
 حركة عطاء
 الماكنة االنتخابية

مالحظات:
1)- عدد دوائر النواب المستقيلين 44 دائرة

2)- عدد النائبات المستقيالت 47 نائبة، وعدد النائبات البديالت 47 (ليس بالضرورة ان يكون عدد البديالت مساو لعدد المستقيالت)

النائب المستقيلالدائرةالمحافظة
النائبة

المستقيلة 
كوتا؟

عدد النساء
 قبل 

االستقالة
كتلة النائب البديلالنائب البديل

النائبة 
البديلة 
كوتا؟

عدد النساء 
بعد 

االستقالة

1نعمقوى الدولةذكرى الرديني1نعمسعدة الحسيناوة1بغداد

الفتححسن سالم الزيرجاويحاكم الزاملي

حقوقسعود سعدون الساعديحسن الكعبي

نعمامتدادكفاح السودانيالمها الدوري

قوى الدولةعلي جاسم الحميداويعلي الفريداوي

حقوقجبار فريح الكنانيجبار البصيوري

الفتحقحطان عدنان كاملفراس الفرطوسي

نعمالعقد الوطنيمهدية عبد حسن الالميالازهار الفتالوي

حقوقحسين مؤنس المحمداويقيس الفرطوسي

الالفتحزينب جمعة الموسويحسين الكناني

قوى الدولةعالوي نعمة البنداويالجنان الموسوي

امتدادصائب خلف الحجامسعيد الموسوي

نعمتقدمشذى ياسين العزاوياللبنى الالمي

1العقد الوطنيعباس حسين الجبوري1علي الساعدي6بغداد

القوى الدولةانسجام عبد الزهرة الغراويصفاء التميمي

مستقلونحسين حبيب االزيرجاويالابتسام التميمي

الفتححميد كاظم الزامليستار العتابي

قادمونكامل عنيد العكيليجواد الموزاني

نعمامتدادفاتن محي القرغوليالابتسام البديري

دولة القانونعلي فيصل الفياضحسام السعدي

نعمتيار الفراتينسهيلة مسلم الساعدينعمشيماء الدراجي

الفتحمعين حميد الكاظميمهدي الخيكاني

الحزب المدنيحمد الموسويالنسرين الحجيمي

1نعمتقدمنهال مرشد الجعفر1نعمشيماء العبيدي12بغداد

1مستقلونياسين محمد غباوي1حيدر الغضباوي14بغداد

1حركة العراق الوطنيةعلي حاتم المكصوصي1حيدر العامري15بغداد

1العقد الوطنيحيدر حامد المحياوي1سالم الغراوي17بغداد

دولة القانوناسعد محمد الحموزيحسين الحمادة

نعمحركة النور - االنتفاضة والتغييرفاطمة عباس البوفياضالحنان البوسليمي

تجمع الفاو زاخوعامر عبد الجباراياد المصاليخ

نعمتصميمسارة توفيق الصالحينعمميادة الكعبي

1تصميمطاهر صبيح البطاط1رسول الحلفي3البصرة

1مستقلونهيثم عبد الجبار الزركاني1مهند الخزعلي4البصرة

تصميمهاتف سهر المشعلحيدر مصطفى

نعمحقوقنادية العبودينعمامل البعيري
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قائمة النواب البدالء
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استندت آلية االستبدال الى تعليمات المفوضية فيما يخص حساب الكوتا النسائية، اي على نطاق الدائرة، وتستبدل المرأة بامرأة اخرى فقط في حال كون المستبدلة         -(3
فازت بالكوتا النسائية
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استندت آلية االستبدال الى تعليمات المفوضية فيما يخص حساب الكوتا النسائية، اي على نطاق الدائرة، وتستبدل المرأة بامرأة اخرى فقط في حال كون المستبدلة         -(3
فازت بالكوتا النسائية

1نعمقوى الدولةانتصار حمد المالكي1السهيلة العجرش6البصرة

1الالفتحامل عطيه الناصري1الاميرة العتابي1ذي قار

الفتحوليد عبد الحسن السهالنيغايب العميري

نعمالمحافظونهيفاء حسين الخليفالمروة الكناني

مستقلونكاظم جرو المغصوبعمار السلمان

نعمقوى الدولةزينب وحيد الخزرجينعمابتسام الحربي

الالفتحعال عودة الشناوهحيدر ال موسى

النهج الوطنيحسن وريوش االسديياس الفهداوي

القادمونهدى ثامر السعيديغسان السعيدي

حقوقمحسن شعو العامرالفراك الكناني

1نعممستقلوندنيا عبد الجبار الشمري1نعمسها الزبيدي3بابل

1دولة القانونطالب خليل اليساري1سالم الشمري4بابل

1قوى الدولةرياض عباس التميمي1برهان المعموري3ديالى

حركة الوفاء العراقيةعدنان عبد خضير الزرفيحسن الدلفي

نعمامتدادفاطمة مجيد العيساوياللقاء ال ياسين

امتداداحمد مجيد الشرمانيعبد المحسن النفاخ

نعمالعقد الوطنيسعاد جبار النجفينعمهديل الرحيم

1نعمحركة الوفاء العراقيةثناء جاسب الزجراوي1نعماالء االبراهيمي3النجف

الفتحعزيز شريف المياحيحيدر الحداد

نعمامتدادنور نافع دوحينعمانتصار الغرابي

1المستقلونضحى رضا القصير1العبير الهاللي3الديوانية

الفتححسين علي اليساريطارق كطيفة العجالن

النهج الوطنيمحفوظ منعم التميميالشيماء السعيدي

1اشراقة كانونزهير شهيد حسون1حسين الجاعد2كربالء

1امتدادضياء كاظم ال جهلول1رائد الفتالوي3كربالء

تجمع اهالي واسطكريم حسين السراياحمد الزاملي

نعممستقلوندعاء كاظم العقابيالسندس الالمي

دولة القانوناحمد صالل البدريمحمد المياحي

نعمقوى الدولةسعديه عبد هللا العقابينعمزينة المعموري

3المستقلونوفاء حسين الالمي2علي فرج دالبحة3واسط

مستقلونرائد حمدان مالكياحمد كامل الدراجي

الفتحمرتضى علي الساعديمحمد جبر الجعباوي

الدولة القانونثناء فرج الربيعينعمغصون الفرطوسي

مستقلونعلي سعدون الجويمحمود الكعبي

نعمتيار الفراتينرقيه رحيم النورينعمزينب الربيعي
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الفتحكريم عليوي الصكرمحمد التميمي

نعممستقلونفاطمة حسين المساعدينعممنى ال فيصل

1مستقلونسعد عواد التوبي1عبد العباس العبساوي1المثنى

1نعمالنهج الوطنيزينب رحيم الجياشي1نعممني ياسر المكوطر2المثنى

311ميسان
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