
 االئتالف رئيس اسم السياسي االئتالف اسمت
 رقم

المصادقة

 عدد

الكيانات
 لالئتالف المكونة الكيانات

مصادقة

الكيان 
 التقديم مكان الكيان رئيس اسم

المالكي حسن محمد كامل نوري46 االسالمية الدعوة حزب

الموسوي حمود محمود ناصر هاشم19العراق تنظيم/  االسالمية الدعوة حزب

الشهرستاني مهدي صالح ابراهيم حسين14مستقلون كتلة

عبدهللا فرحان هادي18بدر منظمة

الشحماني عبيد خرنوب رميض عدنان4الجديد العراقي الرسالي التيار

حمد ويس سلمان مبدر. د82الوحدة حزب

يحيى توفيق سعيد محمد211الفيليين للكورد العام الوطني المؤتمر

شندي مطشر هاشم حسن30 االسالمية الرسالة حركة

العامري كاظم ساهي احمد181اليتجزأ عراق/  الموحد العراقي الشعب حزب

البياتي موسى حسن عباس140العراق لتركمان االسالمي االتحاد

المفتي سليمان حسن مظهر طورهان54الحرة التركمان جبهة

القدو احمد محمود حنين182الديمقراطي الشبك تجمع

الساعدي شبيب ثعلب هاشم ناصر138التغيير دعاة حركة

خليفة كاطع جبر الستار عبد189العبودي جبر الستار عبد

الفياض علي ضاري علي215القانون لسيادة نعم

سردي عباس نايف خضير58الخيرات أرض حركة

هاشم علي الحسن عبد هاشم13االسالمي الفضيلة حزب

العقابي فنجان كريم علي حسين101والتنمية الوفاء

حسن ابراهيم علي احمد64 الديمقراطي التيار

علي الشيخ عبدهللا دعبول فائق23الشعب حزب

البياتي موسى مجيد حميد63العراقي الشيوعي الحزب

حسين محمد أحمد أيمن198الحضارات أبناء كتلة

الحكيم مهدي محسن عبدالعزيز عمار71العراقي األسالمي األعلى المجلس

 عبطان باقر عبدالرضا الحسين عبد68المواطن

مطلب محسن مثقال بليغ72 األمل تجمع

الجلبي علي عبدالحسين عبدالهادي أحمد. د98العراقي الوطني المؤتمر

الياسري عباس علي مهدي علي163االسالمي الطليعة حزب

كاطع كاظم راضي حسن94والبناء الجهاد حركة

الفائز علي جاسم حسين عامر42والوحدة العدالة تجمع

الدباغ جواد مهدي علي1المستقل العراق كفاءات تجمع

االمير مجيد عبدالرحيم عادل67اإلسالمية الدعوة حركة

فرهود علي طحمير سالم20الوطني الغدير كيان

الجربا ذياب محمد فواز115الموحد الديمقراطي العراقي المجلس

العطار محمدجواد كاظم محمد جاسم50 العراقي للعمل السياسي المجلس

العباسي علي خبط حبيب أحمد62للتغيير القرار كتلة

عبدالهادي الرزاق عبد لبنان بديع249المستقلة العراقية المستقبل قائمة

علي هللا عبد عمر فرياد245التركمانية الوفاء حركة

حسن علي حمزة حسين136العراق ارادة حركة

النجدي محمد جواد عبد حميد53الصالحة المواطنة تجمع

حميد الحليم عبد حافظ127الياسري حميد عبدالحليم حافظ

العبادي جمعة توفيق41والتنمية العدالة حركة

األسماعيل اسماعيل محمود ناصر عبدالكريم105بصرتنا

المكتب

الوطني 
C 64الرفيعي عزيز كاظم عليالديمقراطي المدني التحالف5

2 هاشم علي الحسن عبد هاشم

C 720محسن العزيز عبد عمارالمواطن ائتالف
 المكتب

الوطني
6

C 32الفياض علي ضاري عليللعراق نعمل ائتالف
 مكتب

الكرخ بغداد
3

المستقلة والنخب الفضيلة ائتالف 4C 4
المكتب

الوطني 

2 C 2 الساعدي ثعلب هاشم ناصر

لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية

 السياسية الكيانات قسم/  الجماهيري االتصال دائرة

2014 العراقي النواب مجلس النتخاب عليها المصادق السياسية االئتالفات

12
 المكتب

الوطني
القانون دولة ائتالف1

محمد كامل نوري

المالكي حسن 
C 1

الجديد التغيير أئتالف 2
المكتب

الوطني 



الفتالوي عالوي كاظم الزهرة عبد احمد235العراقي البديل تحالف

الساعدي حامي فالح جلوب صباح16النزاهة عراق تجمع

الشمري عزيز محمد جاسم عباس100والبناء التطور عراق كتله

الخالدي محمود علي حسين مهدي206التغيير عراق كتلة

حمد زغير كاظم علي237الحضارة عراق نهضة كتلة

العدوان جاسم شعالن ثائر93السواد أرض كتلة

شرقي طرموز خلف اركان120( ألخيمة ) واألعمار البناء تجمع

الجبوري الدرويش حمد هللا نصر يحيى241العراق ألعيان األعلى السياسي المجلس

الجنابي عبد يوسف كريم فاضل51الموحدة الجبهة

الشدديدي حسن رضا عبد هاشم264للعراق والمخلصون االوفياء كتله

مخلصون كتلة ) األمارة عمار ثويني عباس خضير116( 

الجبوري موسى محمد هللا عبد احمد32وطنيون تجمع

ناجي غازي سهير219للتغيير عراقيات كتلة

الصجري خليفة حمود عبدهللا علي165الشعب حقوق تيار

الجبوري جاسم تركي ابراهيم قتيبة10الحرة العراقية الكتلة

 ثامر محمد نايف22الواحد الوطن كتلة

خلف سليمان علي محمد247العراقية واالصالح المسيرة حركة

هللا جار اسماعيل حسن علي272الوطني التغيير عراق تيار

حمادي فرج احمد يحيى26اوالً وطني

مجيد محمود ابراهيم عثمان56الوطن شمس كتلة

محمد الوهاب عبد باسل208العزاوي باسل

العلواني حسين محمد عبدالحمزة ثامر. د134والسالم المحبة عراق

عواد محجوب كتاب شاكر186العراقي العمل حزب

الجبوري سلمان جبير169والبناء العدل تجمع

عباس هاشم حميد محمد267الرافدين امل كيان

صالح سلمان علي حسين55الحر شبابنا كتلة

الجواري عباس سلمان داود كريمة179والنهضة التعاون كتلة

الحافظ حافظ احمد مهدي.د220الجديد الّغد تّيار

طويرش كشمر نعيمة علي59العراق نحن تجمع

طبيخ ابو راضي مجيد عدنان158عهد

المالكي حسن محمد كامل نوري46 االسالمية الدعوة حزب

عبدهللا فرحان هادي18بدر منظمة

الموسوي حمود محمود ناصر هاشم19العراق تنظيم/  االسالمية الدعوة حزب

الشهرستاني مهدي صالح ابراهيم حسين14مستقلون كتلة

شري موسى فيحان عدنان86الصادقون كتلة

هاشم علي الحسن عبد هاشم13االسالمي الفضيلة حزب

البياتي موسى حسن عباس140العراق لتركمان االسالمي االتحاد

 هللا نور الدين حسام جالل35(الكردستاني الوطني األتحاد) ية كَيتى نيشتماني كوردستان

البارزاني محمد مصطفى مسعود147ثارتى دميوكراتى كوردستان/  الكوردستاني الديموقراطي الحزب

أحمد سان محمد محمود حاج محمد170حزبى سوسياليست دميوكراتى كوردستان

علي حسن نجيب محمد37عَيراق/ كَومةَلى  ئيسالمي كوردستان  العراق/  الكوردستانية االسالمية الجماعة

عزيز احمد فرج محمد184يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان

الجعفري االشيقر محمد حمزة عبدالكريم إبراهيم148الجعفري الدكتور/  الوطني اإلصالح تيار

