
المكونارقام القرعة للكیانات واالئتالفات السیاسیة ٢٠١٤ارقام القرعةارقام المصادقاتت
1C1277 عامةائتالف دولة القانون
2C2223 عامةائتالف التغییر الجدید
3C3226 عامةائتالف نعمل للعراق
4C4219 عامةائتالف الفضیلة والنخب المستقلة
5C6232 عامةالتحالف المدني الدیمقراطي
6C7273 عامةائتالف المواطن
7C8238 عامةائتالف البدیل العراقي
8C9262 عامةائتالف العراق
9C11203 عامةاالئتالف الكوردي الموحد
10C12205عامةتحالف االصالح الوطني / الجعفري
11C13239 عامةائتالف الوطنیة
12C14228 عامةتحالف اوفیاء للوطن
13C15301 مسیحيائتالف بالد النھرین الوطني
14C16259عامةمتحدون لالصالح
15C17255 عامةائتالف العربیة
16C18258 عامةقائمة السالم الكردستانیة
17C20246 عامةائتالف دیالى ھویتنا
18C21211 عامةائتالف الوفاء العراقي
19C22280 عامةقائمة جبھة تركمان كركوك
20C24256عامةالجبھة العربیة لالنقاذ
21C25212 عامةقائمة التحالف الوطني الكوردستاني
22C26229 عامةائتالف الرفاه والسالم
23C27242 عامةائتالف عرب كركوك
24C28245 عامةتحالف النجف الدیمقراطي
25C29222 عامةاالئتالف الوطني في صالح الدین
26C30227 عامةتحالف نینوى الوطني
27C31214 عامةائتالف االحرار
28C33260 ( كفى ) عامةائتالف
29C34209عامةائتالف البدیل المدني المستقل
30C35254 عامةائتالف خالص
31C36243 عامةالتحالف الكوردستاني في نینوى
32C37210 عامةقائمة تحالف التاخي والتعایش
33C38271 عامةائتالف الوفاء لالنبار
34C39241 عامةائتالف الرماح الوطني
35C40282 عامةتحالف تركمان كركوك
36C41249 عامةتحالف صالح الدین الوطني
عامةحركة التصحیح الوطني ( تصحیح)376207
عامةتیار الدولة العادلة3812202
ایزیديالحركة االیزیدیة من اجل االصالح والتقدم3915291
مسیحيقائمة بابلیون4025303
عامةالكتلة  البیضاء4129288
عامةكتلة الوفاء الوطني4231284
عامةكوران - التغییر 4333234
عامةتجمع البناء والعدالة العراقي4443217



عامةتجمع القلعة 4548253
صابئينوري سبتي سھر عاتي الجیزاني4666296
مسیحيقائمة اور الوطنیة4770305
عامةالحزب االسالمي العراقي 4876263
عامةحركة شمس4977225
عامةحزب الداعي5081272
عامةالتضامن في العراق5184283
عامةوحدة أبناء العراق5285233
شبكيمجلس أحرار الشبك5388293
ایزیديالجبھة الدیمقراطیة االیزیدیة5489292
عامةكتلة بغداد الوطنیة المستقلة5590252
عامةحزب الدعوة االسالمیة / تنظیم الداخل56107261
عامةتجمع الشراكة الوطنیة57109269
عامةتیار النخب58110251
عامةكتلة الوارثون59117265
عامةحزب شباب المستقبل60129268
عامةمشروع فرسان الحكمة61133220
مسیحيتحالف سورایي الوطني62139304
عامةتجمع الكفاءات والجماھیر63141230
عامةالتجمع الشعبي المستقل64142236
عامةجبھة العراق العربیة في كركوك65151264
عامةدعاة العراق لدعم الدولة66160287
عامةمحسن حمید الحاوي67161208
عامةاھل الحضارة68167267
عامةكتلة التضامن المستقلة 69168244
عامةتجمع العدل والبناء70169279
عامةتجمع النھضة الشاملة71174221
عامةكتلة انفتاح72175247
مسیحيقائمة الرافدین73176300
صابئيالكیان المندائي الموحد74185294
مسیحيقائمة الوركاء الدیمقراطیة75195299
عامةكتلة فیلیَون76202276
عامةقائمة عراق الخیر والعطاء77205250
عامةالعراق للتنمیة والبناء78212270
عامةكتلة الرایة الخفاقة79214285
عامةدولة العدالة االجتماعیة80225235
عامةتجمع العدل والمساواة81226201
عامةكتلة روافد الحوار82233290
صابئيحامد روید83234297
عامةكتلة جماھیر الدیوانیة84236257
عامةتیار المراة المستقل85246281
عامةحركة شباب دولة سیادة القانون86248240
مسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري87253302
مسیحيأبناء النھرین88257298
مسیحيكیان شالما89258306



عامةصقور دولة العراق90260224
صابئيحارث شنشل سنید الحارثي91261295
عامةالتیار المھني المستقل92262204
عامةقائمة أوفیاء الشعب93268215
عامةبیریفان نافخوش نقبي94271216
عامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني 95184274
عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني 9635266
عامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة / العراق 9737237
عامةبزووتنھ وه ى ئیسالمى لھ كوردستان / عیراق98196275
عامةبارتي دیموكراتى كوردستان 99147213

عامةكرامة 100124286
عامةكتلة الصادقون 10186218
عامةكتلة المجد المستقلة102153278
عامةحركة العمل والوفاء10357248
عامةملتقى قبائل نخوة العراق104122200
عامةالجبھة التركمانیة العراقیة105166206
عامةامل الرافدین106267289
عامةعھد107158231


