
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1961 لمیعة مھدي بلسم ضیاء محمد جواد الشماع 1957 فوزیة حمید ھدى عبد االمیر مھدي شكارة 3 1958 مھجة باقر مھند محمد علي جعفر الھواش 277718 1

1971 سامیة محمد زینب  مھدي یاسین العزاوي 1997 زینب مھدي عبد الرحمن حیدر مجید الموالي 3 1967 صبیحة عبود حیدر مجید لفتة الموالي 656112 2

1963 جمیلھ حسن احمد سلیم جاسم االمیري 1964 زھرة محمد احالم تالي جیاد الفرطوسي 3 1957 زھرة   محمد سامیھ تالي جیاد الفرطوسي 191938 3

1970 عمشھ حسین بشرى عالوي خلف العلواني 1964 دنیا دحام جاسم حمادي خلف العلواني 3 1962 سعده جاسم سلیمھ علي حمد العلواني 316494 4

1969 سعدیھ عبداالمیر شذى منصور رشید الالمي 1995 شذى منصور احمد حیدر فوزي الربیعي 3 1961 فاطمھ علي حیدر فوزي محمد الربیعي 367303 5

1968 كاظمیھ حمود علي غازي سلمان النصیراوي 1977 ھیلھ طارش میثاق عبدالرضا یاسین الالمي 3 1964 كاظمیة حمود امل غازي سلمان النصیراوي 442387 6

1972 سلیمھ محمد علي عبد المطلب صادق الحلي 1979 سلیمھ محمد ارسالن عبد المطلب صادق الحلي 3 1970 سلیمھ محمد سندس  عبد المطلب صادق الحلي 159486 7

1969 زھره غالم رسمیھ ھاشم قاسم الحمیداوي 1973 غازیھ ھاشم صبیحھ ھادي وارد الحمیداوي 3 1968 زغیره حجاي كاظم عیدان صعیع الشویلي 322315 8

1976 كریمھ محمد ایناس جاسم محمد شنھ 1995 ایناس جاسم بتول علي داود االنباري 3 1957 تاجھ حمودي علي داود حسین االنباري 595900 9

1958 فاطمة سلیمان حنان احمد مجید النعیمي 1984 حنان احمد اسراء ضیاء خضر الجبوري 3 1960 سلیمة خضیر ضیاء خضر عبد الجبار الجبوري 136766 10

1963 سمیعة شكر سراب مجید احمد الخزرجي 1960 رحمیة عبد اللطیف نضال اسماعیل شكر حمیدي 3 1962 رحیمة عبد اللطیف محمد اسماعیل  شكر حمیدي 259278 11

1965 خیریھ شھاب حمدیھ علي حمود الجبوري 1969 خیریھ شھاب كریمھ علي حمود الجبوري 3 1979 خیریھ شھاب قصي علي حمود الجبوري 249951 12

1961 ھاشمیھ خزعل كتبھ راضي حسین الشمري 1980 كتبھ راضي فائزه عادل عبد االمیر عامري 3 1957 خضره خزعل عادل عبد االمیر حسن عامري 381728 13

1965 منیره عبد قیس سعدون فوزي داود 1996 نھاء محسن حسن قیس سعدون فوزي 3 1996 خالده سوید نھاء محسن مجید الدره 492732 14

1969 نوریة ربیع اقدام نعمة فرج العبودي 1972 ماھیة عباس منى عباس محمد علي الخفاجي 3 1963 زكیة جبار سعد عیدي جفال الموسوي 56865 15

1963 زھره كاظم رافده نعمان حسن العبیدي 1975 رشیده عبد الحمید زینب محمد عبد االمیر الشمري 3 1957 بنیھ عبد الرحمن عبد العزیز عبد الحمید عبد هللا الراوي 684754 16

1964 شكریھ غني یسرى شاكر محمد محمد 1991 یسرى شاكر سامر محمد صالح صالح 3 1962 فھیمھ علي محمد صالح مھدي مھدي 548674 17

