
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 كربالء محافظة في المحلي المرصد لفريق األول التقرير  

 للمحافظة الممثلين النواب مجلس أعضاء عمل بدايات عن
 

 



 لمقدمةا 

 

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

 . 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 العلي
 لالنتخابات. ا المستقلة  والنتائج النهائية الت 

ي المحافظة   المحلي بياناتافرد فريق المرصد  
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   المقعد    لكل دائرة فضال عن قيمةالنياب 

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 

،  61دة ) الما ي
ي جلسات المجلس واجتماعات اللجان  ( من الدستور العراق 

فضال عن حضورهم 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  النواب. مناقشة 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 

. النواب بيانات مجلس  -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 مجال رصده وتوثيقة تجنبا لعدم الدقة 
ي تقاريره. بالوثائق الرسمية ال تدخل ق 

 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

تحالفا، اما المرشحي   المستقلي   كان عددهم (  21( حزبا، و ) 108والرجال موزعي   عل ) 
 ( مرشحا. 789) 

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

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

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

 (2021/ 12/ 27االنتخابات بتاري    خ ) 

 كربالء نتائج محافظة   •

ي   االتية كما انتخابية شملت كل دائرة المناطق  دوائر ثالث اىل  كربالءقسمت محافظة  
مبي   ق 

 (. 1المحلق رقم ) 

ي محافظة   •
    كربالء المرشحي   والفائزين ق 

ي الدوائر االنتخا -1
مرشحا يتنافسون  114 كربالءبية لمحافظة  بلغ عدد المرشحي   ق 

ي مجلس النواب  11عل 
 مقعدا ق 

ي محافظة    -2
 الكلي ق 

 (. 293957)  كربالءكان مجموع اصوات المرشحي  

 (. 105211مجموع اصوات الفائزين )  وبلغ -3

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

 (  26723 ) هي  كربالءمحافظة  

 

 توزي    ع نتائج المرشحي   بحسب الدوائر االنتخابية  

 

 الدائرة االنتخابية االوىل  أوال: 

ي الدائرة االنتخابية األوىل  -1
ي  28تنافس ق 

مخصصة للدائرة  مقاعد  4مرشحا للفوز ق 

ي جدول 96392بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية االوىل )  -2
( كما مبي   ق 

 (  1-1رقم ) 

ي جدول رقم ) 42563وبلغ مجموع اصوات الفائزين )    -3
  ( 2-1( كما مبي   ق 

ي الدائرة االنتخابية األوىل )  -4
 (  24090بلغت قيمة المقعد )سعر المقعد( ق 

 

 

 

 



 

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

 االصوات   الدائرة   التحالف  الحزب  اسم النائب 
طارق كطيفه اغجيري جهلول  

 العجالن 
 13604 1  الكتلة الصدرية 

طالب   زعبد العزي فراس تركي 
 مسلماوي 

 12277 1 ائتالف دولة القانون  حزب الدعوة االسالمية 

  ب عبد الصاحنفوذ حسين محمد  
 ب عبد الصاح ال  

 8357 1  اشراقة كانون 

شيماء عليوي عبيد راشد  
 السعيدي

 8325 1  الكتلة الصدرية 

 7984 1 تحالف الفتح  تجمع السند الوطني  حسين علي محمد عباس اليساري 
 7668 1  الكتلة الصدرية  جواد كظوم مطلك حسين اليساري

حسون  محفوظ منعم سطاي 
 التميمي 

 5505 1 تحالف النهج الوطني  حركة واعدون 

 5178 1  تجمع الفاو زاخو  نزار محمد جاسم مهدي الموسوي 
جابر مطجعر عنين خامرد ال  

 شيحه
 5001 1  تيار الفراتين 

 4059 1 تحالف قوى الدولة الوطنية  تيار الحكمة الوطني  حازم عبادي شليف عبد اليساري 
 2854 1  حراك الجيل الجديد  عداي ناهي الجبوري داخل فرحان 

 2718 1   حيدر حسين كاظم لفته الجبوري 
عباس ناصر    يمحمد علحيدر 

 الصافي 
 2527 1  وطن  اقتدارتجمع 

مسرهد   د عبد الحميخالد مجيد  
 الجبوري 

 1612 1  قادمون 

عباس وفر   د عبد زيعلي 
 الحسناوي 

 1279 1 تحالف تصميم  تجمع عراق المستقبل

جبر   نعبد الحس  م عبد الرحيهيثم 
 المياحي 

الحزب الديمقراطي  
 الكردستاني

 1 1084 

 1001 1  المنقذون انسام عادل جاهل ركبان الخزعلي 
ائتالف النصر / تيار   هاني عبود خميس عباط اليساري 

