
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بابل محافظة في المحلي المرصد لفريق األول التقرير    

 للمحافظة الممثلين النواب مجلس أعضاء عمل بدايات عن
 

 



 لمقدمةا 

 

ي   النياب  المرصد  مع  اكة 
بالشر بابل  لمحافظة  المحلي  المرصد  لفريق  األول  التقرير هو  يعد هذا 

 . ي
 العراق 

المحافظة   ي 
ق  االنتخابية  العملية  مجريات  متابعة  التقرير  الخامسة  يتضمن  االنتخابية  للدورة 

ي تحصلوا عليها  
ابتداء من تقسيم الدوائر االنتخابية اىل عدد المرشحي   لكل دائرة واالصوات الت 

ي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة  
 لالنتخابات. والنتائج النهائية الت 

ي المحافظة   المحلي بياناتصد  افرد فريق المر 
خاصة لكل دائرة انتخابية ولجميع المرشحي   ق 

ترشيحهم   األحزاب   تحالف(  –حزب    –  )فرديونوع  عليها  حصلت  ي 
الت  األصوات  وعدد 

ي والتحالفات فضال عن المرشحي   االفراد وقيمة المقعد    لكل دائرة فضال عن قيمة المقعد النياب 

ي  ي النياب 
 المحافظة. بشكل عام ق 

 تابع الفريق توزي    ع األعضاء الممثلي   للمحافظة عل اللجان النيابية. 

 : ي
ي التقارير الالحقة عل النحو االب 

 سيعمل فريق المرصد المحلي ق 

  أوال: 

للمحافظة   الممثلي    النواب  أعضاء مجلس  أداء  وتوثيق  بهم عل وفق  رصد  المنوطة  والمهام 

،  61المادة )  ي
ي جلسات المجلس واجتماعات اللجان  فضال عن ح ( من الدستور العراق 

ضورهم ق 

اضاتهم عل ست  الجلسات )نقاط النظام(  
 ومداخالتهم اثناء قراءة القواني   واعت 

 ثانيا: 

ي داخل المحافظة من خالل 
: رصد وتوثيق أداء أعضاء المجلس ق  ي

 االب 

عت من قبل مجلس  -1 ي شر
يعها والت  يعي للقواني   المزمع تشر  نواب. المناقشة األثر التشر

يعية  -2  للمحافظة. مناقشة األولويات التشر

 للمحافظة. مناقشة األولويات المجتمعية  -3

 : ي
ي بياناته عل االب 

 اعتمد فريق المرصد المحلي ق 

1-  . ي
ي العراق   بيانات المرصد النياب 

. بيانات مجلس النواب  -2 ي
 العراق 

اكة مع منظمة بنت الرافدين.  -3 ي بالشر
ي العراق   الراصدون الذين تم تدريبهم من المرصد النياب 

ي ال يمك
ي لم يتوافر عليه   نيود فريق المرصد المحلي التنويه اىل ان المعطيات الت 

 ا قياسها والت 

ي تقاريره. 
ي مجال رصده وتوثيقة تجنبا لعدم الدقة ق 

 بالوثائق الرسمية ال تدخل ق 

  



يعية الخامسة    انتخابات الدورة التشر

ي 
ي الجديد ق 

ي العراق النتخاب أعضاء مجلس النواب العراق 
يعية ق  أجريت االنتخابات التشر
ي ) 
يعية الخامسة ق  ( مرشحا من النساء  3225( وقد شارك فيها )2021/ 10/ 10دورته التشر

تقلي   كان عددهم ( تحالفا، اما المرشحي   المس21( حزبا، و ) 108والرجال موزعي   عل ) 
 ( مرشحا. 789) 

( بتاري    خ  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  مشاركة  2021/ 11/ 30اعلنت  عن   )

ناخبا  9,629,601)  مجموع  (  نسبة 22,116,368) من  يمثل  ما  المشاركة  لهم  يحق   
ً
ناخبا  )

نتائج 44%)  عل  االتحادية  المحكمة  مصادقة  وتمت  للناخبي    الكلي  العدد  مجمل  من   )

 (2021/ 12/ 27نتخابات بتاري    خ ) اال 

 نتائج محافظة بابل  •

ي    المبينةقسمت محافظة بابل اىل ارب  ع دوائر انتخابية شملت كل دائرة المناطق  
المحلق رقم  ق 

 (1  )  . 

ي محافظة بابل  •
  المرشحي   والفائزين ق 

ي الدوائر االنتخابية لمحافظة    بلغ عدد   -1
مرشحا يتنافسون عل   154بابل  المرشحي   ق 

ي مجلس النواب  17
 النساء. مقاعد مخصصة لكوتا  ( 4) من بينها مقعدا ق 

ي محافظة بابل كان   -2
 الكلي ق 

 .  ( 525294) مجموع اصوات المرشحي  

 .   (189,582اصوات الفائزين ) وبلغ مجموع   -3

قيمة    -4 ان  تبي    للمرشحي    النتائج  مجموع  اإلجماىلي سعر  ) المقعد  من  ي   المقعد( 
ق 

 ( 30899) محافظة بابل هي 

 

 توزي    ع نتائج المرشحي   بحسب الدوائر االنتخابية  

 

 الدائرة االنتخابية االوىل  أوال: 

 

ي الدائرة االنتخابية األوىل    -1
ي    40تنافس ق 

من بينها مقاعد مخصصة للدائرة    4مرشحا للفوز ق 

 مقعد واحد للنساء. 

ي جدول رقم    ( 140,483بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية االوىل )   -2
كما مبي   ق 

 (1-1  ) 

ي جدول كما مبي     ( 47692) وبلغ مجموع اصوات الفائزين    -3
   (  2-1رقم ) ق 

ي الدائرة االنتخابية األوىل )  - 4
 (  35120بلغت قيمة المقعد )سعر المقعد( ق 

 



 ( )عدد المرشحي   واصواتهم للدائرة االوىل( 1-1جدول رقم ) 