1964 نعیمھ قادر ھیام ذنون قاسم الجبوري 1967 نوریھ رشید اسراء حیاوي یونس الیاس 3 1965 نوریھ رشید محمد حیاوي یونس الیاس 311739 18

1966 غنیده عاتي فالح حسن مطشر الزھیراوي 1972 خالدیھ جبار ھیفاء شناوه راضي الزھیوات 3 1959 غنیده عاتي سلیمھ حسن مطشر الزھیراوي 198956 19

1963 جمیلھ خلف محمد كاظم قاسم الجبوري 1984 شفاء عباس منى محمد كاظم الجبوري 3 1963 فضیلھ عواد نبیلھ علوان شالل الدلیمي 654199 20

1978 ابتسام عبدالغفور 1999 ابرار غازي محمد ابرار غازي عبدالرحمن اركان عدنان الیساري 3 1975 رجاء صادق اركان عدنان عمران الیساري 179166 21
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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
1960 مطرة حسین كریمة حین سلمان بني سعد 2 1959 رازقیة حمودي كریم حسین سلمان بني سعد 417961 22

1974 مقبولة خلف اسماعیل عبد حمادي المشھداني 1990 اسراء علي دالیا احمد سالم المشھداني 3 1966 مقبولة خلف سعدیة عبد حمادي المشھداني 525980 23

1980 خولھ محمود 1990 سھاد عبد الرزاق حمود بشرى خلیل زیاد طارق جاسم النعیمي 3 1966 فضیلھ احمد صفاء جاسم حمودي النعیمي 74071 24

1994 نھلھ لفتھ زھراء صباح كاظم السعدي 1997 نھلھ لفتھ حوراء صباح كاظم السعدي 3 1991 نھلھ لفتھ امیر صباح كاظم السعدي 551880 25

1989 ایسل حمید 1982 شریھان عبد هللا علي فكریة علي 3 بنین ولي عباس 1975 فكري علي 207402 محمد علي ولي عباس 26

1960 فخریھ جواد عبد الكریم صادق سعید شیخ حسین 2 1976 فضیلھ غالي ابتسام عبد الزھره ھادي الخزاعلي 670910 27

1978 لطیفة عواد تركیة عبید شالل العكیلي 1999 تركیة عبید زینب رحیم عوید العكیلي 3 1977 نصرة ثجیل رحیم عوید زایر العكیلي 251581 28

1959 رباب علي فاطمھ ھاتف رشید دبشي 2 1968 رباب علي سناء ھاتف رشید دبشي 493417 29

1976 عادلة بشار النة خالد حسن الكتل 1961 ادیبة وھبي مواھب بدیع عبد المجید الداودي 3 1964 ادیبة وھبي اسامة بدیع عبدالمجید الداودي 403789 30

1974 بھیجھ مجید میثاق عبد المجید احمد الشبیب 1969 زھره فرج هللا ھدیل مھدي عدنان الشدیدي 3 1971 زھره فرج هللا عدنان مھدي عدنان الشدیدي 334681 31

1972 ماجده كامل سھاد اكرم ابراھیم ابراھیم 1975 شفاء كامل بیداء عبدالكریم صادق صادق 3 1975 ماجده كامل انمار اكرم ابراھیم ابراھیم 572184 32

1976 غداره عبدالرزاق اسماء صالح محمد المشھداني 1973 رابعھ عبدالرزاق باسمھ سعید عبید المشھداني 3 1965 غداره عبدالرزاق عباس صالح محمد المشھداني 256450 33

1977 صبیحة ھدھود ھیفاء عبد الحسین عكار العكیلي 1964 شویعھ كاظم جمیلھ عزیز جبر العكیلي 3 1971 المیعھ سلمان ابراھیم خلیل عزیز العكیلي 254008 34

1 1974 حمدیة عودة طھ كریم جاسم الجبوري 139545 35

1963 نجاة عبد االمیر بشائر عبد الھادي جعفر طیبة 2 1959 بھیجة مجید عدنان عبد الحسین رضا شكرجي 57208 36

