قرار حازم اتجاه االحتالل الت 

حول أوضاع محافظة ذي قار وفالحي   المحافظة لهم ديون عل الدولة     (2022\11\6) (8)  
  بها  

  لم تف 
 المتمثلة بديون التعويضات الت 

شوه عبد الواحد قادر   
 ابراهيم 

من سمح بتواجد القواعد العسكرية هل ه  حكومة إقليم كردستان وحدها ؟     (2022\7\23)  ( 1)
هل ابرمت اتفاقية مع تركيا بتواجدهم ام هنالك اتفاقية من الحكومة  

 االتحادية ؟  

  (3) ( 8\10\2022)      
المطالبة بتشكيل لجنة للوقوف عل حقائق االستخدام السالح الكيمياوي ق 

 مناطق كردستان  

بالنظام الداخل  وبخصوص اإللغاء اإلجراءات بحق الدكتور   139حول المادة     (2022\11\8) (9)  
عالء وفالح بعدم دخولهم اىل مبت  مجلس النواب وهذه ليست موجودة  

 بالنظام الداخل   

 شباب وأهاىل  المنطقة    (2022\7\23)  ( 1) سيبان عزيز حدو خدر  
المطالبة بتجهت   قوات حرس الحدود وتسليحهم وتعيي  
   
 بالحرس الحدود العراق 

  اإلقليم بمبادئ حسن الجوار     (2022\10\8) (3)  
  األقاليم واألحزاب ق 

ام المواطن ق   الت  

 العراق وليس اإلقليم فقطالهدف من هذه العملية العدوانية هو انتهاك سيادة     (2022\10\8) (3)  

ضح رضا هاشم علوان   
 القصي  

  ولألمم المتحدة     (2022\7\23)  ( 1)
ك  ومخالفته لمواد الدستور العراق 

 حول القصف الت 

اء ألعداد دراسة عميقة     (2022\10\10) (4)   حول موضوع سعر ضف الدوالر وتكوين لجنة للخت 
 بالرجوع تدريجيا اىل سعر الرصف  

 بخصوص طالب الدراسات العليا وإعادة االمتحانات     (2022\11\6) (8)  

عبدا لكريم عىلي عبطان   
 دهش الجبوري 

  عملية ضف المبالغ عل وزارة الدفاع وعملية الشكوى لدى     (2022\7\23)  ( 1)
 
التحقق ق

 مجلس االمن والجامعة العربية  

لمانية والقيام    (2022\11\6) (8)   اىل الوزارات كافة ان تتعاون   بتوجيه المطالبة بتفعيل األسئلة الت 
 وتضع أيام محددة الستقبال النواب  

 إضافة معوقي   العسكر اىل قانون ذوي اإلعاقة      (2022\11\8) (9)  
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 امي    
  إدارة رابرين قرية كوردشاروكوردك من الشهداء    (2022\7\23)  ( 1) غريب احمد مصطف 

احتساب ضحايا زاخو وناودش ق 
 وتخصيص مستحقات مالية لذوي  هم  

السؤال حول اذا لم يكن بمقدور الحكومة العراقية رد هذه االعتداءات لماذا ال يتم      (2022\10\8) (3)  
 االستعانة باألمم المتحدة ومجلس االمن الدوىل  باتخاذ إجراءات دولية  

  البالد     (2022\10\10) (4)  
 حول موضوع تنظيم تطوير االستثمار ق 

ي عبدالخالق عبد    فيان صي 
 القادر 

إعادة رسم مقومات العالقة بي   العراق ودول الجوار وتحمل الحكومة مسؤولياتها    (2022\7\23)  ( 1)
  اتخاذ اإلجراءات القانونية والدبلوماسية وبالتنسيق مع حكومة إقليم  

الدستورية ق 
 كردستان لمنع تكرار هذه الخروقات   

حول تأييد والدعوة باي صيغة قانونية سياسية لرجوع الكتلة الصدرية للعملية    (2022\9\28) (2)  
 السياسية  

ام سيادة العراق والمطالبة      (2022\10\8) (3)     عل مناطق كردستان وعدم احت 
حول القصف اإليراب 

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف هذه االعتداءات

يعية هنالك مخالفات  (2022\7\23)  ( 1) كوردو عمر عبدللا صالح      المؤسسة التشر
ق 

ام  دستوري، ارجو إقرار الموضوع اعتبارا لاللت  
 بالعبارات الدستورية  

  

  إقليم كردستان   (2022\7\23)  ( 1)  
يقرر هذا الدستور لدينا ق 

والسلطات القائمة اقليميا واتحاديا ليس شمال  
 العراق  

  

   نعم لكن نحسن اسمنا إقليم كردستان كمصطلح   (2022\7\23)  ( 1)  

محمد كريم عبد الحسي     
 هادي العبادي 

واضافة لجنة  98والمادة  87حول المادة  (2022\11\6) (8)
اتيخ   اىل قانون الخدمة المدنية  التخطيط االست 

 االتحادية 

  

 بخصوص سوء الطريق الذي يربط بغداد والمناطق الشمالية     (2022\11\6) (8)  

 بخصوص سوء الطريق الذي يربط بغداد والمناطق الشمالية     (2022\11\6) (8)  
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مصطف  خليل نصيف جاسم   
 الكرعاوي 

وضع ضوابط عل التبادل التجاري واالقتصادي وإيجاد حلول لموضوع الحصة    (2022\7\23)  ( 1)
ي  كية وان هذه المناطق غت  صالحة للتواجد البشر

  الت 
المائية للعراق من األراص 

وعسكري كيف يتم التواجد فيها عل حكومة كردستان ان تؤمن هذه المناطق 
 المعرضة لالستهداف العسكري  

 تعويض الضحايا وشمولهم بقانون ضحايا اإلرهاب والعمليات العسكرية     (2022\7\23)  ( 1)  

  وقرار واضح من قبل رئاسة المجلس اتجاه الحكومة العراقية     (2022\10\8) (3)  
المطالبة برد حقيف 

