
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٦٣       
  

  

  

  تصدر عن وزارة العدل         
  

  

  

  

  

 حالة السادةإ" ٢٠٢١لسنة  )٦٥رقم ( مرسوم جمهوري 

 .الرابعة الى التقاعد" البرلمانية  النواب للدورة اعضاء مجلس

 دعوة مجلس  ٢٠٢١لسنة  )٦٦( مرسوم جمهوري رقم"

ب المنتخب بدورته الخامسة لالنعقاد يوم االحد الموافق االنو

٩/١/٢٠٢٢. "   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  السنة الثالثة والستون   م    ٢٠٢٢  ثانيكانون ال  ١٠هـ / ١٤٤٣   خرةجمادى اآل ٦    ٤٦٦٣  العدد                             

٤٦٦٣٦١٤٤٣١٠٢٠٢٢



  مرا
  

 

  الفهرس
 

 

                    

  
  
  
  

  الموضوع  الرقم 

  

  الصفحة

  مراسيم جمهورية  
  

 ةالبرلماني النواب للدورة اعضاء مجلس حالة السادةإ  ٦٥

  التي تبدأ بالتسلسل والرابعة الى التقاعد 

  . محمد ريكان حديد وتنتهي بالتسلسل ١(

  . يونس قاسم شغاتي)٣٢٤

١  

 الخامسة  تهدورب دعوة مجلس النواب المنتخب  ٦٦
  ٩/١/٢٠٢٢لالنعقاد يوم االحد الموافق 

١٢  

  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهـــوري

  ) ٦٥رقم (
  

حل مجلس النواب لونظرًا ور ـ) من الدست٧٣ادة (ـابعًا) من المـاستنادًا الى احكام البند (س  

  . ٧/١٠/٢٠٢١في دورته الرابعة بتاريخ 
  

  رسمنا بما هو آٍت:
  

                 لــلسـلتسدأ باــي تبــة والتــة المرفقــي القائمــم فــاؤهـة أسمـادة المدرجـال السـحأوًال: ُي

د وفقًا . يونس قاسم شغاتي) الى التقاع٣٢٤. محمد ريكان حديد وتنتهي بالتسلسل ١(

  .  ٢٠١٤) لسنة ٩ألحكام قانون التقاعد الموحد رقم (
  

  تنفيذ هذا المرسوم. ماليةثانيًا: على وزير ال
  

  . ثالثًا: ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره

  

  هجـريـة  ١٤٤٣لسنة    ىاالول جمادى  العشرين  من شهر و الخامس  ليـومكتب ببغداد في ا

  ميالدية   ٢٠٢١  لسنة   ولاأل كانونمن شهر      والعشرين   عاستال  الموافــــق لليــــوم  

  
         

 

  الح رهم صب                                                                                    

  ئيس الجمهوريةر                                                                      

  

  

  

  
  
  
  
  



ا   مر
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  ت االسم
 ١  محمد ريكان حديد علي الحلبوسي/رئيس مجلس النواب

 ٢  حسن  كريم مطر شمخي الكعبي/النائب االول لرئيس مجلس النواب
  ٣  جلس النواببشير خليل توفيق واحد الحداد/ نائب رئيس م
  ٤  ابتسام محمد درب خلف الهيبي

 ٥  احسان ثعبان عبد علي كاظم الشبالوي
 ٦  احمد اسماعيل ابراهيم عبد اهللا المشهداني

 ٧  احمد جاسم صابر محمد االسدي
 ٨  احمد حمزة كاطع جبر

 ٩  احمد حمه رشيد احمد محمد
 ١٠  احمد حيدر قاسم عبد اهللا
 ١١  الكنانياحمد سليم عبد الرحمن علي 

 ١٢  احمد سليمان ياسين سليمان الصفار
 ١٣  احمد عبد اهللا عبد خلف الجبوري

 ١٤  احمد عبد اهللا محمد موسى الجبوري
 ١٥  احمد علي حسين جواد الكناني
 ١٦  احمد مدلول محمد مطلك الجربا

 ١٧  احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري
 ١٨  اخالص صباح خضر حسين

