
مصادقة الكیاناسم رئیس الكیان السیاسي اسم الكیان السیاسي المكون لالئتالف عدد الكیانات المصادقة اسم االئتالف السیاسي ت
54قاسم محمد طاھرتجمع كفاءات اكادیمیة 
35كاظم عبد الیذ صفرالعمل واالنقاذ الوطني
49حمید عبود عباس حسینحزب الوالء االسالمي

163سعد یاقو ھرمزالمنبر الدیمقراطي الكلداني 
141رومیو حزیران نیسانحزب بیت نھرین الدیمقراطي 
16نمرود بیتو یوخنا الحزب الوطني االشوري
106حمید مجید موسىالحزب الشیوعي العراقي

280كورئیل ایشو خامسقائمة كلدو اشور الدیمقراطیة
69ھدیب الحاج حمود بدنالحزب الوطني الدیمقراطي االول 

96محمود دحام مجحمتجمع االرادة والبناء
200بشار كاظم عیسىتجمع امل العراق المستقل
113عامر علي حسینتجمع العراق الجدید

 / المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

االئتالفات السیاسیة المصادق علیھا النتخاب مجلس النواب العراقي 2010 

C1ائتالف العمل واالنقاذ الوطني الحر 1

3C3

3

C23ائتالف عشتار الدیمقراطي 2

3

3اتحاد الشعب 

ائتالف االرادة والتغییر 4C5

اق
لعر
ة ا
حد
ف و
تال
ائ

29حازم محمد دویج الحزب الدستوري العراقي
156سعد عاصم عبودالتجمع الجمھوري العراقي
4احمد بزیع فتیخانمؤتمر صحوة العراق
291احمد مرزوك صاللجمھور العراق المستقل
157ھاشم جعفر یحیى ھاشمالنھج الوطني المستقل

250عبد فیصل احمد عليالتحالف الوطني الدیمقراطي العراقي
231احمد شیاع البراكحركة المجتمع الدیمقراطي - حمد

3احمد عبدالغفور محمودتجمع المیثاق العراقي
295نایف محمد ثامر الغانمكتلة الوطن الواحد

117مؤید سلمان احمد مشوحالجبھة الوطنیة لطلبة وشباب العراق
177مزاحم مصطفى منصور كنعانتجمع وحدة العراق الحر الدیمقراطي

227نواف سعود زید الجرباكتلة عراق النھضة والسالم
223عامر عیاش عبدالجبھة الوطنیة للعدالة والنھضة

اق
لعر
ة ا
حد
ف و
تال
ائ

46علي عبداهللا حمودتیار الشعب
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6زكي علي الحسین السعدحركة الموقف الوطني العراقي
133فالح حسن محمودحزب الطموح العراقي
296حسین علي خلیفة حمد مشروع التغییر الوطني

258جنان غازي امین عليجنان مبارك 
21عباس دعیج نجم العليالدكتور عباس دعیج المعموري

239انور ندى رحیلمجلس العراق الموحد
59محمد عبد حسون كاظمجبھة الكرامة العراقیة

66احمد راكان الجرباالحركة االجتماعیة العراقیة
23رعد مولود مخلصالتجمع من اجل العراق
269نورالدین سعید موسىالتیار الوطني الموحد
176فاضل عبدالعباس محمد عبداهللاالستاذ فاضل الالمي
148حسین عبدالحسن حماديتحالف قوى التغییر 
178فاضل كریم یوسفالجبھة الموحدة

41محمود داود سلمانالتیار الوطني المستقل/ المشھداني-الجابري
224طالل عبدالجبار جوادالتجمع القاسمي الدیمقراطي( قائمة الزعیم عبدالكریم قاسم 

198فائق مرزة حسب اهللا كتلة السیادة الوطنیة
145وثاب شاكر محمودالھالل

256حاتم جاسم مخلصالحركة الوطنیة العراقیة
168جوھر محي الدین جانكیركتلة كل العراق

130عبداهللا جاسم محمد المحمداويكتلة ابنائنا 
64طارق خلف عبداهللا ھیئة توحید الجھد الوطني العراقي ( وطني )
188رحیم ابوجري معینالشیخ رحیم ابوجري معین علي الساعدي

112نزار حبیب الخیزرانمجلس اعیان العراق
237جمال محسن موسى تجمع العراق عّز لنا 

اق
لعر
ة ا
حد
ف و
تال
ائ

5C738

ة القانون
تالف دول

ائ
1نوري كامل المالكي حزب الدعوة االسالمیة 

192حسین ابراھیم صالح الشھرستانيمستقلون
9ھاشم ناصر محمودحزب الدعوة االسالمیة / تنظیم العراق

