
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1989 قدامة عبد العزیز شھد عبد الخالق محمد جواد 

الركابي
1989 اكرام جاسم محمد احسان عالء الكاھجي 3 1959 امنھ مھدي اكرام جاسم محمد جواد ال یامن 344950 1

1971 فاطمھ حسین خالده جوده جبار الغریباوي 1974 علیھ حسین جنان یاسر عبدالرضا المیاحي 3 1968 علیھ حسین قاسم یاسر عبدالرضا المیاحي 110516 2

1969 خشینھ احیمد سمیره وشك عویص الشویلي 1970 ھولھ زوره فھیمھ حسین عویص الشویلي 3 1970 زریھ صابر خضیر جاسم عویص الشناتي 290999 3

1970 خیریة حمید علي محمد جاسم العمیري 1979 خیریة ابراھیم عذراء محمد سعد الدفاعي 3 1964 نعیمھ  جاسم سمیر انیس حمید العمیري 54383 4

1968 زكیة حسین بتول محمد محي الدین البیاتي 1973 ھدیة ظاھر سحر حسن جبار المي 3 1966 زكیة حسین باسم محمد محي الدین البیاتي 311880 5

1988 بشرى فاضل احمد باسل احمد االعرجي 1985 بشرى فاضل سمر باسل احمد االعرجي 3 1990 بتول محمد نور حسین محمدعلي الجمالي 402758 6

1976 كاظمیھ سعد أحمد فالح حسن الفوادي 1983 رسمیة جبار نجالء نعمة رشم الفوادي 3 1957 حنونھ حسن كاظمیھ سعد مفتن الفوادي 461926 7

1969 لیلى ناجي مھند عباس حسن االمارة 1977 لیلى ناجي سبأ عباس حسن االمارة 3 1975 لیلى فرج نغم علي حسن االمارة 393644 8

1961 صدیقھ كاظم ھاشم احمد جاسم الموسوي 1994 ركزان راھي صفا ھاشم احمد الموسوي 3 1959 فلیحھ كاظم ركزان راھي ھادي الجبوري 178099 9

1964 خیریھ علوان امنھ جواد عبد العبیدي 1992 امنھ جواد رند علي محمود محمود 3 1957 غنیھ محمد علي محمود غالم غالم 295695 10

1972 ربیعھ خلیفھ جنان علوان شالل العاني 1997 جنان علوان میس مؤید ثامر الكیالني 3 1970 امنھ وھیب مؤید ثامر ھاشم الكیالني 179693 11

1967 حوریة ذنون بشرى واصف عبد الرحمن 
الحافظ

1993 بشراى واصف مریم یحیى صدیق الطائي 3 1961 سلمى خطاب یحیى صدیق یحیى الطائي 523070 12

1967 علیھ عبدهللا ساھره محمد حمد الحلبوسي 1965 ترفھ معیوف سعاده رشید یونس الحلبوسي 3 1965 رتیبھ عبدهللا محمد علي عبد الحلبوسي 382403 13

1972 راجحى كاظم شھ محمد حسن علیان عا 1968 راجحھ كاظم رباب محمد حسن علیان 3 1968 بتول عبدالباقي رعد داود سماعیل علیان 156339 14

1965 عیده مولى شكریھ جبار حلو الجبیناوي 1966 كاظمیھ سعید وردیھ ساجت عبد هللا الدراجي 3 1965 ندامھ ماري علي طحیبش سعید الدراجي 119636 15

1965 كاظمیھ رشك نعیمھ رسن خلف الخزعلي 1972 جمولھ عبید ایمان سامي كریم الشمري 3 1958 سنیھ شمندي علي كریم كناوي الشمري 317119 16

1966 جمیلھ غضبان بتیھ جاسم حسن السراجي 1960 حریھ حسن مسیرة راضي بشاره البھادلي 3 1957 حدیھ حسن محسن راضي بشاره البھادلي 7100 17

1971 باشھ عیدان فاطمھ جبار جھد الدراجي 1973 وبریھ حافظ سلوى ناصر غریب الدراجي 3 1992 كاظمیھ شاتي ولید قاسم محمد الدراجي 371834 18

1969 صبریة ھادي غیداء جبر عبدالرضا الرماحي 1962 صبریة ھادي ایمان جبر عبدالرضا الرماحي 3 1957 كاظمیة ھادي عبد الحمید حالوب كاظم الحسینات 468561 19

1 1976 سمیرة حسن ثائر عب الرزاق جھلول المنصور 273047 20
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1974 فطیم خلیل رسمیھ ناصر عبود العماري 1978 فطیم خلیل حیدر ناصر عبود العماري 3 1979 فطیم خلیل لیلى ناصر عبود العماري 581106 21

1982 شیماء  عارف  ابراھیم  الكبیسي نعمھ  عبدالجبار 1976 تماضر عارف  ابراھیم  الكبیسي نعمھ  عبدالجبار 3 1969 صالح  عارف  ابراھیم  الكبیسي نعمھ  عبدالجبار 486864 22

1977 عفاف جواد 1978 لیث صادق كاظم عفاف جواد 3 انوار صادق كاظم 1974 عطیھ طالب مثال ابراھیم مھدي تومھ 219010 23

1957 حسنة علك عزیز سامي ضاھر العبادي 2 1959 بسمایة ضاھر فاطمة حاتم عبد المحمداوي 527604 24

1957 كلثوم عبد الرضا سمیره جاسم علي العالك 2 1960 ھاشمیھ جاسم شاكر صباح مسافر غالكي 224496 25

1982 فریده حمزه اسامھ محمد بھاء الدین كاظم 
الشیخلي

1987 لمیاء كریم زھراء غانم كاظم المرسومي 3 1982 لمیاء كریم زینب غانم كاظم المرسومي 438586 26

1958 نجیدة خضیر عبدالكریم كاظم سلمان ابو حمید 2 1959 صبیحھ مھدي انتصار عبدالنبي عمران عمران 502860 27

1981 كرجیھ عبید یسرى احمد بكر الجنابي 1962 نجمھ نواف سامیھ یحیى عطیھ الجنابي 3 1973 نجمھ نواف ستار یحیى عطیھ الجنابي 467962 28

1960 صنتھ زغیر سمیره علي دھش العامري 2 1958 فوزیھ محمود سلیم احمد جار هللا العجیلي 580816 29

1957 سكینھ ابراھیم اسماعیل ابراھیم محمد محمد 2 1960 سعدیھ سلمان علیھ خلیفھ رحیم رحیم 669073 30

1976 كیفیھ سلمان نسمھ نوري ملوح الجنابي 1968 كیفیھ سلمان محمد نوري ملوح الجنابي 3 1970 كیفیھ سلمان حاتم نوري مملوح الجنابي 358241 31

1979 غنیھ خمیس ھاشم ھاشم رسن البوعطیھ 1968 غنیھ خمیس رباب ھاشم رسن البوعطیھ 3 1980 عوفھ رسن جنان فجر عباس البوعطیھ 529607 32

1975 جمیلھ محمد بشرى طھ احمد الحیاني 1986 رقیھ محمد رنا یاسین احمد الحیاني 3 1978 رقیھ محمد جاسم یاسین أحمد الحیاني 329403 33

1960 سنیة عبد االمیر حسن حامد عبد الحي الطائي 2 1963 منیرة  حسن سحر عباس عبد االمیر الشمري 591559 34

1959 حفیظة علوان عبد العزیز تركي عبد الطائي 2 1957 فوزیة ابراھیم احالم  عبد االمیر محسن الدجیلي 519411 35

1990 1999   اخالص  فلیح  عیدان وحیده  جبر 3   علي  فلیح  عیدان وحیده  جبر 1988 92914   عباس  فلیح  عیدان وحیده  جبر 36

1960 نجمھ عبد 2 كاظم جواد احمد 1962 غنیھ احمد 93411 حمدیھ نجم عبد 37

1959 نھایة احمد وفاء ابراھیم جاسم الطائي 2 1957 خیریھ احمد مؤید عبدالكریم علي المعیني 220236 38

1957 حجیة مغامس محیبس شلش  علي الزیادي 2 1967 بتیة مغامس كریمة شاتي خلف العبادي 235718 39

1960 زنوبھ زیدان احمد مفتن كاظم الالمي 2 1960 فخریة عبدالرضا ھناء خلف عیسى العبدالعالي 616099 40
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1959 صبریھ محمد انتصار مطر عنبر الركابي 2 1958 فرحھ جاسم صالح  جلیل محمود العبیدي 621716 41

1959 نزاكت علي اكبر نازنین مصطفئ رستم الحسني 2 1957 عطیھ منصور محسن سعد هللا عبد هللا االركوازي 493396 42

1963 كاظمیة الزم منیرة عالوي عبد الموسوي 2 1962 كاظمیة الزم امیرة عالوي عبد الموسوي 93847 43

1959 سعدیھ حسن ذكرئ محمد كامل السامرائي 2 1957 ماھیة حمد ماجد أمین محمد االمین 192496 44

1959 صبریھ سالم حسن علي عوید عوید 2 1958 میریھ حمزه صدیقھ منعم جاسم جاسم 700053 45

1959 ردافھ طعمھ حمده رشید صبخھ الجنابي 2 1957 عبده عبد هللا 597022 حسین علي عاید 46

1958 كاظمیھ مانع جمعھ حنش شبار ساعدي 2 1966 زھره وھیب سامیھ رحمھ جوده سواعد 431920 47

1962 ثریھ عبید غازي خضیر عباس عباس 2 1957 عذیھ عبید فاطمھ مھدي عباس عباس 559407 48

1959 مھدیھ صالح نضال قاسم غنو التمیمي 2 1959 شمسھ صالح عبد الكریم محمد حسن البیاتي 606777 49

1961 فریھھ علي تماضر عباس حمد الجنابي 2 1966 شكریھ رباط خالد عبد مسلم الحمداني 481337 50

1958 وبریھ راضي فاضل عباس عیسى الالمي 2 1977 مدیحھ لفتھ منال عبد الرزاق موزان الساعدي 133044 51

1961 كاظمیة عدوان اقبال حسن حطاب العالج 2 1961 نجاة زیارة محمد حسین نایف الفھدي 115361 52

1961 امیره عبدان فارس نھجت محمد علي الجوراني 2 1965 خزنھ كریم صبیحھ شابث جالب السراي 647488 53

1960 فاطمھ عبد الستار ایمان ولي عبد الجبار البیاتي 2 1960 فضیلھ عبد ھاشم كاظم محمد العبیدي 453136 54

1959 موھا مزبان عواطف عباس خضیر التمیمي 2 1957 موھا مزبان مدیحة عباس خضیر التمیمي 219281 55

1959 خیره محمد عقیلھ ابراھیم حسن العبیدي 2 1960 نظیمھ  محمود علي ابراھیم مصطفى العبیدي 62707 56

1 1966 بھیة حسن بشرى سعدون محسن الموسوي 445388 57

1961 فاطمھ حسن منیر عبد الغني محمد الشمري 2 1964 غنیھ حسن زینب عبد الرزاق محمد الشمري 184094 58

1961 فتحیھ ھبول جمیلھ فدعوس مسرھد مسرھد 2 1959 كتیبھ عبید محمد ھتیمي مطلك القرغولي 294066 59

1961 نمره جمیل غالب نجم خشان الكالبي 2 1964 لطیفھ علیوي بدریھ حسین كاظم الكالبي 163814 60

1961 نظیمة سلیمان جنان لقمان عبدالرحمن العبادي 2 1963 سلیمة سلیمان عبدهللا طالب عبدالعزیز الباجھ جي 164095 61
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1961 لطیفھ احمد صباح مشعل حمید الطائي 2 1966 علیھ سلمان رجاء عبدالكریم حمادي المشھداني 414116 62

1960 رسمیھ سعود عروبھ عبدالرزاق یاس الجبوري 2 1962 رسمیھ سعود محمد عبدالرزاق یاس الجبوري 245378 63

1961 صبیحھ محمود 2 خولھ محمود ناصر 1959 منیرة ناصر عدنان عبد القادر محمد الطھ 375064 64

1961 مجزوبھ مشتت نزیھھ مجید سلمان الشویلي 2 1961 خزنھ عكال قاسم غازي زمام عتابي 2755 65

1961 فاطمھ سلطان ساھره عبدالواحد عبدالكریم 
مكصوصي

2 1961 شمالھ عبداللطیف ماجد عبدالھادي عبدالكریم مكصوصي 693841 66

1964 حتم علي فایزه مجید جبر المھناوي 2 1965 زھره فلیح علي منخي محسن العطیھ 245895 67

1961 قسمھ مولى بشره عبد العزیز عبد الھادي علي باش 2 1957 عالیھ رحوم حمود محمد جواد حمود تادھلكي 95204 68

1962 حمدیھ محمد ھویدي 
صالح

ھناء  ھویدي صالح الدلیمي 2 1957 سكنھ محسن عباس 
منصور

حسن  منصور عباس منصور 64592 69

1965 شكریھ ماشاء هللا شذى عبد االمیر عباس الموسوي 2 1962 فتحیھ اسماعیل فالح حسن عبود الخفاجي 350649 70

1961 نعیمھ ثویني جلیلھ خزعل علي الساعدي 2 1961 خالدیھ محمد كریم فزیع عبود الربیعاوي 265856 71

1960 صبیحھ یصغ 2 عادل شندي والي 1972 سنیھ ربیع فردوس بدر عكلھ الغراوي 555833 72

1964 مكیة حسون علي عبد الزھرة موسى السعدي 2 1966 زھرة  حسن صبا  عبد االمیر محمد  السعدي 581397 73

1961 صبریة علي كریمھ مزعل حمدان الربیعي 2 1959 مونھ محمد سلمان جبار حسن الربیعاوي 276359 74

1961 حلیمھ علي سعدیھ قاسم محمد البیاتي 2 1960 سلیمھ علي سلیمان حسن حسین البیاتي 525955 75

1961 قمریھ احمد مقبول خضیر عباس الحدیثي 2 1960 فخریھ طھ بسعاد یاسین علي الحدیثي 485697 76

1964 رازقیھ عوفي عبد الحسین مجبل شیاع العطوان 2 1964 الفیھ عوفي لطیفة شواي شیاع العطوان 520055 77

1 1997 لیلى كاظم ضحى جواد كاظم الالمي 634030 78

1963 حسیبھ محمود موفق حسن علوان الدلیمي 2 1963 سلیمة محمود سھیلھ طھ احمد الدلیمي 343257 79

1963 نوفة كاظم ھناء فضل عباس التمیمي 2 1957 علیة عباس قاسم عبید كاظم التمیمي 220372 80

1963 مدیحة حسین عروبة عبد هللا احمد السامرائي 2 1958 فضیلة احمد عبد الكریم  عباس محمد العاني 395997 81
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1962 غبنة كیطان نصرة شعیل ركبان الشجیري 2 1963 عذیة علوان غازي حرج ذیاب الشجیري 393182 82

1962 طلیعھ عوده فاطمة عبد الرزاق عوده التمیمي 2 1967 بدریھ حسون رسمیھ صاحب شنان الزاملي 485984 83

1963 صبریھ محسن سعد خلف رحمھ البوحمد 2 1957 فخریھ صروط 659010 حلیمھ راضي ادریس 84

1963 غزالة حسن سمیرة محمدصالح سلیمان الدلوي 2 1958 كشور صالح سالم قمر علي بور 362346 85

1963 اشرفي عباس امال مجید خیرهللا خیرهللا 2 1964 صبریھ ھلیل عبدالرضا رومي راضي الشحماني 562400 86

1963 ملكھ ھدھود شكریھ علي نایف المشھداني 2 1960 نجمھ عبدهللا صباح عدوان نایف المشھداني 374548 87

1965 لمیعھ اسماعیل بشرى علوش رضا الغریباوي 2 1965 وداد  عبود سعد رضا موسى ابواكب 260593 88

1963 وضحھ احمد صبیحھ خلف مصلح مصلح 2 1962 خلفھ احمد علي حرج جاسم الذیابي 156507 89

1963 صبریھ بھاءالدین ابتسام عبداللطیف عبدالرحمن العمر 2 1957 فوزیھ عبداالمیر كمال سامي رشید الفالحي 587193 90

1966 نجیة ھالل فالح محسن زرار غریري 2 1961 ثریھ حسین قسمھ عزیز جبار العكیلي 654889 91

1963 حلیمة  داود سلمان  المشھداني نوریة  عبد هللا 2 1961 فضیلة احمد غازي حمید عبد هللا المشھداني 72096 92

1963 شمسھ غریب بسعاد عبود حسین العطواني 2 1960 بخیتھ عطشان ثجیل مال هللا حسین العطواني 208065 93

1967 عائده نعمان نغم زید علي الحیدري 2 1960 كمیلھ عباس رعد توفیق راشد البندر المنتفك 204402 94

1962 جمانھ توفیق لمیاء سالم سلطان كمالھ 2 1960 غنیة جاسم درید زكي سلطان كمالھ 312801 95

1962 سھیلھ نجم ایمان عبد الجبار ابراھیم الطائي 2 1963 نظیره قاسم عبد االلھ فاضل محمد الجلبي 169576 96

1962 حریھ جوید حسنھ حنین سید المریاني 2 1964 حسنھ سید رحیم طارش حاجم المریاني 518610 97

1963 نظیمة رحیم انتصار محمد الزم الخفاجي 2 1958 بدریة حسون علي رسول فلیح فلیح 293124 98

1 1994 شھالء عباس علي وسام ھاشم البذنجي 586285 99

1963 خرمة كاظم جمعة سمیر خلیفة الشبالوي 2 1968 صفیة جاسم حمدیة نواف خلیفة الشبالوي 172612 100

1964 ھدیھ رشید بشرى یاسین عطوف السلطاني 2 1967 سلیمة عبود نزار متعب سرحان الشمري 299512 101

1963 فھیمھ علي وئام محمد احمد السامرائي 2 1964 حسونھ علیوي احمد محمد شكر الدلیمي 482829 102
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1963 خدیجھ علوان ابتسام مجید شریف الصالحي 2 1964 ظھیره خماس عبدالقادر عباس احمد الدباغ 258654 103

1964 صبیحھ سبع زكیھ عزیز عبد هللا الزكي 2 1957 فرحھ سبع عبد العزیز مشلوش كریم الشمري 304181 104

1963 سكنھ علوان كاظم داخل حسون البھادلي 2 1970 صبریھ عبد الواحد ساجده غانم زائر عزاوي 43513 105

1967 كورجیھ كاظم نصرت حسان عبود مسعیدي 2 1965 كورجیھ كاظم ضیاء حسان عبود مسعیدي 123763 106