 ١٩  ريماراس حبيب محمد ك
 ٢٠  ارشد رشاد فتح اهللا عبد الرزاق الصالحي

 ٢١  اره زو محمود خدر محمود
 ٢٢  ازاد حميد شفي روس محمد القرلوسي

 ٢٣  اسامة عبد العزيز محمد عبد العزيز النجيفي
 ٢٤  اسعد عبد السادة جاسم عبود

 ٢٥  اسعد ياسين  صباح بارح المرشدي
 ٢٦  اسوان سالم صادق ساوا داددا

 ٢٧  اق كريم محسن عتوجاشو
 ٢٨  اقبال عبدالحسين ابوجري ماذي
 ٢٩  اقبال عدنان حسان ربيع اللهيبي

 ٣٠  اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي
 ٣١  آال تحسين حبيب طالباني

 ٣٢  الماس فاضل كمال محمد طه
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 ٣٣  امجد هاشم ثامر موله الكعبي
 ٣٤  انتصار حسن يوسف حسن الجزائري

 ٣٥  محمود الخطابيانتصار علي خضر 
 ٣٦  انسجام عبد الزهرة جواد علي الغراوي
 ٣٧  انعام مزيد نزيل درباش الحريشاوي
 ٣٨  ايمان  رشيد حميد عيسى العبيدي

 ٣٩  ايناس ناجي كاظم ابراهيم المكصوصي
 ٤٠  ايوب يوسف اسماعيل جواد

 ٤١  بختيار جبار علي محمد
 ٤٢  بدر صائغ مكلف شندل مزيرعه

 ٤٣  عبد اهللا حسون المعموري برهان كاظم
 ٤٤  بسمة محمد بسيم صبري

 ٤٥  بشار حميد محمود عبد الغفور الكيكي
 ٤٦  بليسه عبد الجبار فرمان علي

 ٤٧  به هار محمود فتاح احمد
 ٤٨  بهاء الدين نور محمد حسين

 ٤٩  بيار طاهر سعيد ديوالي الدوسكي
 ٥٠  بيدء خضر بهنام يعقوب
 ٥١  بيستون عادل ويس احمد

 ٥٢  ثابت محمد سعيد رضا العباسي
 ٥٣  ثامر ذيبان حسون عبود

 ٥٤  ثورة جواد كاظم حمادي الحلفي
 ٥٥  جاسم موحان عبد ال خماط

 ٥٦  جاسم حسين محمد حسن الجبارة
 ٥٧  جبار علي حسين اللعيبي

 ٥٨  جمال عبد الزهرة مزعل مهوس المحمداوي
 ٥٩  جمال احمد محمد سيدو

 ٦٠  عليجمال فاخر عويد 
 ٦١  جمال محمد شكور سعيد عبدل

 ٦٢  جواد حمدان كاظم حمد اهللا الساعدي
 ٦٣  جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي

 ٦٤  جوان احسان فوزي رشيد
 ٦٥  حازم مجيد ناجي عبد الحسين الصفوك
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 ٦٦  حامد عباس ياسين هاشم الموسوي
 ٦٧  حسن  الى احمد الى

 ٦٨  حسن خضير عباس شويرد حمداني
 ٦٩  حسن خالطي نصيف راضي البزوني

 ٧٠  حسن خلف علو حميد الجبوري
 ٧١  حسن جالل محمد طاهر

 ٧٢  حسن رزاق داود علي الزبيدي
 ٧٣  حسن سالم عباس جبير الربيعي
 ٧٤  حسن شاكر عودة حسين الكعبي
 ٧٥  حسن فدعم عسل حسين الجنابي

 ٧٦  حسن محمد كاظم علوان المسعوي
 ٧٧  حسينحسين احمد هادي 

 ٧٨  حسين حسن نرمو درويش ال درويش
 ٧٩  حسين سعيد كاظم علي الربيعي
 ٨٠  حسين علي كريم فنجان العقابي

 ٨١  حسين علي محمد عباس اليساري
 ٨٢  حسين ماجد فايز منشد

 ٨٣  حمد اهللا مزهر جول حمدان العائدي
 ٨٤  حمد ياسر محسن غالب الموسوي

 ٨٥  لفواديعبد الكاظم نعيمة سباهي ا حيدر
 ٨٦  خالد جواد كاظم عبود الجشعمي

 ٨٧  خالد حمد عالوي شهاب المفرجي
 ٨٨  خالد متعب ياسين حسن العبيدي

 ٨٩  خالدة خليل رشو سمو
 ٩٠  خديجة علي عباس جاسم

 ٩١  خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني
 ٩٢  خليل محمد سعيد احمد عباس جوالق