 وطنيون
 968 1 تحالف قوى الدولة الوطنية 

ابوجواد حمادي   ن عبد الحسياحمد  
 السيالوي 

 819 1 ائتالف قادرون حزب الثقة 

 731 1  الحزب المدني علي حسن فاضل شلبه المسعودي 
عالء حسين مزعل جاسم  

 البصيري 
 570 1  التصدي 

 533 1  حركة الوفاء العراقية  مرشد عبيد الجنابي  خير هللارضا 

الجمهوري  حزب التجمع  وسن مهدي صالح ياسر العتابي 
 العراقي 

 1 463 

 434 1  قادمون  ياس خضير كاظم الخضير   فضيلة
رطان   حمزةعلي   معبد الكري

 ابوشريده 
التيار الوطني العشائري  

 في العراق 
 1 303 

حزب الوفاق الوطني   انتصار عبد حسن طعيمه الخفاجي 
 العراقي 

 259 1 ائتالف الوطنية

إنجاز حركة  حيدر محمد صالح علي الزيداوي    1 190 
 89 1 تحالف قوى الدولة الوطنية  تيار الحكمة الوطني  مناتي جنين الكعبي  علىرواء 

 



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

 االصوات   الدائرة   التحالف  الحزب  اسم النائب 
طارق كطيفه اغجيري جهلول  

 العجالن 
 13604 1  الكتلة الصدرية 

طالب   زعبد العزي فراس تركي 
 مسلماوي 

 12277 1 ائتالف دولة القانون  حزب الدعوة االسالمية 

  ب عبد الصاحنفوذ حسين محمد  
 ب عبد الصاح ال  

 8357 1  اشراقة كانون 

شيماء عليوي عبيد راشد  
 السعيدي

 8325 1  الكتلة الصدرية 



 

 الدائرة االنتخابية ا لثانية  ثانيا: 

 
ي الدائرة االنتخابية الثانية )  - 1

ي 39تنافس ق 
مقاعد مخصصة   3( مرشحا للفوز ق 

 . 2للدائرة 

ي 110808بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية الثانية )  -2
(   كما مبي   ق 

 (   1-2)  رقمجدول 

ي جدول رقم ) ( كما مبي   29947وبلغ مجموع اصوات الفائزين )    -3
 ( 2-2ق 

ي الدائرة االنتخابية الثانية ) لغب -4
 (36936ت قيمة المقعد )سعر المقعد( ق 

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

 
  االصوات الدائرة  التحالف الحزب اسم النائب 

  نمحمد حسي ياسر عبد صخيل 
 المالكي 

 15792 2 ائتالف دولة القانون  حركة البشائر الشبابية 

 10129 2  الكتلة الصدرية  حسين علي حسين جاعد الجاعد 
 6797 2  اشراقة كانون  حسون  عبد هللا زهير شهيد  

عباس حميد هاشم عباس  
 شرموطي 

 5777 2 تحالف الفتح  منظمة بدر 

حسن محمد كاظم علوان  
 المسعودي 

 5115 2 الوطنية تحالف قوى الدولة  تيار الحكمة الوطني 

جبار محسن جعاز مهدي  
 الجليحاوي 

 4773 2  حركة حقوق 

شعبان   15حركة  احمد جواد كاظم محمد المعموري

 االسالمية 
 4657 2 تحالف اآلمال الوطني 

 4213 2   مهند هاشم عبيد عجيل الرحال 
 4097 2 تحالف النهج الوطني  حركة واعدون  نافع هاشم داود واوي واوي 

حميد هاشم عباس  منال 
 شرموطي 

ائتالف النصر / تيار  
 وطنيون

 4026 2 تحالف قوى الدولة الوطنية 

جثير موسى ال   دعبد زي محمد 
 موسى 

 3975 2 تحالف تصميم  تجمع العزم

  عطية جاسم محمد هاشم 
 الزهيري 

تنظيم  -حزب دعاة االسالم
 العراق 

 3934 2 ائتالف العمق الوطني

عبدعون   ن عبد الحسيعبدعون 
 فليح العوب 

 3784 2  امتدادحركة 

 3270 2  قادمون  حيدر غانم مكاوي فرمان الدعمي 
 2996 2  حركة الوفاء العراقية  مطلك عالوي  د عبد الواحثائر 

 2745 2 تحالف الفتح  تجمع السند الوطني  االسدي  عبد هللاامنه جاسم محمد 
 2599 2   حسن هادي رشيد دنفش االسدي 

