
نوع المقعد االسم الرباعي واللقب الجنس المحافظة الدائرة اع ي ورقة االقتر
 
ي ف االسم االنتخاب 

1 عام ي شنيشل خالطي تايه الرساي
 
صاف ذكر واسط 1  تيار الفراتي  

2 فيلي ي
اراس حبيب محمد كريم  الرحمان  ذكر واسط 1 اراس حبيب

3 عام علي حسن عبدالحسي   جبر الرساي ذكر واسط 1 اقة كانون اشر

4 فيلي  علي الخطاوي
رضا علي حسي   ذكر واسط 1 االستاذ رضا الخطاوي

5 فيلي كنعان ياسي   موىس محمد الموسوي ذكر واسط 1 االستاذ كنعان ياسي   موىس 

6 عام كاوي حيدر كاظم جواد كاظم البر ذكر واسط 1 التصدي

7 عام ي
احمد سوزه عبدعلي صالح الزركان  ذكر واسط 1 ي 

الحزب المدن 

8 عام حسن علي موىس محمد الموسوي ذكر واسط 1 الدكتور حسن علي موىس محمد الموسوي

9 فيلي ي محمد ملك شاه
حسي   مهدي جان  ذكر واسط 1 ي محمد

الشيخ حسي   مهدي جان 

10 عام احمد بدر رضا فرحان الزاملي ذكر واسط 1 الكتلة الصدرية 

11 عام سندس عبد عبدالحسن ثجيل الالمي انثى واسط 1 الكتلة الصدرية 

12 عام ي ي العقانر
دعاء كاظم بشت راض  انثى واسط 1 ي 

المحاميه دعاء كاظم بشت راض 

13 عام ي كاظم ابراهيم المقصوضي ايناس ناجر انثى واسط 1 ي كاظم المقصوضي ايناس ناجر

14 عام كاظم مهدي علي عبدالعباس الغريباوي ذكر واسط 1 ي
ائتالف العمق الوطث 

15 عام عبدهللا وهيب مخيلف غنوم الشمري ذكر واسط 1 ائتالف النرص

16 عام حسي   عبد عباس حزام الجليباوي ذكر واسط 1 ائتالف الوطنية

17 عام  غمر الدريعي
مهدي علي عبدالحسي   ذكر واسط 1 ائتالف قادرون

18 عام ي
هادي مجيد كزار محمد الهماىسر ذكر واسط 1 تجمع االيادي المخلصة

19 عام ي
 
عباس يابر عويد سايح العطاف ذكر واسط 1 تجمع الكفاءات والجماهب 

20 عام حيدر طالب حمزه محسن الشوكه ذكر واسط 1 تجمع أقتدار وطن

21 عام كريم حسي   عليوي سهيل الرساي ذكر واسط 1 تجمع أهالي واسط المستقل

22 عام ي
ياسمي   حميد مجيد رشيد الحسيث  انثى واسط 1 تجمع أهالي واسط المستقل

23 عام خالد هاشم حنون كطامي الرساي ذكر واسط 1 تحالف الفتح

24 عام حسن جاسم داشور حسي   العابدي ذكر واسط 1 تحالف تصميم

25 عام سالم رهيف عريان دوي    ج العايدي ذكر واسط 1 تحالف تصميم

26 عام ي
علي غركان عامر حسي   الدلف  ذكر واسط 1 تحالف قوى الدولة

27 فيلي ي
ثامر عبداالمب  علي شاهي   كويان  ذكر واسط 1 ي  ثامر عبد االمب  القطثر

28 عام جعفر كاظم عوده حسي   جعباوي ذكر واسط 1 ي جعفر كاظم عوده الكعثر

29 عام ي عبدالحسي   حمزاوي الشمري ماجد ناجر ذكر واسط 1 حركة العراق الوطنية

30 عام اسهار تركي عبد اسمر الحسيناوي
انثى واسط 1 حركة النور االنتفاضه والتغيب 

31 عام ندى شاكر جوده ذياب الفرطوىسي انثى واسط 1 حركة الوفاء العراقية

32 عام عبدالمنعم هويدي عباس جباره البدير ذكر واسط 1 حركة إمتداد

33 عام مالك خلف وادي عليوي الدريعي ذكر واسط 1 حركة حقوق



34 عام ماجده عبيد حسي   حاض  العابد انثى واسط 1 حركة وعي الوطنية 

35 عام خضب  خلف ذهب مهلف الساعدي ذكر واسط 1 حزب الداعي

36 عام ي هشام قمر عباس حسن الزهب  ذكر واسط 1 حزب تجمع القلعة 

37 عام ي  دخيل البوغرنر
حسام برتو شخيبر ذكر واسط 1 حسام برتو شخيبر الغرباوي 

38 فيلي  علي مردان عبدهللا النجيمي
حسي   ذكر واسط 1  علي مردان

حسي  

39 فيلي حيدر علي محمدعلي حاتم الهموندي ذكر واسط 1 ابو تارة/ حيدر علي محمد 

40 عام سجاد سالم حسي   شاطي الشاطي ذكر واسط 1 سجاد سالم حسي  