  بالحفاظ عل السيادة 
مة بأداء دورها الحقيف   كونها غت  ملت  

نيسان عبدالرضا زاير واىلي  
 روضان الصالحي 

 حول موضوع قلة الكتب والمناهج الدراسية المطبوعة     (2022\10\10) (4)

 بخصوص وضع محافظة ذي قار وجفاف االهوار     (2022\11\6) (8)  

  مصدر المياه    (2022\11\6) (8)  
 المطالبة بإجراءات سياسية صارمة بحق دول الجوار الت 

  العراقية واحتساب الضحايا وان     (2022\7\23)  ( 1) هه ريم كمال خورشيد عثمان 
المطالبة بسحب جميع القوات األجنبية من األراص 

 يعوضوا ذوي  هم معنويا 

  الحكومة باتخاذ اإلجراءات القانونية      (2022\10\8) (3)  
  الكردستاب 

المطالبة من قبل كتلة االتحاد الوطت 
  مجلس االمن الدوىل  من اجل إيقاف االعتداءات وانتهاكات تركيا وايران للعراق  

 ق 

  لجمهورية العراق     (2022\11\8) (9)  
  والعيد الوطت 

 بخصوص رحيل الرئيس جالل الطالباب 

المطالبة التخاذ إجراءات فعلية مع تركيا وقطع العالقات الدبلوماسية وإيجاد بدائل    (2022\7\23)  ( 1) ياسي   حسن طاهر حسن  
 وإيابا عن تركيا من ناحية توفت  السلع لألسواق العراقية وقطع الحدود ذهابا 

المطالبة باتخاذ التدابت  العسكرية لحماية المواطني   من االعتداءات وانشاء      (2022\10\8) (3)  
  العراقية من االعتداء 

 منظومات لحماية األجواء واألراص 

 بخصوص شمول أطفال مرص  السكري وأطفال زراعة القوقعة      (2022\11\8) (9)  

احمد طه ياسي   احمد   
 الربيعي 

 موضوع حشد الدفاع بخصوص    (2022\11\6) (8)
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  (9) 
(8\11\2022)  

 (   37-35-2- 15تعديل بعض مواد قانون الضمان االجتماىع  وه  )   

  ثانوية بغداد النموذجية وارجاع    (2022\11\6) (8) اسو فريدون عىل امي    
المطالبة بإيقاف التجاوز فورا عل أراص 

 الملكية اىل وزاره المالية  

 بخصوص الرقابة والمتابعة لمسألة الضمان الصخ       (2022\11\8) (9)  

اسوان سالم صادق ساوا   
ي 
 الكلداب 

كية وحزب العمال من العراق     (2022\7\23)  ( 1)  التصويت عل اخراج القوات الت 

 المطالبة بقرار نياب   بالزام رئيس الوزراء بإخراج األحزاب المعارضة     (2022\10\8 ) (3)  

اميد محمد احمد غفور   
 فيض للا 

  اإلجراءات مكافحة فساد الهيئات     (2022\11\6) (8)
 البط ق 

 المطالبة بتنشيط الدور الرقاب   عل الحكومات المحلية     (2022\11\6) (8)  

جياي تيمور عبدال عبد   
 القادر 

 معانة محافظة دهوك وانتشار حزب العمال      (2022\7\23)  ( 1)

  قوات حرس الحدود وتوفت  المستلزمات واألسلحة     (2022\7\23)  ( 1)  
المطالبة بزيادة ق 

 المتطورة لك  تستطيع من مسك الحدود  

 عىلي حسن رضا   
حسي  

 السعيدي 
يعية قرار بنشر القوات االتحادية مع قوات البيشمركة     (2022\7\23)  ( 1) اتخاذ السلطة التشر

ك  وإخراج القوات المحتلة  
 لحماية حدود كردستان أيضا طرد السفت  الت 

 حول موضوع حشد الدفاع     (2022\10\10) (4)  

حنان سعيد محسن علوان   
 الفتالوي 

  من وثائق ودالئل ما يثبت ان القصف ترك   هل اعدت وزارة    (2022\7\23)  ( 1)
الخارجية ما يكف 

  الن المجتمع الدوىل  ال يتعامل بالعواطف وأيضا سؤاىل  
وليس كالم انشاب 

  ضفت عل التسليح ونحتاج تشكيل لجنة  
لوزير الدفاع اين المليارات الت 

  عقود التسليح من سقوط النظام اىل االن والسؤال االخر من جلب ل
 
  تدقق ق

(pkk  من المستفيد منها ومن الذي يعمل عل تمويلها ) 



 50 

حول قرار استقالة التيار الصدري ومناقشة عودتهم اىل المجلس سواء من     (2022\9\28) (2)  
  وإرادة الشخص  

 الجانب القانوب 

حيدر طارق عبد لفته   
 الحسناوي 

كية هل كانت هذه شكاوى وماه      (2022\7\23)  ( 1) التساؤل حول االعتداءات السابقة الت 
نتائجها باإلضافة لماذا لم يخل المكان بعد القصف األول والزام تسليح 

 الجيش بالمعدات االزمة  

 بخصوص موضوع الزراعة ومشاكلها     (2022\10\11) (5)  

خالد حسن صالح حسن   
ي   الدراج 

 بخصوص الخطة الزراعية وموضوع إعادة المفصولي       (2022\11\6) (8)

 بخصوص مصادرة بعض مواد التجار المحلي   واحالتهم اىل المحاكم      (2022\11\8) (9)  

رعد حميد كاظم عواد  
 الدهلكي 

  إيجاد حلول لعودة التيار الصدري لمجلس    (2022\9\28) (2)
التأمل بوجود رؤية قانونية وتفاهميه ق 

 النواب 

المطالبة باتخاذ إجراءات حقيقة ودبلوماسية ورسمية اتجاه ايران اولها التبادل    (2022\10\8 ) (3)  
 االقتصادي 

رقيه رحيم محسن محمد   
 النوري 

اد السلع او أي مواد من تركيا وقطع التبادل  المطالبة     (2022\7\23)  ( 1) بإصدار قرار يمنع استت 
 التجاري وغلق الحدود مع تركيا 

  يلزم حضور ممثلو     (2022\10\8 ) (3)  
ام سيادة العراق ومناقشة االعتداء اإليراب  التأكيد عل احت 