محمد  كامل  ب عبد الوهامظفر  
 المالكي  نحس

  2 2568 

غفران اقبال يوسف هندي  
 االعرابي 

 2411 2  قادمون 

 2401 2  واثقون خالد شهيد فرحان كسار الدعمي 



 2053 2   محمد هادي دخيل عذاب الجنابي 
وسام سعيد حسن حسين  

 االعرجي 
 1569 2 تحالف العقد الوطني  حزب الوارثون االسالمي 

 1498 2  تيار الفراتين  بشرى كاظم عواد شنيار غريري 
محمد عبدعلي محمد محمود  

 الساعدي 
 1482 2  حركة وعي الوطنية

فاضل ياسر خضر   ماجدة
 العرداوي 

حركة نازل أخذ حقي  
 الديمقراطية 

 2 1456 

صدام خضير عبود عباس  
 المسعودي 

  2 1342 

عادل شمران حميد طحيمر  
 الزكروطي 

 1222 2  قادمون 

حسين سلمان   يمحمد علسامر 
 الميالي 

تنظيم  -حزب دعاة االسالم
 العراق 

 844 2 ائتالف العمق الوطني

 780 2  وطن  اقتدارتجمع  عبد خضير جدوع محمد الغانمي 
زهراء محمد كاظم فيروز  

 الهنداوي 
  االنتفاضة-حركة النور

 والتغيير 
 2 448 

ابوشنه عبود   ر عبد الحعادل 
 النصراوي 

 432 2  تجمع الفاو زاخو 

 424 2   احمد علي رحيم عليوي الطائي 
حسين عبد عباس حسين  

 الشمري 
 335 2  الحزب المدني

مصطفى طالب مطشر جاسم  
 جبري

 234 2 تحالف القوى المدنية حزب االمة العراقية 

 223 2  حركة إنجاز  سها يحيى ناجي ناصر البوذبحك 
 199 2  كتلة درع العراق  فاضل عباس ربيد الجبوريعماد 

بشرى ابراهيم سرهيد موسى  
 الكريطي 

 83 2  الحزب المدني

 72 2 تحالف النهج الوطني  حركة واعدون  صباح محمد  س عبد العباناديه 
 53 2 التحالف المدني الديمقراطي  الحزب الشيوعي العراقي  هادي عوده عزوز علي الكفري 

 

 

 

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

  االصوات الدائرة   التحالف  الحزب  اسم النائب 
  نمحمد حسي ياسر عبد صخيل 

 المالكي 
 15792 2 ائتالف دولة القانون  حركة البشائر الشبابية 

 10129 2  الكتلة الصدرية  حسين علي حسين جاعد الجاعد 
عباس  منال حميد هاشم  
 شرموطي 

ائتالف النصر / تيار  
 وطنيون

 4026 2 تحالف قوى الدولة الوطنية 

 

 

 

 

 



 

 الدائرة االنتخابية الثالثة    ثالثا: 

 
ي الدائرة االنتخابية الثالثة )  - 1

ي 47تنافس ق 
مقاعد مخصصة   4( مرشحا للفوز ق 

 للدائرة. 
ي 86757الثالثة ) بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية  -2

(   كما مبي   ق 
 (    3-1جدول رقم ) 

ي جدول رقم ) 32701وبلغ مجموع اصوات الفائزين )    -3
 ( 3-2( كما مبي   ق 

ي الدائرة االنتخابية الثالثة  -4
 (  21689) وبلغت قيمة المقعد ق 

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

 

 االصوات  الدائرة  التحالف  الحزب  اسم النائب 
محمد ال   ي محمد علمحمد جاسم 

 علي 
 12205 3  اشراقة كانون 

رائد عبدالرضا هادي حسن  
 الفتالوي 

 11279 3  الكتلة الصدرية 

احمد جواد ماضي عليوي  
 العماري 

شعبان   15حركة 

 االسالمية 
 7487 3 تحالف اآلمال الوطني 

ضياء كاظم هندي خنياب ال  
 جهلول 

 7331 3  امتدادحركة 

 6198 3 ائتالف دولة القانون  حزب الدعوة االسالمية  امال الدين مجيد حميد كاظم الهر 
حامد عباس ياسين هاشم  

 الموسوي 
 5026 3 تحالف الفتح  منظمة بدر 

 3932 3   فالح حسن قاسم محمد عوج 
نجم   س عبد العبامحمد فاضل 

 عبيد 
 3873 3 تصميم تحالف  تجمع عراق المستقبل

عبد حسين    معبد الكاظاحمد  
 الهاللي 

  3 3416 

محمد عبدالرضا حسين علوان  
 هيجل 

 3061 3  وطن  اقتدارتجمع 

 2352 3 تحالف النهج الوطني  حركة واعدون  ثائر عبد جفات عوده الطائي 
  سعبد العبا باسم حميد عبد  