1968 خیریھ مھدي وفاء حمید راضي الشراوي 2 1958 نجاة مھدي عادل عبدالجبار مھدي مھدي 171186 107

1964 بھیھ علي ابتسام قاسم عبد هللا عبد هللا 2 1957 خشھ ضمد علي جاسم سلمان عزاوي 266266 108

1967 حمیده كاظم حسین علي كاظم القریشي 2 1974 بتول جاسم منى غازي كاظم القریشي 125587 109

1967 ترفھ عبود رسول عبدهللا محمد الخزعلي 2 1992 سامیھ خلف أخالص مھدي عبدهللا الخزعلي 485962 110

1964 ثریا  جابر اریج حمودي عبد اللطیف العبید 2 1958 بدریة علي وضاح  مطلوب دللي العاني 181038 111

1968 سماحھ محي میسون یاسین عبد النبي السلیماني 2 1963 بدریھ عبد هللا رفعت جبار جیاد السلیماني 257046 112

1963 صایھ حمود سالم طارش ساجت ساعدي 2 1974 جمالھ علي ھیفاء سلمان كطوف الكناني 648140 113

1964 سلیمة محمد مھا عبد الستار عبد الجبار السمارائي 2 1958 شكریة  عبد جمال عبد الكریم عبد اللطیف السامرائي 560926 114

1967 زھرة لفتة حنان جھاد طھ الخفاجي 2 1966 خیریة عبد حیدر محمد حسن العطار 383697 115

1964 سعدیة شعبان امیمھ حسان سعود البرواني 2 1965 عجھ مناور علي  حسین سعود البرواني 671382 116

1963 شاھھ سویدان سنیة حزام محمود محمود 2 1965 نجمة عبد هللا محمد عبد محمود محمود 365883 117

1968 وجیھة محمد تقي رسول 
رجب رسول

ابراھیم رسول رجب  الصباغ 2 1978 جواھر حسن احمد محمد 
جواد عبد الرسول

ایمان محمد جواد  الرجب 405182 118

1964 فطومھ یاسین نضال عبدالرزاق ابراھیم المشھداني 2 1965 فطومھ یاسین سالم عبدالرزاق ابراھیم المشھداني 623498 119

1 1960 زنوبھ ثویني وداد زایر احیمد مویلح الجعباوي 259851 120

1965 نعیمھ ابراھیم علیھ حسین كاظم غریري 2 1965 سوده سلمان علي نجم سلمان غریري 189410 121

1965 غازیھ سعدون موزه وحید غازي البھادلي 2 1963 غازیھ سعدون شمھ وحید ھاشم البن دل 409577 122

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 665

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1969 علیھ علي سناء سامي نصیف البیاتي 2 1967 بھیھ علي مھدي فدا علي شمس الدین النواب 220795 123

1969 رسمیھ نجم منال فاضل ابراھیم االنباري 2 1972 جمیلھ ھاشم حسین علي حسین االنباري 344979 124

1965 سعاد رووف االء ضیاء عبد الكریم شكرجي 2 1961 خیریھ مھدي احمد محي شھاب الربیعي 402041 125

1965 سمیرة متي طارق حمودي ھادي المزرقجي 2 1968 شكریھ ابراھیم اخالص مجید رشید مالحسن 265497 126

1965 جاسمیھ محمد ھویھ وھان یاسین الشمري 2 1960 بدریھ عبد محمد حمزه خلیف الشمري 434118 127

1965 صبیحة جاسم فلیحھ عالوي كاظم جحیشي 2 1966 فرحھ جاسم حسین ھندي مرھون جحیشي 652885 128

1969 فاطمھ علي ختام محمد علي جافھ 2 1965 صبیحھ ولي حازم محمد علي الكودي 351498 129

1965 سھیلة شھاب مھا فخري عبد الحمید الصالح 2 1960 ظھیرة  شكر عماد عباس شھاب العاني 216138 130

1965 فخریھ مجید امل حسن كریم المنشدي 2 1964 موده كریم 412121 اعریبي عزیز محمد 131

1969 ھاشمیھ جاسم سناء غضبان بشیت العتابي 2 1963 نارسیھ مطشر خلیل ابراھیم لعیبي طعمھ 334248 132

1964 امونھ محمود فاطمھ شحاذه صالح عیساوي 2 1992 فاطمھ شحاذه محمد ابراھیم حسین حسین 457207 133

1964 فریده كاظم احمد زكي عبد الرسول الكفائي 2 1993 شذى باسم فاطمة احمد زكي الكفائي 535641 134

1965 نوریھ عبد 2 اقبال علي فیاض 1960 غزیھ سلطان مشكور محمود سعود الحمامي 640998 135

1970 حسیبھ سلمان ماجده محمد رسن جعباوي 2 1965 كریمھ ناصر ابراھیم جمعھ سالم النھكاني 386756 136

1965 عذیھ عبد شھالء یاس علوان الشمري 2 1960 كتبھ علوان ثائر عبدالرحمن احمد العبادي 374655 137

1965 سمیرة عبداالمیر شروق فیصل نجم الربیعي 2 1965 لمیعة صفر حیدر عبدالجبار محمد القیسي 582021 138

1970 نوره علي خولھ حسن سالم الطائي 2 1958 بنوى عاصي محمد حسین ناصر القریشي 513988 139

1965 بدریھ كمر ھاتف عبید حمد رمیض سعیدي 2 1958 بھیھ سلمان علي كاظم علوان سھیل دلیم 339205 140

1 1957 صبریھ خلف ساھره عبود علي الساعدي 542413 141

1966 سعیده فارس كاملھ یفنان فارس دراي 2 1963 خزنھ صفیح ناصر حسن حاجم دراي 16417 142

1966 سھیلھ ابراھیم درید منذر ناجي العبیدي 2 1976 لیلى مھدي شیماء صبیح جواد الخزرجي 165107 143
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1966 فرحھ عبد مدیحھ ابراھیم علي علي 2 1957 شیخھ جیاد تركي لطیف مظلوم مضلوم 210634 144

1966 عطیھ خمیس راجحھ محمود ضاحي ضاحي 2 1958 حكیمھ رشید جعفر خلیل ابراھیم ابراھیم 223694 145

1971 ھیلة جاسم میادة جلوب العیبي السلطاني 2 1970 فضیلة تقي مالك عبد علي حسین مظلوم 71141 146

1967 خالده خلف اریج ابراھیم مصطفى االیوبي 2 1959 فاطمھ حسن نصیر عبد الرزاق رمضان موده 283173 147

1966 صبیحھ رسن عظیم صالح حسین الكعبي 2 1974 ھاشمیھ حسن سعدیھ فلیح حسن الكعبي 355956 148

1966 حلیمھ رضا شذى حسین محمدتقي حسین 2 1963 زكیھ رشید كریم رشاد علي عبدهللا 217344 149

1966 نوفھ مجیت 2 حمده بدر مفضي 1966 فطیم حمد 269811 احمد شخیر فضي 150

1966 كمیلھ حبیب خالدیھ مفتن ذایھ السمرمد 2 1963 فخریھ شنیف عبد كاطع طاھر الخویلدي 21301 151

1971 نزیھھ حمید زینب جبار محمود الشمري 2 1967 رضیھ حسن صادق عاشور جواد الخزرجي 95692 152

1971 ھدیھ عبد النبي اسرار جار هللا  نعمھ الیعقوبي 2 1970 ھناء رشید ازھر یاسین نعمھ الیعقوبي 209265 153

1966 حسنھ جابر نداء جواد عبد الكاظم الزیدي 2 1963 ثنوه جخیور رزاق مسیر مذبوب عبودي 281169 154

1972 علیة نجم فاطمة  فالح حسن الشبلي 2 1964 زھرة حسن علي محسن خضیر میاحي 188610 155

1966 كمالة احمد مي عثمان خلیل العاني 2 1957 جھادة احمد منذر خلیل شفیق العاني 425598 156

1966 شھیده عطیھ 2 انوار حسن سعدون 1965 ھیلھ كحط عبد االمیر كاظم محمد الساعدي 574178 157

1971 نجیھ ورش اقبال ظاھر كاطع العمیري 2 1967 بدریھ شاھر محسن ابریسم عباس الدریسات 511727 158

1966 زھره مجید اخالص  داود سلمان العرادي 2 1958 ربیعھ محمد محمد عبدالرحمن محمد االعظمي 433510 159

1966 ترفھ خضیر قسمھ سلمان محمد محمد 2 1967 فاطمھ عباس محمد خضیر محمد محمد 601156 160

1966 دلة كاظم فاطمة جبر علي العطواني 2 1961 فانوس  لفتھ صالح مجبل حسین القریشي 184352 161

1 1989 فردوس الزم محمد علوان ھاشم االسدي 664442 162

1972 نجات صالح استبرق داود سلمان العزاوي 2 1972 خیریة محمد مھدي علي عباس العبیدي 177958 163

1974 بتول خضر اسیل عدنان رسول القزاز 2 1974 لمعان عبد فراس صالح عبد وتوت 62741 164
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1968 لمیعھ عبدهللا 2 اسماء مھدي محمد السامرائي 1959 رضیھ محمد فایق احمد حسن الشیخ 362707 165

1967 سلیمة عبد الكریم فاطمة ابراھیم سعید الركابي 2 1965 ھاشمیة سعید علي عبد الستار عبد الكریم الحبیب 551115 166

1973 بتول فاضل ابتسام عامر جمعھ المرسومي 2 1968 غالیھ حسین حسن حسین عبد الرضا حیاوي 507409 167

1968 ملوك احمد نادیة شعیب عبدالجبار الرفاعي 2 1957 نعیمة احمد صباح محمدعلي ابراھیم النعیمي 688815 168

1966 حلیمھ جاسم ماجدة رشید محمد االبیض 2 1971 رشیدة محمد موئید ھادي زاید البیضاني 181645 169

1967 بدریھ مھدي خلود جاسم عبد الحسن الساعدي 2 1966 قاسم ماضي علي الحلفي زھره مطیلج 231772 170

1973 جسومھ محمد آمال  جبار  سعید السواعد 2 1962 صبیحھ مرتضى وضاح عبد الرسول محمد صالح اآللوسي 128630 171

1967 حیران  باشي سلیمة علي مامكة المندالوي 2 1964 فخریة خداداد عدنان فھد ناصر المندالوي 368420 172

1967 كاظمیة عریبي منتھى كریم دریبي العكیلي 2 1962 ھدیھ عویبد سامي خلف عبید العكیلي 202970 173

1967 لولوة أحمد أسماء عبد الحمید عبد العزیز الفھد 2 1962 ساجدة ابراھیم عقیل  اسماعیل ابراھیم الحوراني 184813 174

1974 صبیحھ خلف نادیة قاسم  علوان المساري 2 1967 زھرة علوان عادل جمیل ابراھیم المساري 21768 175

1968 صبحیھ مجید ثمینھ احسان سعید العزاوي 2 1957 فوزیھ عبد هللا خالد رشید حمودي الحسین 53411 176

1967 فصلھ غازي 2 حبیب مجید شامي 1968 زھیھ سلیمان 314152 بشرى علي ذیاب 177

1974 فضیلھ خضیر ازھار ثابت ھالل المیاحي 2 1963 شمسھ حمزه كریم عاصم نوري الھاشمي 195997 178

1968 حسن  ناصر نوري كاطع  نعمھ العكیلي 2 1961 نیسھ فرج كریم علي مھدي العكیلي 325655 179

1967 ھیلة  مولھ خالدیة كاظم  خالطي الطرفي 2 1967 حریة  فارس احمد ھاشم مطشر بھادلي 18419 180

1967 سلیمھ جبار منیره جاسب جاسم الفریجي 2 1969 سلیمھ جبار منتھى جاسب جاسم الفریجي 522492 181

1968 شمسھ شباط فریال عبید شرقي شرقي 2 1964 نورة عبد علي ھادي جھاد عجاج جنابي 265560 182

1 1957 خالدیة كاظم ریاسة مطر كامل المحمداوي 65905 183

1976 فاطمة ھاشم زیاد طارق قاسم مالكي 2 1971 فاطمة ھاشم ھناء طارق قاسم مالكي 62472 184

1976 فتحیھ علي باسمھ عباس باقر سلیم 2 1967 فخریھ جبار عبد الرضا جعفر حسن حجیھ 316925 185
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1976 ملكیھ كاظم زھور عباس فلغوص فلغوص 2 1976 ھدیھ كاظم محمد عداي دخیل الركابي 75762 186

1969 منى محمد بسمة فاھم جالل العزاوي 2 1968 سھام حسین سامان نزار عبدالعزیز سرھنك 433727 187

1968 صفیھ مكتوف وحیدة عطیة عبد سراي جلیباوي 2 1959 صفیھ حمود حسن عبدالرضا عبد سراي جلیباوي 422835 188

1969 شكریھ وھیب 2 سناء فاضل  حمد  البطھ 1970 مھدیة جلوب 291914 ھیثم  مخلف  سالم  العبیدي 189

1968 زھراء احمد بسمان محمد وجیھ محمد علي الدباغ 2 1966 فاطمھ صالح یاسین طھ یاس العتبي 26362 190

1967 نعیمھ ماھود محمد راضي صیھود الفریجي 2 1972 جبریھ جبر صبحة محمد جبر الصبیح 74064 191

1975 رفعھ حسین نسرین اسماعیل ابراھیم ابوالحلیھ 2 1975 عیده عباس علي ناصر جبر السعدي 288710 192

1969 صبریھ احمد منى عصري حمد حمد 2 1967 نجود خلیف محمود احمد حسین الجنابي 494026 193

1968 عتبھ مغیطي 2 انتصار یوسف راضي 1963 باشا كاظم حمید قند خاجي حجاري 230802 194

1976 سلیمة كریم 2 عذراء  خضیر  عباس  االنباري 1976 17066 زیاد عبد كاظم  محمد  الخزرجي سامیھ  سلمان 195

1969 ثریھ ساجت سعاده حسن خلف الجمیلي 2 1964 نشمیھ مزعل عبدهللا حمد ربیع البطاوي 454223 196

1967 فاطمھ اسماعیل امجد مجید حسین الزھاوي 2 1969 سلمى خلف میاده حنون علي الساعدي 443487 197

1968 وبریة خلیل امل عبد الحسین دریفل العایدي 2 1961 بدریة محمد علي عودة ترف طوكان العكیلي 224235 198

1976 سھیلھ حاكم حیدر حسون عبد المحنھ 2 1976 نعیمھ طالب ازھار ناجي مجید البناء 590064 199

1969 شوحیھ جبر سمیرة قاسم جعفر السوداني 2 1960 جاسبیھ شرھان ضیاء صبري موسى الخزعلي 444622 200

1967 عدویة حسین دوسر عبدالكریم حسین العزاوي 2 1971 حلیمة عباس احمد حمید كریم الخفاجي 263606 201

1975 حمیده جلیل بان حمید حسن العبیدي 2 1971 فاطمھ جلیل علي شكر عبد الحسین الزبیدي 674969 202

1976 لیلى خضیر 2 علي ھالل ناصر 1971 جمالھ بشاره منتھى حسن كاطع الساعدي 615285 203

1 1994 رفاه جاسم سیف ظافر الدین سلمان الكاھجي 345412 204

1969 سعاد طھ عدویھ مھدي حمید الجبوري 2 1972 خیریھ عبود استبرق حمادي عزاوي الجبوري 245202 205

1970 سھیلھ نجم روعھ ناھض سلیم السعیدي 2 1965 وضحھ جلیل صالح مشعل مطر المعضادي 529771 206
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1969 خیریھ عبدالھادي قاسم سعید مجید الھیازعي 2 1972 علیھ دخیل زینب احمد دھش الجنابي 565526 207

1978 فاطمھ محسن شیماء كاظم حسن البدري 2 1965 مكیھ مجید كاظم داخل كاطع الجمالي 688950 208

1970 لیلى حسین انتصار یاسین ابراھیم الحیاني 2 1963 مریم غزال محمد خلیل ابراھیم الحیاني 149435 209

1969 بھیھ صخي بشرى حسن حلیحل الكناني 2 1964 غنده نصیف علي عاجل خلف القریشي 630134 210

1977 كفاح محمد حیدر محمدعلي نوري العبادي 2 1987 سعاد رسول نبأ ھاشم محمد الحجار 368161 211

1969 ھدیة حسن اخالص حمزة مظلوم حسین 2 1963 زنوبة خلف محمود علي جوید حوشان 67987 212

1969 زھره محمد جمیلھ رسن سلطان الكناني 2 1966 خاتون جبر كاظم محمد عناد الكناني 385916 213

1969 ھاشمیھ بریبت ركن قاسم عجیل الشویلي 2 1966 وھینھ خلف جبار شریف بریبت المرشدي 594351 214

1969 عدویة سعید منال عباس نصیف السامرائي 2 1963 خمیسة عتیوي معد سكران جاسم العمیري 623470 215

1970 حلیمھ محمود میسون احمد حسون الحیاني 2 1967 نعیمھ جاسم ولید سلمان لطیف الحیاني 332438 216

1977 كریمة علي محمود كمال محسن الحلي 2 1980 جنان جعفر نور كاظم جواد البیاع 172051 217

1977 فوزیھ جبر ماجده كریم جاسم االسدي 2 1971 قسمھ محمد وسام عزیز كاظم القریشي 622821 218

1969 2   حیاة  منصور كاظم خیریة  حمید 1966 ھاشم  كاظم  حمید  الغنیمھ بسعاد  نوار 410755 219

1978 قبیلة غاوي اسیل راضي حسین الشمري 2 1976 مواھب مانع فالح ھادي ھراط التمیمي 191524 220

1968 خدیھ عبد حمود سمیر محسن مریشد مكصوصي 2 1977 عبده ناش ایمان كاظم غركان مكصوصي 374512 221

1969 نعینھ محمد سامي ستار محمد الداوودي 2 1972 صبیحھ محمد ایمان ستار احمد الداودي 433389 222

1969 حزمھ سلمان أمنھ محمد سلمان الغزالني 2 1964 رشكھ زایر حلیمھ عویش فھد الیوار 489550 223

1977 حلیمة عبید فاطمة حسن عاكول الربیعي 2 1973 امیرة نوري مقداد صالح مھدي الحداد 231020 224

1 1970 كاشیة ھندال علي جثیر عبود المروزي 221925 225

1970 مھدیھ عبد سھام ھوني رشم العاشور 2 1960 جیتایة رشم عبدالكریم محسن علوان العاشور 551631 226

