داﺋرة ﺷﺆون اﻻحزاب والتنﻈيمات السياسية
مكتﺐ اﳌدير العام
قاعدة بيا ت التحالفات

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

ت

اسم التحالف السياسي

11/1/2018

1

ﲢالف القرار العراقي

أسامة عبد العزيز ﷴ النجيفي

2

اﻻنبار هويتنا

ﷴ ريكان حديد اﳊلبوسي

9/1/2018

3

ﲤدن

فاﺋق دعبول عبد ﷲ الشيخ علي

20/12/2017

4

اﺋتﻼف دولة القانون

نوري كامل ﷴ حسن اﳌالكي

28/12/2017

ت

اﻻحزاب اﳌتحالفة

اسم اﳊزب السياسي

اجازة اﳊزب السياسي

رقم اﻻجازة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1

للعراق متحدون
اﳌشروع العرﰊ ﰲ العراق
حزب ﲡمع اﳌستقبل الوطﲏ
مشروع اﻻرادة الشعبية
حزب اﳍيبة الوطنية
حزب ا د العراقي
حزب اﳊق الوطﲏ
حزب الغد العراقي
حزب النداء الوطﲏ
حركة النهضة الشبابية عز
اﲢاد صﻼح الدين
اﲢاد القوى الوطنية
ﲡمع التعاون
حزب اﳊل
اﻻصالة العربية
حزب وحدة ابناء العراق
حزب الشعﺐ لﻼصﻼح

14
31
76
53
161
52
41
2
56
68
123
91
80
94
101
12
115

3

اﳊركة اﳌدنية الوطنية

144

2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حركة العراق الوطنية

حزب اﻻتفاق الوطﲏ العراقي
حزب دعاة اﻻسﻼم -تنﻈيم العراق
حركة النور -اﻻنتفاضة والتغﲑ
تيار الوسط
حركة البشاﺋر الشبابية
كتلة معا للقانون
اﳊزب اﳌدﱐ
التيار الثقاﰲ الوطﲏ
ﲡمع أمناء بلد
تيار وﻻﺋيون اﻻسﻼمي

72

84
102
141
120
125
157
60
198
151
143

ريخ اﻻجازة

اسم رﺋيس اﳊزب

03/06/2017
04/03/2017
13/6/2017
23/5/2017
26/12/2017
17/5/2017
19/4/2017
19/1/2017
23/5/2017
31/5/2017
15/11/2017
18/7/2017
21/6/2017
27/7/2017
13/8/2017
03/06/2017
19/9/2017

اسامة عبدالعزيز ﷴ النجيفي
ﲬيس فرحان علي خنجر
سلمان علي حسن اﳉميلي
مزهر عبدالكرﱘ ذ ب اﳋربيط
هيبت ﲪد عباس اﳊلبوسي
طﻼل خضﲑ عباس الزوبعي
اﲪد عبد ﲪادي اﳌساري
علي زيد منهل الدايﲏ
حازم ﲪيد ﲪد اﳉناﰊ
ابراهيم ﷴ سرهيد الشعباﱐ
ابراهيم مس سﲔ اﳉبوري
ﷴ علي ﷴ ﲤيم
فﻼح ﺷهاب اﲪد الفراجي
ﷴ صر دﱄ اﲪد الكربوﱄ
عادل ﲬيس عبد اللطيف اﶈﻼوي
سعدون جوير فرحان الدليمي
فاﺋق دعبول عبد ﷲ الشيخ علي

17/12/2017

ﺷروق توفيق عبد اﳊميد العباﳚي

13/6/2017

18/7/2017
15/8/2017
12/04/2017
11/06/2017
15/11/2017
26/12/2017
25/5/2017
26/12/2017
26/12/2017
12/12/2017

