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

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

03-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة2الحبوبي هاشم يحيى جعفر هاشمالعراقي الجمهوري التجمع2

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 المكتبطلب اعادةمجموعة6الدليمي صالح عباس كريم كامل(تصحيح ) الوطني التصحيح حركة6

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

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

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

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

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

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

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

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

09-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة15بريم جيجو فرحان امينوالتقدم االصالح اجل من االيزيدية الحركة15

09-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة16الساعدي حامي فالح جلوب صباحالنزاهة عراق تجمع16

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

09-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة18عبدهللا فرحان هاديبدر منظمة18

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

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

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

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 المكتبطلب اعادةمجموعة27 احمد عبدهللا نجم ضياءاالحرار كتلة27

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

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

لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية

 السياسية الكيانات قسم/  الجماهيري االتصال دائرة

2014 العراقي النواب مجلس النتخاب عليها المصادق السياسية الكيانات



23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة30شندي مطشر هاشم حسن االسالمية الرسالة حركة30

12-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة31شنين سبتي كامل شروانالوطني الوفاء كتلة31

17-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة32الجبوري موسى محمد هللا عبد احمدوطنيون تجمع32

17-11-2013السليمانية مكتبطلب اعادةمجموعة33خضر امين مصطفى وشيروان نة التغيير-  كوران33

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة34سبعو مطو حمد وعداأليزيدي التقدم حزب34

35
ية كَيتى نيشتماني كوردستان

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

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة36حبش سمعان جميل اسطيفوقوش قره اعيان مجلس36

37
 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 تجمع38

17-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة39الجبارة محمد حسين عبدهللا خالدالدين صالح في الوطني العهد تجمع39

17-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة40زوير عودة غازي اسماعيل( البديل ) حركة40

17-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة41العبادي جمعة توفيقوالتنمية العدالة حركة41

17-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة42الفائز علي جاسم حسين عامروالوحدة العدالة تجمع42

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة43الزيباري محمد احمد عبدهللا دلدارالعراقي والعدالة البناء تجمع43

17-11-2013كركوك مكتبجديد طلبفرد44داود حمد شهاب عبودالمفرجي شهاب عبود الدكتور44

17-11-2013كركوك مكتبطلب اعادةمجموعة45علي عاصي منشد الرحمن عبدالموحد العربي السياسي المجلس45

17-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة46المالكي حسن محمد كامل نوري االسالمية الدعوة حزب46

17-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة47حميد علو خلف حسنالوطني الربيعين ام عشائر تجمع47

17-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة48عمر طه سمير ناشد القلعة تجمع48

17-11-2013قار ذي مكتبجديد طلبمجموعة49الطاهر طاهر جوير مهدي الخضر عبدللوطن أوفياء49

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة50العطار محمدجواد كاظم محمد جاسم العراقي للعمل السياسي المجلس50

17-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة51الجنابي عبد يوسف كريم فاضلالموحدة الجبهة51

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة52احمد دلي ناصر محمد ( الحل ) والتنمية لالصالح الوطنية الحركة52

17-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة53النجدي محمد جواد عبد حميدالصالحة المواطنة تجمع53

17-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة54المفتي سليمان حسن مظهر طورهانالحرة التركمان جبهة54

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة55صالح سلمان علي حسينالحر شبابنا كتلة55

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة56مجيد محمود ابراهيم عثمانالوطن شمس كتلة56

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة57غثيث أحمد عفتان كريم المهندسوالوفاء العمل حركة57

17-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة58سردي عباس نايف خضيرالخيرات أرض حركة58

17-11-2013واسط مكتبجديد طلبمجموعة59طويرش كشمر نعيمة عليالعراق نحن تجمع59

17-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة60اللويزي عبدهللا خالد حسن الرحمن عبد(( َقَسْم )) الُمْسَتقِلْ الِسياسيُّ الَقراُر60

17-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة61يوسف علي عيسى حيدرالفيلية للكرد السالم منظمة61

17-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة62العباسي علي خبط حبيب أحمدللتغيير القرار كتلة62

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة63البياتي موسى مجيد حميدالعراقي الشيوعي الحزب63

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة64حسن ابراهيم علي احمد الديمقراطي التيار64

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة65 خلف ياسين علي الكريم عبدحسم/  والتنمية السلم حركة65



18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةفرد66الجيزاني عاتي سهر سبتي نوريالجيزاني عاتي سهر سبتي نوري66

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة67االمير مجيد عبدالرحيم عادلاإلسالمية الدعوة حركة67