التحصيل   التوالد   الجنس   اسم النائب  
 الدراسي  

 االصوات  تحالف   حزب  فرد  

 4720   فرد  بكالوريوس 01/02/1966 ذكر ابراهيم حبيب خبط علي العباسي 

 1029   فرد  بكالوريوس 18/06/1990 ذكر ابراهيم هادي عبدهللا حمزه الرسياوي 

 81   فرد  دكتوراه 01/06/1962 ذكر احمد حبيب خبط علي العباسي 

اسعد منعم عبدالكاظم معتوك  
 المسلماوي 

تيار   بكالوريوس 01/09/1968 ذكر
الحكمة  
 الوطني 

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

7770 

 1235    ماجستت   15/07/1970 ذكر باسم محمد حسن علوان الشمري 

ي   الكعب 
ن تحالف   منظمة بدر    بكالوريوس 21/10/1961 ذكر حسن شاكر عوده حسي 

 الفتح 
4853 

ن صالح وهاب جواد تقو   حسني 
 الجبوري 

حزب    دكتوراه 14/12/1978 ذكر
تجمع 
رجال  
 العراق 

تحالف  
العقد 

 الوطني 

1688 

ي   1043   فرد  بكالوريوس 10/01/1977 ذكر حميد حمزه مزهر عطيه الخفاج 

حركة    بكالوريوس 01/07/1968 انت   حنان سعيد محسن علوان الفتالوي 
 إرادة    

ائتالف 
دولة  

 القانون

5356 

ن محمد الجبوري   2027  قادمون   إعدادية  01/07/1973 ذكر حيدر عدنان حسي 

مجيد حمادي  حيدر محمدحبيب
 الخميس 

حركة    دكتوراه 01/09/1969 ذكر
 إمتداد

 16083 

حيدر محمدكاظم خضي  عباس  
ي   المطي 

اشراقة    بكالوريوس 29/04/1975 ذكر
 كانون

 11011 

ن الجبوري  الكتلة    بكالوريوس 09/04/1976 ذكر خالد زكي كاظم حسي 
  الصدرية

 8929 

ي   علي حسن  الخفاج 
ن تجمع   ماجستت   02/11/1973 انت   خلود حسي 

أقتدار  
 وطن 

 333 

 199   فرد  بكالوريوس 23/10/1960 انت   خلود موزان خليل عبدالشيخ المساعد

 66   فرد  بكالوريوس 01/04/1967 ذكر رضا ضايع عبدالرضا جلوب الخماس 

تجمع   بكالوريوس 23/08/1965 ذكر رعد حمزه علوان عبود الجبوري 
الكفاءات  
 والجماهير

 2848 

الحزب    بكالوريوس 31/03/1989 ذكر زيد رياض احمد محمد الحلي 
  المدني

 608 

حركة    بكالوريوس 01/02/1975 انت   زينب اسماعيل عطيه حسن البوبدري 
 إنجاز

 1480 

تيار   بكالوريوس 01/01/1968 ذكر سالم طحمي  علي فرهود الطفيلي 
الحكمة  
 الوطني 

تحالف  
الدولة  قوى 

 الوطنية 

5370 

حركة    دكتوراه 27/12/1977 انت   سكينه كامل حمزه جارهللا الجارهللا 
الوفاء  

 العراقية 

 215 

 2687  قادمون   بكالوريوس 13/04/1980 ذكر سالم عبيد كاظم محمد الرسياوي 

 175  المنقذون  بكالوريوس 01/01/1988 انت   طيبه رحيم غازي عبد الرومي 

عبداالمي  عيىس كاظم معيدي  
ي 
 الحسيبن

 3953   فرد  دبلوم 20/09/1986 ذكر



 

   االوىل( الفائزين واصواتهم للدائرة  )عدد ( 2-1جدول رقم ) 

 االصوات  الدائرة   التحالف الحزب  اسم النائب  

خضت    محمدكاظم  حيدر 
ي  عباس المطت 

اقة كانون   11,012 1  اشر

حنان سعيد محسن علوان  
 الفتالوي

 5356 1 ائتالف دولة القانون  حركة إرادة 

مجيد   محمدحبيب  حيدر 
 حمادي الخميس

 16083 1  حركة إمتداد 

حسن   جواد  اسكندر  ياش 
 وتوت 

 15241 1  كتلة الوفاء والتغيت  

 

 

 

ي عبدالرزاق سعيد السعيد  حزب    إعدادية  29/10/1958 ذكر عالء صي 
الوفاق  

الوطني  
 العراقي  

ائتالف 
 الوطنية 

279 

ن سلطان الكيم   781   فرد  إعدادية  03/04/1970 ذكر علي جواد حسي 

ي علي حسن مهدي كوه   6950   فرد  بكالوريوس 01/07/1965 ذكر الزغيب 

ن كاظم عباس العفاري   3736  قادمون   بكالوريوس 01/05/1966 ذكر علي عبدالحسي 

 1743   فرد  إعدادية  31/03/1969 ذكر علي كريم علي حاوي الجبوري 

ن الذرب تجمع الفاو    بكالوريوس 19/01/1978 ذكر فاضل عباس نايل عبدالحسي 
 زاخو 

 2394 

ي  ي منوخ الخفاج 
ائتالف   بكالوريوس 01/07/1970 ذكر فالح عبدالكريم راضن

النصر /  
تيار 

 وطنيون

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

5910 

تيار العدالة    بكالوريوس 01/07/1968 ذكر قادر بخيت جاسم محمد الحسناوي 
 والنهوض 

ائتالف 
سالمة  

 وطن 

339 

ن محمد  كريمه  عبدالحمزه حسي 
 الساده

حركة    إعدادية  28/07/1963 انت  
بالدي  
  الوطنية

 199 

ي   علي حسن الخفاج 
ن  2486   فرد  بكالوريوس 17/07/1978 ذكر مامون حسي 

ي  الكتلة    بكالوريوس 23/04/1972 انت   مريم جاسم عنون عليوي الزغيب 
  الصدرية

 4939 

ي  ي الخفاج 
ن
تجمع   بكالوريوس 01/01/1978 ذكر مقداد صالح حسن شاف

أقتدار  
 وطن 

 1276 

 3573   فرد  بكالوريوس 06/01/1980 انت   منال وهاب محمدفاضل علي مسلماوي 

ي   2485   فرد  بكالوريوس 01/12/1964 ذكر هادي عباس هاشم حمادي الخفاج 

ن حسون الفتالوي   4390   فرد  بكالوريوس 01/03/1979 ذكر وليد نارص حسي 

كتلة الوفاء    بكالوريوس 13/09/1981 ذكر اسكندر جواد حسن وتوت يارس 
  والتغيير

 15241 



 الدائرة االنتخابية ا لثانية  ثانيا: 

 
ي الدائرة االنتخابية الثانية )   -  1

ي  40تنافس ق 
للدائرة من  مقاعد مخصصة    4( مرشحا للفوز ق 

 بينها مقعد للنساء. 