ﷴ ﺷاكر عيسى الشمري

مأمول عبد الرﲪن ﲨيل السامراﺋي
خضﲑ موسى جعفر اﳋزاعي
ﷴ كاظم فﲑوز اﳍنداوي
موفق قر كاظم الربيعي
سر عبد صخيل ﷴ اﳌالكي
ﷴ عبد السادة جعاز
ﲪد سر ﳏسن غالﺐ اﳌوسوي
علي اﲪد عد ن وتوت
قصي عبد الوهاب عبود السهيل
كمال علي خضﲑ خلف

ت

اسم التحالف السياسي

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

5

التحالف اﳌدﱐ الدﳝقراطي

علي كاظم عزيز الرفيعي

21/12/2017

6

قاﺋمة السﻼم الكوردستانية

ﺷﲑكو ﷴ صاﱀ اﲪد

11/1/2018

7

جبهة تركمان كركوك

ارﺷد رﺷاد فتح ﷲ

عبد الرزاق الصاﳊي

ت

اسم اﳊزب السياسي

2

التجمع من اجل الدﳝقراطية العراقي

103

البصمة الوطنية

159

1
3
4
1
2
3
1

11/1/2018

2
3
4
5

8

ليسﱴ نيشتمان

يوسف ﷴ صادق عبد القادر

11/1/2018

9

اﺋتﻼف كفاءات للتغيﲑ

هيثم رمضان عبد علي اﳉبوري

11/1/2018

10

اﻻﺋتﻼف الفيلي العراقي

حيدر هشام علي الفيلي

11/1/2018

11

عابرون

قاسم ﷴ عبد ﲪادي الفهداوي

7/1/2018

اﻻحزاب اﳌتحالفة

اجازة اﳊزب السياسي

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4

التيار اﻻجتماعي الدﳝقراطي
اﳌبادرة الوطنية  -موطﲏ

اﻻﲢاد الوطﲏ الكورستاﱐ

اﳊزب الدﳝقراطي الكوردستاﱐ

رقم اﻻجازة

ريخ اﻻجازة

15/8/2017

176
174
69
82

26/12/2017

علي كاظم عزيز الرفيعي

26/12/2017

غسان رابح عطيه العطيه

26/12/2017
31/5/2017

07/06/2017

اﳊزب الشيوعي الكوردستاﱐ  -العراق

154

26/12/2017

حزب توركمن ايلي

63

31/5/2017

اﳉبهة الﱰكمانية العراقية
حزب العدالة الﱰكماﱐ

62
11

اﳊركة القومية الﱰكمانية

66

كوران )التغيﲑ(

حزب القرار الﱰكماﱐ

59

اسم رﺋيس اﳊزب

31/5/2017

رحيم ابو جري معﲔ الساعدي
فيصل عبد ﷲ عبد الزبيدي
ﺷورش اﲰاعيل عبدﷲ
مسعود مصطفى ﷴ
كاوه ﳏمود ﺷاكر