 العبدلي 
 2088 3  تجمع الفاو زاخو 

حسين  ابتسام هاشم عبد 
 االبراهيمي 

 1730 3  المنتج الوطني

  دعبد الحمي عمار شاكر هادي 
 العطار 

 1243 3 تحالف قوى الدولة الوطنية  تيار الحكمة الوطني 

زمن صبري محسن ذياب  
 المرشدي 

 1230 3  تجمع تربويون

ائتالف النصر / تيار   نصر هللا صفاء هاشم جواد احمد 
 وطنيون

 1139 3 الوطنية تحالف قوى الدولة 

عبود عباس   ن عبد الحسيعدي  
 ابوالعرب 

  3 1074 

اسراء عباس عبدعلي عباس  
 شمخي

  3 1062 



وسن جهاد صالح شهاب  
 المشهداني 

 1022 3  حركة حقوق 

 947 3  قادمون  جعفر احمد مهدي حسين الدده 
بلقيس موسى علوان محسن  

 الموسى 
تنظيم  -حزب دعاة االسالم

 العراق 
 906 3 ائتالف العمق الوطني

حسين   أكبر اياد جعفر علي 
 االسدي 

  3 901 

قاسم مشذوب عبود تومان  
 الخفاجي 

 758 3  حركة إنجاز 

 644 3  قادمون  فوزي محسن عبد شاهر الشاهر 
اعياد قحطان موسى هاشم ال بو  

 كفايه 
 536 3  قادمون 

سامر تركي رباط سلمان  
 المطيري 

 534 3  الوطنية حركة بالدي 

جمال ناصر حسين عباس  
 الخطيب 

  3 459 

عبود كاظم   ق عبد الرزارؤى  
 الربيعي 

حركة نازل أخذ حقي  
 الديمقراطية 

 3 447 

شعبان   15حركة  الحفار   عبد هللافاضله فاضل نعمه  

 االسالمية 
 445 3 تحالف اآلمال الوطني 

 440 3 تحالف تصميم  المستقبلتجمع عراق  انوار جواد جاسم حمادي جراح 
 395 3  حركة إنجاز  حمود كريط منذر مزهر معين 

محمد كاظم فيروز يعقوب  
 الهنداوي 

  االنتفاضة-حركة النور
 والتغيير 

 3 343 

ماجد ميري مردان عبعوب  
 الدعمي 

 268 3  المنقذون

جاسم   م عبد الكاظمريم علي  
 السعدي 

حزب الوفاء الوطني  
 العراقي 

 3 244 

 233 3   ليلى فليح حسن علوان شفاتي 
  االنتفاضة-حركة النور شيماء جبار قادر عمر الموسوي 

 والتغيير 
 3 229 

عباس مجهول جبر ال    مائدة
 ابراهيم 

 197 3  حركة إنجاز 

كاظم   عبد هللا غالب سلمان 
 االسدي 

حزب التجمع الجمهوري  
 العراقي 

 3 189 

الوطني العشائري  التيار  علي احمد حسن علي الشمري 
 في العراق 

 3 168 

التيار الوطني العشائري   سهاد عبدالباري خليل عبدعلي 
 في العراق 

 3 146 

  جبارةرجاء حسين جارهللا 
 االبيض 

 132 3  تنظيم الداخل 

 106 3  حراك الجيل الجديد  احمد صالح هادي كاظم العلي 
 102 3  الحزب المدني عمار عبد خليفه عجالن الربيعي 

حسن   ن عبد الحسياحمد حاكم  
 العبودي 

 98 3  حزب الداعي 

مرتجى ابراهيم فاضل ابراهيم  
 الجبوري 

 62 3 التحالف المدني الديمقراطي  الحزب الشيوعي العراقي 

عدنان داود سلمان شالش  
 الزبيدي 

 62 3 تحالف النهج الوطني  حركة واعدون 

 18 3  قادمون  ماجد عوده كاظم عيسى الكاظم 



 

 

 

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

  االصوات الدائرة   التحالف  الحزب  اسم النائب 
محمد ال   ي محمد علمحمد جاسم 

 علي 
 12205 3  اشراقة كانون 

رائد عبدالرضا هادي حسن  
 الفتالوي 

 11279 3  الكتلة الصدرية 

احمد جواد ماضي عليوي  
 العماري 

شعبان   15حركة 

 االسالمية 
 7487 3 تحالف اآلمال الوطني 

ابتسام هاشم عبد حسين  
 االبراهيمي 

 1730 3  المنتج الوطني

 

 األصوات االنتخابية للمرشحي   بحسب الدوائر  : رابعا 

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    كانتالثانية  وتبي   ان الدائرة االنتخابية  
(  110808) األعل ق 

 صوتا. 

: اما الدوائر االنتخابية األخرى فجاءت نتائجها عل ال ي
 نحو االب 

ي الدوائر االنتخابية 
 جدول يبي   عدد األصوات للمرشحي   وقيمة المقعد ق 

 

ن   االنتخابية   الدائرة ن الفائزين   عدد اصوات المرشحي   سعر المقعد   عدد المرشحي 

 36936 3 110808 الثانية  

 24090 4 96392 االوىل 

 21689 4 86757 الثالثة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أصوات الفائزين بحسب الدوائر  : خامسا 

عليها   تحصل  ي 
الت  األصوات  ي 

ق  االنتخابية  الدوائر  المشاركة تفاوتت  نسبة  بحسب  الفائزون 

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

اذ بلغت    االوىلللناخبي   ق 

 صوتا.  (42563) 

 

: تها عل النحو اما الدوائر االنتخابية األخرى فكانت اصوا ي
  االب 

 

 عدد الفائزين  عدد اصوات الفائزين  االنتخابية  الدائرة

 4 42563 االوىل 

 4 32701 الثالثة  

 3 29947 الثانية  

 

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

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

 