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة68 عبطان باقر عبدالرضا الحسين عبدالمواطن68

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة69 الباشا زيد سعود نوافوالسالم النهضة عراق كتلة69

18-11-2013دهوك مكتبطلب اعادةمجموعة70حنا ساوا افرايم ابلحدالكلداني الديمقراطي االتحاد حزب70

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة71الحكيم مهدي محسن عبدالعزيز عمارالعراقي األسالمي األعلى المجلس71

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة72مطلب محسن مثقال بليغ األمل تجمع72

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة73عمران عبدعلي عبدالكريم عدنانللتغيير الشباب حركة73

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة74شبيب حمد هيجل عمرالمستقل العشائري الوطني التجمع74

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة75العبدربه حمود احمد نوري محمدالمستقلة الرماح اعيان كتلة75

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة76صالح مهدي صالح اياد العراقي االسالمي الحزب76

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة77عاكول هاشم كاظم فاضلشمس حركة77

18-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة78عوض حسين خلف عبد(نون) والتقدم النهضة حركة78

18-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة79 الكريم علي الجبار عبد شعالنالحرية نداء تجمع79

18-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة80حسين احمد شهاب حمد واثقون80

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة81عباس حسن فاضل عباسالداعي حزب81

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة82حمد ويس سلمان مبدر. دالوحدة حزب82

18-11-2013قار ذي مكتبجديد طلبنساء فرد83مصطفى الرحمن عبد كريم وداد( للمرأة النهوض) الرحمن عبد كريم وداد83

18-11-2013قار ذي مكتبطلب اعادةمجموعة84عواد عباس باقر محمد مهدي محمدالعراق في التضامن84

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة85الدليمي فرحان حوير سعدونالعراق أبناء وحدة85

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة86شري موسى فيحان عدنانالصادقون كتلة86

18-11-2013النجف مكتبطلب اعادةمجموعة87عباس خضير عبد عدنانالعراقية الوفاء حركة87

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة88حسين علي محمد أحمد الشبك أحرار مجلس88

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة89هادي جردو علي سفوكااليزيدية الديمقراطية الجبهة89

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة90فاضل عباس شنيت كاظمالمستقلة الوطنية بغداد كتلة90

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة91اياد هاشم حسين عالويالوطنية91

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة92موفق باقر كاظمللوسط الربيعي موفق.د قائمة92

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة93ثائر شعالن جاسم العدوانالسواد أرض كتلة93

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة94حسين راضي كاظم كاطعوالبناء الجهاد حركة94

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة95صباح عبد الرسول عبد الرضا رشيد التميميالوطني القرار قائمة95

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة96ظافر ناظم سلمان محمودالوطني المستقبل تجمع96

18-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة97عمار يوسف حمود لطوفللتنمية الدين صالح تجمع97

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة98أحمد عبدالهادي عبدالحسين علي الجلبي. دالعراقي الوطني المؤتمر98

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة99أسامة عبد العزيز محمد النجيفيمتحدون للعراق99

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة100عباس جاسم محمد عزيز الشمريوالبناء التطور عراق كتله100

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة101حسين علي كريم فنجان العقابيوالتنمية الوفاء101

18-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة102عبد اهلل حميدي عجيل الياورالعراقي واالصالح العدل حركة102

18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة103حيدر جواد كاظم العباديالقانون دولة103



18-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة104جمال محمدحسن محمدعلي محمداالسالمي الوفاق حركة104

18-11-2013البصرة مكتبجديد طلبمجموعة105عبدالكريم ناصر محمود اسماعيل األسماعيلبصرتنا105

18-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة106الزوبعي كعيد عباس خضير طالل بغداد حزام تجمع106

18-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة107عبد الكريم علي حسين مهديالداخل تنظيم/  االسالمية الدعوة حزب107

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة108حيدر حسين عبد عودةالمستقبل قائمة العراقي األمناء المحافظين حزب108

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة109مهند مهدي كمر جازعالوطنية الشراكة تجمع109

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة110آباذر جاسم حسين حمودالنخب تيار110

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة111جواد كاظم عيدان عبدبدأنا تيار111

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة112عدنان محمد طاهر جاسماالمناء تيار112

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة113عمار كاظم جاسم الساعديونخب رياضيون113

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة114عصام عبد اهلل سعودي حسونناطقون114

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة115فواز محمد ذياب الجرباالموحد الديمقراطي العراقي المجلس115