ارﺷد رﺷاد فتح ﷲ الصاﳊي
ر ض ﲨال امﲔ ساقي

03/06/2017

انور ﲪيد غﲏ جرجس

25/5/2017

عبد الكرﱘ زينل قادر مصطفى

31/5/2017

حسام الدين علي وﱄ حسﲔ

اﳉماعة اﻻسﻼمية الكوردستانية_العراق

135
168

27/11/2017

عمر علي حسﲔ ﳏمود

ﲡمع الكفاءات واﳉماهﲑ

71

06/06/2017

هيثم رمضان عبد علي اﳉبوري

التحالف من اجل الدﳝقراطية والعدالة
حزب الوفاء الوطﲏ العراقي

167
99

26/12/2017
26/12/2017
08/08/2017

ﲢالف قوى اﻻنتفاضة ﰲ العراق

187

26/12/2017

كتلة دعم الدولة

3

23/1/2017

جبهة اﻻعتدال الوطﲏ

دعاة العراق لدعم الدولة

185

حسﲔ كاظم كرﱘ اﳌالكي

سعد عبود اﲰاعيل اﳉبوري

137

27/11/2017

حيدر هشام علي الفيلي

حزب الوفاء

حزب اﳉماهﲑ الوطنية

سﲔ مزهر عﻼوي اﳍاﴰي

205
16

الكتلة العراقية اﳊرة

حسﲔ جواد كاظم الرماحي

27/12/2017

اﳌﺆﲤر الوطﲏ العام للكورد الفيليﲔ
حزب سور العراق

برهم اﲪد صاﱀ برهم صاﱀ

اﲪد رسن مهنا مشكور العماري

169

حزب اﳊوار الفيلي

26/12/2017

علي بﲑ وﲤان ماما اغا

44

175
17

26/12/2017
19/03/2017
09/05/2017
26/12/2017
19/03/2017

ﷴ سعيد توفيق ﳛﲕ النعماﱐ
قاسم ﷴ عبد ﲪادي

س خضﲑ طه اﳊياﱄ

قتيبة ابراهيم تركي اﳉبوري

اﲪد عبد ﷲ عبد خلف اﳉبوري

ت

اسم التحالف السياسي

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

12

ﲢالف بغداد

ﲪيد جسام ﷴ كسار

11/1/2018

13

اﺋتﻼف قلعة اﳉماهﲑ الوطنية

اﲪد عبد ﷲ عبد اﳉبوري

11/1/2018

14

ساﺋرون

حسن عبد ﷲ عبادي موسى العاقوﱄ

10/1/2018

15

اﺋتﻼف الرافدين

يو دم يوسف كنا خوﺷا

11/1/2018

16

تضامن

وضاح مالك كنعان الصديد

10/1/2018

17

نينوى هويتنا

هاﺷم الياس سلطان اﳉماس

11/1/2018

اﻻحزاب اﳌتحالفة

ت

اسم اﳊزب السياسي

2

حزب اﻻصالة العربية

1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اجازة اﳊزب السياسي

رقم اﻻجازة

ريخ اﻻجازة

101

13/8/2017

جبهة انقاذ تركمان العراق

186

حزب وحدة ابناء العراق

12

ﲡمع التعاون

80

حزب سور العراق

44

حزب اﳊل

حزب الوفاء

حزب اﳊرية والتقدم

94
16

حزب الﱰقي واﻻصﻼح

حزب التجمع اﳉمهوري العراقي
اﳊزب الشيوعي العراقي

اﳊركة الدﳝقراطية اﻻﺷورية ) زوعا (
اﳊزب الوطﲏ اﻻﺷوري
ﲡمع العزة الوطﲏ
امل العراقية اﳌستقلة
العراق هويتنا
جبهة انقاذ تركمان العراق
حزب اﻻصالة العربية
وحدة ابناء العراق
حزب اﳊل
حزب الوفاء
اﳊرية والتقدم
ﲡمع التعاون
اﲢاد القوى الوطنية
حزب الشعﺐ لﻼصﻼح

19/3/2017

قاسم ﷴ عبد ﲪادي الفهداوي

09/05/2017

س خضﲑ طه اﳊياﱄ

19/3/2017

اﲪد عبد ﷲ عبد خلف اﳉبوري

175

26/12/2017

170

26/12/2017

حسن عبد ﷲ عبادي العاقوﱄ

112

09/12/2017

عد ن عبد الكرﱘ عمران العزاوي

92

25/7/2017

حاﰎ ﳏمود حطاب اﳉناﰊ

ﲡمع القلعة

حركة الشباب للتغيﲑ

21/6/2017

فﻼح ﺷهاب اﲪد الفراجي

26/7/2017

ﷴ صر دﱄ الكربوﱄ

قتيبة ابراهيم تركي اﳉبوري

43

حزب الدولة العادلة

03/06/2017

سعدون جوير فرحان الدليمي

عادل ﲬيس عبد اللطيف اﶈﻼوي

184

حزب اﳉماهﲑ الوطنية
اﻻستقامة الوطﲏ

26/12/2017

بت ﷴ سعيد رضا

26/12/2017

17

الكتلة العراقية اﳊرة

اسم رﺋيس اﳊزب

88

146
26

89
29
171
39
33
186
101
12
94
16
184
80
91
115

05/02/2017
18/7/2017

17/12/2017
04/03/2017
18/7/2017
04/03/2017
26/12/2017
19/4/2017
04/11/2017
26/12/2017
13/8/2017
03/06/2017
26/7/2017
19/3/2017
26/12/2017
21/6/2017
18/7/2017
19/9/2017