 عن وزارة الدفاع والخارجية وتقديم تقارير مفصلة وحلول 

سالم مطر عبد حسن   
 العيساوي 

 حول استقالة الكتلة الصدرية     (2022\9\28) (2)

حول عدم اإلشارة اىل المواد الخاصة بالبطاقة التموينية والجزئية والعقود بي        (2022\11\8) (9)  
 التجار والحكومة  

زيتون حسي   مراد حمادي   
 الدليمي 

  للمناطق الريفية لعدم حصولهم عل الراتب ذوي      (2022\11\8) (9)
ورة اجراء مسح ميداب  ض 

 اإلعاقة والمعي   والعناية من الدولة باإلضافة اىل تعديل رواتبهم  

لقانون ذوي    2003إضافة فقرة التعويضات لضحايا العمليات اإلرهابية قبل     (2022\11\8) (9)  
 اإلعاقة  

كية من إقليم كردستان     (2022\7\23)  ( 1) سوران عمر سعيد احمد    المطالبة بإخراج القوات الت 
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 وضع حد للقصف الذي تقوم به ايران وتركيا عل إقليم كردستان      (2022\10\8) (3)  

عباس شعيل عوده ثجيل   
 الزامىلي 

(1 )  (23\7\2022)      
  العراقية واستخدام الملف األمت 

كية من األراص  المطالبة بإخراج القوات الت 
 واالقتصادي للضغط عل تركيا وحل مشكلة المياه 

  والمحكمة االتحادية بخصوص عودة أعضاء الكتلة الصدرية     (2022\9\28) (2)  
 تأييد قرار القاص 

عقيل عباس جساب عطيه   
 الفتالوي 

لماذا ال تتناسب مذكرات االحتجاج مع اعداد االنتهاكات باإلضافة اىل المطالبة     (2022\7\23)  ( 1)
  عل  

ك  ورفع سقف طرق االحتجاج من الجانب العراق 
بطرد السفت  الت 

 مستوى الخارجية وانشر القوات العراقية عل خط الحدود مع تركيا  

  للحد   بتوجيهالمطالبة     (2022\10\10) (4)  
 دعم الحكوم  لهم والغطاء القانوب 

الزام المحافظي  
 من التجاوزات السكانية  

عالء كامل جبار معيبد   
ي   الركاب 

  العراق وانتشارها     (2022\7\23)  ( 1)
كية ق   حول تواجد القواعد الت 

التساؤل ولو كان لدينا دفاع جوي متطور هل سوف نستعمله ضد طائرات      (2022\10\8) (3)  
كية واإليرانية هل نمتلك قرار كهذا   ة االمريكية والت   المست 

فراس تركي عبد العزيز طالب  
 مسلماوي 

ك  والنظر بالعالقات االقتصادية سؤال اىل وزير الدفاع هل    (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة بطرد السفت  الت 

لديكم أفكار وإجراءات دفاعية مدروسة ويكون لها تخطيط مسبق اىل إيقاف هذه 
  ان تدخلوا فورا وتوزعوا 

لمان العراق    اذا طلب الت 
االعتداءات المتكررة والسؤال الثاب 
 كية هل انتم مستعدون ام هنالك مانع عل الحدود العراقية الت  

  المادة     (2022\11\8) (9)  
  مجال   3حول مهام الوزرات ق 

من القانون وبخصوص توفت  فرص متكافئة ق 
 العمل والتوظيف وفق مؤهالت ذوي اإلعاقة وان تذكر نسبة من التوظيف الحكوم  

باإلضافة لماذا ال وأين ذهبت هذه المبالغ     2003اين ه  عقود التسليح منذ عام    (2022\7\23)  ( 1) ماجد خلف حمو مسطو  
 (  من مخمور وسنجار   pkkتعمل القوات العراقية عل اخراج قوات )
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  (3) (8\10\2022)       
ما هو موقف الحكومة من التعامل االقتصادي والتجاري والتعلم  مع اكتر الدول الت 

 تعتدي عليها وهل تقبل هذا االعتداء  

المطالبة بتشكيل لجنة من لجنة االمن والدفاع والعالقات الخارجية بمتابعه ملف    (2022\7\23)  ( 1) مثن  امي   نادر حسي    
ك  باإلضافة اىل 

 تعويض الشهداء السابقي    األعداء الت 

رين والمناقشة األمنية الجادة     (2022\10\8) (3)   تكوين لجان تقص  الحقائق وتقدير التعويضات للمترص 
م سيادة العراق   مع دول الجوار بحث تكف عن هذه االعتداءات وان تحفظ وتحت 

مثن  عبدالصمد محمد   
ي 
 حسي   السامراب 

يت   للمواد الغذائية ونصوت عليه وهو ملزم بالحكومة      (2022\11\8) (9)
 لماذا نتخذ قرار االعفاء الرص 

  (9) (8\11\2022)      

ي سلطان مشلوخ  
محمد راض 

 الزيادي
المطالبة بأنهاء جميع األمور الدستورية العالقة وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس    (2022\10\10) (4)

 الوزراء  

   (  37حول المادة )   (2022\11\8) (9)  

محمد نوري احمد حمود   
 عبدربه الجبوري

 بخصوص اختصاص اللجان االستثمار والصناعة      (2022\10\11) (5)

اد او التعاقد عل المواد الخاصة للبطاقة التموينية      (2022\11\8) (9)   تكون الحكومة مسؤولة عن استت 
 إضافة اىل البطاقة التموينية حت  تنافس بها السوق المحلية 

 عىلي حمود عليوي   
مرتض 

 الساعدي 
  المطالبة بمتابعة ميدانية لكل حاالت االمن سواء االعتداءات او القصف العش    (2022\10\8) (3)

واب 
وان يكون هنالك موقف حازم بتنفيذ قرار المجلس بخروج القوات االمريكية من 

 العراق  

 بخصوص موضوع شحة المياه    (2022\10\10) (4)  

نايف خلف سيدو شمو   
 الجندو 

ك  وغلق المنافذ والمعابر     (2022\7\23)  ( 1)
نطالب باتخاذ إجراءات بحق تركيا منها طرد السفت  الت 