 ٩٣  داليا فرهاد حاجي محمد
 ٩٤  حمد جزاء علي محمددانا م

 ٩٥  دالل حسن محمد عيسى الغراوي
 ٩٦  ديار طيب محمد عبد اهللا برواري
 ٩٧  ديالن غفور صالح سمين زنكنه

 ٩٨  رابون توفيق معروف خضر
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 ٩٩  رامي جبار محمد شري السكيني
 ١٠٠  رزاق محيبس عجمي تويلي

 ١٠١  رسول راضي ابو حسنه عاصي
 ١٠٢  رشا يحيى عبيس هاني

 ١٠٣  شيد عداي كرو حمزة العزاوير
 ١٠٤  رعد حسين شتوي غالي المكصوصي

 ١٠٥  رعد حميد كاظم عواد الدهلكي
 ١٠٦  رفاه خضر جياد بعير ال دريس

 ١٠٧  رياض عباس عبد اهللا خلف التميمي
 ١٠٨  رياض محمد علي عودة دهش المسعودي

 ١٠٩  ريبوار طه مصطفى احمد
 ١١٠  ريبوار كريم محمود حسين

 ١١١  يبوار هادي عبد الرحمن برايم سار ممير
 ١١٢  ريحان حنا ايوب شكرو

 ١١٣  ريزان دلير مصطفى علي
 ١١٤  زهرة  حمزة علي حسن السلمان البجاري

 ١١٥  زياد طارق عبد اهللا حمد الجنابي
 ١١٦  زيتون حسين مراد حمادي الدليمي
 ١١٧  زينب وحيد سلمان علي الخزرجي

 ١١٨  طفيلي سالم طحمير علي فرهود
 ١١٩  ستار جبار عباس طاهر الجابري

 ١٢٠  ستار جبار عبداهللا حسن
 ١٢١  سركوت لطيف شمس الدين محمد

 ١٢٢  سروة ونس عمر رشيد
 ١٢٣  سعاد جبار محمد علي الوائلي

 ١٢٤  سعد حسين هاشم حسن
 ١٢٥  سعد شاكر عزيز كاظم

 ١٢٦  سعد مايع صالح عباس الحلفي
 ١٢٧  جل الدليميسعدون جوير فرحان  مع

 ١٢٨  سعدية عبد اهللا عوفي حسين
 ١٢٩  سعران عبيد شاني كسار اليعكوبي
 ١٣٠  سالم هادي كاظم عبود الشمري

 ١٣١  سلمان حسن  بدير زاير
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 )٦( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

 ١٣٢  سلمى عمر عثمان وسمان
 ١٣٣  سليم همزه صالح خضر

 ١٣٤  سميعة محمد خليفة الغالب المحمدي
 ١٣٥  موسويسناء محمد حميد جواد ال عطيه ال

 ١٣٦  سهام شنون عبد اهللا عذافة العكيلي
 ١٣٧  سهام موسى حمود جبر الموسوي

 ١٣٨  شبال حسن رمضان سفر
 ١٣٩  شمائل سحاب مطر جاسم العبيدي
 ١٤٠  شيركو محمد صالح احمد كريم

 ١٤١  شيروان جمال خضر خالد الدوبرداني
 ١٤٢  شيروان ميرزا قادر حمالن

 ١٤٣  مصلحيشيماء علي حسين حسن ال
 ١٤٤  صادق حميد حسن عويد العكموش

 ١٤٥  صادق مدلول حمد جاسم
 ١٤٦  صائب خدر نايف فارس

 ١٤٧  صباح جلوب فالح حامي الساعدي
 ١٤٨  صباح حسن محمد طلوبي العكيلي
 ١٤٩  صفاء عدنان مجيد محي الغانم

 ١٥٠  صفاء مسلم بندر سلمان السلمان
 ١٥١  ضحى رضا هاشم علوان

 ١٥٢  اهللا حمادي حنظل اللهيبي طعمه عبد
 ١٥٣  طالل خضير عباس كعيد الزوبعي
 ١٥٤  طه حمد امين خضر اغا رسول
 ١٥٥  طه هاتف محي محمد الدفاعي