حمود علي مرتضى150والعطاء الصدق

C 928حمودي ابراهيم السالم عبدالعراق ائتالف8
المكتب

الوطني 

C 107العامري هللا عبد فرحان هاديالوطني ديالى تحالف9
المكتب

الوطني 

المكتب

الوطني 

الجعفري/  الوطني االصالح تحالف11
 حمزة الكريم عبد ابراهيم

الجعقري االشيقر محمد
C 127

المكتب

الوطني 

C 115حسن تقي محمد فريادالموحد الكوردي االئتالف10

C 82الفتالوي الزهرة عبد احمدالعراقي البديل ائتالف7
المكتب

الوطني 



الساعدي جبار حسين عبد223الوطني البيرق تجمع

عودة عبد حسين حيدر108المستقبل قائمة العراقي األمناء المحافظين حزب

حسن مهدي الرضا عبد كريم194والنهوض العدالة تيار

الهنداوي يعقوب فيروز كاظم محمد269إصالحيون

عطوان فرحان محسن سالم222العراق هللا حزب

عالوي حسين هاشم اياد91الوطنية

سلمان حسين ناصر بهاء197العراقية الوحدة تجمع

عمر مطلك عبيد حامد259والتغيير الحوار حركة

شويرد عباس خضير حسن255العراقي الوطني العموم مجلس

عبود محمود شاكر وثاب177الهالل

التميمي رشيد الرضا عبد الرسول عبد صباح95الوطني القرار قائمة

خلف مطلك عليوي ضامن216والبناء التحرير جبهة

محمود أحمد حميد ضامر132(صقر) العراقية الصقور حركة

 الكريم علي الجبار عبد شعالن79الحرية نداء تجمع

 خلف ياسين علي الكريم عبد65حسم/  والتنمية السلم حركة

الياور عجيل حميدي هللا عبد102العراقي واالصالح العدل حركة

سبعو مطو حمد وعد34األيزيدي التقدم حزب

البياتي سليمان هللا عبد سامي وسام143للوطن الوالء تجمع

الحبوبي هاشم يحيى جعفر هاشم2العراقي الجمهوري التجمع

جمعة جزاع ذياب عبد155العراق بناة

الطاهر طاهر جوير مهدي الخضر عبد49للوطن أوفياء

عيسى علي محسن عزت162األمل بغداد تيار

فضل حسين اللطيف عبد وائل203الدولة حزب

سعيد محمد ثابت229للتغيير الوطني الشباب تيار

ادعاج رحيل ندى انور239الحرة النخب ائتالف

هكاري نيسان حزيران روميو238الديمقراطي نهرين بيت حزب

دنحا الياس سيده فادية276العراق لمسيحيي والمحبة السالم قائمة

النجيفي محمد العزيز عبد أسامة99متحدون للعراق

محمود سلمان ناظم ظافر96الوطني المستقبل تجمع

احمد دلي ناصر محمد52 ( الحل ) والتنمية لالصالح الوطنية الحركة 

ناصر احمد عبدهللا سليم28( عمل ) لإلصالح المدني التجمع

المساري شاوش حمادي عبد أحمد8(حق) العراق حماة حركة

شبيب حمد هيجل عمر74المستقل العشائري الوطني التجمع

عبدالرزاق هللا فتح رشاد أرشد166العراقية التركمانية الجبهة

احمد مطر عويد دحام273االجداد ارض  تجمع

عبدالحميد فتيخان بزيع أحمد11العراق صحوة مؤتمر

لطوف حمود يوسف عمار97للتنمية الدين صالح تجمع

شالل عوض حسين مضحي137المستقل الشرقاط اهالى اتحاد

حميد علو خلف حسن47الوطني الربيعين ام عشائر تجمع

الزوبعي كعيد عباس خضير طالل106 بغداد حزام تجمع

عمر مطلك محمد صالح145الوطني للحوار العراقيه الجبهة

نصيف جبار مهدي مشعان144الوطنية النهرين حركة

الراوي محمد ابراهيم جابر عماد188العراقي النشور حزب

المكتب

الوطني 
C 13 عالوي حسين هاشم اياد 15الوطنية أئتالف 12

C 152نيسان حزيران رميوالوطني النهرين بالد ائتالف14
 مكتب

االقليم هئية

المكتب

الوطني 
C 145حسين اللطيف عبد وائلللوطن اوفياء تحالف13

الجعفري/  الوطني االصالح تحالف11
 حمزة الكريم عبد ابراهيم

الجعقري االشيقر محمد
C 127

المكتب

الوطني 

C 1613النجيفي محمد العزيز عبد اسامةلالصالح متحدون15
مكتب

الوطني 

C 179عمر مطلك محمد صالح. دالعربية ائتالف16
المكتب

الوطني 



الجبوري عبد عبدهللا أحمد7الوطنية الجماهير ائتالف

مجذاب غانم ذياب عدنان9الساميه الجماهير كتلة

الجبارة محمد حسين عبدهللا خالد39الدين صالح في الوطني العهد تجمع

خليل فحل محمود بدر38والبناء للسلم مقتدرون تجمع

عطية حسن محمد جاسم24األستقرار كتلة

علي محسن حسين طالل228 ( النور ) الحضارة عراق

 هللا نور الدين حسام جالل35(الكردستاني الوطني األتحاد)ية كَيتى نيشتماني كوردستان 

البارزاني محمد مصطفى مسعود147ثارتى دميوكراتى كوردستان/  الكوردستاني الديموقراطي الحزب