41 عام يونس حبيب حمود رحم الياشي ذكر واسط 1 سيد يونس الياشي 

42 عام شيماء صبيح زاير رهيف المكصوضي انثى واسط 1 شيماء صبيح زاير رهيف المكصوضي

43 فيلي عزيز عيىس عزيز علي االركوازي ذكر واسط 1 عزيز عيىس عزيز علي

44 عام حسي   جواد كاظم حميدي العصفوري ذكر واسط 1 قادمون

45 عام ي ايدام يوداوي
سهام هاشم بان  انثى واسط 1 قادمون

46 عام كوثر محسن امانه حسن البدري انثى واسط 1 قادمون

47 عام  علي جابر الصيادي
كاظم حسي   ذكر واسط 1 كاظم الصيادي

48 فيلي مازن عبدالمنعم جمعه رجب   ذكر واسط 1 مازن عبد المنعم الفيلي 

49 فيلي اس حسن عيدان عكيل   نبر ذكر واسط 1 اس الكوت  اس حسن عيدان/ نبر نبر

50 عام حيدر صالح مهدي ناموس المياجي ذكر واسط 1 واثقون

51 عام ي  عبيد البوغرنر
منتظر كريم عبدالحسي   ذكر واسط 1 واثقون

52 عام ي الربيعي
 
فوزي هادي حمزه صاف ذكر واسط 2  المنقذون

53 عام ي
كاظم حسي   كاظم طالل القريىسر ذكر واسط 2 ي

االستاذ كاظم القريىسر

54 عام  علي هاشم المعموري
زينه حسي   انثى واسط 2 الكتلة الصدرية 

55 عام محمد جواد حمدهللا هذال المياجي ذكر واسط 2 الكتلة الصدرية 

56 عام علي نعيمه كشمر طويرش الشمري ذكر واسط 2 ي
ائتالف العمق الوطث 

57 عام ي شهيد جمعه عبود مهدي الكالنر ذكر واسط 2 ائتالف النرص

58 عام احمد صالل عزيز محمد البدري ذكر واسط 2 ائتالف دولة القانون

59 عام ي باسم هاشم فلفل جبوري الكالنر ذكر واسط 2 باسم هاشم فلفل جبوري

60 عام ي برافدا علي عوده علي العقانر
انثى واسط 2 ي برافدا علي عودة علي العقانر

61 عام ي
ي جاسم الكنان  كريم كاظم عزنر ذكر واسط 2 تجمع االيادي المخلصة

62 عام ي
محمد ناهي محسن علكم الشحمان  ذكر واسط 2 تجمع الكفاءات والجماهب 

63 عام رسول جدوع رحيل حمد العايدي ذكر واسط 2 تجمع أقتدار وطن

64 عام باسم نغيمش جليف زغب  الغريباوي ذكر واسط 2 تجمع أهالي واسط المستقل

65 عام تماظر عبدالكاظم فضيل حمزه العابدي انثى واسط 2 تجمع أهالي واسط المستقل

66 عام ي بريصي
ماجد محمد جادر عانر ذكر واسط 2 تجمع أهالي واسط المستقل

67 عام ي عبدالحسي   حمزاوي الشمري خلود ناجر انثى واسط 2 ي
تحالف العقد الوطث 



68 عام ي
كريم عويد كاطع نفاوه الشحمان  ذكر واسط 2 ي

تحالف العقد الوطث 

69 عام ي
ابراهيم محمد كاظم عبيد القريىسر ذكر واسط 2 تحالف الفتح

70 عام اقبال عبدالحسي   ابوجري ماذي الماذي انثى واسط 2 تحالف تصميم

71 عام ي داود سلمان كاظم سلومي العمب  ذكر واسط 2 تحالف تصميم

72 عام ي  العقانر
ي حسي  

 
سعديه عبدهللا عوف انثى واسط 2 تحالف قوى الدولة

73 عام ختام عبدالعباس فاضل وكع العجيلي انثى واسط 2 حركة العراق الوطنية

74 عام حسي   كاظم مجدي عاشور الدريساوي ذكر واسط 2 حركة إمتداد

75 عام علي رضيو ناهي عبار ال فرج ذكر واسط 2 علي رضيو ناهي عبار ال فرج

76 عام علي مشكور هادي زغب  الزاملي ذكر واسط 2 علي مشكور هادي زغب  الزاملي

77 عام علي طالب عبدالكريم بنيان الخليل ذكر واسط 2 قادمون

78 عام ناظم صاحب كاظم راشد السعيدي ذكر واسط 2 ناظم صاحب كاظم راشد 

79 عام ي يوسف بعب  علوان عبدعلي الكالنر ذكر واسط 2 ي  يوسف الكالنر

80 عام سلطان مجهول جبر ستار السويدي ذكر واسط 3  المنقذون

81 عام احمد راشد مجيد صناع المسعودي ذكر واسط 3 احمد راشد مجيد صناع المسعودي