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة116خضير عباس ثويني عمار األمارة( مخلصون كتلة )116

18-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة117مهند حسن محمد حسنالوارثون كتلة117

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة118الكعود معجل بزيع جاللالعراق روافد تجمع118

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة119ناصر حميد فرحان عليالعراق اجل من التعاون تجمع119

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة120شرقي طرموز خلف اركان( ألخيمة ) واألعمار البناء تجمع120

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة121عبيد فياض محمد عليالوطنية للقوى العراقي التجمع121

18-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة122علي هليل دحام فوازالعراق نخوة قبائل ملتقى122

18-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة123حمد صياد مخبر عارفللتغيير مستقلون تجمع123

18-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة124عبعوب ابراهيم شارع احمد كرامة124

18-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة125حمادي عبد محمد قاسمالجديد االفق تجمع125

18-11-2013نينوى مكتبجديد طلبفرد126المطلك محمد مدلول احمدالمطلك محمد مدلول أحمد126

18-11-2013بابل مكتبجديد طلبفرد127حافظ عبد الحليم حميدالياسري حميد عبدالحليم حافظ127

18-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة128ممتاز مطلب خبصي بطاحالعربية التغيير جبهة128

18-11-2013القادسية مكتبجديد طلبمجموعة129فاضل حبادس صاحب عبودالمستقبل شباب حزب129

18-11-2013القادسية مكتبطلب اعادةمجموعة130حسين علي شعالن السلمانللعراق الوفاء تجمع130

18-11-2013القادسية مكتبطلب اعادةمجموعة131ملحان عمران موسى سلمان المكوطالمستقل والبناء السيادة تجمع131

19-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة132محمود أحمد حميد ضامر(صقر) العراقية الصقور حركة132

19-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة133مرعي بدوي هادي ياسينالحكمة فرسان مشروع133

19-11-2013بابل مكتبجديد طلبمجموعة134العلواني حسين محمد عبدالحمزة ثامر. دوالسالم المحبة عراق134

19-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة135خربيط ذياب الكريم عبد مزهرالشعبية االرادة مشروع135

19-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة136حسن علي حمزة حسينالعراق ارادة حركة136

19-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة137شالل عوض حسين مضحيالمستقل الشرقاط اهالى اتحاد137

19-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة138الساعدي شبيب ثعلب هاشم ناصرالتغيير دعاة حركة138

19-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة139وردا وردا خمو وليمالوطني سورايي تحالف139

19-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة140البياتي موسى حسن عباسالعراق لتركمان االسالمي االتحاد140

19-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة141الجبوري هريط عبدعلي رمضان هيثموالجماهير الكفاءات تجمع141



19-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة142يوسف ياسين حسن فالحالمستقل الشعبي التجمع142

21-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة143البياتي سليمان هللا عبد سامي وسامللوطن الوالء تجمع143

21-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة144نصيف جبار مهدي مشعانالوطنية النهرين حركة144

21-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة145عمر مطلك محمد صالحالوطني للحوار العراقيه الجبهة145

21-11-2013كركوك مكتبجديد طلبمجموعة146صكر خلف ثوري ضرغامألكفاءات عصر146

147
/ الكوردستاني الديموقراطي حزب

21-11-2013اربيل مكتبطلب اعادةمجموعة147البارزاني محمد مصطفى مسعود ثارتى دميوكراتى كوردستان

21-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة148الجعفري االشيقر محمد حمزة عبدالكريم إبراهيمالجعفري الدكتور/  الوطني اإلصالح تيار148

21-11-2013البصرة مكتبجديد طلبمجموعة149يسر حبيب صبيحالمستقل البصرة تجمع149

21-11-2013ميسان مكتبجديد طلبمجموعة150حمود علي مرتضىوالعطاء الصدق150

21-11-2013كركوك مكتبجديد طلبمجموعة151صالح مولود احمدكركوك في العربية العراق جبهة151

21-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة152موسى جمعة خزعل سعدوالسالم الشراكة تجمع152

21-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة153عبد ذياب حمادي ادهمالمستقلة المجد كتلة153

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة154هللا عبد خيزران حبيب طاللالموحدة العروبة حركة154

23-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة155جمعة جزاع ذياب عبدالعراق بناة155

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة156بلين عبد اهلل محمود خانةكوردستان تكيشانى حمة زة حزبي156

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة157كمال شاكر محمد احمدئازادي157