ي  : سادسا 
 اعل األصوات  المحافظة بحسبجدول اجماىلي بالمرشحي   الفائزين ق 

التحصيل   التولد   التحالف   الحزب  اسم النائب  
 الدراسي 

الدائرة  
 االنتخابية  

 االصوات 

محمد ياسر عبد صخيل 
المالكي نحسي  

حركة البشائر  
 الشبابية

ائتالف دولة  
 القانون

 15792 2 إعدادية 04/07/1980

طارق كطيفه اغجيري  
 جهلول العجالن 

 13604 1 بكالوريوس  11/01/1976  الكتلة الصدرية 

  زعبد العزيفراس تركي 
 طالب مسلماوي 

حزب الدعوة  
 االسالمية 

ائتالف دولة  
 القانون

 12277 1 دكتوراه 20/04/1982

  يمحمد علمحمد جاسم 
 محمد ال علي 

 12205 3 بكالوريوس  10/09/1984  اشراقة كانون

رائد عبدالرضا هادي 
 حسن الفتالوي 

 11279 3 بكالوريوس  02/11/1978  الكتلة الصدرية 

حسين علي حسين جاعد 
 الجاعد 

 10129 2 بكالوريوس  24/12/1970  الكتلة الصدرية 

نفوذ حسين محمد 
عبدالصاحب ال 

 عبدالصاحب 

 8357 1 بكالوريوس  10/03/1979  اشراقة كانون

شيماء عليوي عبيد راشد  
 السعيدي 

 8325 1 بكالوريوس  08/12/1979  الكتلة الصدرية 



 

ي الجدول ق
ي تحصلوا عليها كما مبي   ق 

سم فريق المرصد النتائج بحسب الجنس واالصوات الت 

   ادناه: 

 

 جدول يبي   اعل األصوات بحسب الرجال : سابعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عليوي احمد جواد ماضي 
 العماري 

شعبان   15حركة 

 االسالمية 
تحالف 
اآلمال 
 الوطني

 7487 3 إعدادية 01/07/1966

منال حميد هاشم عباس 
 شرموطي

ائتالف النصر /  
 تيار وطنيون

تحالف قوى  
الدولة  
 الوطنية

 4026 2 بكالوريوس  15/10/1968

ابتسام هاشم عبد حسين  
 االبراهيمي 

 1730 3 بكالوريوس  01/07/1967  المنتج الوطني

التحصيل   التولد  التحالف  الحزب  اسم النائب 
 الدراسي 

الدائرة  
 االنتخابية 

 االصوات

محمد  ياسر عبد صخيل 
 المالكي  نحسي

حركة البشائر  
 الشبابية

ائتالف دولة  
 القانون

 15792 2 إعدادية 04/07/1980

طارق كطيفه اغجيري  
 جهلول العجالن 

 13604 1 بكالوريوس  11/01/1976  الكتلة الصدرية 

  زعبد العزي فراس تركي 
 طالب مسلماوي 

حزب الدعوة  
 االسالمية 

ائتالف دولة  
 القانون

 12277 1 دكتوراه 20/04/1982

  ي محمد علمحمد جاسم 
 محمد ال علي 

 12205 3 بكالوريوس  10/09/1984  اشراقة كانون 

رائد عبدالرضا هادي حسن  
 الفتالوي 

 11279 3 بكالوريوس  02/11/1978  الكتلة الصدرية 

حسين علي حسين جاعد  
 الجاعد 

 10129 2 بكالوريوس  24/12/1970  الكتلة الصدرية 

احمد جواد ماضي عليوي  
 العماري 

شعبان   15حركة 

 االسالمية 
تحالف اآلمال  

 الوطني 
 7487 3 إعدادية 01/07/1966



 النساءجدول يبي   اعل األصوات بحسب  : ثامنا 

 

 

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

 تحصلوا عليها مع قيمة المقعد.  

شيح الفردي  تاسعا   : التحالف والحزب والت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحصيل   التولد  التحالف  الحزب  اسم النائب 
 الدراسي 

الدائرة  
 االنتخابية 

 االصوات

حسين محمد  نفوذ 
 عبدالصاحب ال عبدالصاحب 

 8357 1 بكالوريوس  10/03/1979  اشراقة كانون 

شيماء عليوي عبيد راشد  
 السعيدي

 8325 1 بكالوريوس  08/12/1979  الكتلة الصدرية 

منال حميد هاشم عباس  
 شرموطي 

ائتالف النصر / تيار  
 وطنيون

تحالف قوى  
 الدولة الوطنية 

 4026 2 بكالوريوس  15/10/1968

ابتسام هاشم عبد حسين  
 االبراهيمي 

 1730 3 بكالوريوس  01/07/1967  المنتج الوطني

 سعر المقعد  عدد المقاعد   عدد االصوات  الترشيح الفردي \الحزب  \التحالف 
 34267 ائتالف دولة القانون 

 