1960 كاظمیھ سالم 2 عبدالستار خلف جبار 1962 رضیھ شناوة ابتسام كاظم جبر الكناني 152258 37

1961 حمده شكر موفق ابراھیم عبد العامري 2 1960 سعدیھ عبود كریمھ احمد شكر العامري 437040 38

1962 نفیلھ حسین فھیمھ كریم ابراھیم البوسلطان 2 1958 بركھ عبود حسین عبد الكاظم محمید السلطاني 91363 39

1957 شاھھ علي حازم محمد عزیز االلوسي 2 1965 فؤاده كامل خالده عبدالرزاق عبدالقادر االلوسي 602541 40

1961 كاظمیھ كریم 2 سلیمھ خضیر عبد 1966 رزیقھ عباس اسحاق خلیل جمعھ الطبلي 188865 41

1960 سعدیة ناجي احالم مھدي صالح الجبوري 2 1957 فضیلة مجلي فالح خلف عبدهللا الجبوري 662609 42
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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
1959 وبریھ حسون ناھي عبد عالوي الجنابي 2 1968 جبره كاظم عدویھ عبد الرضا حسون الجنابي 447355 43

1962 علیھ عباس صبریھ حسین علوان الخفاجي 2 1957 علیھ عباس بتول حسین علوان الخفاجي 425550 44

1962 طلیعة ابراھیم عبد الجلیل رشید یوسف التمیمي 2 1971 ھاللھ حسن زھرة محسن جبار الجعیفري 57998 45

1957 جمالھ صباح ریاض كاظم جبر المخیلفي 2 1972 كمیلھ رحیم بدریھ خالوي رحیم ال عاید 686486 46

1962 سھام تقي نجاة نعمة عبد الحسین السامرائي 2 1961 بھیجة عبد هللا أحسان  عطا عبد السعدي 20011 47

1958 عبیده علي شاكرة خضیر حمزه سعیدي 2 1960 حمده عبید مھدي عبد حمزه سعیدي 191574 48

1962 حمیده قطوف خلود صادق حمود الكناني 2 1962 نبیھھ محمد عبدالكریم علي عباس الفطن 494731 49

1961 مكیة غني سناء مجید مھدي جدوع 2 1964 مكیة غني ھناء مجید مھدي جدوع 674374 50

1961 تركیھ جاسم حكمھ كریم حمادي الیاسري 2 1958 فطیمة كاظم عادل كاظم عبد كاشي 310043 51

1963 مدیحھ خضیر ایمان محسن عبد هللا عبد هللا 2 1958 زھره زامل عبد الكریم كاظم عیسى المحمدي 524598 52

1961 زینب عزیز نجاة جبر موسى موسى 2 1960 فخریھ مھدي نزار عبد الرسول عزیز الكفائي 325055 53

1958 فخریھ كاظم عبد الكریم قاسم  حسن كوره 2 1964 كلفدام كوفر 656856 نسرین عبد الحمید   حسن 54

1959 كلفدان قاسم سھیلھ عبدالستار خضیر الفیلي 2 1957 حمیده خضیر عبدهللا نصیف جاسم شواني 304427 55

1964 خماسة محمد منى لطیف علوان الجبوري 2 1958 صبیحة علوان قیس عباس داود الجبوري 117191 56

1962 كظیمھ عاریھ صبیحھ شھید مجاجر الربیعي 2 1957 شذره عباس كاظم ھلیل ضاحي امیري 650817 57

1962 بصیرة عبد الحمید صبیحة محمود محمد سعید الحدیثي 2 1957 رضیة عبد هللا عامر عبد الرزاق عبد الوھاب الزبیدي 230032 58

1960 رسمیھ عبد الوھاب نھال اشرف عبد المجید القیسي 2 1962 رسمیھ عبد الوھاب سوسن اشرف عبد المجید القیسي 348888 59

1961 امل ابراھیم سمیر عبدهللا ھندي الجبوري 2 1968 نشمیة محمد خلود شاكر ھندي الجبوري 216757 60