23-11-2013المثنى مكتبجديد طلبمجموعة158طبيخ ابو راضي مجيد عدنانعهد158

23-11-2013ميسان مكتبجديد طلبفرد159الساعدي زبون حمادي جاسم خالدالساعدي زبون حمادي جاسم خالد159

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة160احمد رسن مهنا مشكورالدولة لدعم العراق دعاة160

23-11-2013البصرة مكتبجديد طلبفرد161محسن حميد محسن عباس الحاويالحاوي حميد محسن161

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة162عزت محسن علي عيسىاألمل بغداد تيار162

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة163علي مهدي علي عباس الياسرياالسالمي الطليعة حزب163

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة164قاسم محمود أحمد زينلالعراق تركمان تجمع164

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة165علي عبداهلل حمود خليفة الصجريالشعب حقوق تيار165

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة166أرشد رشاد فتح اهلل عبدالرزاقالعراقية التركمانية الجبهة166

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة167صادق هاشم فاضل الفيحان المعموريالحضارة اهل167

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة168محمد محمدصالح جواد الحيدريالمستقلة التضامن كتلة168

23-11-2013القادسية مكتبجديد طلبمجموعة169جبير سلمان الجبوريوالبناء العدل تجمع169

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة170محمد حاج محمود محمد سان أحمدكوردستان ديموكراتى سوسياليست حزبى170

23-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةفرد171سعيد حامد دحام صهيب حامد دحام صهيب المهندس171

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة172العسكري عطية جاسم سامياألوفياء دولة172

23-11-2013ديالى مكتبجديد طلبمجموعة173مرتضى ابراهيم محمد سبع الخزرجي. دالمواطنة عراق تجمع173

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة174البهادلي جبر حسن عباس فاضلالشاملة النهضة تجمع174

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة175غجري زبون جاسم محمودانفتاح كتلة175

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة176شابا خو كنا يوسف يونادمالرافدين قائمة176

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة177عبود محمود شاكر وثابالهالل177



23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة178الراوي علي محيسن شفيق زياداألحسان حركة178

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة179الجواري عباس سلمان داود كريمةوالنهضة التعاون كتلة179

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة180العلوم بحر علي محمد ابراهيمالمستقبل عراق تجمع180

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة181العامري كاظم ساهي احمداليتجزأ عراق/  الموحد العراقي الشعب حزب181

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة182القدو احمد محمود حنينالديمقراطي الشبك تجمع182

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة183ميخا ججو سالم عمادوآشور بابل قائمة183

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة184محمد فرج احمد عزيزيةكطرتووي ئيسالمي كوردستان184

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة185حالوب شلتاخ حميد خالدالموحد المندائي الكيان185

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة186عواد محجوب كتاب شاكرالعراقي العمل حزب186

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبنساء مجموعة187علي حسين علي بانالعراقي المرأة صوت تجمع187

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة188الراوي محمد ابراهيم جابر عمادالعراقي النشور حزب188

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةفرد189خليفة كاطع جبر ستار عبدالعبودي جبر الستار عبد189

23-11-2013ديالى مكتبجديد طلبمجموعة190الهدلوش حمد طه محمد امجدالمستقلة العراقية أمل190

23-11-2013ديالى مكتبجديد طلبمجموعة191خلف حميد احمد هللا عبدالرافدين وطنيون تجمع191

23-11-2013ديالى مكتبجديد طلبمجموعة192علي فيصل فهد فياضالعراق صفاء تجمع192

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة193باثري كامةالسليمان كامالثارتي كرَيكاران و ِرةجندة راني كوردستان193

23-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة194حسن مهدي الرضا عبد كريموالنهوض العدالة تيار194

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة195شليمون أوديشو مروكل شيمرانالديمقراطية الوركاء قائمة195

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة196محمد عبدالعزيز علي عرفانعَيراق/ كوردستان لة ئيسالمي بزووتنةوةى196

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة197سلمان حسين ناصر بهاءالعراقية الوحدة تجمع197

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة198أيمن أحمد محمد حسينالحضارات أبناء كتلة198

23-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة199بوداخ يوحنا خوشابة عمانوئيلالوطني االشوري الحزب199

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة200سامي عزاره معجون آل معجونالوطني األصالح حركة200

23-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةفرد201أحمد سهام عبد الرزاق حلمي علي الطائيالطائي علي حلمي الرزاق عبد سهام أحمد القاضي201

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة202عصام ناصر حميد الصفارفيليَون كتلة202

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة203فضل حسين اللطيف عبد وائلالدولة حزب203