ماجد خلف عليوي مكي النيساﱐ
وليد نوفان عسكر ﳏمود

قحطان عباس نعمان اﳉبوري
مضر غسان سامي ﺷوكت
راﺋد جاهد فهمي صاﱀ

يو دم يوسف كنا خوﺷا
عمانوﺋيل خوﺷا يوخنا بوداخ
وضاح مالك كنعان مﲑز الصديد
اﳎد ﷴ طه اﳉبوري
كامل نواف عبود الغريري
بت ﷴ سعيد رضا ال بشار
عادل ﲬيس عبد اللطيف اﶈﻼوي
سعدون جوير فرحان الدليمي
ﷴ صر دﱄ الكربوﱄ
قاسم ﷴ عبد ﲪادي
ماجد خلف عليوي مكي النيساﱐ
فﻼح ﺷهاب اﲪد الفراجي
ﷴ علي ﷴ ﲤيم اﳉبوري
فاﺋق دعبول عبد ﷲ الشيخ علي

ت

اسم التحالف السياسي

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

18

د ﱃ التحدي

صﻼح مزاحم درويش عامر

11/1/2018

19

اﺋتﻼف الوطنية

ا د هاﺷم حسﲔ عﻼوي

11/1/2018

اﻻحزاب اﳌتحالفة

اجازة اﳊزب السياسي

ت

اسم اﳊزب السياسي

رقم اﻻجازة

ريخ اﻻجازة

2

حزب الوفاء

16

19/3/2017

1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حزب اﳊل

94

اﲢاد القوى الوطنية

91

ﲡمع التعاون

80

اﳊرية والتقدم

وحدة ابناء العراق

184

26/12/2017

12

03/06/2017

سعدون جوير فرحان الدليمي

26/12/2017

جنيد ﷴ عبدالكرﱘ الكسنزاﱐ

حزب الوفاق الوطﲏ العراقي
حزب العراق لﻼصﻼح

149

26/12/2017

حزب اﳋيار العرﰊ

124

حزب اﳊوار والتغيﲑ

199
127

جبهة الوحدة الوطنية

182

وطﲏ اوﻻ

ﲡمع ضة جيل

79

19
20
21
22

فارس ﳐلف خلف الدليمي
اكرم عبد ﳐلف العساف

134

اﳉبهة العراقية للحوار الوطﲏ

28

حزب اﳌسار اﳌدﱐ

18

عبدالكرﱘ علي عبطان اﳉبوري

27/11/2017

42

17

21/6/2017

حامد عبيد مطلك الصبيحي

صاﺋﺐ فنر عبداﳉبار اﳉناﰊ

اﳌشروع الوطﲏ العراقي

12

16

26/12/2017

فاضل جاسم ﷴ الشمري

142

التجمع اﳌدﱐ لﻼصﻼح )عمل(

15

15/11/2017

ا د هاﺷم حسﲔ عﻼوي

12/04/2017

179

حركة العمل والوفاء

15/11/2017

فﻼح ﺷهاب اﲪد الفراجي

ﳛﲕ اﲪد فرج العيثاوي

18

14

21/6/2017

133

10
13

18/7/2017

ﷴ علي ﷴ ﲤيم اﳉبوري

قاسم ﷴ عبد ﲪادي الفهداوي
ماجد خلف عليوي مكي النيساﱐ

حزب العروبيون

11

26/7/2017

ﷴ صر دﱄ الكربوﱄ

22/11/2017

ﲡمع الوحدة العراقية

اسم رﺋيس اﳊزب

04/03/2017
19/3/2017

صاﱀ ﷴ مطلك اﶈمدي

سليم عبدﷲ اﲪد اﳉبوري

04/03/2017

كرﱘ عفتان اﲪد اﳉميلي

حزب التصحيح الوطﲏ )تصحيح(

104

22/8/2017

كامل كرﱘ عباس الدليمي