1972 زھره علي شروق علي رشید بطھ 2 1969 علیھ رشید خالد سرحان كاظم البطاوي 109626 227
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1970 اسمیتھ حسن ساجده فاضل حسین الحسیني 2 1967 صفیھ جواد حسین رحیم ناصر كمال الدین 472803 228

1981 ھیفاء محي حوراء عباس فاضل الغریر 2 1978 ساجدة محي میثم صباح حبیب الموسوي 224147 229

1971 زھره ابراھیم اسراء فاضل حسون الدلیمي 2 1966 فاطمھ حسون عصام یوسف حمود عكاشي 291764 230

1970 خالدیھ عبد فھیمھ داود سلمان الحضاري 2 1967 حلیمھ موسى ھاشم مجید جابر جابر 684413 231

1971 شریفھ حسین لیلھ عبد عواد محمد 2 1971 مطره كاظم فالح خلف منصور محسن 671990 232

1971 نجاة كاظم منال صاحب كاظم العلي 2 1970 تركیة جواد ابراھیم عبد ابراھیم القیسي 333466 233

1982 سعاد ھادي میس حمید عمران السعدي 2 1981 نداء فیصل سرمد نعمة عبد المجید النركیلجي 557679 234

1969 زھرة كطافھ كامل  زامل  صالح الكعبي 2 1996 ھدى جاسم ایات كامل  زامل الكعبي 486557 235

1980 زكیة ابراھیم محمد  خزعل عبدهللا الفكیكي 2 1986 ھدیة ابراھیم دنیا حمید علوان الفكیكي 311025 236

1984 ناھده كامل علي سالم لیلو ایسار 2 1957 حكومھ باقر ناھده  كامل جبر حدادي 420787 237

1971 وضحھ فرحان ابتسام حسن محمود الدلیمي 2 1978 فرجھ سالم اسماعیل فیصل  فرحان الدلیمي 221842 238

1970 نجلھ صادق لمى سعدون شھیب التمیمي 2 1957 نوریھ جبر سعد نعمھ عباس الزبیدي 508492 239

1970 نوریة مھدي زینب كاظم محمدصالح البرزنجي 2 1966 نوریة مھدي شذى كاظم محمدصالح البرزنجي 321928 240

1980 امتحان جوید حال علي صباح الشبالوي 2 1970 زھرة عبد هللا رحیم نذیر كیطان الحویراوي 292423 241

1982 سعاد عبدهللا صبا  علي كیف عوادي 2 1979 خولة محمد علي سامر  عباس فاضل الدلیمي 60587 242

1981 لیلى كاظم نور حسین كاظم جلیحھ 2 1976 نسیمھ رھیف عماد سامي داخل داخل 581152 243

1983 بتول مجید دنیا صالح احمد العجیلي 2 1973 بشیرة میزر قاسم شھاب احمد العجیلي 68907 244

1972 حیاة  فاضل ایمان عبدهللا جاسم الفلوجي 2 1963 نظیرة  احمد عبدالسالم سعدهللا شھاب الفلوجي 30086 245

1 1987 جبریھ محمد سلوان علي حسین حسین 292049 246

1972 صوفھ محیسن صباح محمد عطیة السراج 2 1978 غنیھ غالي كوثر كاظم عبد الرضا الجیزاني 259281 247

1972 ساللھ  رشید محمد حسین منصور منصور 2 1975 صبریة  عباس اسماء احمد حسن حسن 635317 248
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1971 ثجیلھ حافظ غنیة جابر صكبان الغریباوي 2 1965 ثجیلھ حافظ شمخي جابر صكبان الغریباوي 276927 249

1985 مریم شولي مھند محسن جبر البیضاني 2 1986 فریال شحیت جمانة مھدي كریم العبودي 516139 250

1971 نورھان فخري نھال محمد خالد الحمامي 2 1967 حیاة محسن امیر زین العابدین شھباز البیاتي 631293 251

1971 سلیمھ عباس جنان حبیب ابراھیم الشموسي 2 1967 حلیمھ رسن عبد الزھره صاحب مزبان الساعدي 355923 252

1971 اسیھ جاسم اسراء شریف عبد مجیبل 2 1964 قشقش عبد صفاء سلطان محمد علي یوسف 87778 253

1972 غریافھ سلمان محمد ابراھیم دحبوش الشجیري 2 1980 نھى  فارس عبد الحمید الراوي ساجده عبد 396167 254

1971 فاطمھ فاضل ربیحة احمد عبید كریطي 2 1967 كاظمیة كریم احمد خالد اسماعیل الشمري 388509 255

1972 ناجحھ سالم ھشام صالح محسن البیاتي 2 1976 فلیحھ محمد بلقیس جبار عبدالوھاب الشبلي 305567 256

1970 كمیلھ علوان عدنان مھدي حمودي الزبیدي 2 1979 ضویھ مھدي ھند خلیل ابراھیم الزبیدي 18224 257

1973 سعاد احمد نعمت جبار حمد الزوبعي 2 1966 ماجده احمد مؤید ناطق جاسم العبیدي 300149 258

1988 اسیا عبد الرسول محمد  حیدر محمد عوض 2 1997 اسیا عبد الرسول ساره حیدر محمد عوض 576249 259

1972 صبیحھ جاسم میاده قاسم عبدالغفور العاني 2 1972 سعدیھ یاس محمد فاضل عبداللطیف السامرائي 329062 260

1985 سعدیة عزیز محمد قاسم ھالل العكیلي 2 1983 سعدیة عزیز منتھى قاسم ھالل العكیلي 690849 261

1989 فوزیھ محمود محمد خالد عبد  الحدیثي 2 1957 ھاللھ حسن فوزیة محمود عباس علي باشا 272954 262

1973 مدیحھ الحج سعاد غزاي علي العكیدي 2 1967 حسنھ علي محمد مخلف مھداوي الشعباني 603053 263

1985 زھره عاجل فاطمھ نعمھ حبیط العارضي 2 1981 شھیھ عبد ضرغام حسین علوان حدراوي 573803 264

1970 سكینھ خلیف 2 حمیده جخم مطیر 1970 كاظمیھ ماضي 286880 عوده زبون علي 265

1986 مثال كمال فاطمة صالح محمد مھدي العطار 2 1980 ھناء جعفر جواد حیدر عباس محمد الموسوي 414382 266

1 1967 لمیعھ محمد شروق عبد الصاحب فیصل الطائي 550509 267

1993 راضیة محسن كوثر علي حسین المؤمن 2 1989 جنان محمد جواد حامد راضي حسین الحسیني 555722 268

1995 شھالء خضیر حیدر تحسین علي طعیمھ 2 1975 فوزیھ ابراھیم شھالء خضیر ھاشم طعیمھ 570064 269
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1991 بتول محمد حسین حیدر فاضل غریري 2 1997 زینب عبد المطلب رغد عدنان ھاشم الھاشمي 517174 270

1974 بدریھ عثمان محمد طھ حسن الزوبعي 2 1983 فائزه مصطفى رشا قصي عبد الرحمن الزیدي 415242 271

1992 میادة مجید میثم ایاد جابر الدحیدحاوي 2 1971 ناجیة عبد الواحد میادة مجید یاسین البوعلي 483188 272

1991 ثریا عبد علي احمد  عبد الرضا حمود الفوادي 2 1997 ندى فاضل حوراء حسین باقي الموسوي 446559 273

1972 صبیحھ شاكر ابتسام محمود جاسم الدلیمي 2 1961 بدریھ ابراھیم نبیل ابراھیم حمود الكرعاوي 328419 274

1975 سلیمھ عباس نادیھ ھادي ابراھیم العنزي 2 1970 فوزیھ حسین لیث فھد ابراھیم العنزي 268345 275

1975 ربیعة عبد نادیة طالب عباس صاحب 2 1973 طلیعة ابراھیم جبار كاظم حمید الكرخي 267008 276

1997 حنان ھاشم صادق احسان صادق الكاتب 2 1969 زكیة محمد حنان ھاشم حسن النساج 447564 277

1972 ھناء علي جنان محمد عیدان الجنابي 2 1966 قسمھ مھدي علي عباس صالح الحسني 307039 278

1995 اسماء فاضل رانیا عقیل طالب النعیمي 2 1968 رسمیھ صاحب حامد كریم عبد العامري 111358 279

1972 نعیمھ عبد الحسن جمیلھ جبار لفتھ الكعبي 2 1967 صبریھ فلیح جاسم عبد الزھرة لفتھ الكعبي 14621 280

1989 ھناء محمد حسین فرقد عبد علي جاسم الدھوي 2 1988 سرور طالب مھند رسول محمد حسن علیوي 645960 281

1971 زاجیھ ناصر ستار راضي عبد هللا دراجي 2 1981 حكمھ فرج ھند عبد علي یونس بني الم 114456 282

1995 لمیاء راجح مصطفى حیدر یاسر السھیالت 2 1970 مریم عمران لمیاء راجح عایل السھیلي 521966 283

1993 سحر ابراھیم مھا صالح مھدي الواني 2 1986 عذراء جعفر محمد ھادي احمد لطیفي 599209 284

1993 عبیر صاحب ایھ حسین عبد هللا صالحھ 2 1966 ناھده نعمھ حسین عبد هللا محمد صالحھ 165555 285

1989 بان عالء الدین تبارك حامد رسول رسول 2 1988 بشرى كاظم محمد جاسم عبد علي علي 680453 286

1993 رفاه داود لبنى فالح طالب القصید 2 1995 رفاه داود مصطفى فالح طالب القصید 269023 287

1 1965 تینھ درین صباح خلف عباس عزاوي 171948 288

1973 صبیحھ علي منتھى كریم مراد الزیدي 2 1965 رابعھ عبد نجم عبود عفریت زیدي 390876 289

1977 كوثر شریف اسیل سمیر حسین القیسي 2 1975 ناھدة علي حسین عبد الرضا عباس شمري 126799 290
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1978 سمیره سعید مھا طالب عبد هللا العاني 2 1964 ترفھ مطلك حسن ھادي مطرود الحمیدي 97640 291

1 1957 فوزیھ قاسم صبیحھ حسن محمد البھادلي 563672 292

1973 علیھ خضیر صالح ھادي شداد الغریباوي 2 1957 ثقیلھ نفیس علیھ خضیر جوده الغریباوي 434691 293

1972 حیران خسرو سمیر اغا حیدر القره لوسي 2 1980 كولي حسن ایمن نعمان وسین القره لوسي 654756 294

1973 ابتسام عزیز سھیر أكرم  حسن الدھوي 2 1958 بدریھ  حسن محمد  عزیز خلیل التمیمي 148604 295

1 1957 نبیھھ اسماعیل سھاد محمد علوان الشیخلي 235330 296

1978 رسمیھ عبید صباح نوري عاید الجمیلي 2 1961 مریم علوان رسمیھ عبید احمد الكیالني 436610 297

1977 وجریھ فریح مھدیھ طالب متعب متعب 2 1968 حمده محمد نافع نوار نایف نایف 198895 298

1977 نجیبھ نصار ایاد عبد الستار عطا الكبیسي 2 1980 خدیجھ نصار مرفد شھاب احمد الكبیسي 163806 299

1977 حسنھ نجم ابراھیم فلیح حسن حسن 2 1961 فطیم فیاض حمیده حسن كاظم كاظم 690622 300

1976 لیلى صبري ایاد سالم خماس الوائلي 2 1980 حسنھ كاظم رجاء حمزه محي العنزي 216431 301

1 1957 وفیھ عبد حسین علي كنون العامري 515088 302

1973 زھره جبر جنان عوده ھلیل العجولي 2 1967 صایھ ھلیل كاظم حلو محمد الشمیالوي 364926 303

1 1957 فاطمة طالب سعدیة سعید عبد الحسن االنباري 26196 304

1978 خولھ عبد هللا منذر صالح احمد الحیالي 2 1960 عیشھ جاسم خولھ عبد هللا عاید عابد 256196 305

1978 فاطمھ ناجي طھ یاسین عواد خوابره 2 1961 فضیلھ سالم فاطمھ ناجي خلیف الزوبعي 291547 306

1973 سكنھ شرھان فضیلھ محسن محمد الحریشاوي 2 1967 نعیمھ رسن محمد سھیل مفتن الكعبي 217407 307

1 1957 زواده سلمان عواد صاحب عبیس الحجامي 86061 308

1 1957 شھیھ عبد عباس محمد عریبي الخفاجي 304395 309

1973 بدریھ بالسم مناھل قاسم خلف السوداني 2 1959 بدریھ بالسم عبدالكریم قاسم خلف السوداني 189162 310

1972 زھره صغیر بشرى ماھود سالم الدبي 2 1975 نوریھ برھان یعقوب عبد المحسن حنتوش المكصوصي 305468 311
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1 1957 معیوفھ جواد احالم خزعل عمران السعیدي 677141 312

1973 لیلوه حسن قاسم طعمھ عباس الموسوي 2 1982 نوشھ مفتن امیره محمد حسن العلیاوي 349301 313

1 1959 فھیمة عبد نجاة عبدالنبي جواد الكواز 604828 314

1980 سامیھ نوري خالد نعمھ عبود عبود 2 1988 سامیھ نوري میسم نعمھ عبود عبود 363654 315

1974 امیرة كاظم ذكرى جاسم غنو البرزنجي 2 1970 فوزیھ كاظم حازم محمد عبد الحسین العبیدي 480045 316

1 1959 جاسمیة عبدالرزاق ثورة فاضل محمد العقیقي 197465 317

1973 صفیة محمد لیث عبدالزھرة علي الحمیداوي 2 1980 صفیة محمد زینة عبدالزھرة علي الحمیداوي 122903 318

1980 حلمى مطرب صادق حسین عواد الدلف 2 1975 حلمى مطرب نسام حسین عواد الدلف 648401 319

1979 سلیمھ كاطع زینب متعب ابراھیم العزاوي 2 1974 عالھن ابراھیم ریاض منذر علي العزاوي 163466 320

1973 صبریھ ملغوث 2  سھام سالم عداي 1971 صبریھ ملغوث 523733  فاھم سالم عداي 321

1974 منیره علي ضفاف خلیل یاسین رشید 2 1971 غازیھ عباس حسین قاسم حسن الرحال 364906 322

1 1958 صفیھ ناصر نجاة ناجي داود السراج 623740 323

1974 ربیعھ حمود سندس نوري قمبر شھواني 2 1969 فطومھ محمود حازم شاكر محمود شھواني 267176 324

1 1958 سنیھ سكران كریمھ رشید حمودي الجبوري 440371 325

1 1959 حلیمھ عبد ستار ناظم عبد الخالق ال النجار 274656 326

1978 فاطمھ محمد مثال ریاض ضبع الكبیسي 2 1974 امل مرعید لؤي اسعد محمود الكبیسي 361956 327

1973 عالیة مھدي مرتضى مھدي مكاوي الدھلكي 2 1980 ازھار عبدالصاحب ھدیل صالح عبدالرضا الدھلكي 479590 328

1979 لیلى جمعھ ضیاء ابراھیم بریس كویشي 2 1961 منتوبھ محمد لیلى جمعھ عباس المیاحي 201166 329

1 1959 مراتب علي خالد محمود عبد ماجد 218495 330

1974 صبریھ شریف كوثر مھدي فالح السلطاني 2 1974 نوریھ جبار ظافر فاخر خلیفھ السعدي 430537 331

1 1958 نظیمھ  عبد الرزاق ایمان محمدحسین موسى الحداد 210557 332
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1978 سناء سعید مھا یاسین محمد مھدي 2 1974 حمیده شھاب مثنى صالح عبد العامري 215901 333

1 1958 بدریھ حماده فریال حسین حمزه الدفاعي 470954 334

1 1958 فاطمھ عبدالرزاق تغرید عبود داود ھلبون 652811 335

1973 باسمة عداي عمار خالد اباذر العطیة 2 1975 مریم اباذر نادیة عدنان شلتاغ الجمالي 485258 336

1974 شدھة حسین 2 االء سامي سلیم 1968 لطیفھ لفتھ 145821 عباس لفتھ علي 337

1975 جرداغھ رسن واثق راھي حسین العكیلي 2 1980 جمیلھ ثجیل لقاء راضي جاسم الطلیباوي 459907 338

1 1959 زھره فرج سلیمھ عبد الزھره عباس الغراوي 418692 339

1 1960 حلیمھ صاحب ابتسام محمد كاظم العرایفي 453190 340

1982 بدریھ سعید ابراھیم  علي اكبر درویش   درویش 2 1974 بدریھ سعید سلطنھ علي اكبر  درویش درویش 564145 341

1 1959 فوزیھ حمدي تغرید عبد القھار محمود الجشعمي 164148 342

1982 نھلھ عیسى سمیھ السید العربي نعمان سالم 2 1984 مریم عیسى عیسى فائق عبدهللا السدیري 664227 343

1975 صبریھ غضبان شھاب احمد مھدي ردیني 2 1960 نایلھ علي صبریھ غضبان خلف العادلي 329424 344

1 1959 فضیلھ محمد ھیفاء شكر محمود العبیدي 552939 345

1 1959 كاظمیھ عبد الحمید نضال ناجي عبد الرحمن النعمھ 156963 346

1982 نضال عبود عمر ابراھیم حمید الحمداني 2 1960 زھره محمد نضال عبود مبارك العزاوي 112623 347

1975 نعومھ خزعل زینب عویز اھیف البدیري 2 1975 مذبوبھ سعدون محمد عبدالستار رزوقي التمیمي 691558 348

1975 فرات مھدي حاتم عبدالكریم علي الشمري 2 1970 كلفھ بحث سمیرة غافل خرمیط الشمري 406717 349

1983 كریمھ سلوم ثائر محمود طرموز النجادي 2 1983 بریحي علي أخالص مكیف فرحان النجادي 449453 350

1975 ھندامھ حسین بسعد حسن سعید الدھلكي 2 1964 حلیمھ حسین كاظم حمود باقر الدھلكي 27038 351

1975 امیره كاطع ابتسام عبد الكاظم بدیوي الشمري 2 1972 بدریھ عبد صباح حمید رمضان شمري 558724 352

1975 نجیة فرج شھلھ حسن ھادي الزرجاوي 2 1976 بدریة كاظم ایاد عبدهللا علي الدلفي 446702 353
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1982 ایمان فیصل ایناس مزاحم محمد كراغول 2 1975 حمدیھ علي عمر فاضل شالل كراغول 122951 354

1975 بنیھ كریم ھناء سالم مولى اسماعیلي 2 1969 بنیھ كریم محمد سالم مولى اسماعیلي 523613 355

1 1959 نجاه خالد بتول ھاشم خلف الشمري 361523 356

1984 ایمان رحیم خالد اسعد خالد الخالد 2 1957 نوفھ مجول ایمان رحیم رزیق التكریتي 680231 357