23-11-2013الكرخ بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة204نعييم عبعوب مساعد رحيمة الكعبيتنمية-  بناء-  الحر الوطني الملتقى204

23-11-2013نينوى مكتبطلب اعادةمجموعة205قادر سعيد رشديوالعطاء الخير عراق قائمة205

23-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة206الخالدي محمود علي حسين مهديالتغيير عراق كتلة206

24-11-2013نينوى مكتبجديد طلبمجموعة207سرمد عادل محمد يوسفاألصالء الرماح أبناء كتلة207

24-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبفرد208باسل عبد الوهاب محمدالعزاوي باسل208

24-11-2013كركوك مكتبطلب اعادةمجموعة209رياض جمال امينايلي توركمن حزب209

24-11-2013نينوى مكتبجديد طلبمجموعة210عبدي اسماعيل معاوية انورالموحد االيزيدي التحالف210

24-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة211محمد سعيد توفيق يحيىالفيليين للكورد العام الوطني المؤتمر211

24-11-2013البصرة مكتبجديد طلبمجموعة212كريم شرهان طالب عليوالبناء للتنمية العراق212

24-11-2013النجف مكتبطلب اعادةمجموعة213داود وبل عبدهللا طلوالبناء النهضة تجمع213

24-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة214صباح حسن غالم احمدالخفاقة الراية كتلة214

24-11-2013الرصافة بغداد مكتبجديد طلبمجموعة215علي ضاري علي فياضالقانون لسيادة نعم215



24-11-2013الدين صالح مكتبطلب اعادةمجموعة216خلف مطلك عليوي ضامنوالبناء التحرير جبهة216

24-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة217ثلج زبار عطية محمد( تقدم ) المدنية القيادة217

24-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة218عباس محمد عباس ستار(وحدتنا قوتنا) للجميع الوطن كتلة218

24-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبنساء مجموعة219حبيب منصور خضير حنانللتغيير عراقيات كتلة219

24-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة220الحافظ حافظ احمد مهدي.دالجديد الّغد تّيار220

24-11-2013ديالى مكتبجديد طلبمجموعة221خليفة حبيب محمد جاسم. دديالى في الوفاء كتلة221

24-11-2013ميسان مكتبطلب اعادةمجموعة222حطاب ماهود الكريم عبدالعراق هللا حزب222

24-11-2013ميسان مكتبطلب اعادةمجموعة223الساعدي جبار حسين عبدالوطني البيرق تجمع223

25-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة224موسى ناجي حسين عليالتنمية نخب224

25-11-2013واسط مكتبطلب اعادةمجموعة225مهدي علي جابر دريعاالجتماعية العدالة دولة225

25-11-2013البصرة مكتبطلب اعادةمجموعة226الجزائري حيال داود سهيلوالمساواة العدل تجمع226

25-11-2013نينوى مكتبجديد طلبنساء فرد227خدر كجان نديمةخدر كجان نديمة المستقلة227

25-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة228علي محسن حسين طالل ( النور ) الحضارة عراق228

25-11-2013نينوى مكتبجديد طلبمجموعة229سعيد محمد ثابتللتغيير الوطني الشباب تيار229

25-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة230احمد عبد الجبار علي كريمعروبيون تجمع230

25-11-2013الدين صالح مكتبجديد طلبمجموعة231موسى حامد مصطفى محمودالشعب محامي-  الحسني موسى231

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة232محمود عبد اللطيف خلف محمود العيثاوِيوالسالم الشموخ عراق تجمع232

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة233هشام خليل ابراهيم محمدالحوار روافد كتلة233

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة234حامد عبد الرزاق رويد عككمرويد حامد234

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة235احمد عبد الزهرة كاظم عالوي الفتالويالعراقي البديل تحالف235

25-11-2013القادسية مكتبطلب اعادةمجموعة236جعفر موسى زعالن هاشم الموسويالديوانية جماهير كتلة236

25-11-2013الرصافة بغداد مكتبطلب اعادةمجموعة237حمد زغير كاظم عليالحضارة عراق نهضة كتلة237

25-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة238هكاري نيسان حزيران روميوالديمقراطي نهرين بيت حزب238

25-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة239ادعاج رحيل ندى انورالحرة النخب ائتالف239

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة240ثائر جمعة شهاب احمدالغيرة اهل تجمع240

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة241يحيى نصر اهلل حمد الدرويش الجبوريالعراق ألعيان األعلى السياسي المجلس241

25-11-2013كركوك مكتبجديد طلبمجموعة242الواد عبد تيمور حجي نوزادالعراق ديمقراطيي حركة242