تيار السلم اﳌدﱐ

117

11/06/2017

جبهة النهضة واﻻصﻼح العراقية

32

26/12/2017

ﲨال عبدالوهاب ﲬيس الضاري

172

التقدم اﳌدﱐ اﳊر

183

ﲡمع السﻼم الدﳝقراطي

67

ب العرب

158

احرار الفرات
معاهدون

49

195

05/02/2017

مثﲎ عبد الصمد ﷴ السامراﺋي

26/12/2017

عويد علي خضﲑ اﳉحيشي

26/12/2017

وضاح حسن زيدان اللهيﱯ

16/5/2017
31/5/2017

26/12/2017
26/12/2017

عادل عد ن حسن اﳉبوري
عبدﷲ عطاﷲ اﲪد اﳉغيفي

ﷴاقبال عمر ﳏمود الصيدﱄ
اﲪد ﲨيل عباس السامراﺋي

وصفي عاصي حسﲔ العبيدي

ت

اسم التحالف السياسي

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

20

التحالف العرﰊ ﰲ كركوك

راكان سعيد علي

10/1/2018

21

ﲢالف صﻼح الدين هويتنا

ﺷعﻼن عبد اﳉبار علي كرﱘ

10/1/2018

22

موصليون

هاﱐ حيدر اﲪد صاﱀ الشاقوﱄ

28/12/2017

23

اﺋت ـ ـ ــﻼف الكلدان

ابلحد افراﱘ ساوا حنا

10/1/2018

24

ﲢالف البديل

فﺆاد فليح حسن الربيعي

4/1/2018

25

ﲢالف البصرة اﳌستقل

صبيح حبيﺐ يسر اﳍﻼﱄ

3/1/2018

اﻻحزاب اﳌتحالفة

اجازة اﳊزب السياسي

ت

اسم اﳊزب السياسي

رقم اﻻجازة

ريخ اﻻجازة

2

حزب اﳊل

94

26/7/2017

1
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3

حزب اﳊق الوطﲏ

اﲢاد القوى الوطنية

41
91

حزب اﳉماهﲑ الوطنية

17

اﳌشروع العرﰊ ﰲ العراق

31

اﲢاد القوى الوطنية

91

حزب اﻻصالة العربية

حزب للعراق متحدون
حزب اﳊل

حزب اﻻصالة العربية

19/4/2017

اﲪد عبد ﲪادي اﳌساري

18/7/2017

ﷴ علي ﷴ ﲤيم اﳉبوري

19/3/2017

101

13/8/2017

14

03/06/2017

94

18/7/2017
25/7/2017

101
16

19/3/2017

وحدة ابناء العراق

12

اﳊرية والتقدم

184

26/12/2017

حركة البشاﺋر الشبابية

125

15/11/2017

تيار الوسط

120

حركة النور _ اﻻنتفاضة والتغيﲑ

141

ا لس القومي الكلداﱐ

اﻻﲢاد الدﳝقراطي الكلداﱐ

73

عادل ﲬيس عبد اللطيف اﶈﻼوي
ﷴ علي ﷴ ﲤيم اﳉبوري

جبهة انقاذ تركمان العراق
ﲡمع التعاون

اﲪد عبدﷲ عبد خلف اﳉبوري

04/03/2017

13/8/2017

80

ﷴ صر دﱄ اﲪد الكربوﱄ

ﲬيس فرحان علي خنجر الدليمي

186

حزب الوفاء

اسم رﺋيس اﳊزب

اسامة عبد العزيز ﷴ النجيفي
ﷴ صر دﱄ الكربوﱄ

عادل ﲬيس عبد اللطيف اﶈﻼوي

26/12/2017

بت ﷴ سعيد رضا ال بشار

03/06/2017