ي جدول رقم ) 93747بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية الثانية )   -2
- 2(   كما مبي   ق 

1   ) 

ي جدول رقم32112وبلغ مجموع اصوات الفائزين )    -3
 ( 2-2)  ( كما مبي   ق 

ي الدائرة االنتخابية الثانية )  -4
 (23436بغت قيمة المقعد )سعر المقعد( ق 

 

 ( )عدد المرشحي   واصواتهم للدائرة الثانية( 1-2جدول رقم ) 

التحصيل   التوالد   الجنس  اسم النائب 
 الدراسي 

  االصوات تحالف   حزب  فرد  

تجمع   بكالوريوس 03/09/1965 ذكر احمد خليل عالوي جواد الربيعي 
صوت  

 الجماهير

 406 

احمد عدنان شهيد جابر  
 الغريباوي 

تحالف   تنوع  بكالوريوس 18/04/1981 ذكر
النهج 

 الوطني 

1295 

ي 
حزب    بكالوريوس 05/05/1984 ذكر احمد فواز مطلك ظاهر وطيفن

الدعوة  
 االسالمية  

ائتالف 
دولة  

 القانون

7683 

وش حسن علي  
اسماعيل حير
ي   الخفاج 

حركة    إعدادية  01/01/1966 ذكر
- النور

االنتفاضه  
 والتغيير 

 242 

ن عليوي العبيدي   1025   فرد  إعدادية  04/07/1976 ذكر اكرم جواد حسي 

 1881   فرد  ماجستت   19/02/1967 انت   امل علي سلومي نارص   

 6595   فرد  بكالوريوس 18/01/1977 ذكر امي  كامل محمد حمود المعموري 

 119  المنقذون  بكالوريوس 29/05/1977 انت   انتصار محمد زغي  علوان الرماجي 

ي 
تجمع   بكالوريوس 29/06/1991 انت   انتظار احمد بحر عبيد السلطانن

 العزم
تحالف  
 تصميم

477 

 2108   فرد  بكالوريوس 20/10/1973 انت   بان مهدي كاظم جواد الزبيدي 

ي  الكتلة    بكالوريوس 03/01/1986 انت   تغريد كاظم كريم حمزه الحرن 
  الصدرية

 2948 

 2461  قادمون   بكالوريوس 16/07/1975 ذكر ثائر وحيد فالح كضيب الجبوري 

 2579   فرد  إعدادية  03/05/1971 ذكر حبيب حسن عزيز مبارك النافعي 

ن   حبيب هاشم عبدعلي حسي 
 الدليمي 

حركة    ماجستت   11/01/1974 ذكر
 الصادقون 

تحالف  
 الفتح 

5199 

ن عبدالرضا جواد عبود   حسي 
 الهلوج 

ائتالف   بكالوريوس 03/02/1970 ذكر
النصر /  

تيار 
 وطنيون

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

4687 

ن فليح خليل ابراهيم   حسي 
 العماري 

 1184   فرد  بكالوريوس 01/07/1969 ذكر



ي  حمزه تجمع   بكالوريوس 04/07/1969 ذكر عبيد موس عمران الخفاج 
الكفاءات  
 والجماهير

 2704 

 2816    بكالوريوس 01/07/1967 ذكر حيدر جابر عباس عبد الدليمي 

حيدر موس عبدالكاظم بريسم  
 غيدان

حزب    بكالوريوس 24/09/1983 ذكر
 الثقة  

ائتالف 
 قادرون 

124 

خالده حسن ذياب مرزوك  
 المرشدي 

 640   فرد  إعدادية  23/12/1961 انت  

دعاء محمد عباس عبدمحسن 
 التميمي 

منظمة    بكالوريوس 19/03/1992 انت  
 بدر 

تحالف  
 الفتح 

415 

 236   فرد  إعدادية  09/09/1987 ذكر رائد حسن حمزه علي العماري 

رسل احمد مرزوك عبدهللا  
 الجبوري 

تجمع   دبلوم 14/01/1993 انت  
عراق  

 المستقبل  

تحالف  
 تصميم

1245 

المؤتمر    دبلوم 11/07/1969 انت   زينب فاضل تايه عبدان  العواد
الوطني  
 العراقي 

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

743 

ن   سلوان ظافر عبدهللا حسي 
 جواداغا

الحزب    بكالوريوس 28/08/1980 ذكر
الشيوعي  

 العراقي 

التحالف  
المدني 

  الديمقراطي 

47 

شيماء قحطان ديكان درويش  
 الدليمي 

 254  قادمون   بكالوريوس 19/10/1984 انت  

صادق مدلول حمد جاسم  
 البوجاسم 

تيار   بكالوريوس 24/06/1978 ذكر
الحكمة  
 الوطني 

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

6493 

عامر عبدالرزاق حسن خضي   
 الرهيمي 

حركة    بكالوريوس 03/06/1979 ذكر
انتفاضيون 

مجلس  /
 االمناء 

تحالف  
اآلمال  
 الوطني 

660 

عيدان خضن خلخال رسوان  
ي 
 الوطيفن

حركة    بكالوريوس 27/08/1980 ذكر
الوفاء  

 العراقية 

 2372 

ي  حركة    دبلوم 06/10/1982 انت   غزوه محمد هادي علوان الخفاج 
 عطاء 

تحالف  
العقد 

 الوطني 

1796 

 645   فرد  إعدادية  27/02/1976 ذكر دهيم لوبه غيث رعد محسن 

حركة    ماجستت   03/05/1977 ذكر فؤاد سالم عزيز محمد النافعي 
وعي  

  الوطنية

 234 

قاسم حامد عبدهللا محمد  
 العماري 

 1424   فرد  بكالوريوس 01/01/1970 ذكر

محمود رحمن هاتف صفر  
 مرشدي 

 3218   فرد  بكالوريوس 01/01/1972 ذكر

مصطفن خليل نصيف جاسم  
 الكرعاوي 

اشراقة    بكالوريوس 01/01/1987 ذكر
 كانون

 7222 

ن مانع حمادي بجري  الحزب    بكالوريوس 01/07/1966 ذكر منصور حسي 
  المدني

 1313 

ي   سلطان االعرج 
ن الكتلة    بكالوريوس 24/01/1978 ذكر ميثم علي حسي 

  الصدرية
 5638 

ي مناع الكريطي 
حركة    بكالوريوس 04/08/1972 انت   نداء حسن ماضن

 إمتداد
 10612 



وجدي عبدالرزاق كريم محمد  
 رمضان

تجمع   دبلوم 10/02/1966 ذكر
أقتدار  
 وطن 

 1516 

تجمع   ماجستت   27/01/1979 انت   وفاء عبدعلي مهدي جوير العامري 
العراق  
 الجديد

 491 

 

 

 