علي حسن نجيب محمد37عَيراق/ كَومةَلى  ئيسالمي كوردستان  العراق/  الكوردستانية االسالمية الجماعة

احمد محمد شاكر كمال157ئازادي

أحمد سان محمد محمود حاج محمد170حزبى سوسياليست دميوكراتى كوردستان

نةوةى ئيسالمي لة كوردستان محمد عبدالعزيز علي عرفان196عَيراق/ بزووت

خانة محمود هللا عبد بلين156حزبي زة محة تكيشانى كوردستان

عزيز احمد فرج محمد184كوردستان ئيسالمي يةكطرتووي

زينل أحمد محمود قاسم164العراق تركمان تجمع

الواد عبد تيمور حجي نوزاد242العراق ديمقراطيي حركة

محمود سلمان ناظم ظافر96الوطني المستقبل تجمع

عبدالحميد فتيخان بزيع أحمد11العراق صحوة مؤتمر

شبيب حمد هيجل عمر74المستقل العشائري الوطني التجمع

بطاح خبصي مطلب ممتاز128العربية التغيير جبهة

الجبوري عبد عبدهللا أحمد7الوطنية الجماهير ائتالف

مجذاب غانم ذياب عدنان9الساميه الجماهير كتلة

ناصر احمد عبدهللا سليم28( عمل ) لإلصالح المدني التجمع

النجيفي محمد العزيز عبد أسامة99متحدون للعراق

عمر مطلك محمد صالح145الوطني للحوار العراقيه الجبهة

الهدلوش حمد طه محمد امجد190المستقلة العراقية أمل

عبدالرزاق هللا فتح رشاد أرشد166العراقية التركمانية الجبهة

احمد دلي ناصر محمد52 ( الحل ) والتنمية لالصالح الوطنية الحركة 

المساري شاوش حمادي عبد أحمد8(حق) العراق حماة حركة

العسكري عطية جاسم سامي172األوفياء دولة

عباس خضير عبد عدنان87العراقية الوفاء حركة

الكعبي رحيمة مساعد عبعوب نعييم204تنمية-  بناء-  الحر الوطني الملتقى

زينل أحمد محمود قاسم164العراق تركمان تجمع

الحكيم مهدي محسن عبدالعزيز عمار71العراقي األسالمي األعلى المجلس

علي هللا عبد عمر فرياد245التركمانية الوفاء حركة

الواد عبد تيمور حجي نوزاد242العراق ديمقراطيي حركة

صكر خلف ثوري ضرغام146ألكفاءات عصر

الجميلي عفتان كريم57والوفاء العمل حركة

حمد حسين صالح عمر243الجبوري حسين صالح عمر

أحمد سان محمد محمود حاج محمد170كوردستان ديموكراتى سوسياليست حزبى

احمد محمد شاكر كمال157ئازادي

خانة محمود هللا عبد بلين156حزبي زة محة تكيشانى كوردستان

محمد محمدعلي محمدحسن جمال104االسالمي الوفاق حركة

جاسم محمد حسين جبار265العراقيين العلماء تجمع

علي عاصي منشد الرحمن عبد45الموحد العربي السياسي المجلس

المساري شاوش حمادي عبد أحمد8(حق) العراق حماة حركة

بطاح خبصي مطلب ممتاز128العربية التغيير جبهة

C 192زينل احمد محمود قاسمالدين صالح تركمان شهداء قائمة18

جواد خلف عمرلألنقاذ العربية الجبهة22

C 21

-الكوردستاني الوطني التحالف قائمة

ليستى هاوثةميانى نيشتمانى كوردستانى
محمد محمود حاج محمد

احمد سان 
C 253

مكتب

 هئية 

االقليم

مكتب

ديالى 
C 18

العراقي الوفاء ائتالف20

19

3 C 24

3العسكري عطية جاسم سامي
المكتب

الوطني 

مكتب

كركوك 

C 262الوكيل حسن محمد جمالوالسالم الرفاه ائتالف
المكتب

الوطني 

10
مكتب

كركوك 

8احمد صالح محمد شيركوالكردستانيه السالم قائمة17

C 2013خيزران حبيب عامرهويتنا ديالى ائتالف
مكتب

ديالى 

مكتب

كركوك 

C 179عمر مطلك محمد صالح. دالعربية ائتالف16
المكتب

الوطني 

4كركوك تركمان جبهة قائمة 21 C 22 سعيد الدين بهاء توران حسن

مكتب

كركوك 

23

C 27علي عاصي منشد الرحمن عبدكركوك عرب ائتالف25

24



عبعوب ابراهيم شارع احمد124 كرامة

ثلج زبار عطية محمد217( تقدم ) المدنية القيادة

داود حمد شهاب عبود44المفرجي شهاب عبود الدكتور

ناصر احمد عبدهللا سليم28( عمل ) لإلصالح المدني التجمع

احمد دلي ناصر محمد52 ( الحل ) والتنمية لالصالح الوطنية الحركة 

النجيفي محمد العزيز عبد أسامة99متحدون للعراق

محمود سلمان ناظم ظافر96الوطني المستقبل تجمع

داود وبل عبدهللا طل213والبناء النهضة تجمع

علي الشيخ عبدهللا دعبول فائق23الشعب حزب

البياتي موسى مجيد حميد63العراقي الشيوعي الحزب

حسن ابراهيم علي احمد64 الديمقراطي التيار

نصيف جبار مهدي مشعان144الوطنية النهرين حركة

 احمد عبدهللا نجم ضياء27االحرار كتلة

مطلب محسن مثقال بليغ72 األمل تجمع

كاطع كاظم راضي حسن94والبناء الجهاد حركة

الجلبي علي عبدالحسين عبدالهادي أحمد. د98العراقي الوطني المؤتمر

الحكيم مهدي محسن عبدالعزيز عمار71العراقي األسالمي األعلى المجلس

 احمد عبدهللا نجم ضياء27االحرار كتلة

عبدهللا فرحان هادي18بدر منظمة

هاشم علي الحسن عبد هاشم13االسالمي الفضيلة حزب

الجعفري االشيقر محمد حمزة عبدالكريم إبراهيم148الجعفري الدكتور/  الوطني اإلصالح تيار