سعدون جوير فرحان الدليمي
ماجد خلف عليوي مكي النيساﱐ
سر عبد صخيل ﷴ اﳌالكي

21/6/2017

11/06/2017
12/04/2017
13/6/2017

قاسم ﷴ عبد الفهداوي

فﻼح ﺷهاب اﲪد الفراجي
موفق قر كاظم الربيعي

ﷴ كاظم فﲑوز اﳍنداوي
ابلحد افراﱘ ساوا حنا

118

11/06/2017

جنان جبار بو ﺷابو

162

26/12/2017

ﷴ روضان سلمان اﳊمﲑي

اﳊركة اﳌدنية الوطنية

144

17/12/2017

ﺷروق توفيق عبد اﳊميد العباﳚي

حزب الشعﺐ لﻼصﻼح

115

19/9/2017

فاﺋق دعبول عبد ﷲ الشيخ علي

ﲡمع اﻻمل

كفاءات مدنية

حزب توركمن ايلي

حركة العراق الوطنية

46
63
72

05/09/2017
31/5/2017
13/6/2017

فﺆاد فليح حسن الربيعي
ر ض ﲨال امﲔ كهيه

ﷴ ﺷاكر عيسى الشمري

ت

اسم التحالف السياسي

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

26

ﲢالف الفتح

هادي فرحان عبدﷲ العامري

7/1/2018

اﻻحزاب اﳌتحالفة

اجازة اﳊزب السياسي

ت

اسم اﳊزب السياسي

رقم اﻻجازة

ريخ اﻻجازة

2

اﳊركة اﻻسﻼمية ﰲ العراق

23

22/3/2017

حزب الطليعة اﻻسﻼمي

85

18/7/2017

كتلة منتصرون

77

1
3
4
5
6
7
8

منﻈمة بدر

حركة الصدق والعطاء
حركة اﳉهاد والبناء
حركة الصادقون

7

20

116

6/11/2017

عد ن فيحان موسى الدليمي

203

26/12/2017

ﷴ صاحﺐ خلف الدراجي

160

26/12/2017

ابراهيم ﷴ علي ﲝر العلوم

10

ﲡمع كفى صرخة للتغيﲑ

12

ﲡمع العدالة والوحدة

96

حزب ﷲ العراق

83

11
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كتلة الوفاء والتغيﲑ

75

ا لس اﻻعلى اﻻسﻼمي العراقي

9

حركة  ١٥ﺷعبان اﻻسﻼمية

45

منﻈمة العمل اﻻسﻼمي العراقية
ﲡمع الشبك الدﳝقراطي

كتلة عراق النهضة والسﻼم
حزب الفضيلة اﻻسﻼمي
كتلة مستقلون
حزب اﳊق اﳌدﱐ الﱰكماﱐ
اﻻﲢاد اﻻسﻼمي لﱰكمان العراق
ﲡمع تنمية
كتلة النصر واﻻصﻼح
كتلة اﻻستقرار
تيار اﻻصﻼح الوطﲏ
ﲡمع مقتدرون للسلم والبناء

خضﲑ عباس ثويﲏ اﻻمارة

130

164

ﲡمع عراق اﳌستقبل

19/3/2017

مرتضى علي ﲪود الساعدي

اﲪد جاسم صابر اﻻسدي

20/11/2017

التجمع الشعﱯ اﳌستقل

9

12/2/2017

هادي فرحان عبدﷲ العامري

حسن راضي كاظم الساري

47

حزب اﳌهنيﲔ لﻼعمار

اسم رﺋيس اﳊزب

21/6/2017
9/5/2017

26/12/2017
8/8/2017

مهدي علي جابر اﳌكصوصي
فﻼح حسن سﲔ اﳉزاﺋري
رحيم صيهود ﻻزم الدراجي
عامر حسﲔ جاسم الفايز