1960 نعیمة  منعم ھناء عبدالحسین عبید الشمري 2 1968 لیلى عبید اسعد عبدالجلیل حسن الشمري 156403 61

1960 وجیھھ محمود لیث عبد الھادي عبد الحسن السوداني 2 1982 فاتن فرید سمح اسامھ عبد الھادي السوداني 395336 62

1961 اھو عزیز سرور رستم یاسین العلوي 2 1962 حمیده حبیب سھیل نجم عبید المفرجي 367870 63
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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
1962 سعاد احمد شھلة منعم جاسم الشیخلي 2 1957 سمیعة عبدالجبار سعد صالح نجم الجمیلي 422885 64

1960 سلیمھ عباس بثینھ احمد عبدالجبار الجبوري 2 1963 حیاة محمدعلي أثیر باقر صاحب االنصاري 628711 65

1963 ھظیمة حسین جبار كاظم عاشور الزبیدي 2 1971 جمیلة جبار فاطمة صاحب عبد الھادي الزبیدي 471077 66

1965 خیریة مصطفى ابتسام محمد جواد الجبوري 2 1958 خیریة مصطفى سعاد محمد جواد الجبوري 364641 67

1964 فائزه علي غاده محمود شحاذه العدواني 2 1963 كتبیھ علي ثائر ارحیل عباس البجاري 552682 68

1962 شمره غركان مالیھ سلمان خضیر العبدي 2 1958 ماھیھ محمد فالح حسن غركان غركان 70967 69

1961 حسنھ مھدي ایمان اكرم عیدان الشمري 2 1959 محیلھ مطلك عیدان عبدهللا عیدان الشمري 237315 70

1960 فریدة محمد سوسن جعفر علي التمیمي 2 1971 فریدة محمد سعید اشواق جعفر علي التمیمي 109233 71

1961 بریخي علي كریمھ مكیف فرحان النجادي 2 1960 شمسھ فرحان سلیم جار هللا حسن النجادي 148923 72

1961 نوریھ رشید بلقیس عبدالكریم علي الھیبي 2 1959 رابعھ خضیر عبدالكریم علي جابر الربیعي 601396 73

1963 حوشیة عبدالواحد سعاد صیھود سلمان الخزرجي 2 1998 سعاد صیھود حمزة مھدي محمود الخفاظي 676351 74

1962 مھدیھ ابراھیم حیاه حسین علي العامري 2 1957 قندیل علي كریم محي كاظم كاظم 473249 75

1963 صبیحھ حسین نوریھ علي قاسم الربیعي 2 1960 دلبر جوامیر شكر سلطان بیرام الزركوشي 405882 76

1965 حلیمة حمادي رحیم حسین حسن المماویلي 2 1969 زھرة  جاسم بشرى عبد هللا تایة تایة 500088 77

1962 سنیھ عزاوي 2 جمیلھ ابراھیم علي 1968 زھره كاظم 249378 رشید حمید علي 78

1966 ندیمھ جبر سمیره حسن حمد الفرطوسي 2 1963 غالیھ نوار محمد منشد شنیو الفرطوسي 494249 79

1962 صغرى فتاح طارق مرتضى اسماعیل المندالوي 2 1972 أمل  عیسى لمى عباس ناصر البیاتي 358613 80

1965 سامیھ عباس جنان عبد الحسین جودي السعدي 2 1963 مناھي جواد علي مھدي كاظم السعدي 118503 81

1962 اكبیشھ حلیب رحیم علي عزیز الدراجي 2 1961 حریة سلطان نعناعھ عباس عاصي دراجي 62911 82

1962 قمر نوري نوري جمیل عباس القیسي 2 1961 فتوح ناصر شھالء عبد الوھاب رزوقي العزاوي 636537 83

1965 نبیھھ رشید منتھى عبد الشھید خلف الطائي 2 1966 فاطمة داوود ھاشم خضیر حمود الزبیدي 198015 84
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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
1965 ربیعة ابراھیم عالء حمید رشید الجبوري 2 1970 ھدیة حسن حنان عبد الرضا مجید الدباش 314818 85