2 17133 

 12589 1 12589 تحالف اآلمال الوطني 

 16639 1 16639 تحالف قوى الدولة الوطنية 

 13679 2 27359 اشراقة كانون 

 12751 4 51005 الكتلة الصدرية 

 1730 1 1730 المنتج الوطني 



ا   بحسب اللجان  كربالءأعضاء مجلس النواب الممثلي   لمحافظة   : توزي    ععاشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان    التحالف الحزب  اسم النائب 
  نمحمد حسي ياسر عبد صخيل 

 المالكي 
 العالقات الخارجية  ائتالف دولة القانون  حركة البشائر الشبابية 

طارق كطيفه اغجيري جهلول  
 العجالن 

اهة   الكتلة الصدرية   الت  

طالب   زعبد العزي فراس تركي 
 مسلماوي 

 التعليم العاىلي  ائتالف دولة القانون  حزب الدعوة االسالمية 

محمد   ي محمد علمحمد جاسم 
 ال علي 

 القانونية   اشراقة كانون 

رائد عبدالرضا هادي حسن  
 الفتالوي 

ي   الكتلة الصدرية  اتيح   التخطيط االست 

حسين علي حسين جاعد  
 الجاعد 

 االمن والدفاع   الصدرية الكتلة 

نفوذ حسين محمد عبدالصاحب  
 ال عبدالصاحب 

 الكهرباء والطاقة   اشراقة كانون 

شيماء عليوي عبيد راشد  
 السعيدي

 االقاليم والمحافظات   الكتلة الصدرية 

احمد جواد ماضي عليوي  
 العماري 

شعبان االسالمية   15حركة  ي العمل ومنظمات  تحالف اآلمال الوطني  
 المجتمع المدب 

منال حميد هاشم عباس  
 شرموطي 

تحالف قوى الدولة   ائتالف النصر / تيار وطنيون 
 الوطنية 

ي 
 العمل ومنظمات المجتمع المدب 

ابتسام هاشم عبد حسين  
 االبراهيمي 

 الزراعة   المنتج الوطني



 المالحق 

 مناطق الدوائر االنتخابية   ( توزي    ع1ملحق رقم ) 

  ,الغدير الثالثة ,الغدير الثانية األوىل الغدير  الدائرة االوىل 
,الغدير الرابعة ,الغدير الخامسة ,الغدير 

منطقة  , ,حي االمام الباقر تجاوز السادسة
 ,منطقة المطلك منطقة البوشبل المالح,

  ,منطقة البو زين الدين ,منطقة الحساويي   
,منطقة   ,منطقة البوهوى العي   ,منطقة 
,منطقة  ,حي الجهاد  ,حي الحسي    قرص ثامر 
منطقة احمد بن   ,منطقة شاح, ام رميلة
  ,منطقة البوحسان ,منطقة البوهيدي هاشم

منطقة  , منطقة االساىلي  ,منطقة العزي,
الزكاريط,قرية   ةالزهراء, قري  الدراوشة, حي 

  المركز, حي الحر ,  الشيخ مانع ةبندر, قري
, حي  الرمل, حي النور,مقالع    المؤمني  

, حي  القادسية, حي  ق القادسية, ملح  المجتت 
 ر والثانية, الحسومر االوىل 

,البوبيات,الودي,الداليا االوىل والثانية   الصغت 
  النقيب, الحي ,حيدريات  ,حيدريات الحر 

الثالثة,  العسكري  الثانية, الحي العسكري 
العامل المنطقة  , العسكري الرابعة  الحي 

  لالثانية, العاماالوىل,العامل المنطقة 
 الرابعة, حي المنطقة  لالثالثة, العامالمنطقة 

, حي  الغدير  , الحر شارع المركز المعلمي  
 الرابعة ,الغدير السابعة ر الثالثة, الغدي

موك, ,النضال الثانيةاألوىل ,النضال   ,الت 
حي , رمة تجاوز,المك  الرافدين تجاوز 

,حي 14و13و12و 11العسكري العابد قطاع 
,حي  ,حي االمن الداخلي  المهندسي   الزراعيي   

,حي  4و3و2و1حي الفرات  , ساهرون
 ,دور واطئة الكلفة2,حي الوالء 2و1الرافدين 

,حي  7,العامل 6,العامل 5,العامل 4العامل , 
موك  ,  ,حي الثورة االوىل  الحر  منطقة الت 

موك الثانية,منطق األوىل  ,منطقة  ة الت 
موك الثالثة, موك الرابعة الت  ,حي   منطقة الت 
 ,حي الغدير الخامسة تجاوز  4االمام الجواد 

,  حي الغدير السابعة , ,حي الغدير السادسة
,الحي العسكري  15الحي العسكري قطاع 

,الحي  17,الحي العسكري قطاع 16قطاع 



,الحي العسكري قطاع 18العسكري قطاع 
  7,العامل 2,حي الثورة 1حي الثورة ,  19

يفات الكمالية,   8,العامل    ,قرية الشر
قرية  ,قرية عرب رستم, ,قرية عبودة

  قرية عرب مطلك قرية الحصوة, , مصيليخ
يعة قرية العرادة, ل,,قرية الت    ,قرية   قرية الشر
,الحي  األوىل ,الحي العسكري  الرزازة