 ( )عدد الفائزين واصواتهم للدائرة الثانية( 2-2جدول رقم ) 

  االصوات الدائرة   التحالف الحزب  اسم النائب  
نصيف   خليل  مصطف  

 جاسم الكرعاوي
اقة كانون   7222 2  اشر

ظاهر   مطلك  فواز  احمد 
ي 
 وطيف 

الدعوة   حزب 
 االسالمية  

 7683 2 ائتالف دولة القانون 

حمود   محمد  كامل  امت  
 المعموري

  2 6595 

مناع   ي 
ماض  حسن  نداء 

 الكريطي 
امتداد حركة    2 10612 



 الدائرة االنتخابية الثالثة    ثالثا: 

 
ي الدائرة االنتخابية  - 1

ي  ( مرشحا 37الثالثة ) تنافس ق 
 مقاعد مخصصة للدائرة.  4للفوز ق 

ي جدول رقم     ( 134472) بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية الثالثة    -2
كما مبي   ق 

 (3-1  )    

ي جدول رقم )   ( 47682) وبلغ مجموع اصوات الفائزين    -3
 ( 2-3كما مبي   ق 

ي الدائرة االنتخابية الثالثة  -4
 (  33618) وبلغت قيمة المقعد ق 

 
 ) عدد المرشحي   واصواتهم للدائرة الثالثة (     ( 1-3جدول رقم ) 

 
التحصيل   التوالد   الجنس   اسم النائب  

 الدراسي  
  االصوات تحالف     حزب فرد 

 896   فرد  ماجستت   15/01/1968 انت   ابتهال منشد نايف جريان الجريان 

ي 
 99   تيار الكلمة  ماجستت   21/07/1987 ذكر احمد عامر كاظم كنفذ السلطانن

ي 
 31   فرد  إعدادية  01/07/1971 ذكر احمد عبدهللا كاظم علي السلطانن

ي 
 49  المنقذون   إعدادية  04/06/1971 ذكر احمد فؤاد كاظم مهدي البيانر

اسماعيل سعدون مجبل هندي  
ي 
 السلطانن

تجمع أقتدار    دبلوم 19/10/1969 ذكر
 وطن 

 2346 

ي   االء عبدالستار 
جبار حسانن

 الخزعلي 
ائتالف   دبلوم 01/04/1993 انت  

النصر /  
تيار 

 وطنيون

تحالف  
قوى  

الدولة  
 الوطنية 

55 

ثائر عبدالكاظم مخيف كتاب  
 الجبوري 

حركة    بكالوريوس 18/11/1958 ذكر
البشائر 
 الشبابية

ائتالف 
دولة  

 القانون

13156 

ي   الجنان 
ن تيار الحكمة    إعدادية  05/12/1976 ذكر حسن فدعم عسل حسي 

 الوطني 
تحالف  

قوى  
الدولة  
 الوطنية 

6511 

ن عبدالخضن شاهر ساجت   حسي 
ي   البعيج 

ائتالف   دبلوم 01/01/1990 ذكر
النصر /  

تيار 
 وطنيون

تحالف  
قوى  

الدولة  
 الوطنية 

3079 

 علي جاسم عبيس  
ن حسي 

 الكرعاوي 
حركة    بكالوريوس 01/01/1965 ذكر

 حقوق 
 1489 

 علي حسن رضا السعيدي 
ن  14699   فرد  بكالوريوس 02/05/1968 ذكر حسي 

 علي عبدالرضا حبيب  
ن حسي 
 الرماجي 

 3947  قادمون   إعدادية  26/03/1986 ذكر

ن كاظم عوده حمزه حمزه   2133   فرد  بكالوريوس 14/05/1979 ذكر حسي 

ن ومي  عبيد حسون   حسي 
 المساعدي 

تجمع الفاو    بكالوريوس 09/10/1985 ذكر
 زاخو 

 2997 

حيدر عجاج عبطان حسون  
ي 
 السلطانن

 2495   فرد  إعدادية  01/07/1978 ذكر

 6325   فرد  بكالوريوس 20/03/1975 انت   دنيا عبدالجبار علي جي  الشمري 

ي 
ن
ف اشراقة    ماجستت   01/07/1972 ذكر ربيع جبي  شالكه نهابه الرسر

 كانون
 3094 



ي رجاء مهدي محمد جي  
ر
حزب دعاة    دبلوم 01/06/1958 انت   االزرف

- االسالم
تنظيم 
 العراق 

ائتالف 
العمق  
 الوطني 

328 

تجمع   بكالوريوس 14/01/1987 انت   سمره ستار كزار حسان الجرياوي 
العدالة  
 والوحدة 

