
 المصادقة تاريخ التقديم مكانالمصادقة نوعالكيان نوع المصادقة رقم الكيان رئيس اسم السياسي الكيان اسمت

03-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة1الدباغ جواد مهدي عليالمستقل العراق كفاءات تجمع1

03-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة2الحبوبي هاشم يحيى جعفر هاشمالعراقي الجمهوري تجمع2

03-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة3دعيدش حسين الوهاب عبد طالبالعامة األمانة/  المباركة الشعبانية االنتفاضة3

03-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة4الشحماني عبيد خرنوب رميض عدنانالجديد العراقي الرسالي التيار4

03-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةفرد5محمود موسى كريم سعديهويتي العراق-  التميمي سعدي االستاذ5

04-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة6الدليمي صالح عباس كريم كامل(تصحيح ) الوطني التصحيح حركة6

04-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة7الجبوري عبد عبدهللا أحمدالوطنية الجماهير ائتالف7

05-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة8المساري شاوش حمادي عبد أحمد(حق) العراق حماة حركة8

07-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة9مجذاب غانم ذياب عدنانالساميه الجماهير كتلة9

07-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة10الجبوري جاسم تركي ابراهيم قتيبةالحرة العراقية الكتلة10

07-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة11عبدالحميد فتيخان بزيع أحمدالعراق صحوة مؤتمر11

09-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة12حسين نعمان عباس قحطانالعادلة الدولة تيار12

09-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة13هاشم علي الحسن عبد هاشماالسالمي الفضيلة حزب13

09-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة14الشهرستاني مهدي صالح ابراهيم حسينمستقلون كتلة14

09-11-2013وطني مكتبطلب اعادةمجموعة15بريم جيجو فرحان امينوالتقدم االصالح اجل من االيزيدية الحركة15

09-11-2013وطني مكتبطلب اعادةمجموعة16الساعدي حامي فالح جلوب صباحالنزاهة عراق تجمع16

09-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة17الهيتي امين محمد مصطفى االهالي نهضة17

09-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة18عبدهللا فرحان هاديبدر منظمة18

09-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة19الموسوي حمود محمود ناصر هاشمالعراق تنظيم/  االسالمية الدعوة حزب19

09-11-2013بابل مكتبجديد طلبمجموعة20فرهود علي طحمير سالمالوطني الغدير كيان20

09-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة21خضر حسين هللا عبد الدين عز الطريق كتلة21

لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية

 السياسية الكيانات قسم/  الجماهيري االتصال دائرة

2014 العراقي النواب مجلس النتخاب عليها المصادق السياسية الكيانات 



09-11-2013قار ذي مكتبطلب اعادةمجموعة22 ثامر محمد نايفالواحد الوطن كتلة22

09-11-2013النجف مكتبطلب اعادةمجموعة23علي الشيخ عبدهللا دعبول فائقالشعب حزب23

09-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة24عطية حسن محمد جاسماألستقرار كتلة24

12-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة25صادق سالم ريانبابليون قائمة25

12-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة26حمادي فرج احمد يحيىاوالً وطني26

12-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة27 احمد عبدهللا نجم ضياءاالحرار كتلة27

12-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة28ناصر احمد عبدهللا سليم( عمل ) لإلصالح المدني التجمع28

12-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة29البطيخ علي عبدالمهدي جمالالبيضاء الوطنية الكتلة29

12-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة31شنين سبتي كامل شروانالوطني الوفاء كتلة30

17-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة32الجبوري موسى محمد هللا عبد احمدوطنيون تجمع31

17-11-2013السليمانية مكتبطلب اعادةمجموعة33خضر امين مصطفى وشيروان نة التغيير-  كوران32

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة34سبعو مطو حمد وعداأليزيدي التقدم حزب33

17-11-2013السليمانية مكتبطلب اعادةمجموعة35 هللا نور الدين حسام جالل(الكردستاني الوطني األتحاد)ية كَيتى نيشتماني كوردستان34

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة36حبش سمعان جميل اسطيفوقوش قره اعيان مجلس35

36
 العراق/  الكوردستانية االسالمية الجماعة

عَيراق/  كوردستان ئيسالمي  كَومةلَى
17-11-2013السليمانية مكتبطلب اعادةمجموعة37علي حسن نجيب محمد

17-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة38خليل فحل محمود بدروالبناء للسلم مقتدرون تجمع37

17-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة39جبارة محمد حسين عبدهللا خالدالدين صالح في الوطني العهد تجمع38

17-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة40زوير عودة غازي اسماعيل( البديل ) حركة39

17-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة41العبادي جمعة توفيقوالتنمية العدالة حركة40

17-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة42الفائز علي جاسم حسين عامروالوحدة العدالة تجمع41

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة43الزيباري محمد احمد عبدهللا دلدارالعراقي والعدالة البناء تجمع42

17-11-2013كركوك مكتبجديد طلبفرد44داود حمد شهاب عبودالمفرجي شهاب عبود الدكتور43

17-11-2013كركوك مكتبطلب اعادةمجموعة45علي عاصي منشد الرحمن عبدالموحد العربي السياسي المجلس44