1974 مكیھ مطیلج اسماعیل وحید فنجان ال بیت غضب 2 1983 سھلھ رحیم سلمى داود سلمان الغضباوي 410300 358

1981 منى علي دالیا اكرم محمود العاني 2 1973 نعیمھ نجم عبد الرحمن مولود جمعھ الجبوري 687486 359

1975 نجاه حسن لفتھ كاظم عالوي البخاتي 2 1979 فاطمھ عبدهللا انوار موسى جابر الموسوي 300962 360

1 1969 حیاة جاسم احمد عبدالكریم جاسم الساعدي 298477 361

1 1960 سعدیھ عباس سھامھ مھدي دروش الجبوري 175461 362

1977 وحیده كریم بشیر  والي مفتن االساعدي 2 1959 بطھ حافظ وحیده كریم صحین الساعدي 258337 363

1985 ھدى محمدحسین احمد فاضل حسین الغرابي 2 1981 لیلى حسین نجاة رضا جعفر الموسوي 134681 364

1987 فاطمة محمد احمد یحیى قدوري النعیمي 2 1958 زھره عبدالجبار فاطمة محمد یاسین النعیمي 521134 365

1987 ھندیھ مطلك رنا محسن سلمان سلمان 2 1985 قسمھ سلمان فراس محمد خضیر خضیر 601392 366

1987 ستھ احمد عمر جھاد محمود محمود 2 1991 نجاه كامل ایالف حسان مروان الحیاني 528622 367

1 1961 فوزیة سلمان حریة خزعل داود العامري 597872 368

1976 شیراز كامل حسن عباس مھدي بك 2 1969 فاطمھ علي اكبر وئام طھماس اسفندیار العلوي 357751 369

1977 عالیة حسین محمد جاسم علوان الطلیباوي 2 1975 عالیة حسین نصیر جاسم علوان الطلیباوي 268124 370

1976 جبریھ موسى ایمان عبدالحسین رحیم الخرساني 2 1968 رسمیھ سالم فؤاد كاظم جوي العقابي 428875 371

1985 ایمان عبدالجبار انس سعد عبدالرحمن الراوي 2 1971 ادیبة علي فاطمھ عبدالرحمن صالح الراوي 117884 372

1985 جمھوریة  شكر عمار عبد الحسین علي البومحي 2 1959 مھدیھ حسین جمھوریھ شكر محمد بني سعد 547430 373

1977 فوزیة خماس ازھار عباس عبد الحسن العبودي 2 1966 خولھ محمود مھند نجم عبد الحسن العبودي 461896 374
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1986 سناء جواد لقمان فالح رحیم السامرائي 2 1962 لطیفھ محمد سناء جواد كاظم القیسي 641464 375

1986 ابتسام زیدان ھیلین سالم خلف العبودي 2 1986 مریم خلف محمود عبد الستار محمود العبیدي 222532 376

1985 علیھ عباس جعفر  موسى جعفر  التمیمي 2 1993 علیھ عباس سكینھ  موسى جعفر   التمیمي 688939 377

1976 فائزة محمد نغم دواي عیسى الجبیناوي 2 1971 حسنھ عبید احمد مریسن فلیح بیضان 54713 378

1977 نزیھھ عبد الواحد احمد خضیر حسون البو محمد 2 1960 بدریھ حمید نزیھھ عبد الواحد محیسن البو محمد 415172 379

1 1960 نعیمھ علي سعدیھ خلیفة بریسم العجیلي 572754 380

1 1961 نیسیة شخیت كریمة علي حیدر المي 54776 381

1986 حمیده كاظم احمد عزیز مخلف الزوبعي 2 1993 حمیده كاظم رقیھ عزیز مخلف الزوبعي 616247 382

1976 2 ماجد  مذكور  جبر  الفرطوسي فطیم  موزان 1989 339173 محمد  مذكور  جبر  الفرطوسي فطیم  موزان 383

1 1962 سعاد عباس جنان عبدالرحمن مصطفى الموسوي 217899 384

1977 ھیلة صدام 2 سمام طعمة داود 1984 ھیلة صدام \ حیدر طعمة داود 255674 385

1 1961 طیاره عجالن حیاة حسن  مسلم العبودي 492700 386

1 1961 بھیھ كریم دجلھ داود مھدي السعدي 158101 387

1 1961 رسمیھ محمد سناء عبد الرسول حمودي الخزعلي 41124 388

1978 مشریة خنیصر رعد ناصر عكار السلمان 2 1977 نصره كاظم خولھ جابر كاطع عكیل 357887 389

1990 سعدیھ عباس أریج محي عبد عبد 2 1965 رابعھ محمود نجم عبد كاظم المجمعي 663376 390

1 1962 فخریة عبد الھادي سعاد عبد الحسن جواد الزبیدي 527040 391

1 1962 فاطمة صفر نعمان رسول سعود التمیمي 466742 392

1 1961 زكیھ عباس بسام عبد الرسول حمودي العبیدي 512821 393

1 1957 زكیھ جواد انتصار قنبر عباس التمیمي 484735 394

1993 أنعام محمدحسن ریھام عالء أمیر حداد 2 1994 أنعام محمدحسن حسین عالء امیر حداد 281374 395

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1965

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1990 وفاء عبود بشرى جاسم شھاب الدوري 2 1979 عیده عباس نجم محمد عواد الجنابي 596053 396

1995 سعاد خلیل فھد طھ محمود عطار باشي 2 1991 سعاد خلیل شھد طھ محمود عطار باشي 303260 397

1 1961 خمیسھ جابر ایمان عباس كاظم التمیمي 212958 398

1977 فوزیھ ھادي رائده كامل ذروان العكیلي 2 1975 فھیمھ عبد الرزاق علي عبدهللا علوان العكیلي 622274 399

1979 2 سامي  حامد  زیدان  روضاني مجیده  حمید 1960 10151 مجیده  حمید  كاظم  مجبلي فھیمھ  مجبل 400

1978 ھدایا عبد الرحیم علي عبد الواحد جیاس الغراوي 2 1979 ایمان نصیف رنا قاسم عبد الوھاب القیسي 314829 401

1 1961 مكیھ عبد جاسمیھ تركي حسن الغریاوي 337153 402

1993 نوال جاسم ھیفاء فارس فیصل العرس 2 1978 میساء  عباس علي عواد محمد التمیمي 194397 403

1 1961 فضیلھ صاحب سعاد عبود محمد اكرع 461606 404

1991 امل بدوي عمر مجید اسماعیل الجنابي 2 1966 مریم فاضل امل بدوي حسین الزیدي 219227 405

1995 انتصار خزعل احمد حاتم حمد الحمامي 2 1996 انتصار خزعل ساره حاتم حمد الحمامي 536904 406

1 1961 فخریھ عبد الحسین رضي كریم داود الحكیم 297022 407

1991 صفیھ جواد حیدر صالح منسي الزوبعي 2 1974 فردوس ناجي نبراس نوري كاظم الكروي 446508 408

1979 لبیبھ جار هللا میسون رجب مولى الدھلكي 2 1967 سعدیھ حسون محمد جاسم مھدي الدھلكي 219665 409

1977 ذھیبھ علیوي دنیا عبدالكریم علي البیضاني 2 1975 كاظمیھ رداد رعد شرار علي البیضاني 197592 410

1 1962 قندیلھ عبد علي علي احمد عبد الساده الجنابي 477296 411

1980 كلثوم شندي جالل كریم محمد الالمي 2 1965 حمیده عزیز كریمھ دعیر شندي الالمي 525781 412

1 1963 خدیجة عمر معن جاسم محمدعلي البدري 241772 413

1980 فؤاده داود عباس فاضل منصور الجبوري 2 1961 فرحھ علي فؤاده داود سلوم الجبوري 198965 414

1979 نبیھھ منصور شیماء ھادي جواد الزیدي 2 1974 كظیمھ جواد جواد علوان جواد الزیدي 671020 415

1 1957 حمده عبید 409281 صباح سعید حمادي 416

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2065

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1981 سمیعھ  قادر 2 قادسیھ مزھر مدرول 1963 جبره  ضیف 56812 محمد حسن عوده 417

1 1963 امیره نوري نضال سعید ھاددي متروك 10936 418

1 1957 غنیة عبد الصاحب 220182 زھرة جواد ھادي 419

1979 انتصار حسن ھالھ طالب ابراھیم الكناني 2 1979 كبرى شناوة عدي حسن عاشور الكناني 616024 420

1 1962 رزیقھ ھادي ھیفاء راضي حنیش غانمي 305380 421

1 1962 كاظمیة طلیل امل عبد الزم الفكیكي 295653 422

1980 2 نصیر  یاسر  حسین  العكیلي زكیة  حسین 1962 225069 زكیة  حسین  رضا  العكیلي جاسمیة  محمد 423

1 1963 طیارة عجالن فضیلھ  حسن  مسلم  العبودي 473367 424

1 1957 قمریة احمد ازھار حیدر احمد العبد هللا 582717 425

1 1962 وسمیھ جسام ابتسام علي لطیف لطیف 160100 426

1979 سعاد محمد سوزان فایق عبد الھادي التمیمي 2 1980 ماجدة سلمان زید حسن عبد الھادي التمیمي 58346 427

1 1962 حسنیھ عاصي فائزه احمد باصي شمري 302378 428

1 1963 امینة سلمان لبیبة محمد ناصر المال 401343 429

1 1957 عدیلھ محمد سحر عبد الرزاق رؤوف رؤوف 367947 430

1 1962 شكریھ رضا سھیلھ عبد الحسین محسن اسدي 515155 431

1 1957 واجده صالح فیحاء حمودي محمد العاني 677064 432

1 1957 امینھ حمادي جمال علي عطا الشمري 418835 433

1 1963 فضیلھ سلمان طالب فاضل عباس الحمیري 228798 434

1 1957 بدیعھ حنش نجاح سبتي شھاب الكبیسي 521014 435

1 1962 واشیھ جاسم بدریھ زاید كاظم العجولي 256782 436

1 1963 حمده عبد جمیلھ حمود محیمید الدراجي 623297 437

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2165

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1963 منتھى عبد هللا عبد الرضا عیسى نور الیاسري 594163 438

1 1962 علویھ حسین 412153 علي جبار فلیح 439

1 1957 صبیحة عباس حسن ھادي مھدي الدایني 178429 440

1 1962 نجیھ علي نھلة فالح نصیف نصیف 289968 441

1 1957 بدور جواد انصاف خالد جواد السامرائي 22358 442

1 1963 امیرة فھد خلود خالد مجبل الغریري 171125 443

1 1972 سلیمة محمد مھى شمران خلف الربیعي 59777 444

1982 سمیره نصیف رنا  الدین جمال حسین حسین 2 1976 وبریھ محسن حسین عبد الحسین لعیبي لعیبي 374908 445

1981 برنجي مزھر قیس ھادي عیسى الجواري 2 1975 لمیعة جبار ایناس جاسم خالطي الساعدي 201974 446

1 1963 بدریھ سعید ھناء جبار صالح سعدي 17400 447

1 1958 نعیمة عبد اللطیف مھا مخلف عباس الراجح 415694 448

1 1963 فھیمھ یوسف عدویھ فھد خادم الخالصي 372550 449

1982 سنوى ارحیمھ علي كرم ارحیم السویعدي 2 1966 فاطمھ حمدان سنوى ارحیمھ امویع المطیري 237146 450

1 1964 فخریھ عباس سحر الزم  بنوان بنیھ 276825 451

1 1963 رجیحھ حسن شذى عبدالخضر جاسم الكعبي 122838 452

1 1958 نعیمة مھدي سندس عبد المنعم حسین الدلیمي 417617 453

1 1963 زھرة  محسن منى جاسم مطشر الربیعي 571074 454

1 1957 نصرة غنام جریان سرحان  عباس الغریري 396700 455

1983 سلیمھ یوسف سھیل نجم عبدهللا األمیر 2 1978 سلیمھ یوسف ناثرة نجم عبدهللا األمیر 313983 456

1 1963 96852 ازھار  عبد الرسول  محمد  القزاز امیره  داود 457

1 1963 خمیسة سلمان كلثوم عبد هللا نخل المحمداوي 587139 458

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2265

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1957 امنھ عمر ساھره عبدهللا جمیل العزي 591845 459

1 1963 حمیده عنید فوزیھ عطوان موسى الفرطوسي 53991 460

1 1958 كمیلھ غزاي صادق حمید جاسم الشبالوي 640623 461

1 1958 عباسیة عبد الكریم ھناء داود نوفھ الجبوري 166427 462

1983 فوزیھ جري محمد جبار صالح الجبوري 2 1958 شكلھ عبید فوزیھ جري دخان دخان 482795 463

1982 فوزیة حمید مروة خلیفة صدام البیضاني 2 1982 فردوس العیبي محمد طعمھ جبر البیضاني 258235 464

1 1963 ھیلھ حسن سوزان جاسم محمد الفیصالوي 257732 465

1 1963 غالیة كزار افتخار الواشي سلمان العایدي 445004 466

1983 زھره تقي اسراء محمد عبد الرسول الدھلكلي 2 1974 معاني مھدي حیدر ھادي نوري الدھلكي 26873 467

1 1963 امنھ محمد ذكرى كامل محمد العاني 503198 468

1983 كریمة شاكر اسماء صفر یاسین الجابري 2 1971 شاھھ رمضان عباس سادة خماس الدراجي 18825 469

1 1958 قسمة علوش اقبال علوان كاظم الزبیدي 487372 470

1981 حریة خلف ھبة عبد الزھرة كاظم الساعدي 2 1979 شكریة صالح احمد محمد علي شمخي الكعبي 344394 471

1 1958 خدیجھ عباس سمیره دلف حسن الجریصي 614272 472

1981 صبریھ سلمان شیرین عبد الجبار عبد الرحیم الربیعي 2 1978 حسنیھ رضا موفق علي عبد الحسین الزركاني 297516 473

1 1958 زھرة علي سلمان حسن خضیر العامري 647426 474

1 1980 زمزم صلبي خلیل محمد عبد النمري 512827 475

1986 عفاف عبد الغني مریم عبد الكریم عبد علي  العبیدي 2 1977 لمعان محمد لؤي مھدي محمد الدھلكي 76900 476

1 1964 قبیلة تیروز امل طاھر بریبر الفرطوس 658774 477

1986 حسونة عبد فاطمة سلمان حسین العبیدي 2 1982 ھیلھ مطلك محمد جابر فري الكوالني 570286 478

1 1958 حسن عبد سعاد جاسم حسین حسین 488068 479

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2365

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1958 سریھ مھدي كفاح محمد عبدالباقي العاني 275864 480

1985 بشرى جودي صفا عبدالكریم كاظم المشاط 2 1979 اسیا كاظم غدیر محمد عبدالحسین العطار 679363 481

1985 سلیمة اعزیز بشرى طارق سعدون  الخزعلي 2 1979 بدریة حسین علي مفتاح الماري التمیمي 631362 482

1986 فوزیھ ابراھیم زینب حسین رشید الدلیمي 2 1983 خیریھ حسن حسنین جاسم رشید الدلیمي 417843 483

1 1964 ھشومھ عبید امل تركي عصري العلي 525024 484

1 1959 مدیحھ محمد عبد الكریم عبدهللا فرج الجنابي 642377 485

1 1959 صبریة حسین ازھار كامل صالح المشھداني 687328 486

1 1959 ادیبھ احمد لمیاء عبد الستار  عبد االعظمي 115176 487

1 1959 شعیلھ احمد مھدي علي مضحي الدلیمي 303351 488

1 1959 مریم موسى نادیة عبدالحسین عبدالرزاق العبادي 503503 489

1 1958 سعدونھ جاسم ثائر عبد االمیر وناس الھنداوي 81433 490

1 1959 رشیدة فھدي ھیفاء عبدهللا رداس الدلیمي 155362 491

1985 میعاد عبد عمار عبداالمیر حمزه الجنابي 2 1965 ملیحھ حسون میعاد عبد كلظم الجنابي 366107 492

1986 نادیة ھرمز سارة حمید عبد العزیز الساعدي 2 1984 فائزه حسین عباس صفاء عبداالمیر الخیاط 110390 493

1985 سمیره جعفر رندا محي توفیق علي باش 2 1973 ساھره علي عالء عبد الحسین حبیب الدھلكي 48313 494

1985 سلوى  عبدالمھدي وعد  محسن  محمد العامري 2 1990 197825 زینة حسین  محمد العامري زكیھ  عبدالمھدي 495

1984 علیھ داخل علي فرحان جحیل السلیطي 2 1962 عیده محیل علیھ داخل حسن الشویلي 359608 496

1983 اقبال سعدون سلوان فوزي كاظم السوداني 2 1990 اقبال سعدون نریمان فوزي كاظم السوداني 424856 497

1 1964 ساجدة  یحیى 339639 سمیرة عبد السادة مشحوت السوداني 498

1 1959 فتحیة صالح ثائره سلمان احمد العكیدي 58818 499

1 1958 بدریھ خالد ایمان احمد عبید الفراجي 262380 500

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2465

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 غنیة محمد حسین علي احمد عبد الحسین الحسناوي 241208 501

1 1964 بدریھ ملكھ رحیم  جبر انعیمة الزیداوي 647765 502

1 1959 حسنھ علي كریم مھدي حسین الجبوري 315010 503

1 1964 شكریھ كاظم ایمان عبد الصاحب محمد صالح قدیفھ جي 554007 504

1 1964 انیسھ ھادي حیدر علي حسین الخلفھ 431631 505

1991 امل صالح بشار علي نوري علي باش 2 1974 سعدیة حمید مریم صالح مھدي الدھلكي 349789 506

1 1960 حسیبھ محمد خیریھ علوان جعفر العامري 364432 507

1991 سلیمھ حسین سلوى  عبد الحسن جحیل الحبابي 2 1981 حسنیة منصور عادل  نعمة سعدون العكیلي 338461 508

1 1959 641226 آمال  حمدان  حسین  الخفاجي رفیعة  محمد 509

1 1965 ھیلھ ناصر سالم سعید  تویھ الساعدي 611993 510

1988 لیلى كاظم زھراء عبدالحمزه منصور خماسي 2 1981 ربیعھ راضي علي جاسم علي العطواني 341022 511

1 1965 زھره حمودي الھام حسن جعفر ابوتراب 227445 512

1 1966 سامیة صادق لیث صاحب ذیاب الرضا 276860 513

1988 كریمھ مطیر نوره غازي امحیبس الالمي 2 1989 فتھام شاطي كاظم صالح امحیبس الالمي 405036 514