حسن علي حمزة حسين136العراق ارادة حركة

 عبطان باقر عبدالرضا الحسين عبد68المواطن

الجلبي علي عبدالحسين عبدالهادي أحمد. د98العراقي الوطني المؤتمر

الجربا ذياب محمد فواز115الموحد الديمقراطي العراقي المجلس

علي هللا عبد عمر فرياد245التركمانية الوفاء حركة

 احمد عبدهللا نجم ضياء27االحرار كتلة

دعيدش حسين الوهاب عبد طالب3العامة األمانة/  المباركة الشعبانية االنتفاضة

معجون آل معجون عزاره سامي200الوطني األصالح حركة

الحيدري جواد محمدصالح محمد168المستقلة التضامن كتلة

طويرش كشمر نعيمة علي59العراق نحن تجمع

الخزرجي سبع محمد ابراهيم مرتضى. د173المواطنة عراق تجمع

خلف حميد احمد هللا عبد191الرافدين وطنيون تجمع

يسر حبيب صبيح149المستقل البصرة تجمع

زوير عودة غازي اسماعيل40( البديل ) حركة

حسن ابراهيم علي احمد64 الديمقراطي التيار

البياتي موسى مجيد حميد63العراقي الشيوعي الحزب

حسين محمد أحمد أيمن198الحضارات أبناء كتلة

ناصر احمد عبدهللا سليم28( عمل ) لإلصالح المدني التجمع

الكعود معجل بزيع جالل118العراق روافد تجمع

ناصر حميد فرحان علي119العراق اجل من التعاون تجمع

حمد صياد مخبر عارف123للتغيير مستقلون تجمع

مكتب

البصرة

2(كفى) ائتالف
 محمد ابراهيم مرتضى

الخزرجي سبع

C 346محسن يسر حبيب صبيحالمستقل المدني البديل ائتالف32

C 33 31

مكتب

نينوى 

30

 مكتب

ديالى

حميد فرحان عليخالص ائتالف33

10الحكيم محسن العزيز عبد عمارالوطني نينوى تحالف28 C 30

المكتب

الوطني 
C 313احمد هللا عبد نجم ضياءاالحرار ائتالف29

C 353
مكتب

االنبار 

 واجد جاسم جبارالموحد قار ذي ائتالف
 مكتب

قار ذي

الدين صالح في الوطني االئتالف
المكتب

الوطني 

C 322

4 C 29

10
مكتب

كركوك 

الحبوبي احمد عيسى عدنانالديمقراطي النجف تحالف

27 احمد عبدهللا نجم ضياء

5 C 28 26
مكتب

النجف 

C 27علي عاصي منشد الرحمن عبدكركوك عرب ائتالف25



البارزاني محمد مصطفى مسعود147ثارتى دميوكراتى كوردستان/  الكوردستاني الديموقراطي الحزب

خانة محمود هللا عبد بلين156حزبي زة محة تكيشانى كوردستان

عزيز احمد فرج محمد184يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان

أحمد سان محمد محمود حاج محمد170حزبى سوسياليست دميوكراتى كوردستان

 هللا نور الدين حسام جالل35(الكردستاني الوطني األتحاد)ية كَيتى نيشتماني كوردستان 