124حاجم مھدي صالح الحسنيالقائمة الوطنیة
57عباس حسن موسى البیاتياالتحاد االسالمي لتركمان العراق

ة القانون
تالف دول

ائ

44خالد سعدي یاور عواد الدلیميحركة النھوض الوطني
135علي حاتم حسن شمخيالمبادرة العراقیة للتطویر
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254عبدالحسین عبدالعظیم نورالمجلس الوطني لشیوخ واعیان العراق
111كریم عبدالرضا مھديتیار العدالة والنھوض 

55علي ضاري علي الفیاضتیار العراق المستقل للسیادة الوطنیة 
240غسان عبود الھیمص عباسالتجمع الوطني الزدھار العراق

116توفیق حمود الیاسري االنتفاضة الشعبانیة - مجلس االمناء
149مالك دوھان الحسناالئتالف الوطني الدیمقراطي 
15علي مھدي جواد الدباغتجمع كفاءات العراق المستقل

153یحیى كاظم صالح حسون كتلة انتفاضة العراق الشعبانیة لعام 1991
119محمد مھدي محمدباقرالتضامن في العراق
278عدنان عبد خضیر عباسحركة الوفاء العراقیة
52سامي عزارة ال معجونحركة االصالح الوطني

13مبدر سلمان الویسحزب الوحدة
61علي حاتم عبدالرزاق عليتحالف بیارق العراق
14عبدااللھ امین حسین النصراوياللقاء الوطني

207فاروق عبداهللا عبدالرحمنحزب القرار التركماني
182عبد حسین جبار غضیبتجمع البیرق الوطني

ون
قان
ة ال
دول

ف 
ئتال
ا

C835 ون6
قان
ة ال
دول

ف 
ئتال
ا

47عبدالعباس حمود سالم شیاعتجمع الرایة الوطني
204عبد مطلك حمود الجبوريالتیار العربي المستقل

283شیروان كامل سبتيتجمع الوفاء لبالد الرافدین
289نعیم عبدالملك علي السھیلاالئتالف الوطني لدیوان تمیم ومحبي العراق

110عادل عبدالرحیم مجید صنكورحركة الدعوة االسالمیة
183ربیعة محمد الحبیبمجلس فرسان العراق

219وصفي عاصي حسین علي قادمون
294خیراهللا البصريمجلس الجنوب الموحد

151ملحان عمران المكوطرتجمع السیادة والبناء المستقل
290عبدالصمد رحمن سلطانالكتلة العراقیة المستقلة الموحدة

251صالح جعفر فنديتجمع السواعد العراقیة
144علي غالب بابانقائمة اعمار نینوى

38نھرو محمد عبدالكریم تجمع الوحدة الوطنیة العراقي
173نعمة ھاشم كعیدتیار ارض السالم

ون
قان
ة ال
دول

ف 
ئتال
ا

C835 6
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11خلف علیان خلفمجلس الحوار الوطني العراقي
95حسین جاسم محمد الموسويالكتلة الوطنیة االصیلة ( اصالء ) 

172عالء نجرس العیثاويجبھة الوالء للعراق
63عبدالغفور الیاسريالتیار العراقي الدیمقراطي

158مازن عبدالواحد مكیةمنظمة انصار الرسالة في العراق
221رافع عبدالكریم مخلف محسنتجمع حلف الفضول 

C10

راقیة
الع

8 تحالف الوحدة الوطنیة 

8

C9

20

7

24ایاد ھاشم حسین عالويالقائمة العراقیة الوطنیة 
58طارق احمد بكر قائمة تجدید

236صالح محمد مطلك عمرالجبھة العراقیة للحوار الوطني
75اسامة عبدالعزیز محمد تجمع عراقیون الوطني 
98ظافر ناظم سلمان محمودتجمع المستقبل الوطني

5كامل كریم عباسالحركة الوطنیة لالصالح والتنمیة (الحل)
181عبدالكریم علي عبطان دھشالتجمع العربي العراقي

77عبداهللا حمیدي عجیل الیاورحركة العدل واالصالح العراقي
22فتح اهللا غازي اسماعیلالكوادر والنخب الوطنیة المستقلة

170توفیق جمعة العباديمنظمة العدالة والتنمیة االجتماعیة المستقلة 
201عبدالكریم ماھود حطابتیار الوسط المحافظ

99جواد علي خلیفةتجمع عھد العراق الوطني المستقل
266محمد خورشید حسینالتجمع الدیمقراطي الوطني

199حسین علي الشعالنتیار المستقبل 
53مشعان مھدي جبارجبھة النھرین الوطنیة

286عبدالستار حسین سلیمانكتلة التغییر والشراكة الوطنیة 

C10

راقیة
الع 820
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230سبھان جیاد كرینجبھة المشروع الوطني العراقي( جموع )
48سعدالدین محمد امین محمد الجبھة التركمانیة العراقیة