1 1965 ساھرة كاظم تغرید علي محمود الموسوي 536687 515

1 1966 شكریھ عبید ھالھ محمد حسن حسن 420245 516

1 1966 بیبي عبد انتصار علي صاحي الرفیعي 410174 517

1987 فخریھ كاظم رؤى كریم علوان العكیلي 2 1985 سلیمھ راھي حیدر كریم حنون حنون 398978 518

1 1965 خیریة  جاسم یوسف سھیل نجم المشھداني 657641 519

1 1965 بدریھ اسماعیل لبنى حسن عباس النجفي 283887 520

1 1959 فضیلة عبد محمد صبري محمد الشیخلي 374224 521
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1 1966 مكیھ سلمان جنان حسن محي البیضاني 447226 522

1 1965 سعدیھ حمود سحر عبد االمیر عبود علي المال 224793 523

1988 ھدى عبود زھراء جعفر ھادي ال عیسى 2 1981 ابتسام ھادي صادق حسین صادق ال عیسى 376542 524

1 1966 امیرة فھد قیاد خالد مجبل الغریري 171252 525

1991 خماسة حسین دعاء صالح كامل العاشقي 2 1976 خیریھ سلمان عادل علي حسین االمي 332181 526

1988 سعده علوان نصر خضیر داود الحربي 2 1969 نوریھ منصور ماھیھ صالح نجم الخیالني 216351 527

1 1960 لمیعھ عبد علي مؤید عبد الغني عبد الصاحب الخفاجي 694314 528

1 1960 كمیلھ محمد سلمى نجم سھیل النعیمي 689656 529

1990 منى یاسین رسل محمد موسى جیوان 2 1977 فوزیة راضي حازم محمد رشید البغدادي 670454 530

1990 ھیفاء  عبد الرضا زینب عالء الدین حمودي الدھلكي 2 1976 ازھار عبد الصاحب علي صالح عبد الرضا الدھلكي 599256 531

1987 غنیمھ جابر حسین سالم محمد الحجامي 2 1986 حبیبھ كشاش اسراء صباح محمد الحجامي 277291 532

1 1960 نوفھ علي كمیلھ ابراھیم عوده الدلیمي 236808 533

1 1965 كاضمیھ جبار باسم جبار عذیب المكصوصي 461145 534

1 1965 شریفھ ابراھیم حمزه جاسم غانم السلطاني 74364 535

1994 سندس عبد الصاحب ضرغام علي راضي طعیمھ 2 1970 فاطمھ حسین سندس عبد الصاحب عبد هللا باش 66549 536

1 1961 علیھ محمد صالل محمد خلف الحیاني 25131 537

1 1961 زھره حسن میعاد عبدالرحمن عبدالستار الجنابي 628549 538

1 1961 فرحھ ابراھیم قاسم جركي خلیل المولي 158153 539

1 1961 جاسمیة مطر سعدیة عالوي داود العلواني 198532 540

1 1961 نشدة سلمان امل عبدالرزاق لیلو السعدي 440301 541

1 1967 صبیحھ  مرعب ماجده حمید فاضل الموسوي 669871 542
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1 1966 سھیلة خضیر حسین كامل عباس السراراتي 117774 543

1993 غازیھ حسن مرتضى حسین علوان الساعدي 2 1978 غازیھ حسن علي حسین علوان الساعدي 330729 544

1 1967 سمیرة محمد اخالص جبار عیسى شوھان 623057 545

1 1961 خدیجھ حمد سنان حسن علي البیاتي 335631 546

1 1967 زھرة شھاب احمد علي كاضم التمیمي 561272 547

1994 ماجده  بنیان 2 آیات  علي  حسن  البیضاني 1986 سلیمھ  عزیز 127434 حیدر  شوقي  مشاعھ  البیضاني 548

1 1960 ضویھ  اسماعیل احسان  محمد جمیل الحمداني 77656 549

1997 سھام عبدالرحمن علي صالح درع عتاب 2 1961 زكیھ عبد سھام عبدالرحمن عبد عتاب 278842 550

1 1966 حمده سلومي كریمھ محیسن مھدي الجرواني 418354 551

1 1967 صبریة كاطع باسمة كاظم علي الساعدي 637306 552

1995 صدیقھ كریم رؤى جواد كاظم الكعباوي 2 1992 سعدیھ بنوان ولید عبدالحسن عطیھ عبودي 124904 553

1 1961 كریمھ رشید انعام ثابت نعمان الطیار 35584 554

1 1960 كتبھ حامد شھلھ زكي فؤاد الربیعي 260029 555

1 1967 رسمیة حمید ندى علي عبدالكریم العكیلي 578308 556

1996 انتصار حسین فاطمة منیر حسین برزنجي 2 1996 انتصار حسین محمد منیر حسین برزنجي 532996 557

1995 الھام سعید حسین علي حسین الشمري 2 1974 كاظمیھ حمدي افراح حسین خضیر الشمري 687423 558

1994 كریمة عبید نور خالد حاتم الدراجي 2 1993 نداء عباس لیث عبد فالح السوداني 452957 559

1 1967 تركیة ناصر سعدیة عباس حسن العامري 566383 560

1996 انتصار سلمان علي ناجي عزیز جاسم 2 1987 انتصار سلمان رنا ناجي عزیز  جاسم 407190 561

1 1966 ركنھ فالح قاسم عطیة كاظم مكصوصي 483253 562

1 1960 غنیھ فرج عروبھ یوسف اسماعیل االعظمي 497880 563
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1 1966 امل كاظم عالء حسون علوان الزیدي 111510 564

1993 كریمھ مطیر دعاء غازي امحیبس الالمي 2 1987 كریمة مطیر علي  غازي امحیبس الالمي 405015 565

1 1966 خلیفھ عبد مدیحھ حسن فالح السراي 323141 566

1 1967 منسیھ غند كوثر عبد علي الغانمي 413546 567

1 1962 سعدیة محمد یسرى جبوري احمد العبیدي 134593 568

1 1962 امونھ حسون رجاء جسام حمود الدلیمي 31553 569

1 1957 فاطمة كاظم رافھ محمدعلي مھدي الدھلكي 434926 570

1 1967 لیسھ جیوان انغام محمد علي  عیدان زھیره 602810 571

1 1961 عطیھ عبود بشرى حمید ھاشم الجبوري 500109 572

1 1957 فضیلھ جواد سلیمھ ھادي علي الالمي 119000 573

1 1962 سعوده محي الدین بثینھ قاسم محمد العاني 444066 574

1 1962 طیبھ رشید ناجیھ عبد عالوي الحنظل 392301 575

1 1957 253603   صبیحة  كطافة  عباس علیھ  عبد الحسین 576

1 1967 رجاء طھ مھى مجید علي العزاوي 29177 577

1 1967 بدریة  كلیف مالیة  وناس سایب ال یوسف 564102 578

1 1968 كاظمیھ حطاب انتصار ھاشم جبر ال سلمي 486413 579

1 1968 103189 اثیر  سلمان  مھدي  االطرقجي فخریھ  عبد الھادي 580

1 1957 ردیفھ منشد صدیقھ علي بریج السعیدي 177928 581

1 1962 صفیھ عبد بشرى جمعھ عبد الجبار الكبیسي 225265 582

1 1961 تركیھ لطیف عفاف سھیل صالح الدوري 325182 583

1 1957 منارة زیارة صبیحة حنتوش كباش العبودي 474275 584
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1 1968 تسواھن علي خولھ حسین  جاسم الشاعلي 635116 585

1 1957 خولھ خلیل ساھره محمود ندیم عبد الحمید الناصري 430331 586

1 1968 رزقیھ مدلول 685515 علي عبد حسین 587

1 1968 نعیمھ فھد نسرین عبدالحسین حسن العمري 506972 588

1 1968 رسمیة عبد الھادي حیدر  عبد الوھاب حمودي الجراخ 192774 589

1 1968 رحمھ محمد امل احمد حسین حسین 524157 590

1 1961 نبیھھ محمد حسن وسام عبد االمیر مجید الشالجي 187383 591

1 1967 بدریة سماوي مائدة شاكر ناجي الجزائري 420773 592

1 1957 مروه منھل مھدي سلمان حنیطان الردیني 144705 593

1 1957 رضیة علوان امیرة حمزة حبیب الربیعي 134393 594

1 1957 نجمھ عبد هللا كاظمیھ عوده بطي الزیدي 85855 595

1 1961 ھاجر طھ ثامر اسماعیل اسعد اسعد 350019 596

1 1968 بدریة دیكان آمنة جاسم محمد الفتالوي 542547 597

1 1962 سعاد خلیل فارس حكمت توفیق االماره 504714 598

1 1968 681544 ھناء  عبد الحسین  عبود  العاملي حكیمة  امین 599

1 1957 خیریة دروش نضال عبدالكریم عبد ابوالھدى 400701 600

1 1962 683813 ولید  خالد  احمد  الجنابي سمیره  عبود 601

1 1961 سنیھ ابراھیم بشرى احمد مجید حداد 429340 602

1 1968 كاظمیھ ضمد امیره جمیل صخي عتابي 207134 603

1 1961 حمدیھ یاسین عائده ستار حسین حمادي 653517 604

1 1968 غنیھ علوان سرور حسن مھدي العبیدي 554872 605
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1 1967 جنجل محیل 412078 كاظم شاطي كاظم 606

1 1957 علیھ اسماعیل عامر مزھر جاسم الزمیمي 46728 607

1 1958 رسمیھ عبد الكریم انتصار حسین جاره الجاسمي 78045 608

1 1962 نعیمھ عبد كریمھ محمود عیفان كرغولي 345162 609

1 1958 حلیمة ھادي جودت كاظم علوان العامري 177635 610

1 1968 فوزیة عبد الرسول بیداء حسین محسن الخزرجي 555000 611

1 1958 مریم احمد ھناء كطوف رضیة الكناني 263785 612

1 1957 صالحھ جبر حریھ خزعل كاظم الفیاض 609111 613

1 1963 سھیلھ زینل 315598 فاتن عبود محمد 614

1 1962 نجلھ عبدالغني لؤي غازي سلیم السعیدي 213283 615

1 1969 قداحة خضیر خالدة حساني جواد عبسلي 479083 616

1 1958 صبیحة محمد جنان محمود عبد الخالق العبیدي 346488 617

1 1962 كریمھ عباس حسین رزوقي رحیم الجواري 167438 618

1 1958 جاسمیھ محمد سمیره حمید مشحوت الھلیجي 172749 619

1 1969 ھیلة كاظم محمد علي حمید الشمري 448690 620

1 1963 عدویة سلمان رغد  فرید قاسم الملي 37582 621

1 1962 شكحة صالح خمیس حمد خلف العلواني 195244 622

1 1969 صادقھ مھدي سروه محسن محمود الوائلي 438835 623

1 1962 صدیقة محمد 165480 سلمى ردیف ربیع العاني 624

1 1963 حمده رشید مدیحھ سلمان داود الجبوري 398211 625

1 1963 خدیجة سوادي رحیم لطیف جاسم الدراجي 540000 626

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3065

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1962 نجمھ عبد ھناء محمد علي حمید الصوفي 378024 627

1 1958 موھیھ عبدهللا حسنھ عریبي عبد  الحجامي 192375 628

1 1962 خاور مجد مجده محمد امین عزیز الدلو 622817 629

1 1957 فخریھ محسن حیاه محمود یونس یونس 660707 630

1 1957 عكیلیھ فزع فظیلھ سلمان خلف الدلفي 552547 631

1 1963 نوال رشید بان عبدالرحمن ابراھیم العبیدي 439939 632

1 1958 بدریة عبید عبدالكریم علي عبدهللا البدرى 219139 633

1 1969 دولھ عبد هللا مھدي راضي عبد الربیعي 595510 634

1 1962 كتبھ حسین 126252 لیلى حسین سعد 635

1 1962 نشمیھ علوان تركیھ خلیل ابراھیم عبود 401883 636

1 1969 وبریة شخیتر سالم راضي حبیب الجیزاني 140687 637

1 1958 سنیھ میرزا ابتسام خلیل نعمھ الحیدري 63120 638

1 1962 فضیلھ حمید نعیمة كریم خمیس الشیخلي 532836 639

1 1958 سكنھ عبدهللا ھاشمیھ عبدالرضا مالح الساعدي 54557 640

1 1962 كمیلھ حمد ایاد حمید عیاش الجبوري 25296 641

1 1962 دنیا صالح نیران طارق احمد الشویش العزاوي 371196 642

1 1962 سھیلھ طھ حنان غالب محمد فھمي 199433 643

1 1963 عبده  محمد جاسم محمد نایف الدلیمي 183344 644

1 1957 نجمھ مزعل طلیعھ سرحان ضاري المعموري 520318 645

1 1957 675116 علي  سعید  وحید  البھادلي بنیھ  علي 646

1 1957 حبابھ جبر حسین حریز عبید الغریباوي 525699 647

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3165

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1969 خدیجة زین العابدین نھى محمد حسن عبد الكاظم الغبان 346899 648

1 1959 شمعة عبود انتصار محمود سعدون الجوراني 281797 649

1 1963 فاطمھ محمد كواكب اسد كاظم الصابوني 196822 650

1 1963 حمده عبد سمیر خلف فیاض الجبوري 449379 651

1 1963 مزدلفھ طھ عبد الباقي  رفعت شریف مجید الكركجي 341687 652

1 1971 صبریھ زماط لیث مانع ھاشم الخضیري 566496 653

1 1958 فخریة محمد ربیعة عبود جاسم الفریجي 625390 654

1 1971 سكینة وریثة ثامر جبار محیل الجعباوي 32515 655

1 1959 صفیھ فاضل وثبھ حسین عبدهللا جیوان 61272 656

1 1963 رشیده سلمان نادیھ جاسم محمد نایف 97371 657

1 1958 601443 حمیدة  سعید  سلمان  البدیرات فاطمھ فنجان 658

1 1958 شحسیھ محسن اكرام محمد میرزه میرزه 421032 659

1 1959 میاسة خلف مظھر حسین علوان العامري 136229 660

1 1971 ھبوب كاظم سناء تركي موسى الموسوي 597135 661

1 1958 فخریھ عبدالجلیل یوسف حمید موحان الخیرهللا 596524 662

1 1963 خالدة عبد الرزاق نادیة ابراھیم خورشید الجبوري 453330 663

1 1970 ھدیة حمود جنان ساھي خلوھن شمسي 25482 664

1 1963 صبریھ بھجت ناجحھ احمد امین النجار 155637 665

1 1970 فخریة حنتوش حسنین سلمان یونس السماوي 230976 666

1 1958 ھیلھ سلمان ھكاظمي طابور غضب البھادلي 418000 667

1 1963 مدیحھ  محمد وفاء عمر كریم فراعن 640816 668

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3265

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 فاطمھ   عبدهللا حلیمھ  عوده والي الجماملھ 690687 669

1 1958 كتبھ  علي 453935 غالب عبد الحسین  مھتلف 670

1 1971 منیجھ علي عماد عطوان شكر المنالوي 52583 671

1 1963 بدریة  محمود جمال  كمال  خضیر التكریتي 534328 672

1 1970 زھیھ سرحان حسن محمد عباس القریشي 502140 673

1 1970 جاسمیھ عواد حسن علي عاتي الشمري 391261 674

1 1963 سمیرة شاكر سناء حسین حمدان التكریتي 464848 675

1 1963 بدریھ جبر سمیره عبد الرزاق عبدهللا العاني 596430 676

1 1959 تركیھ محسن امل مزھر جاسم السوداني 186144 677

1 1970 نعناعة كاظم بشرى ثابت بطي العكیلي 219291 678

1 1958 ملكیھ حسن انتصار محسن طاھر الغرباوي 440841 679

1 1971 نزھت محمد بشرى  حسن عطا الموسوي 185086 680

1 1959 مكیھ حسن سوسن رشید محمد الزبیدي 217551 681

1 1971 غنده رسن سعد كامل حسین خزرج 428419 682

1 1959 قدوه جابر ابتسام حسن سلمان الفتالوي 121009 683

1 1970 جواھر حسین عامر جلیل كاظم السرایھ 517511 684

1 1958 زكیة رسن ھدیة محمد سلمان الجیزاني 562096 685

1 1963 غنیة علي ولید ابراھیم عباس الشمري 397808 686

1 1959 جنیبیلھ خرنوب كریمھ سعود عاكول المنصور 264032 687

1 1958 مدیحھ شباط نوال عبد كشمر العقابي 596205 688

1 1971 رسمیھ رسول مھا ھاشم محسن الحكیم 684174 689

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3365

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1972 حال سعید حیدر جاسم عبد الرضا السالمي 181808 690

1 1974 مدیحھ عبدالكاظم احمد عبدالوھاب حسین عبدي 346196 691

1 1971 نصرة عبدالحمید علي قاسم محمد الجنابي 675849 692

1 1964 فانوس ضالل ورور نواف عجیل عجیل 163055 693

1 1959 فطم یوسف فرحة نعمة داخل الزویني 575140 694

1 1960 زوینھ صباح صباح صافي كاظم الشمري 49122 695

1 1971 فاطمھ محمد ذكرى محمد علي كاظم الشكرجي 473240 696

1 1959 رضیة حمید كریمة فاضل محمد الخزعلي 306060 697

1 1959 وھیبھ علوان نضال مجید علي العزاوي 294382 698

1 1964 ویزي عرار خالد علوان كاظم الدلیمي 79566 699

1 1973 سعاد فیصل عمار  صالح  مھدي القصاب 286332 700

1 1964 حمدة حزوم جمعة عبید زیدان النوفلي 491761 701

1 1964 نشمیھ ابراھیم نداء عبدالرضا كاظم الفیداوي 674237 702

1 1972 حلیوه جبار تأمیم جعفر محمد المحمداوي 621129 703

1 1965 حرمھ سلیم سلیم جویر حسن الدلیمي 110 704

1 1972 حسنیھ علوان نمارق نجم صالح القیسي 207207 705

1 1959 حمیدة حوشي بشرى حمید حدود دلفي 619656 706

1 1959 كمیلة بزون علي احمد محمد االنصاري 420702 707

1 1964 ھیلھ عبود مظھر محمد فزع المشھداني 669335 708

1 1959 ملكیھ سروال امل ھاتو كواد غزاوي 457765 709

1 1959 638127 ماجده  موسى  خضیر  الزبیدي سنیھ  حضاي 710

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3465

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 رسمیھ صبر غاده یحیى قاسم العالق 589176 711