 ,   الحي العسكري الثالثة العسكري الثانية,

ي   الدائرة الثانية 
,  العطيشر حي   ,حي العباس ,حي الحسي  
 ,حي الرسول ,منطقة الجعثنية الزهراء

,   ,منطقة ام ماشة  ,منطقة العسافيات
 -مركز قضاء الهندية ,  اسليمانمنطقة ابو 

, حي العامل االول, حي   1الصوب الكبت 
, حي  2العامل ي

,محلة محرم األمت  الثاب 
عيشة, محلة شيخ حمزة, محلة سيد حسي   

, محلة الكص  ي ,محلة الكص الجنوب 
, حي  مركز ,  شط هللا ةالسالم, منطق الشماىلي

ي ,الرجيبة ,الحي  قضاء الجدول الغرب 
الشاطي ,منطقة  العسكري ,منطقة

العصاميات ,قرية التأميم ,منطقة المزارع 
الصحراوية ,منطقة الحمام ,منطقة  

 ,منطقة الكوي ,منطقة العبد  امسيعيدة 
عونيات ,منطقة االعيوج ,منطقة البو سوف  
,منطقة ال جباس ,منطقة البو زكم ,منطقة  
العشة ,منطقة الرب  ع ,حي العباس ,منطقة 

قية ,الصالمية  الصالمية ,  البو ماهر  الشر
الغربية ,منطقة كريد نرص هللا ,ابو تمر 
كة  ,الشيطة والصالحية ,ابو شعيفة ,الت 

قية ,ابو صمانة ,ام  ,كريد كمونة ,العوارة الشر
الحمام ,البهادري ,ابراهيمية الوند ,العوارة  

ة   الوسىط ,العوارة الغربية ,ابو سليمان ,البكت 
اجه  منطقة جن,  ,حي ام عبش ,ام عروك

ي   ,حي الطنت 
 ,منطقة العيفار   ,حي الرياض ,البوعزيز  

,السادة الزركان ,منطقة  الزيجة,منطقة 
قية ,منطقة   الحجام ,منطكقة الرشيدة الشر

الرشيدة الغربية ,حي المثت  ,الجمعية 
,منطكقة البو كريدة االوىل ,منطقة المنفهان 
ي ,منطقة  الشماىلي ,منطقة المنفهان الجنوب 

منطقة  ,  طقة البو كريدة الثانيةالقطنة ,من



  ,منطقة طنوبة الدوي  هية,منطقة ام جمل
, ,منطقة نهر السالم ,منطقة الجذار  ي الغرب 

,منطقة  ,منطقة النبهانية  المحوطة ةمنطق 
,منطقة الدخانية ,منطقة العامرية   ابوسفن

,منطقة   ,منطقة الجدية ,منطقة البوعامر 
 الشوجية,منطقة  منطقة الباشية المشورب,

منطقة  ,منطقة الحردانية, ,منطقة ابوبغال
,منطقة  ,منطقة البوسمن نارص اغا 

  ابوعشوش,منطقة الدجينية,منطقة الدخنة
,منطقة   منطقة الوند,منطقة الخنافسة, 

,منطقة   ,منطقة حصوة السعود  االمام عون
قية ,منطقة الكعكاعية   الكعكاعية الشر

عة ,منطقة بد ,منطقة ام غراغر  الغربية
يف,منطقة بدعة اسود,منطقة الفيضه   شر

,حي  حي المصطف  ,  ,منطقة العميشية
دور المرتض  )دور   حي الصناعة, الكردي,

,حي   ,الصكبانية الحجر(,حي الضباط
,حي    ,حي الزهراء الشهداء ,حي العسكري

قرية ام  الحسي   االوىل ,حي الحسي   الثانية,
 ,حي الكردي, المصطف   السنية, حي  الهوى,

,دور المرتض  )دور الحجر(,حي  حي الصناعة
حي الشهداء ,حي   الصكبانية, الضباط,
,حي الحسي   االوىل   ,حي الزهراء العسكري

,  السنية ,  ,قرية ام الهوى ,حي الحسي   الثانية
,البو    ,ال خلف   ال سيد جاسم ,الهالالت

  ,زبيد  ,مركز الناحية محمد, شط ملة
 ,ابوروية  الكرافة , ,ابو عويجلة ,الطرفاية

 ,الثمانية,الذهيبات,قرية الشهداء
منطقة المطاليق  ,  الصليعة ,الصحراوية,

,منطقة   )المشتل(,منطقة ابو طحي   
كة مع الدائرة الثالثة(,منطقة  الفريحة )مشت 

  ,منطقة أبو ماشة, ,منطقة الحافظ  الفراشية
,منطقة   منطقة اليوسفية منطقة أم ماشة,

ية  ,منطقة ألبو حويمد  ,منطقة  كريد األمت 
,منطقة الكعكاعية   ,منطقة الطف الشامي 
قية الغربية, ,منطقة   منطقة الكعكاعية الشر