احمد محمد شاكر كمال157ئازادي

علي حسن نجيب محمد37عَيراق/ كَومةَلى  ئيسالمي كوردستان  العراق/  الكوردستانية االسالمية الجماعة

عزيز احمد فرج محمد184يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان

البارزاني محمد مصطفى مسعود147ثارتى دميوكراتى كوردستان / الكوردستاني الديموقراطي الحزب

حمادي عبد محمد قاسم125الجديد االفق تجمع

علي هليل دحام فواز122العراق نخوة قبائل ملتقى

يوسف محمد عادل سرمد207األصالء الرماح أبناء كتلة

عبدي اسماعيل معاوية انور210الموحد االيزيدي التحالف

المفتي سليمان حسن مظهر طورهان54الحرة التركمان جبهة

البياتي موسى حسن عباس140العراق لتركمان االسالمي االتحاد

عبدهللا فرحان هادي18بدر منظمة

المالكي حسن محمد كامل نوري46 االسالمية الدعوة حزب

هاشم علي الحسن عبد هاشم13االسالمي الفضيلة حزب

شري موسى فيحان عدنان86الصادقون كتلة

الجعفري االشيقر محمد حمزة عبدالكريم إبراهيم148الجعفري الدكتور/  الوطني اإلصالح تيار

الشهرستاني مهدي صالح ابراهيم حسين14مستقلون كتلة

المالكي حسن محمد كامل نوري46 االسالمية الدعوة حزب

الموسوي حمود محمود ناصر هاشم19العراق تنظيم/  االسالمية الدعوة حزب

عبدهللا فرحان هادي18بدر منظمة

الجعفري االشيقر محمد حمزة عبدالكريم إبراهيم148الجعفري الدكتور/  الوطني اإلصالح تيار

هاشم علي الحسن عبد هاشم13االسالمي الفضيلة حزب

البياتي موسى حسن عباس140العراق لتركمان االسالمي االتحاد

المفتي سليمان حسن مظهر طورهان54الحرة التركمان جبهة

شري موسى فيحان عدنان86الصادقون كتلة

الحكيم مهدي محسن عبدالعزيز عمار71العراقي األسالمي األعلى المجلس

 عبطان باقر عبدالرضا الحسين عبد68المواطن

علي هللا عبد عمر فرياد245التركمانية الوفاء حركة

37

38

C 39

35

4البارزاني محمد مصطفى مسعودنينوى في الكوردستاني التحالف34

لالنبار الوفاء ائتالف36
 الكريم عبد مزهر

الخربيط ذياب
C 382

مكتب

االنبار 

5 C 37
 مكتب

الدين صالح

C 4112الشهرستاني صالح ابراهيم حسينالوطني الدين صالح تحالف39
 المكتب

الوطني

7 C 40 البياتي امين مهدي محمد
 المكتب

الوطني
كركوك تركمان تحالف

 مكتب

نينوى

2
مكتب

نينوى 

علي رحيم حكيم طاهروالتعايش التأخي تحالف قائمة

C 36

يوسف محمد عادل سرمدالوطني الرماح ائتالف