1 1960 جمره كاظم فاطمة محسن جابر السعیدي 83538 712

1 1972 مھدیة صالح محمد حربي دوحان الدلیمي 275859 713

1 1972 امیره مھدي زینب خضیر عباس الجبوري 486835 714

1 1973 دلھ عبدهللا عائد فلیح حسن عجیلي 536908 715

1 1964 رضیة  خزعل ندى جمیل عبد القادر العبیدي 680888 716

1 1960 والیھ مصطفى سعدیھ علي عبدالكریم عبدالكریم 7937 717

1 1964 سنیھ دایح 172439 عادل نوفل عبد 718

1 1965 غنیھ حسین ندى نافع عبد المنعم ابو السعد 524717 719

1 1965 زینب حمود ھناء احمد حسین الدھام 636438 720

1 1972 فاطمة  شغاتي زینب عبد الزھرة محمد السعدي 671595 721

1 1964 وسیلھ رسن سلیمھ جوید حسین المالكي 209200 722

1 1971 قسمھ سعید عبد خضیر كاظم الحرامي 432409 723

1 1964 زھیھ محمد حمید علي حسین حسین 465535 724

1 1972 رسمیھ كامل جنان عبداالمیر عناد الالمي 673320 725

1 1960 فضیلھ عبد المجید سلمى عبد علي احمد المؤمن 77369 726

1 1959 رسلین كركور كریمھ حامد منشد دراج 326247 727

1 1965 سكنھ عوفي حمیده عبد العباس علي دلفي 412108 728

1 1972 طلیعھ حسین خولھ ھادي ابراھیم التمیمي 639901 729

1 1959 حالوه عربي فضیلة جاسم عودة الساعدي 292988 730

1 1960 ساھره احمد ھیثم سعدي رشید ال مراد حمداني 355887 731

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3565

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1966 كمیلھ مخلف خالد جمعھ جاسم العلیاوي 35891 732

1 1977 نجمة ابراھیم عادل محسن فارس مسعیدي 649869 733

1 1960 عذیھ خمیس 285806 كریمھ عوید جاسم 734

1 1960 رقیھ علي كریمھ عبود علي مبارك 362747 735

1 1965 نوریة ناظم عدویة مكطوف خضیر خضیر 623010 736

1 1976 زھره خلیل علي  حسین جیاد حنفیش 614739 737

1 1966 بدریھ خمیس عادل عبود كشكول الدلیمي 636431 738

1 1977 رزیقھ محمد مثنى بھاء باقر االعرجي 605755 739

1 1977 سمیرة محمد مھند صالح مھدي البیجاني 175228 740

1 1965 حیاه محمد ضاري محمود جاسم الكربولي 26201 741

1 1965 مریم عبدالكریم سحر عدنان شاكر الزبیدي 201925 742

1 1960 زھره وادي كلثوم رحمان علي 211489 743

1 1965 نعیمھ أبراھیم ولید مھدي جمعھ الدلیمي 627694 744

1 1965 وداد سلمان خالد حامد رشید رشید 220402 745

1 1965 صبیحھ محمد سھام سامي عبود النداوي 250172 746

1 1977 امل محمد صفاء حسین محمد سراي 690410 747

1 1977 سامیھ عوده عمار وسمي غالم التمیمي 482618 748

1 1960 حلیمھ كریم حمدیھ عبید حسین العبودي 474796 749

1 1960 مكیھ ابوجرى احمد خزعل كاطع السوداني 659284 750

1 1965 جسم رحیل كریمھ كریم جباره الفریداوي 618552 751

1 1965 رفعھ عبد الجبار محمد ناصر عبد القادر الحدیثي 99121 752

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3665

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1965 شمسة زیدان فاطمة نعیم علوان الجمیلي 275803 753

1 1976 سعیدة مكطوف ھادي كاظم حسین الحریشاوي 460222 754

1 1965 رسمیھ حمید عالء نصیف جاسم الدلیمي 486009 755

1 1965 سنیھ ھاشم شذى محمود حسن الفیصلي 366264 756

1 1960 كاظمیة عبدالحسین باسمة كاظم ناھي الربیعي 327356 757

1 1965 سمیره قاسم مي عبدالباقي عبدالسمیع العلي 427578 758

1 1960 فرده محمد سالم فاضل عباس عباس 525095 759

1 1965 وزیره علي زیاد خلیل اسماعیل العزاوي 66063 760

1 1965 علیھ فھد ھدیھ عبد حمید الخابوري 399606 761

1 1960 بھت حسین تقیة حسن علوان السوداني 393918 762

1 1965 فدوه حسن علي كاظم عبود محمد حسین 480353 763

1 1965 خدیجة كاظم امال رحیم عبد الصاحب الكعبي 421102 764

1 1960 رسمیھ نوري ساھره صایل تویني تویني 275701 765

1 1977 نجاه محمد محمد عبد المھدي شعالن العامري 596760 766

1 1974 رسمیة مسعود عباس وحیوح حسین الماجدي 463408 767

1 1974 موحھ حسین كامل خلف جابر الشویالت 655675 768

1 1974 سعدیھ حسین 494540 احمد عبود فرحان 769

1 1965 رسمیھ مجید دالل جعغر خیون الیاسري 571819 770

1 1975 حمیدة حسین علي كاظم شبوط العبودي 520286 771

1 1981 ھاشمیھ صبر محمد عبدالرضا لفتھ كناني 628379 772

1 1966 ظاھرة حسن ایمان جاسم محمد الخالدي 461372 773

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3765

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1961 حریة خلف صبیحة حسن عطیة 39400 774

1 1966 غنیمة حمید افراح خالد احمد الحبشي 258299 775

1 1967 حمدیة عاشور زیاد طارق احمد االعظمي 357330 776

1 1961 خضیره عباس امال زعیر عبد الحلفي 325745 777

1 1961 حمیده حاجم كریمھ دعیر جعفر الساعدي 10173 778

1 1961 زھرة سالم شوقیة محمد عبد الكریم السماك 248235 779

1 1960 شند جبر امیره حسین عبدیونس زیدي 671262 780

1 1982 رحیمھ عبود منیر جاسم محمد الكریماوي 655271 781

1 1961 فاطمة عبد هللا نعیمھ سریح مشجل محمداوي 47561 782

1 1978 لیلى جمعھ حسین علي حسون بحري 599966 783

1 1961 حسینھ منخي وداد ربیع حتیتھ المالكي 218954 784

1 1980 فخریھ حسین سرمد سعدون كریم السریح 297494 785

1 1980 فطومھ شبل جبار ھاشم برغش البدیري 27273 786

1 1966 مطیعھ سعدون ھاشم محمد رجب العاني 378189 787

1 1966 لیلو علي انعام قاسم محمد الورده 524393 788

1 1979 خدیجة كریم حسین عبد الرسول محمد المسعودي 448625 789

1 1967 خدیجة  احمد ابتسام عبد الوھاب رشید الرشید 343796 790

1 1966 حمدیھ حسن ایمان محمد شمخي العبودي 197317 791

1 1961 زھره ناصر مدینھ حسین علوان الركابي 95584 792

1 1978 ناجحھ حسین عمار سبع صالح ال سبع 213036 793

1 1961 فاطمھ عبدالحسین انتصار علي عاشور العامري 226237 794

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3865

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1961 ماسیره انعیمھ 126932 بخیتة اشتیم شاھر 795

1 1961 ملكیھ صالح ایاد عبد النبي جیجان الالمي 445311 796

1 1961 مكیة حوشي لبلى دعیر سید سید 426592 797

1 1961 نعیمھ خضیر مجید خزعل سلمان الجبوري 366535 798

1 1981 صالحھ حنون صباح حسین علي كعب 544602 799

1 1967 مقبولة داود احمد شاكر محمود الكرخي 181965 800

1 1961 خدیجھ سلمان فوزیھ جابر توتلي الخطاوي 48275 801

1 1981 افتكار ابراھیم عمار سامي محمد باقر الحكاك 449373 802

1 1967 فوزیھ عبد هللا خالد عادل عبد الرزاق العبیدي 62167 803

1 1978 29861 احمد حسین جمعة الیاسري فضیلة ملوح 804

1 1966 سلیمھ عبد خدیجة جمعھ وھاب الكنعاني 481147 805

1 1966 معاني محمد امل خلیفھ یوسف الحیالي 172138 806

1 1961 كبشھ ھلیل حسونھ جیاد مھلھل اوحیلي 107632 807

1 1967 صاحبھ نوري ارام  حسین توفیق اغاى كھ ون 62484 808

1 1967 معصومة عبد الباقي رافدة عبیس غانم العیثاوي 578940 809

1 1981 فوزیة حمید بدر جواد كاظم الطیار 417637 810

1 1961 موحھ رحیمھ عبد الھادي حمد جبر الشبلي 402219 811

1 1961 93424 عبد الكریم  حسن  زغیر  السراي خالده  مشحوت 812

1 1962 غطرافة’ لعیبي علي عبدالحسین حسین السوداني 125500 813

1 1985 ملكھ عطیھ حسین جبار نشمي الحجامي 165011 814

1 1961 669343 حیدر  محمود  محمد  الباوي ادیبھ  خلف 815

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3965

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1984 سمیره جھاد سنان ریاض جمعھ الالمي 522616 816

1 1961 فوزیھ عزت امال عبدالحسین جاسم علوش 604727 817

1 1968 شكریھ حمید احالم ابراھیم سالم الجبوري 410274 818

1 1986 حیاه ابو القاسم جاسم محمد علي اكبر الحمامي 462447 819

1 1985 بشرى عبد بشار احمد سعید الطائي 478864 820

1 1961 مھدیة حسن طھ حسن علي النداوي 596080 821

1 1986 علیھ كاظم كرار كامل ذھب التمیمي 9326 822

1 1985 فاطمة كاظم علي محمد علي حسن 310156 823

1 1983 وردة شنیشل محمد عبد مكطوف العتابي 207326 824

1 1961 نجمھ عبید 568699 وحیده مظھر جاسم 825

1 1982 االء غني احمد عبدالعزیز توفیق القزاز 326713 826

1 1968 سعدیھ مسفوه ایمان عباس كاظم الجبوري 81663 827

1 1962 امنھ محسن افتخار حسن محمد شكاره 224623 828

1 1987 نضال عبد الحسین محمد حسن عبد الرضا الجیزاني 573480 829

1 1967 صبره حمادي محمد خلف احمد خلیفھ 201963 830

1 1982 عالیھ عبد ضیاء الحق صادق عبد العباس الخفاجي 19716 831

1 1968 بحریھ راشد ماجده علي عبطان عبطان 664594 832

1 1967 سلمھ محیسن ماجد حمید علي الجبوري 418403 833

1 1962 فاطمھ فرج سعدیھ جاسم محمد البیعي 107869 834

1 1987 جھینھ جبار نور حسن سلمان المكصوصي 268098 835

1 1961 بدریھ حسن قاسم حسان ابھیر الساعدي 561418 836

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4065

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1961 نوره مطشر علي مسعد كریدي اال ابراھیم 621041 837

1 1962 لیلى خلف خلود محسن مجیر دبي 217208 838

1 1962 رسمیة ابراھیم ایاد فاضل حسین الجبوري 118455 839

1 1987 نداء صاحب حسنین حسین جلیل ادریس 7574 840

1 1967 ھاشمیة محمود فاتن عبد الرحمن نوفیق العاني 409585 841

1 1986 سھیلھ خلیل موفق سعد محسن الحكیم 213978 842

1 1984 امیره سلمان حیدر رسول ابراھیم الصفار 522652 843

1 1968 سلیمة محمد جمال فخري مجید العاني 533698 844

1 1967 صفیھ نجم طلیعھ ابراھیم جواد الجنابي 286088 845

1 1962 امنھ محمود نجاح اكرم عیدان ورمزیار 219901 846

1 1967 رحیمة درعي وفاء عبداللطیف حمید السامرائي 444497 847

1 1985 نوریھ جبر صادق كاظم ھاشم الموزاني 572597 848

1 1982 حلیمھ محمود رسول داود سلمان السعدي 137499 849

1 1968 سھیلھ احمد عفراء قاسم كاظم الزركاني 364687 850

1 1986 ھناء محسن یاسر عبد الكریم رحیم الشمري 622671 851

1 1982 نضال عبد زید لمیس خلیل یاسین المولى 651778 852

1 1982 حمریھ حسون علي قاسم خلف الفوادي 398119 853

1 1962 فخریة سلمان عباس عبد الحمزة عمران الفلیفل 319467 854

1 1962 زھره  حسن سلمى محمد صالح محمد الساعدي 454934 855

1 1962 رشكھ عریبي حلیمھ حویز عشیعش الالمي 387613 856

1 1962 طرفیھ الزم فاطمھ شریف منشد الكناني 338773 857

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4165

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1991 ھناء جواد ماھر مزھر عبد الرسول عبد الرسول 317300 858

1 1988 ابتھاج ھاني یاسین خلیل مسلم مسلم 470698 859

1 1992 عزیزه حسن عباس احمد سالم سالم 457895 860

1 1962 فاطمھ ذیبان ازھار خیر هللا حسن الربیعي 239408 861

1 1989 خولھ خالد اسامھ سامي مالك الصافندي 451228 862

1 1962 سكنھ محمد رضیھ عباس كریم العامري 292550 863

1 1962 حكیمھ كاظم امل سلمان ھاشم ھاشم 383381 864

1 1962 بھت حاتم رسمیھ قاسم ناصر الموسوي 499744 865

1 1993 ندى جواد علي مھند خضیر الجنابي 339419 866

1 1962 618378 محمد  خضیر  صباح  الشطراوي كاظمیھ  سعید 867

1 1968 ناجیة علي ایمان حسین اسماعیل البیاتي 570526 868

1 1969 كفایة سلمان مجید محیسن دریج الطائي 43804 869

1 1968 شریفھ لطیف احمد شاكر حمید العسافي 469642 870

1 1962 ثمینھ عیسى ایمان  ھادي عبد الخفاجي 247686 871

1 1962 بنیھ جبر نوریھ عبد  مطلك الكناني 340921 872

1 1968 عیده عبود صبریھ مخلف محمد الزوبعي 297405 873

1 1962 عبده منصور مھدیھ ابراھیم كاظم العتبي 558174 874

1 1968 ساجده علوان غاده حسن مصطفى مصطفى 350313 875

1 1969 مھدیھ كاظم رجاء عبد هللا فیاض العامري 238518 876

1 1962 ھاشمیھ راضي لیلى عبدهللا جبار ال اكرع 361710 877

1 1969 فضیلھ حسن حمدیھ محمود حسین كرغولي 184657 878

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4265

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1989 كمیلة عبد الحسین جعفر موسى كریم المحمد 226607 879

1 1962 خیریھ ارغیف 307284 لطیفھ جواد كاظم 880

1 1962 بدریھ شنیع رجاء جبار راضي الشمري 421570 881

1 1968 فطیم صالح صبیحة ھادي عواد العكیلي 95475 882

1 1993 نیران خلیل محمد سعد ھادي االنباري 399145 883

1 1993 ناھده حمید احمد  ھالل منحوش السراجي 488184 884

1 1993 سھیلة جبر امیر جاسم بنیان حمیداوي 387340 885

1 1993 ندى علي علي عباس جبتر جبتر 184620 886

1 1962 576907 فؤاد  عبداالمیر  ناجي السعدي فوزیة  حسین 887

1 1962 سعده مفتن محمود عزاوي ھاشم الدلفي 229930 888

1 1988 خولھ عبد الحسین سیف ضیاء صادق الخفاجي 553100 889

1 1968 سمیرة سالم ھمام مجید رشید العبیدي 237997 890

1 1969 فرحھ عبد خالد ابراھیم علي علي 237387 891

1 1992 امل حسن علي صالح نوري صنجري 524772 892

1 1993 سناء فاخر ایھاب ثامر طالب السعدي 399786 893

1 1988 علیة خضیر مصطفى عریبي رشید الجمیلي 573528 894

1 1971 قسمھ وادي بشرى شاكر محمود بحر 168155 895

1 1969 حدیدة درب عبد هللا عباس سرحان العبیدي 57663 896

1 1963 صدیقھ غالم علي حنان علي عباس العلوي 223143 897

1 1963 بدریھ ابراھیم سمیره فاضل عبدالقادر العبیدي 441322 898

1 1962 عجیلھ  عویس كریمھ  محمد راشد العكیلي 656651 899

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4365

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1962 خیریة توفیق سلیمة محمد وادي المھداوي 660310 900

1 1963 شكریھ حمد هللا مھدي 
فلیح

بدریھ مھدي فلیح مكاصیص 485865 901

1 1963 سالمة ناجي ولید عبد مجید الجمیلي 141104 902

1 1963 سكینھ صالح سلیمھ ھاشم محمد الشحماني 327558 903

1 1971 فطوم شكر علي عبد الرسول عبد الرحمن الالمي 285726 904

1 1963 ثمینھ فرھود انعام عبد المھدي شغاتي السلمي 429337 905

1 1970 بدریة خضیر علي حمادي كاظم شمري 208366 906

1 1963 رسیمة محمد سناء ذیبان عباس السعدي 480760 907

1 1969 نجاة مھدي  زینب یوسف داود العصفور 503013 908

1 1962 جبریھ جابر فریال جبار علي الفتلھ 665580 909

1 1962 ساجده عبداالمیر عادل كریم حسن الدوري 667506 910

1 1962 حمدیة خلف عروبة حمید محمود الطاطوز 666714 911

1 1963 زنوبھ مشھد كریمھ علوان رشك الحلفي 223879 912

1 1998 نداء مزاحم علي راضي عبد الھادي بادي 153612 913

1 1971 حمدیھ خلف محمد رشید محمد الدلیمي 171733 914

1 1996 انتصار حسن عباس عبد الخالق محمد الصكیري 654138 915

1 1963 حسنھ كاطع یاسھ ناعور حنظل الساعدي 442702 916

1 1970 نسیمھ رحیمھ حسین عبد شھوبي شھوبي 686715 917

1 1963 مریم سفیح فاضل كاطع نعیمھ الزیرجاوي 73079 918

1 1970 ھدیھ سبع عبداللطیف غایب جاسم العبیدي 357738 919

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4465

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1971 مكیة منجي جاسم محمد خضیر الدلیمي 259875 920