17-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة46المالكي حسن محمد كامل نوري االسالمية الدعوة حزب45

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة47حميد علو خلف حسنالوطني الربيعين ام عشائر تجمع46

17-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة48عمر طه سمير ناشد القلعة تجمع47

17-11-2013قار ذي مكتبجديد طلبمجموعة49الطاهر طاهر جوير مهدي الخضر عبدللوطن أوفياء48



17-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة50العطار محمدجواد كاظم محمد جاسم العراقي للعمل السياسي المجلس49

17-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة51الجنابي عبد يوسف كريم فاضلالموحدة الجبهة50

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة52احمد دلي ناصر محمد ( الحل ) والتنمية لالصالح الوطنية الحركة51

17-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة53النجدي محمد جواد عبد حميدالصالحة المواطنة تجمع52

17-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة54المفتي سليمان حسن مظهر طورهانالحرة التركمان جبهة53

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة55صالح سلمان علي حسينالحر شبابنا كتلة54

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة56مجيد محمود ابراهيم عثمانالوطن شمس كتلة55

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة57غثيث أحمد عفتان كريم المهندسوالوفاء العمل حركة56

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة58سردي عباس نايف خضيرالخيرات أرض حركة57

17-11-2013واسط مكتبجديد طلبمجموعة59طويرش كشمر نعيمة عليالعراق نحن تجمع58

17-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة60اللويزي عبدهللا خالد حسن الرحمن عبد(( َقَسْم )) الُمْسَتقِلْ الِسياسيُّ الَقراُر59

17-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة61يوسف علي عيسى حيدرالفيلية للكرد السالم منظمة60

17-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة62العباسي علي خبط حبيب أحمدللتغيير القرار كتلة61

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة63البياتي موسى مجيد حميدالعراقي الشيوعي الحزب62

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة64حسن ابراهيم علي احمد الديمقراطي التيار63

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة65 خلف ياسين علي الكريم عبدحسم/  والتنمية السلم حركة64

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةفرد66الجيزاني عاتي سهر سبتي نوريالجيزاني عاتي سهر سبتي نوري65

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة67االمير مجيد عبدالرحيم عادلاإلسالمية الدعوة حركة66

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة68 عبطان باقر عبدالرضا الحسين عبدالمواطن67

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة69 الباشا زيد سعود نوافوالسالم النهضة عراق كتلة68

18-11-2013دهوك مكتبطلب اعادةمجموعة70حنا ساوا افرايم ابلحدالكلداني الديمقراطي االتحاد حزب69

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة71الحكيم مهدي محسن عبدالعزيز عمارالعراقي األسالمي األعلى المجلس70

18-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة72مطلب محسن مثقال بليغ األمل تجمع71

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة73عمران عبدعلي عبدالكريم عدنانللتغيير الشباب حركة72

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة74شبيب حمد هيجل عمرالمستقل العشائري الوطني التجمع73

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة75العبدربه حمود احمد نوري محمدالمستقلة الرماح اعيان كتلة74

18-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة76صالح مهدي صالح اياد العراقي االسالمي الحزب75



18-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة77عاكول هاشم كاظم فاضلشمس حركة76

18-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة78عوض حسين خلف عبد(نون) والتقدم النهضة حركة77

18-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة79 الكريم علي الجبار عبد شعالنالحرية نداء تجمع78

18-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة80حسين احمد شهاب حمد واثقون79

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة81عباس حسن فاضل عباسالداعي حزب80

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة82حمد ويس سلمان مبدر. دالوحدة حزب81

18-11-2013قار ذي مكتبجديد طلبنساء فرد83مصطفى الرحمن عبد كريم وداد( للمرأة النهوض) الرحمن عبد كريم وداد82

18-11-2013قار ذي مكتبطلب اعادةمجموعة84عواد عباس باقر محمد مهدي محمدالعراق في التضامن83

18-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة85الدليمي فرحان حوير سعدونالعراق أبناء وحدة84

18-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة86شري موسى فيحان عدنانالصادقون كتلة85

18-11-2013النجف مكتبطلب اعادةمجموعة87عباس خضير عبد عدنانالعراقية الوفاء حركة86

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة88حسين علي محمد أحمد الشبك أحرار مجلس87

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة89هادي جردو علي سفوكااليزيدية الديمقراطية الجبهة88

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة90فاضل عباس شنيت كاظمالمستقلة الوطنية بغداد كتلة89

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة91اياد هاشم حسين عالويالوطنية90

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة92موفق باقر كاظمللوسط الربيعي موفق.د قائمة91

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة93ثائر شعالن جاسم العدوانالسواد أرض كتلة92

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة94حسين راضي كاظم كاطعوالبناء الجهاد حركة93

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة95صباح عبد الرسول عبد الرضا رشيد التميميالوطني القرار قائمة94