وإيقاف التعامل التجاري والسياج  وتسجيل شكوى لدى ألمم المتحدة ضد تركيا 
 ونطالبها باعتذار رسم   

  ملف التعويضات ومسائلة     (2022\11\8) (9)  
مؤسسة المطالبة بإيجاد الحلول للتصاري    ح األمنية ق 

يدين   الشهداء واالستخفاف بتسليم رفات الشهداء الت  

هادي حسن مريــهج حمي   
 السالمي 

ك  يسمح لهم    (2022\7\23)  ( 1)
  وجود اتفاقية مع الجانب الت 

المطالبة من وزير الخارجية بتاكيد او نف 
  دون اذن مسبق 

اق العراق بحجة مالحقة حزب العمال الكردستاب   باخت 
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المطالبة بدعوة وزير الدفاع والخارجية ورئيس إقليم كردستان للحضور لغرض تقديم      (2022\10\8) (3)  
كية   تقرير مفصل عن االعتداءات اإليرانية والت 

وحده محمود فهد عبد   
 الجميىلي 

يت   لغرض احالته للجان المعنية      (2022\11\8) (9)
 المطالبة بتأجيل قرار قانون االعفاء الرص 

  قانون ذوي اإلعاقة والمطالبة وباستقالل      (2022\11\8) (9)  
بخصوص عدم ذكر لجنة حقوق االنسان ق 

هيأه لذوي الهمم ومطالبة بزيادة راتب المعي   وفتح صفوف خاصة لذوي الهمم من 
 الصم والبكم  

  إقليم كردستان عل مؤس    (2022\7\23)  ( 1) وزيره احمد برايم مال 
سة الشهداء وتشكيل  المطالبة باحتساب جميع الشهداء ق 

وفد رسم  للبدء بالمحادثات مع تركيا وهل اتبعت وزارة الخارجية طرق دبلوماسية  
 إليقاف التكرارات السابقة 

 المطالبة بالزام الحكومة االتحادية بحماية سيدة العراق من االعتداءات المتكررة     (2022\10\8) (3)  

ياش هاشم عىلي عباس   
ي 
 الحسين 

  القانون والمحافظات      (2022\10\8) (3)
  اإلقليم يجب ان تضمن ق 

حول موضوع المعادن الموجودة ق 
  فيها معادن ومقالع ومناجم لم يشار اليها 

  القانون الت 
 والستحقاقاتها ق 

 حول ملف المياه   (2022\10\10) (4)  

احمد فواز مطلك ظاهر   
ي 
 وطيف 

  تشكيل حكومة او ان تكون قادرة عل حفظ سيادة     (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة باإلشاع ق 

 العراق 

احمد مجيد متعب ديوان   
ي 
ماب   الشر

  العراق      (2022\10\8) (3)
 حول موضوع السيادة ق 

احمد مظهر ابراهيم محمد   
 الجبوري 

المطالبة بإصدار قرار نياب   بإلغاء تكليف وزير النفط وتخويله بإدارة وزاره      (2022\10\10) (4)
 المالية  

اسعد محمد محمد عىلي   
 حسن الحموزي 

كية باإلضافة اىل    (2022\7\23)  ( 1) شفافية الخطاب الموجة من وزارة الخارجية اىل السفارة الت 
  العراق    pkkبقاء منظمة 

 
 ق

امانج محمود اسعد فتاح   
 هرك

معرفة اىل مت  يستمر خرق سيادة العراق من قبل تركيا وايران وأين ه       (2022\10\8) (3)
والمطالبة بالتعويضات المادية  اإلجراءات الحكومة العراقية اتجاه ما يحصل 
 ومعنوية 



 54 

امل عطيه عبد الرحيم   
 حسن النارصي 

  مجلس     (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة بوجود قرارات رادعة من مجلس النواب لدعم الحكومة ق 

االمن الدوىل  واستخدام كل الطرق الدبلوماسية للحصول عل تأييد دوىل  
كية    ونطالب بمغادرة القوات الت 

باسم خضي  كاظم زياره   
ي   الغراب 

ك  مخاطبة منظمة العمل اإلسالم      (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة بتدوين االنتهاكات واالحتالل الت 

 الجامعة العربية بوثائق موثقه بالصور واألدلة 
  اجتماع االمن القادم وتشكيل لجنة محكمي   دوليي   والذهاب اىل المحاكم   
ق 

كية من العراق والضغط عل   الدولية باإلضافة اىل االنسحاب القوات الت 
 الملف االقتصادي  

باسم نغيمش جليف زغي    
 الغريباوي 

  محافظة واسط     (2022\11\6) (8)
 بخصوص شحة المياه وتشكيل لجنة للوقوف عل اإلهمال ق 

يف محمد   بخصوص توفت  النفط األبيض إلقليم كردستان ويجب ان يكون سعره مماثل      (2022\11\8) (9) بريار رشيد شر
 للسعر الموزع لمحافظات األخرى  

ي  
ي نارص ماجد تف 

 بخصوص األموال المجابه المتعلقة بصيانة الجسور والطرق     (2022\11\6) (8) تف 

حسي   حبيب جاسم   
 حسن الزيرجاوي 

المطالبة بإعادة العمل بنظام البديل نظام الوجبتي   نظرا لوجود الفساد    (2022\11\6) (8)
 والفضاءين  

 سعيد كاظم عىلي   
حسي  

 الربيعي 
اهة بمتابعه     (2022\10\10) (4) المطالبة بتشكيل لجنة خاصة من لجنة الصحة والبيئة والت  

   
از الموظفي   ق   

  وزاره الصحة وابت 
الشكوى المقدمة عل دائرة التفتيش ق 

 القطاع الخاص  

 عىلي مردان عبدللا   
حسي  

 النجيمي 
بية وتدهور      (2022\11\8) (9)   واسط وقضية وزارة الت 

بخصوص دعم الزراعة والفالح ق 
 المدارس 

 المطالبة بحماية المواطني   وبتعويض المادي والمعنوي     (2022\7\23)  ( 1) دارا حمه احمد حسن  