1 1994 فاطمھ حسن محمد وادي محمد االزیرج 54539 921

1 1971 حمدیة عبدالقادر خالد عثمان عبدالمجید العاني 654505 922

1 1971 ھندازه ضامن حسین عالوي  سلومي القریشي 623435 923

1 1970 اسیا محمد حسام الدین جمیل مصطفى العباسي 220153 924

1 1963 رضیة علوان صادق حمزة حبیب الربیعي 94761 925

1 1998 فاتن عدنان حسنین محمد  زیدان السوداني 464047 926

1 1970 سعدیھ محمد ھیثم محمد كاظم كاظم 577960 927

1 1969 صبیحھ  سعید رحیمھ محمود مجمد طاھر مال 636540 928

1 1971 رسمیھ عطیھ جاسم محمد نھار الزوبعي 282283 929

1 1962 بدریھ ضمد بھیھ عباس محسن العجرش 659440 930

1 1971 شكریھ محمود 298304 احمد فاروق محمد 931

1 1963 فاطمة یاسر ماجد ھادي ھاشم الموسوي 152656 932

1 1970 ناھدة عزیز نادیھ حازم خالد العبیدي 671247 933

1 1969 سعدیة سلیم سھیر محمد زكي شاكر البكري 157690 934

1 1997 ضفاف حمید 375033 محمد جواد صاحب 935

1 1963 فرصت طھماز سھیلھ عیسى لطف هللا سرومیري 567426 936

1 1964 وبریھ  خلف علي رحیم حسن الالمي 61640 937

1 1971 دھمة علي طالب جاسم علي المشھداني 442190 938

1 1964 ھیلھ عبدالنبي سمیره عبدالكریم عبدهللا الفھداوي 427291 939

1 1964 نعیمة حسن علي  محمد طاھر المالكي 112575 940

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4565

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 عدیھ مغراف نجاة خلف عوده عتاب 432150 941

1 1973 سھى رشید عصام عادل سلمان القیسي 340359 942

1 1974 نشمیة لفتة شذى فؤاد عبدالسادة اللھیبي 363136 943

1 1971 سلیمھ محمد فوزیھ خلف عبدهللا المحمدي 591463 944

1 1972 نوفھ مجول وحیدة فرج طالع غریري 126727 945

1 1964 زھره حسین سجود مكي حبیب النعیمي 19022 946

1 1964 كاضمیھ علي یسرئ جبار نادر الساعدي 60350 947

1 1963 حسنة علوان محمد جواد كاظم الشجیري 550495 948

1 1973 صفیھ حسن نھاد محسن جسام دلیمي 76945 949

1 1964 سمیره عبداالمیر وفاء قاسم جابر الھاشمي 412310 950

1 1973 حیاه كعید بندر صالح حسن الزركاني 514713 951

1 1972 لطیفھ سلمان عبدهللا عدنان رشید الشیخلي 632022 952

1 1972 فضیلھ علي امال فاضل كاظم العبیدي 156604 953

1 1964 شذره مطر علي مطر محسن الخالدي 15578 954

1 1964 طلیعھ عارف ایمان مصطفى جواد مھدي 441502 955

1 1971 كاظمیة   مجید بشرى سعدون  عبد حمد الساعدي 654656 956

1 1964 خاتون محمد 117413 قسمھ مھدي عمران 957

1 1972 ناھده خلف 231350 علي عبدالرحمن عبدالكریم 958

1 1972 زكیھ فرحان محمد محسن عبید عبید 343395 959

1 1964 فوزیھ ھادي بشرى عباس محمد السعدي 198996 960

1 1964 امل ابراھیم ھند راغب عبدالھادي السماوي 439509 961

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4665

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1974 جویدة كاظم ستار فھد حمادي العامري 325786 962

1 1972 امنیة حسن ھناء فاضل  حلبوص الكطیشي 146020 963

1 1963 لیلو فایق سھى ظافر شوكت النداوي 502628 964

1 1963 فتوه باھض قسمة فرج عجیل الفرطوسي 580692 965

1 1964 رحمة فرج انتصار ابراھیم ھادي الجبوري 228255 966

1 1964 فرحھ دراج زینب ھادي فرج الدلفي 369334 967

1 1963 رابعة طعمة وداد اسكندر عطیة الھاللي 596906 968

1 1964 ھاشمیھ كاظم لیلى عبد الكاظم علي الدراجي 212423 969

1 1963 ثمینھ احمد باسمھ محمد عبدالرحمن الخطیب 535483 970

1 1964 مكیة مھدي امنة محمد حسین عبد الكوفي 170086 971

1 1972 لیلى احمد ولید محیمید احمد المشھداني 301977 972

1 1972 امنھ عبد الواحد ازھار حامد عبد القادر اال زري 460916 973

1 1964 علیھ عواد علي كاظم دیوان العتابي 311322 974

1 1972 ھندازة حمزة حسنة محمد ضباب البریجي 511749 975

1 1963 خیریھ حسن سالمھ  علي امین السعدي 524043 976

1 1965 لیلوه عوده كریمھ كوكز خضر السراجي 400729 977

1 1978 محاسن عنیزي احمد  عبد الكریم  طلك الطربولي 672532 978

1 1974 حمیده صالح ھناء صالح حمادي سالم المشھداني 254966 979

1 1978 بثینة عبد الحمید ایھم رشید عبد الفتاح الحصان العاني 672907 980

1 1964 عزیزه ناصر نضال مطشر یاسر المیاحي 665825 981

1 1964 ساجدة جواد علي مجید عبود العمیري 598531 982

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4765

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 حموده مخلف زینب حسین علي الجعفري 459796 983

1 1975 نزھت مجبل علي حسین علي صكر 236843 984

1 1965 زھرة مناتي علي جاسم علي الساعدي 219619 985

1 1964 ھندیھ ھاشم صباح ھلیل صالح السوداني 510779 986

1 1976 حسنھ عبید 424566 ناصر سلمان شالل 987

1 1964 ھیبت مراد فاطمھ حسین ولي القره لوسي 571671 988

1 1964 فرحھ عبد فیصل غازي محیسن الشویلي 596242 989

1 1965 شنینھ سلمان جمیلھ شكیل شبان البھادلي 178130 990

1 1965 بدریھ مھدي سمیر حسین موسى السعدي 418666 991

1 1965 زھره شطاوي سمیره علي حسین العقابي 126155 992

1 1976 جنان ماھر مناف یوسف حمود الدھام 366860 993

1 1976 شكریة عجاج انور عبد ناصر الھزیماوي 458617 994

1 1974 مھدیھ ثامر بدیع عبد مناحي سرجاو 511345 995

1 1965 فخریھ عبود فضیلھ جابر سلمان الحجامي 48809 996

1 1965 نوریھ جابر نزار جبر بدر بدر 382328 997

1 1978 كریمة محسن عالء جاسم ارشید البسارجي 162563 998

1 1977 مریم ضیدان اكرم طامي جسام الصجري 247036 999

1 1976 بحریھ كیطان محمد یونس خاف الردیني 538197 1000

1 1964 نوریة محمد نادیھ صدیق محمد الجاف 597221 1001

1 1965 ھدیة رخیص سعدون عباس دلیفي مكاصیص 86265 1002

1 1977 خولھ فرحان عمر محمد ماجود السیكاري 130381 1003

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4865

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1976 اسماء صالح لمى علي عبد الشمري 80260 1004

1 1965 زھرة رحیمھ نعناعھ محمد دنبوس السراي 58960 1005

1 1965 نصره محسن فالح دالم كاطع العكیلي 403259 1006

1 1975 امل عباس خالد اسماعیل حسن الجریصي 442722 1007

1 1965 حسنیھ عبد المھدي حمیده كاظم جاسم الحمداني 112571 1008

1 1976 وداد صالح أشواق جاسم محمد الجمیلي 228324 1009

1 1978 نوال عمران قصي فاضل ابراھیم الزبیدي 413904 1010

1 1965 مكیھ عمید لیلى محمد جوید الحمیداوي 101832 1011

1 1965 منیرة حرفش جواد كاظم علي الشبیالت 61169 1012

1 1965 فخریھ حمود محمد مسلم عبود الدایني 161738 1013

1 1977 مریم لطیف عادل محمد محمود المشھداني 41177 1014

1 1977 خولھ عبد الھادي سدیر  محمد سلیمان الناصري 59169 1015

1 1975 فخریھ یاسر احمد علي احمد ھاشم 170484 1016

1 1977 ھضیمھ حسین حامد خضیر كاظم فیاض 541552 1017

1 1980 حسینھ علي احمد اسماعیل شحاذه الجبوري 578925 1018

1 1981 شكریھ سلمان محمد باسل فھد النداوي 125796 1019

1 1981 غویة علي غالب رشید حسن العامري 264374 1020

1 1983 تقیة كاظم علي طالب عبدهللا السھالني 230977 1021

1 1980 غنیھ محمد صدام كریم علي كرغولي 281228 1022

1 1966 فلحة عصواد سمیرة  بریسم رحیمة العكیلي 20294 1023

1 1966 جواھر حسین علي مناتي یعقوب علي مناتي الجابري 123925 1024

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4965

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1966 فلیحة موسى حسنة عبود جارهللا العكیلي 257520 1025

1 1983 فضیلة ابراھیم صالح احمد محمد النجار 538146 1026

1 1981 فضیلة جواد اسامة علوان عبد الزیدي 315355 1027

1 1982 مرضیة مھدي حسام ممدوح خیرو الحسن 670797 1028

1 1984 فوزیھ حسین سعد احمد شبیب الجبوري 572551 1029

1 1965 سعدیھ محمد محمد صبري ردام الزبیدي 498289 1030

1 1965 زھره نعمھ بثینھ مجید حسن الساعدي 462048 1031

1 1965 صبریة حنش ایمان نعمة زغیر السلیماوي 563299 1032

1 1966 بوھیھ حسن ھاشم شایع محمد الساعدي 166252 1033

1 1966 نعیمھ مھاوي عماد خالد رشم السلیماوي 245693 1034

1 1966 كاظمیھ عزیز محمود حسن عبد عبد 307762 1035

1 1980 راجحھ رشید اصیل عواد ناظم ناظم 524480 1036

1 1981 فاطمة نعیم انس سعدي محمد العبیدي 275939 1037

1 1966 رضیة عبداالمیر سعدیھ داود مجید مجید 342195 1038

1 1982 عیده مخلف احمد محمود عبید الشحاوي 526419 1039

1 1966 كمیلة عبد هللا عماد صالح مھدي العالو 327132 1040

1 1983 ساجده  فیصل محمد كریم حسین المشھداني 563756 1041

1 1981 رسمیھ حسن احمد محمد خلف الخفاجي 425705 1042

1 1965 خلف سعدون شولي الالمي زكیھ سعید 594453 1043

1 1979 فضیلة محمد علي فؤاد عباس السعدي 345232 1044

1 1966 ھاشمیھ شحیت سلیمھ كریم حطاب المحمداوي 116363 1045

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5065

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1965 ھبوب حمید شاكر حمدان كاظم عمیر 499415 1046

1 1966 حسن جبر فاطمھ حامد عناد البیضاني 302987 1047

1 1966 فرجة علي نزھھ كاظم محمد الجبوري 301063 1048

1 1980 خیریھ جاسم بھاء نوري عباس المحیاوي 659967 1049

1 1965 سلیمھ حمید سندس عوده محمد العبیدي 546854 1050

1 1965 خیریھ سالم ابتسام یاسر عزیز العبیدي 566051 1051

1 1966 سمیره عباس زھور نعمھ جواد الخفاجي 50664 1052

1 1979 كمره  فاضل حسین صبحي خضیر العبیدي 670278 1053

1 1984 ناھده حسن نبیل خلیل داود السعدي 550622 1054

1 1979 نسیمھ كاظم علي منذر احمد احمد 669613 1055

1 1965 صبیحھ امین علي كامل 
صالح جعفر

مازن كامل صالح القیسي 515145 1056

1 1965 نبیھ عبد مجید رشید جلیل الربیعي 680011 1057

1 1983 ھیام سعید زیاد طارق قاسم العبیدي 260884 1058

1 1967 ناھدة خلف مازن رفعت موسى العزاوي 216546 1059

1 1984 سناء  محمود علي  شھاب  احمد العنبكي 266466 1060

1 1988 یسرى علي عثمان محمد عجیل العكیدي 134427 1061

1 1967 جمیلھ محمد بیان طاھر حمود حمود 335254 1062

1 1967 144033 حونھ  علي  ناصر  الرسیتم طرفیھ  حسن 1063

1 1990 فخریھ حمید ایھاب علي فرحان المجمعي 685564 1064

1 1987 لمى  علي حیدر نزار جواد القویزي 137508 1065

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5165

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1985 فاطمھ فرحان حسین قاسم كیطان الجواري 329130 1066

1 1967 نشمیة خشن عبدالمنعم نصر محمدعلي عقبي 315143 1067

1 1990 خیریھ حسین محمد جاسم محمد العرجیلي 194563 1068

1 1989 انمار ابراھیم عبد العزاوي منى  احمد 433546 1069

1 1966 قسمھ سعدون قیس فاضل شمال باش اغا 561067 1070

1 1988 شكریة محمود امجد نعیم عیدان الزیدي 169424 1071

1 1989 خدیجة فتح هللا مصطفى نزھان احمد اللھیبي 587513 1072

1 1989 ذكرى رضا طھ اكرم طھ الحیالي 296860 1073

1 1988 حمده اسماعیل عثمان محمد جاسم الفلوجي 73343 1074

1 1967 سعاد صادق حسن طالل داود سلمان 149340 1075

1 1966 صفیھ  مزھر حامد  كاظم حمید  البومفرج 653858 1076

1 1984 یسرى عبد محمد صالح عبد الرحیم العاني 177366 1077

1 1966 وھبھ علوان لؤي مساھر محمد خالصي 615604 1078

1 1984 رسمیة عبدالوھاب عقیل عبدالمجید عبدالجافظ شمري 606825 1079

1 1967 التون شاھین 163074 سھامھ باوي محمد 1080

1 1984 باھره دلف جالل حسین خضیر القیسي 498323 1081

1 1967 حسنة كزار فاضل محمد ھیال الشمري 309981 1082

1 1966 فتحیھ احمد امل سعید حمید الزھاوي 566030 1083

1 1967 غنومھ فلحي مھدي مناتي عبود الماجدي 284627 1084

1 1967 شیخة عبدالرضا حسین عبدالواحد جبر المیاحي 357427 1085

1 1967 صبریھ سید عباس جبار خلف الدباه 136265 1086

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5265

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1991 سومر سعدون مناف علي حسین الكبیسي 591046 1087

1 1967 كاملة عبد اللطیف وسن عبد االمیر علوان االزرى 172418 1088

1 1967 مطیره فلیح محمود طعمھ محسن الدراجي 36039 1089

1 1966 بنیة جبر لیلى عبد مطلك الكناني 445119 1090

1 1989 رجاء جسام حسین عالء احمد المال 31551 1091

1 1966 خالدة جاسم عقیل عبدالرضا علك الخزعلي 528063 1092

1 1988 خالدة عباس محمد ابراھیم محمد كراغول 602012 1093

1 1985 ایمان احمد مصطفى عبد الرزاق حسین العیساوي 555007 1094

1 1966 حلیمھ رحیم سھام عیدي راضي البیضاني 414359 1095

1 1967 فھیمھ جبل ماجده قاسم غضبان المالكي 413922 1096

1 1986 امل خضر نبیل ستار جبار عبد الكریم 540272 1097

1 1967 صبیحھ ابراھیم كاظم جاسم حمد الشحماني 204540 1098

1 1986 زكیھ غانم 452871 عمار ھاشم علوي 1099

1 1967 جمیلھ حسین مدیحھ عبود كاظم الساعدي 613612 1100

1 1969 فطومة  محمود خالد  محمد عبود العامري 43817 1101

1 1969 جیتایھ عباس عبدالرزاق مھدي نعمھ الساعدي 91124 1102

1 1967 سھیلھ فخریھ فؤاد عبدالجبار عبدالرزاق الدباغ 579783 1103

1 1968 بنیة خلف حیاة علي رویض المالكي 167346 1104

1 1967 خیریة سلمان بشرى صالح مھدي الجد 690944 1105

1 1968 كاظمیة علي خلود صادق جعفر العبیدي 424953 1106

1 1968 صدامة شابث بدریة صابر راضي راضي 111771 1107

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5365

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1996 بیداء عمران امیر رائد شاكر القطبي 198617 1108

1 1969 فوزیھ لوتي سعاد عبدالزھره طعمھ الراضي 17544 1109

1 1991 زھرة تقي علي محمد عبد الرسول الدھلكي 661240 1110

1 1992 میسون جاسم مازن مھدي عجیل الفكیكي 56976 1111

1 1968 فاطمھ مھدي حامد كاظم عبداالمیر شكشك 587566 1112

1 1991 میسون مجید علي عبد الكریم عباس السوداني 649740 1113

1 1969 ركن فرحان سعاد طارش سرتیب سرتیب 76147 1114

1 1968 حمیده سلمان وصال حمودي فرحان الفرحان 495570 1115

1 1968 كریمھ محمد بشرى علي عبدهللا عبدهللا 258094 1116

1 1968 حسناء عكلة علي خزعل جبر العقابي 543147 1117

1 1969 فلوه نجم ھادي عناد  منشد شیاع 81168 1118

1 1968 موحي جاسم عصام لیلو كاطع البھادلي 589501 1119

1 1994 عائدة فاضل محمد سعد حویت الفتالوي 482925 1120

1 1993 فوزیھ عبیر حسین حمزه حسین مرسومي 661668 1121

1 1997 زھرة فرج ابراھیم عبد القادر محمود النجار 346344 1122

1 1992 أزھار عرفان احمد رعد جواد البناء 228853 1123

1 1967 حسنھ كاطع سلوى مزھر سلمان الساعدي 534474 1124

1 1968 مھدیھ علي حسن حمید مجید السنافي 626630 1125

1 1968 سھامھ علي رجاء حسن مجید الطائي 305679 1126

1 1967 علیھ جواد ابراھیم عبد محمود الردیني 441352 1127

1 1997 زكیة خضر مصطفى فیصل عوده القیسي 135311 1128

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5465

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1968 جاسمیھ محمد غنیھ رحیم محیسن الربیعي 226270 1129