18-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة96ظافر ناظم سلمان محمودالوطني المستقبل تجمع95

18-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة97عمار يوسف حمود لطوفللتنمية الدين صالح تجمع96

18-11-2013وطني مكتبطلب اعادةمجموعة98أحمد عبدالهادي عبدالحسين علي الجلبي. دالعراقي الوطني المؤتمر97

18-11-2013وطني مكتبجديد طلبمجموعة99أسامة عبد العزيز محمد النجيفيمتحدون للعراق98

18-11-2013وطني مكتبجديد طلبمجموعة100عباس جاسم محمد عزيز الشمريوالبناء التطور عراق كتله99

18-11-2013وطني مكتبجديد طلبمجموعة101حسين علي كريم فنجان العقابيوالتنمية الوفاء100

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة102عبد اهلل حميدي عجيل الياورالعراقي واالصالح العدل حركة101

18-11-2013وطني مكتبطلب اعادةمجموعة103حيدر جواد كاظم العباديالقانون دولة102



18-11-2013وطني مكتبطلب اعادةمجموعة104جمال محمدحسن محمدعلي محمداالسالمي الوفاق حركة103

18-11-2013البصرة مكتبجديد طلبمجموعة105عبدالكريم ناصر محمود اسماعيل األسماعيلبصرتنا104

18-11-2013وطني مكتبجديد طلبمجموعة106الزوبعي كعيد عباس خضير طالل بغداد حزام تجمع105

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة107عبد الكريم علي حسين مهديالداخل تنظيم/  االسالمية الدعوة حزب106

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة108حيدر حسين عبد عودةالمستقبل قائمة العراقي األمناء المحافظين حزب107

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة109مهند مهدي كمر جازعالوطنية الشراكة تجمع108

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة110آباذر جاسم حسين حمودالنخب تيار109

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة111جواد كاظم عيدان عبدبدأنا تيار110

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة112عدنان محمد طاهر جاسماالمناء تيار111

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة113عمار كاظم جاسم الساعديونخب رياضيون112

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة114عصام عبد اهلل سعودي حسونناطقون113

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة115فواز محمد ذياب الجرباالموحد الديمقراطي العراقي المجلس114

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة116خضير عباس ثويني عمار األمارة( مخلصون كتلة )115

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة117مهند حسن محمد حسنالوارثون كتلة116

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة118الكعود معجل بزيع جاللالعراق روافد تجمع117

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة119ناصر حميد فرحان عليالعراق اجل من التعاون تجمع118

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة120شرقي طرموز خلف اركان( ألخيمة ) واألعمار البناء تجمع119

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة121عبيد فياض محمد عليالوطنية للقوى العراقي التجمع120

18-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة122علي هليل دحام فوازالعراق نخوة قبائل ملتقى121

18-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة123حمد صياد مخبر عارفللتغيير مستقلون تجمع122

18-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة124عبعوب ابراهيم شارع احمد كرامة123

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة125حمادي عبد محمد قاسمالجديد االفق تجمع124

18-11-2013نينوى مكتبجديد طلبفرد126المطلك محمد مدلول احمدالمطلك محمد مدلول أحمد125

18-11-2013بابل مكتبجديد طلبفرد127حافظ عبد الحليم حميدالياسري حميد عبدالحليم حافظ126

18-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة128ممتاز مطلب خبصي بطاحالعربية التغيير جبهة127

18-11-2013القادسية مكتبجديد طلبمجموعة129فاضل حبادس صاحب عبودالمستقبل شباب حزب128

18-11-2013القادسية مكتبطلب اعادةمجموعة130حسين علي شعالن السلمانللعراق الوفاء تجمع129



18-11-2013القادسية مكتبطلب اعادةمجموعة131ملحان عمران موسى سلمان المكوطالمستقل والبناء السيادة تجمع130

19-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة132محمود أحمد حميد ضامر(صقر) العراقية الصقور حركة131

19-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة133مرعي بدوي هادي ياسينالحكمة فرسان مشروع132

19-11-2013بابل مكتبجديد طلبمجموعة134العلواني حسين محمد عبدالحمزة ثامر. دوالسالم المحبة عراق133

19-11-2013بابل مكتبجديد طلبمجموعة135خربيط ذياب الكريم عبد مزهرالشعبية االرادة مشروع134

19-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة136حسن علي حمزة حسينالعراق ارادة حركة135

19-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة137شالل عوض حسين مضحيالمستقل الشرقاط اهالى اتحاد136

19-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة138الساعدي شبيب ثعلب هاشم ناصرالتغيير دعاة حركة137

19-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة139وردا وردا خمو وليمالوطني سورايي تحالف138

19-11-2013الوطني مكتبطلب اعادةمجموعة140البياتي موسى حسن عباسالعراق لتركمان االسالمي االتحاد139

19-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة141الجبوري هريط عبدعلي رمضان هيثموالجماهير الكفاءات تجمع140

19-11-2013الوطني مكتبجديد طلبمجموعة142يوسف ياسين حسن فالحالمستقل الشعبي التجمع141