21/6/2017

اسكندر جواد حسن وتوت

6/3/2017

ﳘام قر عبدا يد الربيعي

18/7/2017

ساﱂ ﳏسن فرحان البهادﱄ

155

26/12/2017

ﷴ جاسم ﳏسن اﻻسدي

129

20/11/2017

حنﲔ ﳏمود اﲪد القدو

61
4
35
57
153
30
165
132
90
22

9/5/2017

25/5/2017
30/1/2017
11/4/2017
25/5/2017
26/12/2017
3/4/2017
26/12/2017
20/11/2017
18/7/2017
22/3/2017

رزاق سر مطهر اﳌوسوي
نواف سعود زيد اﳉر
عبد اﳊسﲔ عزيز اﲪد اﳌوسوي
حسﲔ ابراهيم صاﱀ الشهرستاﱐ
طورهان مﻈهر حسن اﳌفﱵ
جاسم ﷴ جعفر البياﰐ
عادل عبد السﻼم ﲪد الصميدعي
حسام حسون كاظم الربيعي
ﷴ حسن عطية اﳉبوري
ابراهيم عبد الكرﱘ ﲪزة اﻻﺷيقر
بدر ﳏمود فحل اﳉبوري

ت

اسم التحالف السياسي

اسم رﺋيس التحالف

ريخ تقدﱘ الطلﺐ

27

اﺋتﻼف النصر

حيدر جواد كاظم العبادي

11/1/2018

ت

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

اﻻحزاب اﳌتحالفة

اسم اﳊزب السياسي

حزب الثبات العراقي
حركة الوفاء العراقية
اﳌﺆﲤر الوطﲏ العراقي
كلنا العراق
اﻻنتفاضة الشعبانية اﳌباركة/اﻻمانة العامة
تيار العدالة والنهوض
حركة انتفاضيون  /ﳎلس اﻻمناء
حركة عطاء
ﲡمع صوت اﳉماهﲑ
ﲡمع اخيار العراق
تيار اﳊكمة الوطﲏ
حزب التطور العراقي
ﲡمع ثوار اﻻنتفاضة
تيار الشهيد اﻻول
ﲡمع العراق اﳉديد
تيار اﻻبرار الوطﲏ
التيار الوطﲏ العشاﺋري ﰲ العراق
كتلة درع العراق
امل الرافدين

اجازة اﳊزب السياسي

رقم اﻻجازة
136
126
55
122
13
48
93
166
156
131
100
19
51
86
6
138
98
97
191

ريخ اﻻجازة

27/11/2017
15/11/2017
23/5/2017
15/11/2017
6/3/2017
9/5/2017
25/7/2017
26/12/2017
26/12/2017
20/11/2017
13/8/2017
19/3/2017
16/5/2017
18/7/2017

12/2/2017
27/11/2017
8/8/2017
8/8/2017

26/12/2017

اسم رﺋيس اﳊزب

عبد الرحيم جاسم ﷴ الشمري
عد ن عبد خضﲑ الزرﰲ
اراس حبيﺐ ﷴ الرﲪاﱐ
عبد الرﲪن حسن خالد اللويزي
طالﺐ عبد الوهاب حسﲔ الساعدي
كرﱘ عبد الرضا مهدي العلياوي
توفيق ﲪود ﺷنان الياسري
فاﱀ فيصل فهد فياض
نوار سعد ﳏمود اﳌﻼ
رافع عبد الكرﱘ ﳐلف الفهداوي
عمار عبد العزيز ﳏسن اﳊكيم
عد ن برهان ﳏمود اﳉحيشي
مهند نعمه كاﱐ الزيرجاوي
عماد ﲨيل ﷴ ﳏيسن الغزاﱄ
عامر علي حسﲔ اﳌرﺷدي
عبد الواحد حسن سيﻼن اﳊسيﲏ
سعدي انعيم ثجيل عباس الكعﱯ
عبد اﳊافظ موسى جعفر اﳊسيﲏ
ﷴ ﲪيد هاﺷم اﳌوسوي