1 1968 نعیمة عبدالرضا علي غازي سلمان البدیري 397896 1130

1 1968 فطومھ عسكر خلیل نعمت حسن الھماوندي 236611 1131

1 1968 میامي مزاحم سعدیھ یابر برناص السراي 369723 1132

1 1967 شكریھ حسین ایاد مطر منصور االسدي 668283 1133

1 1967 بھیة كبیان نضال حمید خنجر المطیري 524312 1134

1 1968 مایعھ رفاك 610625 سعاد خضیر عزیز 1135

1 1991 ضمیاء حیدر مصطفى عدنان صالح الدلیمي 595406 1136

1 1993 مھا اسماعیل ابراھیم ماجد حمید العبطان 76544 1137

1 1968 ونسھ حمزة 90281 كفاح صادق علي 1138

1 1968 مالیھ منشد سمیره فیصل محمد الشھیلي 615606 1139

1 1998 زینھ احمد قیصر محمد عبدهللا الجدادي 671938 1140

1 1969 بدریھ كاظم وفاء حمدهللا نصیر الساعدي 572218 1141

1 1970 رسمیھ خضیر اقبال غالب عباس الربیعي 275429 1142

1 1970 حسنھ تقي ندیمھ حسان عرمان الدراجي 507373 1143

1 1971 رسمیھ میشان دوسر حافظ حمید الطائي 342942 1144

1 1971 ساھره كاظم مھا حسن كاظم ربیعھ 235767 1145

1 1969 نجاة كاظم میعاد طاھر محمد الجنابي 333909 1146

1 1970 كاملھ جعفر علي جاسم محمد الساعدي 605166 1147

1 1970 كرجیھ توفیق عبدالخالق میخان كرم القره لوسي 146132 1148

1 1970 قدم  منصور وفاء محمد رشید الجاف 4725 1149

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5565

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1969 خیریھ سالم حمزه صغیر حمزه الزركان 417661 1150

1 1970 كاظمیة جواد حسن جواد اسد وادي محمد سالم وادي  محمد الغریري 112025 1151

1 1971 تركیة ھادي حاتم خلیفة احمد الشمري 81970 1152

1 1969 عنیده عوفي بشار عبدهللا كاظم الغریباوي 275746 1153

1 1969 فخریة  حسن بلقیس رشك طعمھ موزاني 269495 1154

1 1970 جكاره فھید ھیلھ نعیمھ زغیر العقیلي 265007 1155

1 1971 ملكھ راضي عدنان محسن شبیب البیضاني 74632 1156

1 1969 بحیھ محسن محمد قاسم حیاوي العمشاني 238688 1157

1 1970 حنیفھ عبد یسرى عبدالعزیز علي الفضلي 562162 1158

1 1970 وداد عبدالھادي حیدر احمد جعفر العلوي 624520 1159

1 1970 باسمھ عبدالھادي اسراء سلمان عبدالغني قمبراغا 584743 1160

1 1969 حمدیھ عبید تحسین علي حسین الحمیداوي 281516 1161

1 1970 652470 علي  رحیم  ظاھر  فتالوي نجمھ  خلیل 1162

1 1970 فندیھ رھیف سلیمة جبارة  وطبان الزابج 342994 1163

1 1969 بدریھ عطیھ عزیز راضي حذیھ الغریباوي 607900 1164

1 1970 فھیمھ جبل حمید قاسم غصبان المالكي 180683 1165

1 1969 زینب عبد الزھرة مھا ھاشم محمد القریشي 368235 1166

1 1970 ناھدة عودة علي حسین علي الحلي 589194 1167

1 1971 مرسولة ادھیول 46178 جمالة جاسم ثامر 1168

1 1971 حمیدة علي عیسى عطوان شمیت الزھیري 267013 1169

1 1970 نجیھ جریان نشمیھ جبار عبدهللا الطائي 442605 1170

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5665

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1970 ھدیھ حیول جواد كاظم محمد الدریسات 388100 1171

1 1970 صبیحھ بندر نوري یوسف علي عسكر القره لوسي 140575 1172

1 1971 كاظمیة كریم امل رحیمھ خلف الفوادي 374250 1173

1 1970 ھدیة منیخ بیداء ثامر روكان المعموري 677338 1174

1 1971 امل مطر عامر عبدااللھ كاظم الجبوري 273692 1175

1 1971 نصره مطیر حمیده عاجب جلیوي الجعباوي 220132 1176

1 1970 عاشوره مكطوف سلیمھ غافل جدوع الشویلي 206839 1177

1 1969 فطیم ھلیل محسن عبد عیدان الشمري 455706 1178

1 1971 سعیده بندر رزاق كاظم جوده الزاملي 360513 1179

1 1970 ھیلھ عبدالحسن سالم زیاره جلیوي الجعباوي 305221 1180

1 1969 سكنھ جري صباح عبد الزھره حبیب كاووش بني مالك 634337 1181

1 1975 حسنھ حمدهللا فاضل حسن وجر الجماسي 155045 1182

1 1972 صبریھ محمد حمدیھ جبار سید النداوي 172147 1183

1 1972 كفن یوسف جبار اسماعیل عباس الساعدي 34608 1184

1 1972 وضحة ثجیل لطیف رحیم ترف  الصیادي 274686 1185

1 1974 وداد ھاشم منال مھدي فھد الفضیلي 170285 1186

1 1973 جمالة قاسم عباس عبدالحسین حسن الربیعي 372956 1187

1 1972 جلیلھ مھودر رعد دعیر كریم الطلیباوي 253269 1188

1 1973 حنوه ھاشم قیس حسین جعفر الساعدي 402609 1189

1 1971 سمیرة أحمد حنان عبدالستار عبدالجبار الزبیدي 466714 1190

1 1974 ھیبت مراد علي حسین ولي القره لوسي 677572 1191

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5765

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1973 صبریھ موزان ھاشم حران سلومي البنداوي 114460 1192

1 1974 صدیقة فخري عماد خضیر وثیج الجبوري 146204 1193

1 1971 سمیره عبداالمیر ھدى اكرم عباس الزبیدي 687480 1194

1 1972 سامیھ یوسف كاظم مطلق محي الوحیلي 463549 1195

1 1973 فضیلة علي وسام محمد آمین عبد الھادي الشالجي 116956 1196

1 1975 قسمھ مزعل عماد جبار حسن الكعبي 26161 1197

1 1972 فخریة فلیح یوسف ابوالھیل جاسم الدراجي 409355 1198

1 1973 علیة شریدة فالح حسن دحام العماري 4817 1199

1 1974 نجلھ فیصل فراس نصر حسین العامري 75936 1200

1 1972 جسمة ھاشم ندوة قاسم الزم المریجي 510103 1201

1 1974 غنیة  سلطان سمیر حمید حوشي الالمي 567409 1202

1 1973 ارداعھ عكبایھ صادق عبید وھیب العكیلي 112629 1203

1 1974 مریم ھاشم عباس جرو سلمان الشویلي 16456 1204

1 1973 بلوتھ صكر كاظم شناوه عبید العلیكي 237440 1205

1 1975 حسنھ ناظم حنان سلمان عواد التمیمي 67535 1206

1 1974 فوزیھ فلیفل محمد كریم جاسم الخرساني 360441 1207

1 1972 اقبال حمود میاده محمد عبد الرزاق الوائلي 311839 1208

1 1971 حسنھ ناصر منى حاجم تریاك الفرطوسي 661618 1209

1 1973 كلثوم موسى رباح عبدالستار عبدالوھاب السعدي 390837 1210

1 1972 حسنھ رشید صالح شھاب احمد العكیلي 384367 1211

1 1974 غنیھ حلیحل نجیھ حسن فنطل زویني 390835 1212

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5865

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1973 كظیمة عبد مازن محمد خضیر الحمیري 649434 1213

1 1972 عیده ھالل جاسم محمد جبر الزویني 39682 1214

1 1972 بلقیس تومان باسم عبدالكریم عبدهللا العاني 449084 1215

1 1971 بسنھ حسباوي خالد معارج مخیلف مكاصیص 534667 1216

1 1973 نوریة جاسم باسم رشید حسین البو دراج 22996 1217

1 1972 سجودة كاظم خضیر عباس عبدالرزاق القیسي 465937 1218

1 1971 بدریھ  عبد الحسین مھى  عبد المھدي  عبد الحمید  الالري 423337 1219

1 1973 نجیة حسین حسین علي  حسین العبیدي 512171 1220

1 1973 حسنة علي نھاد حمادي مجید العمار 76482 1221

1 1972 مھدیة مال هللا احمد طالب حسن حسن 550872 1222

1 1976 جمیلھ مالح ریاض جلیب حسن حسن 62175 1223

1 1979 قسومھ محمد محمد فاضل عبد الكعبي 407235 1224

1 1978 جسومھ راضي احمد قاسم حیدر المندالوي 412198 1225

1 1975 غالیھ كرم صادق عبد كاظم العبودي 405010 1226

1 1978 فوزیھ طاھر علي  جاسم  جري الحیدري 333956 1227

1 1979 حنوه مطلك مصطفى جواد كاظم محمد 148067 1228

1 1977 فائزة حسین عباس فاخر جبار الربیعاوي 78042 1229

1 1977 صبریھ جبار رعد كامل عبدالساده الدراجي 116469 1230

1 1979 بدریة  محمد ضیاء شھاب جابر المحمد 540701 1231

1 1975 لیلى قدوري سرمد عبد المطلب احمد المسعودي 587391 1232

1 1978 صبریھ یاور حسین كریم اسد االركوازي 473516 1233

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5965

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1976 رضیھ عناد جاسم داود سلمان الصرخي 177949 1234

1 1975 علیھ حسین صالح مھدي صالح معلھ 632542 1235

1 1977 غداره فریح محمد جاسب خالطي العواشق 185952 1236

1 1977 اعتدال حسن حسام عدنان احمد احمد 393274 1237

1 1977 ملكھ سالم نزار ناجي كناص النجادي 530258 1238

1 1978 غركانھ كاظم علي شلھم كاظم الحمیداوي 132462 1239

1 1976 عواطف جمیل احمد حسین عباس عباس 538653 1240

1 1979 فرحھ زایر علي یاسین بدن كعب 620119 1241

1 1976 536996 حیدر  نعمة  لفتة  الكعبي كمیلة  فارس 1242

1 1975 نویره علي خالد جبار ادھم الفرطوسي 620776 1243

1 1975 جسومھ محمد علي عبود جبر الغراوي 174411 1244

1 1978 ارزاقیھ عكش علي انور قاصد السراي 446563 1245

1 1975 رسمیھ علي ھندرین جمیل منصور الربیعي 501523 1246

1 1979 مذبوبھ عبدالحسن حسین جمعھ مھلھل االمي 121863 1247

1 1978 صبیحھ شنان عماد جواد كاظم بال 168010 1248

1 1979 دالل علي احسان خلف حسن العطواني 34493 1249

1 1976 نوعھ ناصر سالم عبد غالي غالي 500452 1250

1 1975 حسنھ راضي ستار جابر جھید السراي 287501 1251

1 1978 مالیھ علیوي سالم محمد زبون الشویلي 57559 1252

1 1976 كاظمیھ سالم عمار محمد نعمھ الكناني 639068 1253

1 1979 سھیمھ سید محمد جاسم عبد الصاحب الحمراني 185505 1254

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6065

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1976 ازھار ابراھیم امیر ابراھیم كاطع العكیلي 265112 1255

1 1980 سعدیھ حاتم عدي عبید جدران العكیلي 43381 1256

1 1978 امل عبد الكریم محمد جمال اسماعیل عبد الوھاب الكبیسي 579121 1257

1 1978 سعدیھ حسن سھیلھ صابر حسان العیاده 281306 1258

1 1975 فائزه جعفر حارث نزار حسن البیاتي 391386 1259

1 1977 ھناء سماعیل جبار ستار جبار مجمعي 584544 1260

1 1976 رحیمھ فیاض كاظم حسن غضبان السوداني 555772 1261

1 1975 ونسھ مھاوش 249940 سالم كریم حامي 1262

1 1978 عزیزه ابراھیم ستار جبار رطین العكیلي 646816 1263

1 1984 نضال مري الزم مھند محمد ھندي التمیمي 605480 1264

1 1981 نھلھ مردان حكمت محمد فرج عالك 395221 1265

1 1981 كاملة عبد الرضا احمد شاكر عبدهللا 47364 1266

1 1983 صبیحھ خضیر حسین رحیم مكطاع السعدي 409325 1267

1 1980 جاسمیھ عنید جمال  محمد عباس التمیمي 307418 1268

1 1986 واجده  عبد الرحمن بالل سمیر سلمان الخزرجي 654058 1269

1 1984 فضیلھ خمیس عباس حسین علي العامري 174515 1270

1 1987 االء حسین مصدق جعفر حسن الدھلكي 136426 1271

1 1985 مدیحة مناتي صباح عطیة كاظم الماجدي 448361 1272

1 1984 ابتسام جمیل عصام سلمان موسى المشكور 621216 1273

1 1985 امل حسین صالح كریم صالح صالح 50163 1274

1 1981 نظیرة عبدالرزاق مصطفى بھجة كریم كراوي 282435 1275

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6165

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1982 سلیمھ ھلھ عبیر حسین ھاشم التنتاوي 30833 1276

1 1981 ناجیة رحیم یاسر سعید علي الدراجي 108164 1277

1 1981 زھرة صبر حسین علي محمد الجماسي 197311 1278

1 1984 غلوه بناي خضیر ناھي جبر سراي 56045 1279

1 1981 نجاح لفتة حیدر داود سلمان العبودي 550293 1280

1 1980 حمیده سالم مھدي صالح محسن الكعبي 350390 1281

1 1980 رحمھ ابراھیم علي احمد مزید الدلیمي 265029 1282

1 1980 نوره مطشر سعد مزھر عبدعلي العكیلي 435712 1283

1 1982 ھاشمیھ مجید یاسر عبدالزھره جبار آل رستم 387277 1284

1 1982 سعدیھ حسین احمد سعید ھاشم الھماش 394530 1285

1 1985 صبریھ كاظم احمد ساده مندوب الدبات 381819 1286

1 1986 كریمھ نورالدین كرار محسن عاشور المي 220883 1287

1 1986 امل سلمان خالد جمال  جبر المحمداوي 644728 1288

1 1981 مروة  شحیل علي عیسى سعد الموزاني 58566 1289

1 1984 سامیھ دلي مھند عباس حمید العبادي 455978 1290

1 1985 سوریھ عبدهللا حسام رحیم كشكول الدفاعي 596848 1291

1 1983 علي  حسین  یاسین  البودنین خزنھ حسین 107699 1292

1 1980 صبریھ كاظم تحسین جباره حردان الكورجي 438514 1293

1 1987 نصره حسین ماھر عامر ابراھیم المساري 150673 1294

1 1986 شونة عبید علي  كاظم خضیر المالكي 463427 1295

1 1982 صدیقة علي صالح جلیل فاضل النجادي 499825 1296

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6265

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1982 عالیھ محمد علي مھدي ذیاب مباركھ 438127 1297

1 1982 وجیھھ عیسى رائد جبار مسلم الساعدي 71905 1298

1 1983 زھره عبود عقیل عبید جلوب الساعدي 191526 1299

1 1986 فرحھ خضیر احمد رعد حمزه الشطاوي 520530 1300

1 1982 احالم حمید حیدر حسین شابث الربیعي 19577 1301

1 1983 سھیلھ عبدالحسین محمد سمیر عبد الربیعاوي 615178 1302

1 1985 صبریھ ھاتو قصي جاسم شایع الساعدي 569938 1303

1 1984 منى شھاب لینا قصي احمد الشیخلي 544393 1304

1 1987 ختام كاظم زید لیث عبد الحسن البھادلي 346364 1305

1 1994 ماجدة سعد حسنین عالء حسین حسین 690453 1306

1 1993 ھناء حسن احمد فرحان ضیدان ضیدان 76235 1307

1 1988 كاظمیة شاطي یحیى جبار محسن الجعاري 75158 1308

1 1987 علویة  سید نزار محمد ارحیمة الخلطري 364415 1309

1 1993 حلیمھ حمد مصطفى محمد عطیھ المي 442662 1310

1 1992 جمیلھ حسین علي عبد النبي سلطان الدلفي 227162 1311

1 1991 كمیلھ احمد انمار محمد حسین التمیمي 122476 1312

1 1991 بیداء عبدالكاظم رأفت سعد علي العامري 171599 1313

1 1989 نجاح صالح مصطفى سالم حمید القیسي 249657 1314

1 1989 سوسن رسول ھشام عبدهللا محمدعلي محي الدین 234402 1315

1 1998 ھیفاء محمد حسن لیث عیسى محمد ھاني الجبوري 541773 1316

1 1996 وداد كویطع حسن  فالح حسن الربیعي 139822 1317

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6365

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1990 جمیلة  محمد 427979 حیدر محمد حسن 1318

1 1990 انتصار  نعمھ ایاد موسى كاطع االسدي 42416 1319

1 1991 ایمان محمد عباس عباس طاھر الربیعي 11791 1320

1 1989 امل جاسم یوسف غانم خلیل الخفاجي 325666 1321

1 1991 صبیحھ حسن حیدر عماد طھ العلیاوي 687593 1322

1 1996 احالم ھادي مھیمن جاسم یحیى الزبیدي 527590 1323

1 1989 ایمان حسن علي جبار ستار السالم 465749 1324

1 1995 خالدیھ حسن سامي عبدالحسین طھ المحمداوي 144093 1325

1 1992 سعاد حسین مصطفى كریم طاھر سوداني 30671 1326

1 1994 ناھده صالح سیروان حبیب عبود العمار 8659 1327

1 1993 سمیره زیدان احمد یاسین محسن الساعدي 586444 1328

1 1995 حیاة قاسم علي نجم عبد هللا سراي 95961 1329

1 1995 سراب حسین مقتدى زید محمد حسن المقدسي 503466 1330

1 1997 ابتسام عباس اوس مشتاق طالب الحسني 232488 1331

1 1996 سلمى عبد الرضا عیسى محسن كاطع الساعدي 222096 1332

1 1993 ایمان فاضل احمد عالء جاسم الخزرجي 635401 1333

1 1993 عذراء جواد فاضل عباس فاضل البرزنجي 103124 1334

1 1997 644901  احمد  عماد  حلبوص  المیاحي امل  كاظم 1335

1 1991 عالیھ عبد كرار عبدالزھره درجال الالمي 321402 1336

1 1989 كریمة خلف مصطفى عوید نعیمة العمیري 56480 1337

1 1990 زھرة جبار حسین نصار حسین الربیعي 326716 1338

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6465

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1989 ازھار عباس باسم صباح محسن الالمي 634975 1339

1 1992 سلوئ علي زیاد طارق علي العكیلي 293208 1340

1 1988 ناصریھ حسین / بتول علي صیھود 226381 1341

1 1994 نوال سلمان 624904 محمد مصطفى ابراھیم 1342

1 1997 روزا عبد الرضا االمین فالح ابراھیم العطار 257203 1343

1 1991 فاطمة بارك حسن نجم علي شیر علي شیر 145030 1344

1 1988 زكیة خلف االء طالب حاتم السوداني 35134 1345

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6565

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %40بغداد