دنيا عبد الجبار عىلي جي    
 الشمري 

(9) (8\11\2022)       
 
بخصوص توزي    ع النواب عل اللجان وان يتواجد سجل حضور او غيابات ق

 اللجان  

ديالن غفور صالح سمي     
 زنكنه

من النظام الداخل  بتشكيل    71حول المادة  (2022\11\6) (8)
من  140لجنة لمراقبة تنفيذ المادة 

 الدستور  
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ذكرى عمار احمد مجىلي   
ي 
 الردين 

 بخصوص النواب البدالء وال يعلموا لجانهم النيابية     (2022\11\6) (8)

المطالبة منع العدوان ومتابعة الشكاوي لدى مجلس االمن الدوىل  واجبار     (2022\10\8 ) (3) رونزي زياد سيدو رشو بك  
تركيا وايران بتعويض المدنيي   والضحايا ومعالجة مشاكلهم مع المعارضة  

 وعل الحكومة مسك الحدود  

ريبوار اورحمن وستا صالح   
 عارف

(3) (8\10\2022)      
بية لتقييم الوضع الدراس  ق  المطالبة بتشكيل لجنة بعضوية لجنة الت 

ار الناجمة     قصفتها ايران كما أطالب بتشكيل لجنة لتقييم االض 
المناطق الت 

  محافظة  
رين ق  عن القصف ومطالبة الحكومة االتحادية بمساعدة المترص 

 أربيل وسليمانية  

سجاد سالم حسي   شاطي   
 الشاطي 

 قوات البكك  والفصائل المسلحة     (2022\7\23)  ( 1)
 سؤال حول وجود عالقة بي  

ان   شوه محمد رشيد مي 
 زنكنه

  تلزم الحكومة االتحادية بتأطت  عالقاتها مع     (2022\10\8 ) (3)
المطالبة بخروج توصيات وقرارات الت 

ام لسيادة الدول وعدم السماح بوضع حياه   الدولتي   الجارتي   بناء عل تبادل االحت 
  خطر  

 المدنيي   والعسكريي   ق 

سهيلة مسلم كاظم محمد   
 الساعدي 

كية واستخدام الجانب االقتصادي كسالح     (2022\7\23)  ( 1) المطالبة بغلق جميع السفارات الت 
للرد عل ترك  ومسك الحدود العراقية وتقديم اعتذار رسم  وسحب القوات 

كية من العراق    الت 

سوزان منصور كرم عىلي  
 الدلوي 

المطالبة بالحصول عل قرار او اجراء ملموس من قبل الحكومة ومجلس النواب جراء     (2022\7\23)  ( 1)
ك   

 االعتداء الت 

وان جمال خض  خالد   شي 
ي 
 الدوبرداب 

المطالبة باستضافة وزارة الدفاع والخارجية لتمديد وتشكيل لجنة وعدم االزدواجية      (2022\10\8) (3)
 بالتعامل مع دول الجوار بالتعدي عل سيادة العراق 

غام صباح عبد    رص 
 المحسن عرمش المالكي 

 بخصوص تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ     (2022\11\6) (8)

عامر عبد الجبار اسماعيل   
 عىلي عرب 

المطالبة باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية بحق تجاوزات دول      (2022\10\8) (3)
 الجوار اتجاه العراق 

عبد الرحيم جاسم محمد  
 مطلك 

عرض القانون ذوي اإلعاقة المعدل بتفاصيله وليس فقط تقرير العراق يتفق اتفاقيات     (2022\11\8) (9)
 دولية وال يعمل بها  
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عدنان عاشور عدنان عبدللا   
 الجابري

ماه  أسباب عدم حضور رئيس مجلس الوزراء رغم دعوته إضافة اىل اتخاذ قرار     (2022\7\23)  ( 1)
مجلس النواب يلزم الحكومة بنشر قوات اتحادية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان  

 لحماية الحدود  

ي    عدنان فيحان موس شر
 الدليمي 

  تمنع وزير الدفاع والسادة القادة العسكريي   من مسك الحدود     (2022\7\23)  ( 1)
ما ه  المعوقات الت 

 وهل ه  معوقات سياسية ام لوجستية 

يف خضي  رزام    عزيز شر
 المياجي 

ح بتشكيل قوه خاصة من األجهزة األمنية والحشد الشعت   والبيشمركة من     (2022\7\23)  ( 1)
اقت 

 اجل مسك الحدود العراقية  

عطوان سيد حسن ثامر  
ي 
 العطواب 

  حوىل  وفاه النائب محمود السالم       (2022\11\6) (8)
 بياب 

عىلي سعدون غالم عىلي عبد   
 الكريم الجوي 

ام الحكومة بالحفاظ عل المنتج المحل  سواء بالقطاع الزراىع       (2022\11\8) (9)
إضافة قرار الت  

يت    
 او الصناىع  وعدم تحديد مواد معينة باإلعفاء الرص 

عىلي فيصل فهد فياض   
 الفياض 

  اإلشاع     (2022\7\23)  ( 1)
دعوة الحكومة ببيان موقفها اتجاه هذا القصف ومطالبة وزارة الخارجية ق 

   
  مجلس االمن وتشكيل لجنة لدراسة الموقف األمت 

 بمتابعة الشكاوي المقدمة ق 

ي   عىلي يوسف حمود ناج 
 الموسوي

يت   لحي   اخذ راي الجهة التنفيذية      (2022\11\8) (9)
 المطالبة بتأجيل التصويت عل قرار االعفاء الرص 

ي مشي    
غريب عسكر نف 
 المرادىلي 

 المطالبة بتعديل قانون مشاري    ع الدراسة اإلسالمية      (2022\11\8) (9)

فاتن محي محسن حسن   
 القرغوىلي 

  موازنة الحالية واستحداث قانون    (2022\11\6) (8)
بخصوص خريخ   هندسة النفط وادراجهم ق 

 يضمن تعينهم مركزي  

 ( وبقية القوات الغت  قانونية  pkkتفعيل اتفاقية سنجار وإخراج قوات )   (2022\7\23)  ( 1) فيان دخيل سعيد خض   