تحالف  
 تصميم

335 

سها باسم عبداالمي  كاظم  
 الزبيدي 

الكتلة    بكالوريوس 17/07/1991 انت  
  الصدرية

 9173 

ن   سهيله عباس حمزه حسي 
 الكاسمي 

 849  حركة إنجاز   بكالوريوس 01/07/1962 انت  

صالح عبدالمهدي كاظم عباس  
 المنصوري 

 60   فرد  دكتوراه 16/06/1966 ذكر

ن رشيد بريسم   صباح حسي 
 العيساوي 

 10339   فرد  بكالوريوس 01/07/1972 ذكر

ي عادل لفته كاظم خضي  
يفن  780   فرد  بكالوريوس 19/06/1969 ذكر الرسر

ي حمود مكوطر العويدي 
ن
حركة    بكالوريوس 30/04/1991 ذكر عالء غبان

 إمتداد
 4196 

تحالف   تنوع  بكالوريوس 01/02/1970 ذكر علي اهالل امطي  مسي  الجرياوي 
النهج 

 الوطني 

4098 

 10654   فرد  بكالوريوس 01/12/1973 ذكر علي تركي جسوم علي المنصوري 

عمار عبدهللا عويز حمود  
 الجبوري 

 3835   فرد  إعدادية  31/07/1989 ذكر

كرم موس عبيد محيسن  
 البوجاسم 

 272   فرد  إعدادية  27/02/1972 انت  

ي  حركة    بكالوريوس 13/09/1984 انت   لم يعرب محمد عناد الحرن 
 الصادقون 

تحالف  
 الفتح 

76 

حركة    بكالوريوس 01/06/1972 ذكر محمد كامل كاظم جواد العويىسي 
العراق  
 الوطنية 

 4109 

مصطفن غافل حسون شالوك  
 البوعيىس 

حركة نازل    بكالوريوس 01/01/1988 ذكر
أخذ حقي  

  الديمقراطية

 1660 

ن مدور عباس   منصور حسي 
ي   البعيج 

تجمع السند    بكالوريوس 15/03/1969 ذكر
 الوطني 

تحالف  
 الفتح 

10431 

ي عويىسي 
تجمع   بكالوريوس 01/07/1956 ذكر مهدي عاكول حسن ثويبن

الكفاءات  
 والجماهير

 2675 

نعمان طراد محمد مراد  
 المنصوري 

تيار    بكالوريوس 01/07/1954 ذكر
 الفراتين 

 215 

نعمه زغي  عبيس كاظم  
ي 
 الخشخىسر

حركة    ماجستت   01/07/1961 ذكر
الوفاء  

 العراقية 

 3079 

حزب    دكتوراه 02/10/1974 انت   هديل ثامر محسن ثامر الخزاعي 
 الداعي

 37 

وسام اصالن سعود مشهد 
 الجبوري 

 7231   فرد  بكالوريوس 17/03/1974 ذكر

وفاء شاكر عبدالكريم محمد  
 البوسعي  

 631   حركة كفى  دكتوراه 10/04/1968 انت  

 

 



  الثالثة( للدائرة  الفائزين واصواتهم )عدد ( 2-3جدول رقم ) 

  االصوات الدائرة   التحالف الحزب  اسم النائب  
مخيف   عبد الكاظمثائر 

 كتاب الجبوري 
حركة البشائر  
 الشبابية 

 13156 3 ائتالف دولة القانون 

سها باسم عبداالمت  كاظم  
 الزبيدي 

 9173 3  الكتلة الصدرية 

 علي حسن رضا  
حسي  

 السعيدي 
 14699 3  فرد 

علي تركي جسوم علي 
 المنصوري

 10654 3  فرد 

 

 

 

 الدائرة االنتخابية الرابعة   رابعا: 

 

ي الدائرة االنتخابية الرابعة )  - 1
ي 37تنافس ق 

 مخصصة للدائرة.  مقاعد  5( مرشحا للفوز ق 

ي جدول رقم 156592) بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية الرابعة    -  2
(   كما مبي   ق 

 (4-1    ) 

ي جدول رقم ) 62096وبلغ مجموع اصوات الفائزين )  - 3
  ( 2-4( كما مبي   ق 

ي الدائرة االنتخابية الرابعة  - 4
ي ق   (  31318) بلغت قيمة المقعد االنتخاب 

 

   الرابعة( المرشحي   واصواتهم للدائرة  ( )عدد 1-4) رقم جدول 
 

التحصيل   التوالد   الجنس   اسم النائب  
 الدراسي  

  االصوات   تحالف     حزب   فرد  

ن كاظم فاضل المعموري   2762  قادمون   إعدادية  01/05/1976 ذكر احمد امي 

احمد عبدالجليل مطلك عساف  
 المسعودي 

 741  واثقون  بكالوريوس 28/01/1983 ذكر

ن  ن الحسي  حركة    بكالوريوس 10/07/1968 ذكر اكرم جواد علي حسي 
 إمتداد

 8447 

ي 
حركة    بكالوريوس 20/01/1973 ذكر ثامر ذيبان حسون عبود الحمدانن

 الصادقون 
تحالف  

 الفتح 
11461 

ن   ثامر عبدالحمزه محمد حسي 
ي 
 العلوانن

 2401   فرد  دكتوراه 01/07/1967 ذكر

ي  ي الجنان 
للعراق     دكتوراه 01/01/1968 ذكر جبار خلف محمد كريبن

 متحدون
 1378 

ي   1299  التصدي   بكالوريوس 01/01/1979 ذكر حسن هادي فخري كاظم الجنان 

 1840  المنقذون   بكالوريوس 04/01/1984 ذكر حكيم زيد سوادي عجرش نجيدي 

ي   1749   فرد  بكالوريوس 01/07/1968 ذكر حميد فالح خلخال ظاهر البعيج 



 203  قادمون   إعدادية  09/07/1976 ذكر حيدر كاظم حمزه خضي  العويص 

رحيم جاسم محمد عسكر  
 الجبوري 

الحزب    بكالوريوس 02/03/1964 ذكر
الشيوعي  

 العراقي 

التحالف  
المدني 

  الديمقراطي 

74 

الحزب    بكالوريوس 01/07/1955 ذكر رشيد عداي كرو حمزه العزاوي 
االسالمي  

 العراقي 

تحالف  
العقد 

 الوطني 

9123 

ي عبدالكريم نض  
رفالء راضن
ي 
 الجحيىسر

تيار   بكالوريوس 10/09/1973 انت  
الحكمة  
 الوطني 

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

5579 

رواسي عدنان حميد رشيد  
 المرسهد 

اشراقة    ماجستت   24/05/1976 انت  
 كانون

 831 

دعاة   دكتوراه 02/04/1968 ذكر زهي  حمد عبيد عبدهللا المحمدي 
العراق  

لدعم 
 الدولة  

ائتالف 
 الوطنية 

551 

سعد دواي بربيد مشعل  
 الحركوضي 

 6417   فرد  بكالوريوس 20/09/1978 ذكر

الكتلة    بكالوريوس 05/02/1976 ذكر كاظم عبود الشمري سالم هادي  
  الصدرية

 18125 

حركة    إعدادية  01/07/1974 ذكر صباح كاظم شنيت خشان العجيلي 
 حقوق 

 4075 

ي 
يفن  8404   فرد  بكالوريوس 01/09/1963 ذكر صفاء احمد رزين صالح الرسر

ن اليساري  حزب    بكالوريوس 21/02/1961 ذكر طالب خليل راهي حسي 
الدعوة  

 االسالمية  

ائتالف 
دولة  

 القانون

9402 

عباس كامل مهدي حمزه  
ي 
 الجحيىسر

ائتالف   بكالوريوس 07/07/1984 ذكر
النصر /  

تيار 
 وطنيون

تحالف  
قوى الدولة  

 الوطنية 

2285 

ي الدليمي  حركة    بكالوريوس 15/06/1973 ذكر عدنان فيحان موس رسر
 الصادقون 

تحالف  
 الفتح 

11084 

 2146   فرد  بكالوريوس 15/04/1992 ذكر عالء حسن عبيد مصحب الفاضلي 

 2216   فرد  دكتوراه 13/04/1966 ذكر علي كاظم حمزه دعداع الجبوري 

ي  حزب    بكالوريوس 24/03/1981 ذكر عمر خضي  عباس كسار الجنان 
التجمع 

الجمهوري  
 العراقي 

 670 

 العجيلي 
ن ن عكال حسي  حزب    إعدادية  29/02/1972 ذكر فائق حسي 

العمال  
 العراقي  

تحالف  
 تصميم

2037 

ي 
حزب    إعدادية  15/04/1967 ذكر ماجد خلف مطر عواد العلوانن

التجمع 
الجمهوري  

 العراقي 

 450 

ي  حزب    بكالوريوس 01/03/1970 ذكر ماجد عباس علوان جياد الجنان 
 النخبة

 1754 

الحزب    بكالوريوس 01/08/1976 ذكر جدي منصور العجيلي   مبدر ثجيل
  المدني

 560 

حركة    بكالوريوس 04/06/1974 ذكر محمد كامل مزعل نجم المسعودي 
الوفاء  

 العراقية 

 791 



ي  تحالف تقدم   حزب تقدم  بكالوريوس 03/01/1963 انت   مها فاضل كاظم خضي  الجنان 
الوطني  