25-11-2013كركوك مكتبجديد طلبمجموعة243حمد حسين صالح عمرالجبوري حسين صالح عمر243

25-11-2013كركوك مكتبجديد طلبمجموعة244هللا عبد عادل عمر ياوزوالتضحية العطاء تركمان قائمة244

25-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة245علي هللا عبد عمر فريادالتركمانية الوفاء حركة245

25-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبنساء مجموعة246محمد ياسيم اسماءالمستقلة المراة تيار246

25-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة247خلف سليمان علي محمدالعراقية واالصالح المسيرة حركة247

25-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة248المطلبي يوسف الجبار عبد سعدالقانون سيادة دولة شباب حركة248

25-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة249عبدالهادي الرزاق عبد لبنان بديعالمستقلة العراقية المستقبل قائمة249

25-11-2013قار ذي مكتبجديد طلبمجموعة250غالب بدر فرج صفاءوالشباب للتنمية العراقي التجمع250

25-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة251علي عبد سلطان رحمن الصمد عبدالموحدة الفيلية الكردية الكتلة251

26-11-2013دهوك مكتبجديد طلبمجموعة252مراد عبو فرمان عادلااليزيدي البرلمان252

26-11-2013دهوك مكتبطلب اعادةمجموعة253مرقس منصور يوسف فهمياالشوري السرياني الكلداني الشعبي المجلس253



26-11-2013نينوى مكتبجديد طلبمجموعة254عبد سالم سمير جمالالعربي المحور تجمع254

26-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة255شويرد عباس خضير حسنالعراقي الوطني العموم مجلس255

26-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة256سليمان خلف نوري شعالنالوطنية العدالة حركة256

26-11-2013 االقليم هيئة مكتبطلب اعادةمجموعة257شابا ججي شابا كالويزالنهرين أبناء257

26-11-2013اربيل مكتبجديد طلبمجموعة258أبليا المسيح عبد جوهر انوشالما كيان258

26-11-2013الوطني المكتبطلب اعادةمجموعة259عمر مطلك عبيد حامدوالتغيير الحوار حركة259

26-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبمجموعة260البطاط موسى حمدان صالح مهديالعراق دولة صقور260

26-11-2013الكرخ بغداد مكتبجديد طلبفرد261سنيد طليع شنشل حارثالحارثي سنيد شنشل حارث261

26-11-2013بابل مكتبجديد طلبمجموعة262طوفان محمد جاسم محمدالمستقل المهني التيار262

26-11-2013القادسية مكتبجديد طلبمجموعة263المنذور علي حسين محمدالبناء عراق تجمع263

26-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة264الشدديدي حسين الرضا عبد هاشمللعراق والمخلصون االوفياء كتله264

26-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة265جاسم محمد حسين جبارالعراقيين العلماء تجمع265

26-11-2013البصرة مكتبجديد طلبمجموعة266المظفر حسين محمد حسن محمد راغبالمظفر المستشار/ المظفر حسن محمد راغب266

26-11-2013كربالء مكتبطلب اعادةمجموعة267عباس هاشم حميد محمدالرافدين امل كيان267

26-11-2013كربالء مكتبجديد طلبمجموعة268راضي عويش راشد عليالشعب أوفياء قائمة268

26-11-2013كربالء مكتبطلب اعادةمجموعة269الهنداوي يعقوب فيروز كاظم محمدإصالحيون269

26-11-2013كربالء مكتبجديد طلبمجموعة270الرزاق عبد خليف حميد تحسيناالسالمي العطاء حزب270

26-11-2013دهوك مكتبجديد طلبنساء فرد271الرحمن عبد الخالق عبد خوش ناف فان بيرىنقبي نافخوش بيريفان271

26-11-2013النجف مكتبجديد طلبمجموعة272هللا جار اسماعيل حسن عليالوطني التغيير عراق تيار272

26-11-2013االنبار مكتبجديد طلبمجموعة273احمد مطر عويد دحاماالجداد ارض  تجمع273

26-11-2013االنبار مكتبطلب اعادةمجموعة274الحميد عبد نجرس فرحان عالءللعراق الوالء جبهة274

26-11-2013الوطني المكتبجديد طلبمجموعة275السهيل علي الملك عبد نعيمعراقنا حركة275

26-11-2013كركوك مكتبجديد طلبمجموعة276دنحا الياس سيده فاديةالعراق لمسيحيي والمحبة السالم قائمة276

السياسية الكيانات قسم وتنظيم أعداد