فيصل حسان سكر سلمان   
 النايىلي 

يت   مفردات البطاقة التموينية وتحدد     (2022\11\8) (9)
ح ان يخص قانون االعفاء الرص  اقت 

 أسعار هذه المواد حت  التخفيض يكون به فائدة   

كاظم جرو كريم سلطان    
 المغصوب

حضور أصحاب األرض وهل ه  تحت سلطة اإلقليم ام السلطة االتحادية وان     (2022\10\8) (3)
  
يوضحوا ماه  األسباب وما ه  المعالجات ومن المسؤول عنها وما ه  اإلجراءات الت 

 اتخذها 
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كاظم موس عطا دخيل    
 الفياض 

ار وقتل للقطاع الصناىع  و الزراىع      (2022\11\8) (9) يت   للمواد الغذائية فيه اض 
 اقرار قانون االعفاء الرص 

 سعيد محمد احمد كىلي    
كافي  

ي 
 روماب 

  توفت      (2022\10\8) (3)
  ق 
المطالبة بتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها وفق القانون الدوىل  واإلنساب 

 حماية للمدنيي   وإيقاف العنف واالعتداءات 

كريم شكور محمد قادر   
 الداودي

كية من العراق  وإقامة   (2022\7\23)  ( 1) دعوى قضائية امام المحكمة  المطالبة بإخراج القوات الت 
 الدولية عل تركيا مطالبة بتعويض جميع الشهداء 

كريم يوسف حسن عىلي   
 البوسوده

(1 )  (23\7\2022)     
ة لتسليح الجيش العراق   ان تضع الموازنة القادمة أموال كبت 

لقمان نجم احمد نجم  
 الرشيدي 

  وال نعط  فرصه لدول الجوار المطالبة بأنهاء تواجد    (2022\7\23)  ( 1)
وإخراج حزب العمال الكردستاب 

  الشؤون الداخلية للبالد 
 للتدخل ق 

ي سعود  
محمد حسن راض 
 القدري 

  للقوات األمنية    (2022\7\23)  ( 1)
 المطالبة بدعم المعنوي والمادي واللوجست 

محمد رسول داخل عىلي   
ي 
 الرمين 

( رواتبهم وان تكون لنا إرادة حقيقية لك  نتمكن pkkالمطالبة بمعرفة من اين يستلم )   (2022\7\23)  ( 1)
  هذا الملف 

 من اخراجهم وان تكون للجنة الدفاع واالمن دور مهم ق 

مديحه حسن عذيب دبس  
 المكصوضي 

كية والمطالبة باعتذار رسم  وتعويض     (2022\7\23)  ( 1) كات الت  ك  وكل الشر
المطالبة بإخراج السفت  الت 

 عوائل الضحايا وإيقاف كافة التعامالت االقتصادية والتجارية  

معي   حميد عبد المجيد   
 عبدعىلي الكاظمي 

  العراقية وانهاء أي وجود عسكري اجنت       (2022\10\8) (3)
منع وجود التنظيمات اإلرهابية عل األراص 

  االمن والدفاع والعالقات الخارجية 
 وتشكيل لجنة نيابية من لجنت 

منال حميد هاشم عباس   
موطي   شر

 بخصوص تنفيذ قانون حرص  األلعاب المحرضة للعنف عل ارض الواقع   (2022\11\6) (8)

مهند جبار عذاب سالم  
ي   الخزرج 

 5,15,8بخصوص مالحظات ذوي اإلعاقة وتعديلهم للمواد     (2022\11\8) (9)

ي مناع   
نداء حسن ماض 
 الكريطي 

حول تعاون البيشمركة مع القوات العسكرية لطرد المليشيات حزب العمال وأيضا    (2022\7\23)  ( 1)
 موضوع اتفاقية سنجار 

مناشدة االتحاد األورب   ألخذ موقف من االعتداء ومنظمات حقوق االنسان للدفاع     (2022\10\8) (3) نهله قادر محمد حارس  
 عن األبرياء ومجلس االمن الدوىل  بأخذ إجراءات عملية لهذا الحدث 
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هاتف سهر صلبوخ جابر   
 المشعل 

إضافة قروض لغرض تشيد وبناء دور سكنية وبدون   17بخصوص تعديل المادة     (2022\11\8) (9)
 فائدة وتمديد تسديد القروض وتغت  كلمة اعانة  

همام عىلي مهدي احمد  
 التميمي 

يبة   (2022\11\8) (9) حول موضوع اعفاء المواد الغذائية من الرص 
والجمركية هذا يتطلب راي الحكومة الن فيه 
 جنبة مالية ونطلع عل تأثت  اإلعفاءات السابقة  

  

هيبت حمد عباس عبد الجبار  
 الحلبوسي 

 حول استقالة الكتله الصدرية     (2022\9\28) (2)

  هو انتهاك لسيادة العراق      (2022\10\8) (3) يا دكار محمود نضللا رضا  
 االستهداف اإليراب 

ياش اسكندر جواد حسن  
 وتوت 

  تخصيص موازنة     (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة بإلغاء كافة االتفاقيات األمنية مع تركيا وإعادة النظر ق 
 كافية لدعم قرارات بناء القوات المسلحة 

ابراهيم محمد قبو هسام   
 ال عثمان 

      

ي عليوي   
احمد جواد ماض 
 العماري 

      

ي فرحان   
 
ق احمد حميد شر
ي 
 العلواب 

      

احمد رحيم ازرك لفته   
ي 
 الردين 

      

احمد رشيد خلف تركي   
ي 
 
 السلماب

      

احمد سليم عبد الرحمن   
 عىلي االحمدي 

      

احمد صالل عزيز محمد   
 البدري 

      

احمد عبدللا عبد خلف   
 الجبوري 

      

اريان عزيز احمد يوسف   
 تاوكوزى 
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ازهار حميد عىلي حسي     
 السدران

      

اسامه كريم خلف جثي    
 البدر 

      

اسماء اسامه عبد الرحمن   
ي 
 عبيد العاب 

      

اسماء حميد كمبش سلطان   
 القيسي 

      