تقدم/  

10560 

ي مهند نجم  ن حركة    بكالوريوس 02/05/1976 ذكر عبيد نارص العين
 إنجاز

 7314 

مؤيد عبدالكريم مخيف كاظم  
ي 
ن
 الجروان

 124   فرد  بكالوريوس 14/08/1973 ذكر

الكتلة    ماجستت   26/11/1985 انت   ميالد شهيد كاظم علوان الزبيدي 
  الصدرية

 9837 

ي   703  التصدي   بكالوريوس 26/08/1986 ذكر نبيل عبدهللا سلمان جي  الشجي 

نضال كاظم سعيدان دليمي  
 العجيلي 

 373  قادمون   بكالوريوس 01/03/1974 انت  

وفاء غازي عبدالمحسن محمد  
ي   الجنان 

حزب    بكالوريوس 15/03/1973 انت  
االتفاق  
الوطني  
  العراقي

 722 

ي 
 10866   فرد  إعدادية  01/01/1976 ذكر يارس هاشم علي عباس الحسيبن

 

  الرابعة( للدائرة  الفائزين واصواتهم ( )عدد 2-4) جدول رقم 

 

  االصوات الدائرة   التحالف  الحزب  اسم النائب  

سالم هادي كاظم عبود  
 الشمري 

 18125 4  الكتلة الصدرية

ثامر ذيبان حسون عبود  
ي 
 الحمداب 

 11461 4 تحالف الفتح حركة الصادقون

ي   عدنان فيحان موىس شر
 الدليمي 

 11084 4 تحالف الفتح حركة الصادقون

مها فاضل كاظم خضت   
ي   الجناب 

ي   حزب تقدم 
تحالف تقدم الوطت 

 تقدم/ 
4 10560 

ياش هاشم علي عباس  
ي 
 الحسيت 

  4 10866 

 

 األصوات االنتخابية للمرشحي   بحسب الدوائر  خامسا:  

 

ي تحصل بمن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات    ةافرزت النتائج المعلن
ان عدد األصوات الت 

ي الدوائر االنتخابية كانت متفاوتة بحسب نسبة المشاركة لكل دائرة انتخابية 
عليها المرشحون ق 

ي عدد أصوات المرشحي   اذ بلغت ) 
(  156592وتبي   ان الدائرة االنتخابية الرابعة كانت األعل ق 

 صوتا. 

: اما الدوا ي
 ئر االنتخابية األخرى فجاءت نتائجها عل النحو االب 

 

 



ي الدوائر االنتخابية 
 جدول يبي   عدد األصوات للمرشحي   وقيمة المقعد ق 

المرشحي     عدد اصوات المرشحي     االنتخابية   الدائرة عدد 
 الفائزين  

 سعر المقعد  

 31318 5 156592 الرابعة 

 35120 4 140483 االوىل 

 33618 4 134472 ثالثة 

 23436 4 93747 الثانية 

 

 

 

 أصوات الفائزين بحسب الدوائر  سادسا: 

عليها   تحصل  ي 
الت  األصوات  ي 

ق  االنتخابية  الدوائر  المشاركة تفاوتت  نسبة  بحسب  الفائزون 

ي الدائرة الرابعة اذ بلغت  
ي كل دائرة وقد تبي   لفريق المرصد ان اعل األصوات كانت ق 

للناخبي   ق 

 صوتا.  62096

 

: اما الدوائر االنتخابية األخرى فكانت اصواتها عل النحو  ي
  االب 

 

 عدد الفائزين    عدد اصوات الفائزين    االنتخابية   الدائرة

 5 62096 الرابعة  

 4 47692 اوىل 

 4 47682 ثالثة  

 4 32112 ثانية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بعد ان افردنا الجداول الخاصة بالدوائر االنتخابية وعدد أصوات المرشحي   والفائزين لكل دائرة  

ي محافظة بابل مع المعلومات الكاملة عن كل فائز 
 نضع الجدول اإلجماىلي للفائزين ق 

 

ي  سابعا: 
 اعل األصوات  المحافظة بحسبجدول اجماىلي بالمرشحي   الفائزين ق 

 

 