ك مع الحسينية   يف )مشت  بدعة شر
ك مع 3 (,منطقة بدعة عيشة )مشت 

,منطقة خت    (,منطقة الدراويش3الحسينية 
 الشماىلي  الدين

,منطقة األبيت   ,منطقة األبيت 



ي  ,منطقة   براهيمية اإل ,منطقة  الجنوب 
ي 
,منطقة ال  منطقة ال عبدهللا,  الوسطاب 
, ,منطقة ال   الغربية منطقة ابوبربيجة  مجلي
  ,منطقة البوحسون ,منطقة ابو ضلوع شبيب

 ,منطقة ال بوجاسم,منطقة العنتاكية,
,منطقة   ,منطقة الحمامية منطقة المعامرة

,منطقة  ,منطقة توي  هية غالب ال عزيز 
,ال بو  ,الفيادة ,منطقة الرداد  توي  هية عزوز 

  ,الحيادر  ,ام حالل ,االيشان ,السجلة محمود 
,شاطي  ,ال بوشيخ سعيد,منطقة ال بوسود 

 ,  ,منطقة ابو بربيجة الجنوبية الفيادة

,حي شهداء سيف   حي سيف سعد جزء منها  الدائرة الثالثة 
,123,حي االنتفاضة  سعد    ,حي المهندسي  

,حي   ,حي الوفاءاإلطارات حي الرسالة ,حي 
,االلف  ,الدرة ,حي االسكان العسكري الميالد 

   ,حي البلديات ,المزارع ,الصحراوية دار 
  ,تجاوز حي الفرات ,تجاوز حي الرسول

   العباسية/باب طويري    ج ,  ,تجاوز حي االمل
,العباسية   مجاور دائرة الوقف الشيعي 
قية /منطقة الدخانية ,باب طويري    ج   الشر

,باب طويري    ج / الجمعية   ةشارع الجمهوري/ 
,منطقة الخمسينات    ,باب الخان جزء منها 

الملحق  ,  مقابل الكراج الموحد جزء منها / 
,الملحق / حي االنصار  األوىل حي االنصار / 

حي الموظفي    , ,حي االشة  ,الملحق   الثانية
,حي الموظفي   ,حي ٢٠٠,حي الموظفي   ٦٠٠

 حي ضباط  شهداء الموظفي   ,حي التعليب,
الموظفي   ,حي القائم تجاوز ,حي رمضان 

باب  ,   باب الساللمة,  جزء من الحي 
باب النجف  ,باب بغداد, الطاق جزء منها 

,حي  ,حي الزهراء ,حي العباس جزء منها 
, منطقة المحمدية الحوراء   ,حي االمامي  

ي  ,شارع الحداد جزء منها, ,شارع ميثم  الهياب 
 ,ا  هارب  ع نهران جزء من التمار جزء منه,

الصافية الثانية   , لصافية األوىل جزء كبت  منه 
,شارع الحسينية قرب فندق   جزء كبت  منه

,ملحق حي  األطباء حي ,  البارون جزء منه
,حي 1حي السالم  , ,حي القدساألطباء 
,حي  14,حي النرص 13,حي النرص 2السالم 
,حي 3,حي االيمان 2,حي االيمان 1االيمان 



  حي الفارس, ,سيف سعد جزء منه,4االيمان 
حي الرسول / حي الفرات  , ملحق حي الفارس

   , ,حي التعاون ,حي الصادق تجاوز  جزء منه
قية جزء  ,  ملحق حي التعاون العباسية الشر

 ,الجمعية حي االنتصار  ويري    ج,باب ط منه
طة ,الجاير  ,شارع ابو  األمي   ,حي  ,حي الشر
 السالم ةفريحة, قنطر , الشبانات , طالب
  حي االشة جزء منه, ,الزبيلية ,الروفة

,ضباط   ,شهداء الملحق  ,الملحق جزء منه
 ,تجاوز حي    االشة

الهنيدية جزء   ,السايلو,  البهادلية، الصناعي 
رمضان   الحجر, حي حي رمضان دور , منه

,حي 2رمضان  الحجر, حي مجاور دور 
  منه, حي ضباط الموظفي   جزء  النقيب, حي 

, با,  البلدية ,باب  الساللمة بالروضتي  
  ,السعدية, البوبيات جزء منه , الطاق

ي  الجمعية ي  ,المعملح     حي اإلصالح,  ,الهياب 
 ,اإلسكان والكفاءات حي واحد بهذه التسمية

,حي   ,حي الحسي   الثانية لحسي   األوىل,حي ا
د ,  ,حي الصمو   ,حي التحدي المدراء

قية جزء منه   ,باب طويري    ج العباسية الشر
طة ,الجاير  ,الجمعية حي االنتصار    ,حي الشر

 ,الشبانات ,شارع ابو طالب األمي   ,حي 
,  ,الزبيلية  ,الروفة قنطرة السالم ,فريحة,
  

 

 