       افي   سليم نوري سليم  

اكرم عبد مخلف صالح   
 العساف

      

ي   
انتصار حسن عىلي منح 

 الغريباوي 
      

انتصار حسن يوسف   
 حسن الجزائري 

      

انتصار حمد شندي فضل   
 المالكي 

      

انسجام عبدالزهره جواد   
 عىلي الغراوي 

      

ايمان عبد الرزاق محمد   
 عارف

      

باقر كاظم نارص جي    
 السعدي 

      

بدريه ابراهيم رشيد احمد   
ي  زنح   الي 

      

بدريه حسي   عزيز داود  
 حسن

      

ى رجب موس سحل    بشر
 القيسي 
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بهاءالدين نور محمد   
 حسي   النوري 

      

       بيدء خض  بهنام يعقوب  

ثامر ذيبان حسون عبود   
ي 
 الحمداب 

      

ثائر عبد الجليل حيال   
 جوده الشويىلي 

      

ثناء جاسب كريم خضي    
 الزجراوي 

      

ثناء فرج عثمان ربــح   
 الربيعي 

      

جاسم عطوان جري جاسم   
 الموسوي 

      

يف عبدللا    جرو حمه شر
 خوا مراد 

      

       جمال احمد محمد سيدو  

جميل عبد محمود سباك   
 مطاوجي 

      

جواد عويز زكاط ظاهر   
 الغزاىلي 

      

جواد كظوم مطلك حسي     
 اليساري 

      

       جوان عبدللا عمر عبدللا  

حسني   قاسم محمد خلف   
ي   الخفاج 

      

 عىلي محمد عباس   
حسي  

 اليساري 
      

حسي   مؤنس فرج   
 عبدالرضا المحمداوي 
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حسي   نعمه دخيل كاظم   
 البطاط 

      

حسي   هاشم بكر حسي     
 العامري

      

حمد ياش محسن غالب   
 الموسوي 

      

حميد عباس عبدالىلي   
 حصوان الشبالوي 

      

حميد كاظم عواد راعي   
 الزامىلي 

      

حيدر حامد صبار نارص   
 المحياوي 

      

ي   
حيدر عىلي شيخان بربوب 

 الجبوري 
      

حيدر محمد جثي  مطلك   
 السلمان 

      

خالد سلطان هاشم احمد   
ي 
 الطاب 

      

خالد سليم امي   جاسم   
ي 
 الريكاب 

      

ي   
 
خدر عىلي صادق صوق

 منتك 
      

ر عبد    خديجه وادي مي  
ي الجابري   النن 

      

خليل غازي حسن شيخ   
 اومر 

      

داود عيدان داود عطيه   
ي 
 الطاب 

      

       دريد جميل ايشوع سمعان  
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ي   
دعاء كاظم بشت راض 

ي   العقاب 
      

رحيمه حسن احمد فرحان   
 الجبوري 

      

ريبوار هادي عبد الرحمن   
 برايم 

      

       زليخة الياس قىلي قدو بكار  

زهره حمزه عىلي حسن   
 السلمان 

      

و    زوزان عىلي صالح بي 
ي 
 الهاجاب 

      

زينب جمعه فاخر نعمه   
 الموسوي 

      

زينب رحيم طعيمه دايس   
ي 
 الجياسر

      

زينب وحيد سلمان عىلي   
ي   الخزرج 

      

ساره توفيق كنان حبيب   
 الصالحي 

      

ساره لطيف عبدللا احمد   
 الدليمي 

      

سالم ابراهيم كيطان   
 العنبكي 

 حسي  
      

ساهره عبدللا محمد   
 غرب الجبوري 

      

شدي نايف عباس شدي   
 البومحي 

      

سعاد جبار محمد عىلي   
ي 
 النجف 
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سعاد عبد الحسي   زبون   
 عكله المالكي 

      

ي   
 
سعديه عبدللا عوق

ي   العقاب 
 حسي  

      

سعود سعدون عىلي صالح   
 الساعدي 

      

سكفان يوسف بشار صالح   
 اغا

      

سميعة محمد خليفه   
 غالب المحمدي 

      

سناء عوده جاسم خلف   
ي   اللهين 

      

سهام موس حمود جي    
 الموسوي 

      

شاخه وان عبدللا احمد   
ي 
 عبد القادر طالباب 

      

شذى ياسي   عبد الكريم   
 احمد العزاوي 

      

شعالن عبد الجبار عىلي   
 الكريم الكريم 

      

شوان محمد روستم   
 عبدللا 

      

ي   
 
صائب خلف صاحب عوق

 الحجام 
      

       صباح حبيب قادر وهاب  

       صباح صبحي حيدر حسن  

ي   
صالح مهدي سلمان زين 

 التميمي 
      

ضياء كاظم هندي خنياب   
 ال جهلول 
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طالب خليل راهي حسي     
 اليساري 

      

طالب عبد الكريم محمود   
 حامد المعماري 

      

طاهر صبيح فلحي هاشم   
 البطاط 

      

طعمه عبدللا حمادي   
ي   حنظل اللهين 

      

طالل خضي  عباس كعيد   
 الزوبعي 

      

طه ياسي   جسام حمود   
 المجمعي 

      

عادل خميس عبد اللطيف   
 فاضل المحالوي 

      

عارف عبد الجليل هداد   
 جابر الحمامي 

      

عائشة غزال مهدي مضعن   
 المساري 

      

عباس حسي   صالح جعفر   
 الجبوري 

      

عبد الهادي عىلي محمد   
 سلمان العباسي 

      

عبداالمي  نجم عبدللا   
 مدلول المياجي 

      

عبد الحسي   عزيز احمد   
 جليل الموسوي 

      

عدنان برهان محمود   
ي 
 مجيد الجحيسر

      

عدنان عبد خضي  عباس   
ي 
 
 الزرق
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عدي عواد كاظم محمود   
ي 
 الحسين 

      

عال عوده اليذ شناوه   
 الشناوه

      

عالء سكر شحان جارللا   
ي 
 الدلف 

      

عالء صباح مرعي شهف   
 الحيدري 

      

عىلي تركي جسوم عىلي   
 المنصوري 

      