شيح  ا  اسم النائب   التحصيل   التولد   التحالف   لت 
 الدراىسي 

الدائرة 
 االنتخابية  

 االصوات 

سالم هادي كاظم عبود  
 الشمري 

 18125 4 بكالوريوس 05/02/1976  الكتلة الصدرية 

حيدر محمد حبيب مجيد  
 حمادي الخميس 

 16083 1 دكتوراه 01/09/1969  حركة امتداد 

ياش اسكندر جواد حسن  
 وتوت 

والتغيت  كتلة الوفاء   15241 1 بكالوريوس 13/09/1981  

 علي حسن رضا  
حسي  

 السعيدي 
 14699 3 بكالوريوس 02/05/1968  فردي 

ثائر عبد الكاظم مخيف  
 كتاب الجبوري 

لبشائر  حركة  ا 
 الشبابية 

ائتالف دولة  
 القانون 

 13156 3 بكالوريوس 18/11/1958

ثامر ذيبان حسون عبود 
ي 
 الحمداب 

 11461 4 بكالوريوس 20/01/1973 تحالف الفتح  الصادقون حركة 

ي   عدنان فيحان موىس شر
 الدليمي 

ن حركة الصادقو   11084 4 بكالوريوس 15/06/1973 تحالف الفتح  

حيدر محمدكاظم خضت   
ي   عباس المطت 

اقة كانون   11,012 1 بكالوريوس 29/04/1975  اشر

ياش هاشم علي عباس  
ي 
 الحسيت 

 10866 4 إعدادية  01/01/1976  فردي 

علي تركي جسوم علي  
 المنصوري 

 10654 3 بكالوريوس 01/12/1973  فردي 

ي مناع  
نداء حسن ماض 
 الكريطي 

امتداد حركة   10612 2 بكالوريوس 04/08/1972  

مها فاضل كاظم خضت   
ي   الجناب 

تحالف تقدم   حزب تقدم
ي /تقدم

 الوطت 
 10560 4 بكالوريوس 03/01/1963

سها باسم عبدا المت  كاظم  
 الزبيدي 

 9173 3 بكالوريوس 17/07/1991  الكتلة الصدرية 

احمد فواز مطلك ظاهر  
ي 
 وطيف 

حزب الدعوة  
 االسالمية 

ائتالف دولة  
 القانون 

 7683 2 بكالوريوس 05/05/1984

مصطف  خليل نصيف  
 جاسم الكرعاوي 

اقة كانون   7222 2 بكالوريوس 01/01/1987  اشر

امت  كامل محمد حمود  
 المعموري 

 6595 2 بكالوريوس 18/01/1977  فردي 

حنان سعيد محسن علوان  
 الفتالوي 

ائتالف دولة   حركة إرادة
 القانون 

 5356 1 بكالوريوس 01/07/1968



ي الجدول ق
ي تحصلوا عليها كما مبي   ق 

سم فريق المرصد النتائج بحسب الجنس واالصوات الت 

   ادناه: 

 

 جدول يبي   اعل األصوات بحسب الرجالثامنا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيح   اسم النائب  التحصيل   التولد التحالف  الت 
 الدراىسي 

الدائرة 
 االنتخابية 

 االصوات

سالم هادي كاظم عبود  
 الشمري 

الصدرية الكتلة   18125 4 بكالوريوس 05/02/1976  

حيدر محمد حبيب مجيد  
 حمادي الخميس 

امتداد حركة   16083 1 دكتوراه 01/09/1969  

ياش اسكندر جواد حسن  
 وتوت 

 15241 1 بكالوريوس 13/09/1981  كتلة الوفاء والتغيت  

 علي حسن رضا  
حسي  

 السعيدي 
 14699 3 بكالوريوس 02/05/1968  فردي 

ثائر عبد الكاظم مخيف  
 كتاب الجبوري 

ائتالف   حركة البشائر الشبابية 
دولة  
 القانون 

 13156 3 بكالوريوس 18/11/1958

ثامر ذيبان حسون عبود 
ي 
 الحمداب 

تحالف   حركة الصادقون 
 الفتح

 11461 4 بكالوريوس 20/01/1973

ي   عدنان فيحان موىس شر
 الدليمي 

تحالف   حركة الصادقون 
 الفتح

 11084 4 بكالوريوس 15/06/1973

حيدر محمد كاظم خضت   
ي   عباس المطت 

اقة كانون   11,012 1 بكالوريوس 29/04/1975  اشر

ياش هاشم علي عباس  
ي 
 الحسيت 

 10866 4 إعدادية  01/01/1976  فردي 

علي تركي جسوم علي  
 المنصوري 

 10654 3 بكالوريوس 01/12/1973  فردي 

احمد فواز مطلك ظاهر  
ي 
 وطيف 

ائتالف   حزب الدعوة االسالمية 
دولة  
 القانون 

 7683 2 بكالوريوس 05/05/1984

مصطف  خليل نصيف  
 جاسم الكرعاوي 

اقة كانون   7222 2 بكالوريوس 01/01/1987  اشر

امت  كامل محمد حمود  
 المعموري 

 6595 2 بكالوريوس 18/01/1977  فردي 



 

 النساء جدول يبي   اعل األصوات بحسب : تاسعا 

 

 

ي 
شيح الفردي وعدد المقاعد الت  النتائج االجمالية للمرشحي   بحسب األحزاب والتحالفات والت 

 تحصلوا عليها مع قيمة المقعد.  

شيح الفردي   ا: التحالف والحزب والت   عاشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحصيل   التولد التحالف  الحزب  اسم النائب 
 الدراىسي 

الدائرة 
 االنتخابية 

 االصوات

مناع   ي 
ماض  حسن  نداء 

 الكريطي 
امتداد حركة   10612 2 بكالوريوس 04/08/1972  

خضت    كاظم  فاضل  مها 
ي   الجناب 

تقدم   حزب تقدم تحالف 
ي /تقدم

 الوطت 
 10560 4 بكالوريوس 03/01/1963

كاظم   عبداالمت   باسم  سها 
 الزبيدي 

 9173 3 بكالوريوس 17/07/1991   الكتلة الصدرية

علوان   محسن  سعيد  حنان 
 الفتالوي 

دولة   حركة إرادة     ائتالف 
 القانون 

 5356 1 بكالوريوس 01/07/1968

 سعر المقعد   عدد المقاعد  عدد االصوات  الترشيح الفردي \الحزب  \التحالف 
 29794 2 59589 الكتلة الصدرية 

 19669 2 39338 حركة امتداد 

 15241 1 15241 كتلة الوفاء والتغيير

 11865 3 35597 ائتالف دولة القانون 

 21761 2 43522 تحالف الفتح

 11079 2 22159 اشراقة كانون

 38289 4 153158 فرد 

 10560 1 10560 تقدم  \تحالف تقدم الوطني 



 

 :  أعضاء مجلس النواب الممثلي   لمحافظة بابل بحسب اللجان  توزي    ع حادي عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان   التحالف الحزب  اسم النائب  
 الزراعة والمياه واالهوار    الكتلة الصدرية  سالم هادي كاظم عبود الشمري 

حيدر محمد حبيب مجيد حمادي  
 الخميس 

 العالقات الخارجية    حركة امتداد 

 االمن والدفاع    كتلة الوفاء والتغيت   ياش اسكندر جواد حسن وتوت 

 علي حسن رضا السعيدي 
 االستثمار    فردي  حسي  

كتاب   مخيف  الكاظم  عبد  ثائر 
 الجبوري 

 الزراعة والمياه واالهوار ائتالف دولة القانون  حركة البشائر الشبابية 

ي 
 المالية   تحالف الفتح  حركة الصادقون  ثامر ذيبان حسون عبود الحمداب 

ي الدليمي   االقتصاد والصناعة والتجارة  تحالف الفتح  حركة الصادقون  عدنان فيحان موىس شر