 ١٥٦  ظافر ناظم سلمان محمود العاني
 ١٥٧  عادل خميس عبد اللطيف فاضل المحالوي

 ١٥٨  عالية نصيف جاسم عزيز
 ١٥٩  عامر  حسين جاسم علي الفائز

 ١٦٠  ائشة غزال مهدي مضعن المساريع
 ١٦١  عباس شعيل عودة ثجيل الزاملي

 ١٦٢  عباس صروط محسن مسلم االسماعيلي
 ١٦٣  عباس عليوي كاظم اربيح الدوغاني

 ١٦٤  عباس يابر عويد سايح العطافي
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 )٧( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

 ١٦٥  عبد االمير حسن علي تعبان الدبي
 ١٦٦  عبد االمير نجم عبد اهللا مدلول المياحي

 ١٦٧  لباري مجيد عبد اهللا عبد الكريمعبد ا
 ١٦٨  عبد الحسين عزيز احمد جليل الموسوي

 ١٦٩  عبد الخالق مدحت مالك عبد اللطيف العزاوي
 ١٧٠  عبد الرحمن عمر محمد عمر

 ١٧١  عبد الرحيم جاسم محمد مطلك الشمري
 ١٧٢  عبد السالم عبد المحسن عرموش تقي المالكي

 ١٧٣  كور االنصاريعبد الكريم يونس عيالن صن
 ١٧٤  عبد اهللا عبد الحميد ذياب خربيط الخربيط

 ١٧٥  عبد الهادي موحان عبد اهللا اسماعيل السعداوي
 ١٧٦  عبد عون عالوي طاهر علي السنيل
 ١٧٧  عبود وحيد عبود عنيد العيساوي
 ١٧٨  عدنان عبد خضير عباس الزرفي

 ١٧٩  عدنان فيحان موسى شري
 ١٨٠  ن الشعالنعدي حاتم راجوج شعال

 ١٨١  عدي عواد كاظم حسين
 ١٨٢  عطوان سيد حسن ثامر العطواني

 ١٨٣  عال عودة اليذ شناوة
 ١٨٤  عالء سكر سرحان الدلفي

 ١٨٥  عالء صباح هاشم شلش الربيعي
 ١٨٦  علي جاسم محمد خليفة الحميداوي

 ١٨٧  علي جبار مؤنس جابر
 ١٨٨  علي سعدون غالم علي عبد الكريم الجوي

 ١٨٩  علي عبد اهللا حمود خليفة الصجري
 ١٩٠  علي غاوي حسن جاسم الكصيرات
 ١٩١  علي غركان عامر حسين الدلفي
 ١٩٢  علي مانع عطية سلمان البديري
 ١٩٣  عليه فالح عويد رشيد االمارة

 ١٩٤  عمار طعمة عبد العباس شناوة الحميدي
 ١٩٥  عمار كاظم عبيد جاسم الشبلي

 ١٩٦  فعمار يوسف حمود لطو
 ١٩٧  عمر علي محمد امين رسول
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 )٨( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

 ١٩٨  غالب محمد علي شكر حسين
 ١٩٩  غاندي محمد عبدالكريم عبد القادر

 ٢٠٠  غايب فيصل عنيد حامي
 ٢٠١  فارس صديق نوري عبدالجبار البريفكاني

 ٢٠٢  فاضل جابر عبد شنين
 ٢٠٣  فاطمة عباس كاظم حسن الموسوي
 ٢٠٤  فالح  حسن جاسم مطلك الخزعلي

 ٢٠٥  فالح ساري عبداشي عكاب الجياشي
 ٢٠٦  فالح عبد الحسن سكر سلطان

 ٢٠٧  فائق دعبول عبداهللا الشيخ علي المالكي
 ٢٠٨  فرات محمد عبد حسن التميمي

 ٢٠٩  فالح عبد الكريم راضي منوخ الخفاجي
 ٢١٠  فالح حسن زيدان خلف اللهيبي

 ٢١١  فيان صبري عبد الخالق عبد القادر
 ٢١٢  سكر سلمان النايليفيصل حسان 

 ٢١٣  فيصل حسين جبار عباس العيساوي
 ٢١٤  قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي
 ٢١٥  قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري

 ٢١٦  قصي محسن محمد مطر البو كفايه الياسري
 ٢١٧  قصي عباس محمد حسين

 ٢١٨  كاطع نجمان جلود ضيدان الركابي
 ٢١٩  كاظم حسين علي جابر الصيادي
 ٢٢٠  كاظم عطية كاظم كعيد المنصوري

 ٢٢١  كاظم فنجان حسين ضيدان الحمامي
 ٢٢٢  كاوه محمد مولود حويز
 ٢٢٣  كريم عفتان احمد غثيث

 ٢٢٤  كريم عليوي جاهوش صوينخ
 ٢٢٥  كريم يوسف حسن علي البو سوده
 ٢٢٦  كفاء فرحان حسين علي البدراوي

 ٢٢٧  لبنى رحيم كريم فيض اهللا
 ٢٢٨  صطفى احمد حسن الورشانلطيف م

 ٢٢٩  لليال محمد علي يونس عطو
 ٢٣٠  ليث مصطفى حمود جزاع الدليمي
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 ٢٣١  ليلى فليح حسن علوان شغاتي
 ٢٣٢  ليلى مهدي عبد الحسين هادي التميمي

 ٢٣٣  ماجد عذاب جابر ساجت الوائلي
 ٢٣٤  ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي

 ٢٣٥  مازن عبد المنعم جمعة رجب
 ٢٣٦  مثنى امين نادر حسين

 ٢٣٧  مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي
 ٢٣٨  محاسن حمدون حامد حسن الدلي
 ٢٣٩  محمد  رضا داود ناصر البوحيدر

 ٢٤٠  محمد شاكر محمد صالح سيتو ابراهيم
 ٢٤١  محمد ابراهيم علي عيسى

 ٢٤٢  محمد اقبال عمر محمود عبداهللا الصيدلي
 ٢٤٣  س امين كريممحمد امين فار

 ٢٤٤  محمد حسين شذر حنظل
 ٢٤٥  محمد سالم عبد الحسين عبد الرحيم الغبان

 ٢٤٦  محمد شياع صبار حاتم السوداني
 ٢٤٧  محمد عثمان اسماعيل مصطفى صالح الخالدي

 ٢٤٨  محمد علي  حسين عذافة الغزي
 ٢٤٩  محمد علي صالح باقر زيني

 ٢٥٠  محمد علي محمد تميم الجبوري
 ٢٥١  حمد فرمان شاهر سلمانم

 ٢٥٢  محمد كامل حنون ابو الهيل الحاج وادي
 ٢٥٣  محمد كريم عبد الحسين هادي البلداوي

 ٢٥٤  محمد محمود ظاهر محمود الظاهر
 ٢٥٥  محمد ناصر دلي احمد الكربولي
 ٢٥٦  محمود اديب زوير محمد الكعبي

 ٢٥٧  محمود جواد حسين خاجي الزجراوي
 ٢٥٨  سف سلمان بابامختار محمود يو

 ٢٥٩  مريوان نادر نصر الدين توفيق
 ٢٦٠  مزاحم مصطفى منصور التميمي

 ٢٦١  مضر خزعل سلمان منشد السلمان
 ٢٦٢  مضر معن صالح خلف الكروي

 ٢٦٣  مظفر اسماعيل شتيوي وطبان الفضل
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 )١٠( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

 ٢٦٤  مقدام محمد عبيد علي الجميلي
 ٢٦٥  ملحان عمران موسى سلمان مكوطر

 ٢٦٦  المطلب هاشم سعد الشديدي منار عبد
 ٢٦٧  منال حميد هاشم عباس الموسوي

 ٢٦٨  منال وهاب محمد فاضل علي
 ٢٦٩  مناهل جليل علي حسين

 ٢٧٠  منتهى جبر صالح عبد طليباوي
 ٢٧١  منصور حسين مدور عباس البعيجي

 ٢٧٢  منى حسين سلطان يوسف العاكوب العبيدي
 ٢٧٣  منى صالح مهدي صالح العميري

 ٢٧٤  منى قاسم باقر جابر الغرابي
 ٢٧٥  مها فاضل كاظم خضير الجنابي
 ٢٧٦  مهدي تقي اسماعيل جبار امرلي
 ٢٧٧  ميادة محمد اسماعيل صالح نجار