عىلي جاسم محمد خليفه   
 الحميداوي 

      

عىلي حاتم جي  خلف   
 المكصوضي 

      

عىلي حسن عبد الهادي عبد   
 الكريم الساعدي 

      

عىلي شداد فارس شهيل   
ي 
 الجوراب 

      

عىلي عبد الستار سلمان   
 عشوان

      

عىلي غركان عامر حسي     
ي 
 الدلف 

      

       عمر صالح عمر فارس  

غاندي محمد عبد الكريم   
ي 
 
 عبد القادر الكزنزاب

      

غسان عدنان اسحق   
ي 
 
 مهودر العيداب

      

ي رهيج   
فاطمه حسي   متيع 
 المساعدي 
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فاطمه عباس فاضل واىلي   
 البوفياض

      

فاطمه مجيد حميد محمد   
 العيساوي 

      

ي عكاب   
فالح ساري عبداسر
ي 
 الجياسر

      

ي   
 
فالح حسن حسي   صاق

 الهالىلي 
      

فالح حسن زيدان خلف   
ي   اللهين 

      

فهد مشعان تركي راشد   
 الدليمي 

      

قحطان عدنان كامل محمد   
 وادي

      

كاروان عىلي يارويس    
 حمدعزيز 

      

فيان عبد العزيز عبد   
 الرحمن محمد 

      

كامل عنيد حسي   صحي      
 العكيىلي 

      

كريم حسي   عليوي سهيل    
 الشاي 

      

كريم عليوي جاهوش    
 صوينخ الصكر 

      

كفاح عبد المحسن كاظم    
ي 
 
 طاهر السوداب

      

       كيالن قادر عىلي عمر   

لطيف مصطف  احمد   
 حسن الورشان 
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ليث مصطف  حمود جزاع   
 الدليمي 

      

ليىل مهدي عبد الحسي     
 هادي التميمي 

      

محاسن حمدون حامد   
 حسن الدىلي 

      

ي عليوي    محاسن خي 
 هادي الدليمي 

      

محسن عىلي اكي  نامدار   
 نظر المندالوي 

      

محمد اسماعيل عمر   
 رسول 

      

محمد ريكان حديد عىلي   
 الحلبوسي 

      

محمد سعدون حاتم   
ي 
 صيهود السوداب 

      

محمد شياع صبار حاتم   
ي 
 السوداب 

      

محمد صديق محمد   
 ياسي   

      

محمد فاضل جاسم محمد   
 الدليمي 

      

محمد فرمان شاهر سلمان   
 الجبوري 

      

محمد قتيبه صالح خليل   
ي 
 
 البياب

      

محمد مهند جاسم   
 محمدامي   المحمدي 

      

محمد نوري عزيز كاظم   
 الخزاعي 
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محمود حسي   مطلك   
 شلش القيسي 

      

محمود خلف عىلي حسن   
 العبيدي 

      

محمود داود سلمان موس   
ي 
 المشهداب 

      

مزاحم قاسم حمو احمد   
 الخياط 

      

مصطف  احمد عرسان   
 مشوط الجميىلي 

      

 جبار سند زبي     
مصطف 

ي 
 المرياب 

      

مض  معن صالح خلف   
 الكروي 

      

مقدام محمد عبيد عىلي   
 الجميىلي 

      

منته عبد الوهاب فاضل   
 عباس الفاضل 

      

منصور مرعيد عطيه حمد   
 الجبوري 

      

من  محمد خلف سبيل   
 الجبوري 

      

ي ابراهيم   
 
مه ريوان قره ب
 امي   

      

مها فاضل كاظم خضي    
ي   الجناب 

      

ي اسماعيل جبار  
       مهدي تف 

ي   
مهديه عبد حسن شاب 

 الالمي 
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مهيمن عىلي حسي   ابراهيم   
ي 
 الحمداب 

      

موحان هاشم ثعلب   
 شبيب الساعدي 

      

       موفق حسي   قادر كريم  

       موفق شهاب باشا شهاب  

ناديه محمد جي  كميش   
 العبودي 

      

ناسك مهدي غريب عباس   
 الزنكي 

      

ناظم فاهم محمد مجهول   
 الشبالوي 

      

ناهده زيد منهل مانع   
ي 
 الداين 

      

نايف مكيف شنان دباس   
 الشمري 

      

نجوى حميد محمد عىلي   
ي   كاكه بي

      

نه رمي   معروف غفور امي     
 حمه امي   

      

نهال مرشد سليم عبدللا   
 الجعفر

      

       نهرو محمود قادر سعيد  

نهله جبار خليفه محسن   
 الفهداوي 

      

نور نافع عىلي عبداالمي    
 دوجي 

      

نورس محمود عيس عبد   
 الواحد الجبوري 
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هبه جرجيس عبداالحد   
 خوشو القس 

      

هدى ثامر كريم طاهر  
 السعيدي 

      

هند محمد صالح حسن   
 العباسي 

      

هيثم عبد الجبار محمد   
ي 
 فهد الزركاب 

      

هيثم محمود زهوان   
 خليفه العجيىلي 

      

هيفاء حسي   حاتم سلمان   
 الخليف 

      

 عىلي   
ي عاضي حسي  

وصف 
 العبيدي 

      

وطبان جميل منصور عبد   
 العزيز الجبوري 

      

وعد محمود احمد قدو   
 القدو 

      

وفاء حسي   سلمان فارس   
 الالمي 

      

وليد عبد الحسن عبود   
ي 
 
 جفيت السهالب

      

ياش عبد صخيل محمد   
 المالكي 

 حسي  
      

ياسي   محمد حمد خلف   
 غباوي 

      

يحن  احمد فرج حمادي   
 العيثاوي 

      

يحن  غازي عبد لطيف   
 الشجالوي 
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يوسف سالم حميد كزار   
 النوفىلي 

      

يوسف فرج محمد عبدللا   
 السبعاوي 

      

حامد احمد صالح الحسي     
 الكرغوىلي 

      

سهيلة نجم عبدللا جاسم   
ي 
 السلطاب 

      

عالوي نعمه موله طارش   
 البنداوي 

      

 