160حسن نوري سلمان العلويحركة اھل العراق
37اسكندر وتوت تیار الحیاة 

25اسامة توفیق مخلفالحزب االسالمي العراقي
2عمر ھیجل حمدالتجمع الوطني العشائري المستقل
84انور حمید غنيحزب العدالة التركماني العراقي
43خالد حمدان برعالتجمع الوطني الھل العراق

102مصدف ریكان نجرس الكعودتجمع القوى العراقیة 
253محسن كاظم كریم علوان جبھة االعتدال الوطني 

228سعدون عیسى یوسفالمجلس السیاسي الوطني العراقي 
134محمد علي سلیمان خلفحركة صحوة بالد الرافدین

164مسعود مصطفى محمد البارزانيالحزب الدیمقراطي الكوردستاني
27جالل حسام الدین نوراهللا االتحاد الوطني الكوردستاني

162صدیق عزیز محمد مصطفىالحركة االسالمیة في كوردستان العراق
127محمد حاج محمود محمد سانالحزب االشتراكي الدیمقراطي الكوردستاني

146قادر عزیز محمدامینحزبى زحمھ تكیشانى سھ ربھ خو
126كمال شاكر محمد احمدالحزب الشیوعي الكوردستاني / العراق

132سامي احمد علي سفرجمعیة اللیبرالیین التركمان
154غفور طاھر سعید مخمورياالتحاد القومي الدیمقراطي الكوردستاني
142بابیر كامھ ال سلیمانحزب العمال وكادحي كوردستان
125حمد عبداهللا محمودحزبى زحمھ تكیشانى كوردستان

274شیروه تحسین محمد حماديقائمة اربیل التركمانیة
206ولید محمد محمد صالح شركةحزب االخاء التركماني / العراق

281خضر قادر خضر قادرالحركة الدیمقراطیة لشعب كوردستان

C11

13

تحالف القوى العراقیة 

4التوافق العراقي

C12

9

C13

104

التحالف الكوردستاني

التحالف الكوردستاني

راقي
ي الع

لوطن
الف ا

االئت

11

60عمار عبدالعزیز محسن الحكیمالمجلس االعلى االسالمي العراقي
108امیر طاھر حسینكتلة االحرار
42ھادي فرحان عبداهللامنظمة بدر

103فالح فیصل فھدتیار االصالح الوطني / الدكتور الجعفري
195احمد عبد الھادي الجلبيالمؤتمر الوطني العراقي
56ھاشم عبدالحسین عليحزب الفضیلة االسالمي

راقي
ي الع

لوطن
الف ا

االئت
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143وائل عبداللطیف حسینحزب الدولة
91ریاض جمال امینحزب توركمن ایلي
244حمید فرحان الھایسمجلس انقاذ االنبار

30 C14 12

راقي
ي الع

لوطن
الف ا

االئت

راقي
ي الع

لوطن
الف ا

االئت

131علي بن الحسین بن عليالحركة الدستوریة العراقیة الشریف علي بن الحسین
73صالح مھدي علي عبدالعباسالدعاة االحرار

248حسن راضي كاظم الساريحركة حزب اهللا في العراق
120رزاق یاسر مطھر حسونيحزب نھضة العراق االسالمي
247داغر جاسم الموسوي حركة سید الشھداء االسالمیة
272احمد جاسم صابرالحركة االسالمیة في العراق
114علي مھدي علي الیاسريحزب الطلیعة االسالمي

129محمد جاسم محمد عباسمنظمة العمل االسالمي العراقیة
275عبدالحسن علي ابراھیمالتیار االسالمي

210فواز محمد ذیاب الجرباالمجلس العراقي الدیمقراطي الموحد
171محمد محمد صالح جوادكتلة التضامن المستقلة

40موفق باقر كاظمقائمة د . موفق الربیعي للوسط
175عامر حسین جاسمتجمع العدالة والوحدة
166ابراھیم محمد بحر العلومتجمع عراق المستقبل

169عبدالكریم علي العنزيحزب الدعوة االسالمیة - تنظیم الداخل
197محمد سعید توفیق النعمانيالمؤتمر الوطني العام للكرد الفیلیین

12نصیر كامل رفعت الجادرجيالحزب الوطني الدیمقراطي
68سمیرة سلمان مجليحزب النقاء واالرتقاء العراقي

268سالم محسن فرحان عطوانمجاھدو االھوار - حزب اهللا العراق
234احمد جاسم محمد عباسدولة النزاھة والكفاءة

147حازم محمد دوساحرار العراق

30 C14 12

راقي
ي الع

لوطن
الف ا

االئت
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