 ٢٧٨  ميثاق ابراهيم فيصل مشتت الحامدي
 ٢٧٩  ميزر حمادي سلطان يوسف

 ٢٨٠  ميسون جاسم داود عاتي الساعدي
 ٢٨١  ناجي رديس عبد شعبان عليخان
 ٢٨٢  ناصر تركي ياسر لفته العوادي
 ٢٨٣  ناصر يوسف محيد الدين اودل
 ٢٨٤  ناهدة زيد منهل مانع الدايني

 ٢٨٥  نايف مكيف شنان دباس الشمري
 ٢٨٦  نبيل حمزة محسون اسماعيل

 ٢٨٧  نجاح محيسن شياع محمد المياحي
 ٢٨٨  ندى شاكر جودت ذياب الفرطوسي
 ٢٨٩  نسرين فاضل رحم علي الوائلي

 ٢٩٠  نعيم عبد المحسن عمر شبيب الكعود
 ٢٩١  نعيم عبد ياسر صينخ العبودي

 ٢٩٢  نهرو محمود قادر سعيد
 ٢٩٣  نهلة حمد عبد صالح الراوي

 ٢٩٤  نهلة جبار خليفة محسن الفهداوي
 ٢٩٥  نواف سعود زيد فرحان الجربا

 ٢٩٦  نورس كامل عطية ماضي الكريطي



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

 ٢٩٧  نوفل شريف جوده سهر الناشى
 ٢٩٨  هدار زبير عبد اهللا سليم

 ٢٩٩  هدى جار اهللا داؤد حسن الغبشه
 ٣٠٠  هشام عبد الملك علي سهيل السهيل

 ٣٠١  همام علي مهدي احمد الطائي
 ٣٠٢  هناء تركي عبد حسن الطائي
 ٣٠٣  هندرين لزكين فريق طاهر

 ٣٠٤  هه ريم كمال خورشيد عثمان
 ٣٠٥  هوازن حسن مهدي عبد علي

 ٣٠٦  ار عبد اهللا فتاح عبد اهللاهوشي
 ٣٠٧  هوشيار قرداغ يلدا بطرس

 ٣٠٨  هيبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي
 ٣٠٩  هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري

 ٣١٠  وجيه عباس هادي فرج
 ٣١١  وحدة محمود فهد عبد الجميلي

 ٣١٢  وسن عبد الحسين فليح حسن السعيدي
 ٣١٣  وصفيه محمد شيخو مراد

 ٣١٤  اء حسين سلمان فارس الالميوف
 ٣١٥  والء رحيم حسين سلومي البو سعبر

 ٣١٦  وليد عبد الحسن عبود جفيت الديناويه
 ٣١٧  ياسر عبد صخيل محمد حسين

 ٣١٨  يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي
 ٣١٩  يحيى غازي عبد اللطيف الشجالوي المحمدي

 ٣٢٠  يسرى رجب كمر علي
 ٣٢١  لي الكالبييوسف بعير علوان عبد ع

 ٣٢٢  يوسف محمد صادق عبد القادر
 ٣٢٣  يونادم يوسف كنه خوشابا
 ٣٢٤  يونس قاسم شغاتي عبد

  
  
  
  
  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١٠/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٣العدد  –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهـــوري

  ) ٦٦رقم (
  

محكمة االتحادية ومصادقة الور ـ) من الدستًارابع /٧٣( و) ٥٤( مادتيناستنادًا الى احكام ال  

  . العليا على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب
  

  رسمنا بما هو آٍت:
  

 ٩/١/٢٠٢٢فق اد يوم االحد الموادعوة مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة لالنعقأوًال: 

  .   على ان يترأس الجلسة اكبر األعضاء سنًا
  

  .وينشر في الجريدة الرسمية  ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورهثانيًا: 

  

  

  هجـريـة  ١٤٤٣لسنة    ىاالول جمادى  العشرين  من شهر و سداسال  كتب ببغداد في اليـوم

  ميالدية   ٢٠٢١سنة  ل   ولاأل كانونمن شهر            الثالثين         الموافــــق لليــــوم  

  
         

 

  رهم صالح ب                                                                                    

  ئيس الجمهوريةر                                                                      
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