82 عام ي الشمري احمد نافع محمد كاجر ذكر واسط 3 ي احمد نافع محمد كاجر

83 عام اكرم عبدهللا مجيد عناد الزبيدي ذكر واسط 3 اكرم عبدهللا مجيد الزبيدي

84 عام عمر سعدون سلمان حمد العزاوي ذكر واسط 3 االستاذ عمر سعدون العزاوي

85 عام فردوس حناش غزاي مبارك العجيلي انثى واسط 3 التصدي

86 عام اسماء جليل عباس عناد الكريطي انثى واسط 3 ي 
الحزب المدن 

87 عام ي مغب  الزبيدي
سالم عليوي راض  ذكر واسط 3 ي 

الحزب المدن 

88 عام علي فرج عبد سلمان دالبحه ذكر واسط 3 الكتلة الصدرية 

89 عام حيدر عجاج مخيلف محمد الشمري ذكر واسط 3 المستقل حيدر عجاج الشمري

90 عام عباس ذرب ابراهيم زنبور المجبلي ذكر واسط 3 عباس ذرب ابراهيم/ المستقل

91 عام صباح ناض سلومي عيدان الشمري  ذكر واسط 3 بوي المستقل صباح ناض سلومي  ف البر المرسر

92 عام ي المجبلي
غظنفر كاظم عبيد صخ  ذكر واسط 3 ي 

المنتج الوطث 

93 عام علي بهلول روضان شالش الشمري ذكر واسط 3 ائتالف النرص

94 عام وديان فرات حميد عبدالساده الزوار انثى واسط 3 ائتالف النرص

95 عام ي الغريباوي
انتصار حسن علي منخ 

انثى واسط 3 ائتالف دولة القانون

96 عام باسم خشان زبار دنبوس الزبيدي ذكر واسط 3 ائتالف سالمة وطن

97 عام عثمان خضب  محيسن عويد الموسوي ذكر واسط 3 ائتالف قادرون

98 عام علي شامل مزهر عكال المجبلي ذكر واسط 3 تجمع االيادي المخلصة

99 عام ي غازيه مصطف  كاظم موىس الدرونر انثى واسط 3 تجمع االيادي المخلصة

## عام حسي   جاسم صاحب بخيت الشمري ذكر واسط 3 تجمع أقتدار وطن

## عام حسن علوي سبع شظيف الشمري ذكر واسط 3 تجمع أهالي واسط المستقل



## عام ي الدليمي رائد جبار كاظم حرنر ذكر واسط 3 تجمع أهالي واسط المستقل

## عام ي
كريم سلمان ناض حسي   البيضان  ذكر واسط 3 ي

تحالف العقد الوطث 

## عام ي عليوي هادي الدليمي محاسن خب  انثى واسط 3 تحالف الفتح

## عام علي كاظم جواد محمد العكيدي ذكر واسط 3 تحالف القوى المدنية

## عام ي مراد حامد عالوي مسب  الشجب  ذكر واسط 3 ي 
تقدم/تحالف تقدم الوطث 

## عام مهدي يونس عيال حزام القرغولي ذكر واسط 3 تحالف قوى الدولة

## عام ي نرصه هاشم خلف عباس الشجب  انثى واسط 3 تحالف قوى الدولة

## عام ي سعد ابوالدوح الزاملي حيدر لعيثر ذكر واسط 3 تيار الكلمة 

## عام كاظم جواد صالح مهيدي العجيلي ذكر واسط 3 حركة النور االنتفاضه والتغيب 

## عام ثابت طرخان فاضل عباس الجبوري ذكر واسط 3 حركة إنجاز

## عام رافد عبدالكاظم جميل حسن الياشي ذكر واسط 3 حركة حقوق

## عام رؤى نصيف جاسم نايف التميمي انثى واسط 3 حزب االمانة

## عام ي
صباح عبيد بريسم خنجر الدلف  ذكر واسط 3 ي

صباح عبيد بريسم خنجر الدلف 

## عام ي
عدنان برهان محمود مجيد الجحيىسر ذكر واسط 3 ي

عدنان برهان محمود مجيد الجحيىسر

## عام براق عبدالرزاق خميس خضب  العزاوي ذكر واسط 3 قادمون

## عام عزيز مطر حلو غياض البوجمر ذكر واسط 3 قادمون

## عام لهيب جاسم محسن مناجي النعيمي انثى واسط 3 قادمون

## عام ي لطيف هاشم غركان صالح  الشجب  ذكر واسط 3 ي لطيف هاشم غركان الشجب 

## عام مالك ثجيل خليبص عبيد العجيلي ذكر واسط 3 مالك العجيلي 

## عام مكاسب حميد محمد عباس المجبلي انثى واسط 3 مكاسب حميد الشمري

## عام ميثم فالح حسي   خلف الموسوي ذكر واسط 3 ميثم فالح حسي   الموسوي

## عام  سلمان فارس الالمي
وفاء حسي   انثى واسط 3 وفاء حسي   سلمان