محمد  عباس   حيدر  خضت   كاظم 
ي   المطت 

اقة كانون   التعليم العاىلي والبحث العلمي    اشر

ي 
 االقتصاد والصناعة والتجارة   فردي  ياش هاشم علي عباس الحسيت 

اهة   فردي  علي تركي جسوم علي المنصوري   الت  

ي مناع الكريطي 
بية   حركة إمتداد  نداء حسن ماض   الت 

ي  ي   حزب تقدم مها فاضل كاظم خضت  الجناب 
الوطت  تقدم  تحالف 

 تقدم/ 
  الخدمات واالعمار

كاظم   المت   عبدا  باسم  سها 
 الزبيدي 

ي   الكتلة الصدرية  اتيح    التخطيط االست 

ي 
االسالمية حزب الدعوة  احمد فواز مطلك ظاهر وطيف   القانونية   ائتالف دولة القانون  

جاسم   نصيف  خليل  مصطف  
 الكرعاوي 

اقة كانون   المالية   اشر

ي   فردي  امت  كامل محمد حمود المعموري 
العمل ومنظمات المجتمع المدب 

  

علوان  محسن  سعيد  حنان 
 الفتالوي 

اهة  ائتالف دولة القانون  حركة إرادة   الت  



 

 المالحق 

 مناطق الدوائر االنتخابية   ( توزي    ع1ملحق رقم ) 

العيفار    -نادر   1 ايوب    -قرية  ي  النت  حي -مقام 
النسيج    -  الجمعيةحي    -االسكان   حي   -حي 
 ة اإلبراهيمي   –هور الشوك    -الشاوي    -الحسي   

شت     - راغب    -حي    -  40شارع    -مصطف  
  الكرامة   -االوىل    الكرامة   القاضية  -التعيس  

ي غرق االوسط    -  انيةالث ي   -اب 
قرية النضال عوق 

ي    -
العسكري    -  سالةبت   -الطهمازيه    -الحي 

ي طريق حله نجف    -المحاربي    
المجمع السكت 

االمام زيد    -ام نعجه    -الكفل الحي العسكري    -
الجزرة   -الدوله    -العلقمي    -  القصبةابن علي  

ي غرق قرب   -قرية السبعه    - حي الحسي      - اب 
العوامر   -المالح  -الرغيله  -ادريس مرقد سيد 

  -الرارنجيه    -الجازريه    - قرية الحمام االوىل    -
عبدهللا زيد ابن   -ابراهيم الخليل    -الحماديات  

حسي     -البو شيه    -الحكانيه    -الجدوع    -علي  
ي مسلم    -قرية طفيل    -الرصافي      –ال علي  

بت 
 النعيميه  –

المحاربي     2 الشهداء    -حي  م    -حي  حي    -محت  
االساتذة    - الضباط   الطيارة    -حي  حي   - حي 
الجزائر    -البو عجاج    -البكرىلي    -مرانه    - حي 

السيد    -السياحي   حويش    - كريطعه    -قرية 
  - برنون    -النيل    -قرية كويخات    -قرية فنهرة  
االخاء    -الفنديه   طيف    -قرية  ريس    -البو 
 25شاخه    -الحسينيه    -ه  الصياحي  -االشكح  

اث    - البور    -   -تموز    17حي    -الثوره    -حي الت 
يزه  -عنانه    –سنجر    -النخيله   ورديه خارج    -الت  

حمت     -الخشويه    -ثيله    - حي   -البو 
حي   - الطينيه    - االكرمي      -المهندسي    
 المعلمي   

اكيه  3 ي  -الشوملي الت 
ق   - طريمش  -خيكان الشر

االكرع    -  العويديي    الدور    - قرية    - منطقة 
يه    –الراشديه    -زبار    -الجواديه   سوق   -الخرص 
العينات   -القاسم    -االبراهيميه    -دوهان  
ة   المصطف     -البصت  حي  حي   -الهاشميه 
القديمه    -الزهراء   سعت     -القصبه    - البو 



قرية   -قرية الدىلي    -القاسم قرب محطة الوقود  
ابو    -نبعون  قرية ال شاوش ال    -ال مخيف  

  –كوام السيد اسماعيل    -الجربوعيه    -طرفه  
الحي العسكري    -الحمزة حي البلديه    -السلط  

حي الحسي     -الغزاىلي    -العوادل    -الخميسيه    -
الطليعه قرية الوسامه    - البو درباش    -الباشيه    -
ال   -قرية السادة الخناشنه    -قرية ال مطر    -

دوهان  قرية    -االبراهميه    -عصيب    –جوذر  
 - حي الزهراء    -قرية ال حميو قرية الغياضيه  

مكصد   حي  الدجاج    -المدحتية   - سوق 
مانه    - قرية البو حمد   -الحصي      -الجمعيه   بت 

القصبة القديمه    -قرية مشيمش    -المزيديه    -
 حي االما  -

الحسينيه   4 مجمع حطي      -االسكندرية شارع 
ي حي العسكري  

البو    -حي المصطف     -السكت 
ي    -الجفجافه    –سي القادرية  شم

المعهد التقت 
 – المنصوري    -حي تونس    -البدعه    -مسيب  
الميثاق    -الغراويه   حي  النرص    -السدة   -حي 
كه   القديمه    -الت  حي   -القصبه  المسيب 

محلة الجمهوريه   - محلة الشيوخ    -المعلمي    
يزة    -الحي الصناعي    -  - قرية اوالد مسلم    -الت  

  -المحاويل    -هور حسي    قرية    -البو حمدان  
البو   -الخاتونيه    -الطريق العام    -حي الزهراء  

وع    -خنفاره    –العوره    -ابو زديرة    -علوان   المشر
تقطع    -الرساله    -الحي العسكري    -حي العمال  
العكت  حي الوحدة جانبيه    -الخرنابه    -الصويرة  
ي    -الحيدري     - القريه العرصيه    -قريه الحمت 

الشه حي  االنتصار    -داء  الحصوة  حي    -حي 
السدة العلكايه   -االسكان    –مويلحه    -االنوار  

منطقة    -حي البكر قرية النارصيه    -المهناويه    -
المسيب    -المعيد    –الزويه   ناحية    -حامية 

الحي   -طريق الجرف السياحي    -جرف النرص  
قرية     -الحجت     –العسكري   االمام  ناحية 
السادة    -الصباغيه   هور    - العبارة    -قرية 
جبله    -الشهوانيه   قرية   -المرجانيه    - طريق 

  -المحاويل حي الجمهوري    -عمران ال زنبور  
 - الشيشيه    -البدع    -قرب معسكر المحاويل  

مصطف    الرشايد    -البو  وع   - زبيدي    -المشر
الباقر    -الصمود   شاخه    -مدينة   -   7الهالىلي 

 عجرش   –قرية الرشايد 



 