1962 سعدیة بدر الدین ثامر حسین عبد علي عبد علي 2 1962 مدیحة حسین ابتھال شھاب احمد احمد 635498 86

1967 لطیف عباس تیماء فاروق كامل الدلیمي 2 1960 فخریھ مخیف عامر لفتھ ھویر الجبوري 586562 87

1966 مائدة محمد 2 ندى كمال اسماعیل  العاني 1963 نجیھ عبدهللا زیاد غني اسماعیل العاني 172594 88

1962 زھره محمد رشیده نعمان حسن كراغول 2 1966 ھنوف غزال محمود عبد الكریم حسن كراغول 556045 89

1965 حسنة رمان سھام ضلع جیاد الحجیمي 2 1965 سعیدة زمان كاظم مھدي ھادي الشریفي 553528 90

1965 حبیبة خلیف سمیرة عزیز صباح كراغول 2 1964 تركیة  شنیار عبدالجلیل حسن صباح البدري 580293 91

1962 جمیلة كاظم سامیة محمد محسن المحمداوي 2 1961 صبیحھ علوان ماجد محمد سعید السلیماوي 281589 92

1963 ندیمھ جعفر انعام جبار علي الكریم 2 1959 سعاد كاظم سعد كاظم عیسى الؤمن 52331 93

1963 رھبھ مطلك سلیمھ فھد حسین الدفاعي 2 1962 سلیمھ محمد عماد مھدي حسین الدفاعي 559692 94

1965 علویھ كاظم حسنھ نعمھ حسن البھادلي 2 1963 علویھ كاظم كریمھ نعمھ حسن البھادلي 453770 95

1964 حسنھ غانم باسمھ علوان كاظم ال عاشور 2 1958 شریفھ ابراھیم عبد الكریم  جاسم غانم السلطاني 19751 96

1964 ساھرة مجید أمال فخري محمد الكدو 2 1961 لیلى بشیر قیس صبیح عبدهللا الكروي 498749 97

1963 رباب رزوقي حسن احمد كاطع الخفاجي 2 1967 مھدیھ لفتھ اقبال عبد صالح مشیغل 596642 98

1967 ھیبت حسن حیدر صالح عبد المھدي السعدي 2 1997 غیداء شاكر تبارك حیدر صالح السعدي 266554 99

1963 جمیلھ نشو ھادي عبدالحمید حمیدي حمیدي 2 1975 فخریھ سعید فاتن كاظم مھدي مھدي 420648 100

1968 ملوك  محمد حسن انوار   صالح  حسین حسین 2 1968 سامیة نایف حسن   عبد االمیر  عزیز عزیز 636278 101

1964 موحھ كریم جمیلھ علي حمدان الحمداني 2 1957 فاطمھ حسن كاظم عبد الحسین حسن الفریدواي 112430 102

1963 سعاد  عبد الحمید اسماعیل  ابراھیم محمدعلي العلوي 2 1968 زاھدة سعد هللا اسیل عبد المحسن حسین الخالدي 184270 103

1964 صبیحھ وحید ازھار جاسم طاھر الخفاجي 2 1964 سھیلھ طالب مازن عبد الصاحب عبود الھر 508039 104

1968 فطیم تایھ بشرى رمیض غركان المفرجي 2 1962 مضیفھ ندى خلیل ذیاب حمد المفرجي 228848 105
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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
1964 ھاشمیة مطر زینب مھدي حسن الكورجي 2 1961 فاطمة محمد عباس راضي حسن الكاظم 232327 106

1964 غنیة محمد سمیھ علي عنیزي الدلیمي 2 1962 نعناعھ شعالن عیسى فھد عبود غریري 567711 107

1963 شریفھ  عبد الغفور سناء رشید حسین الدلیمي 2 1962 شریفھ  عبد الغفور سعاد رشید حسین الدلیمي 21317 108

1964 عیده فرحان احالم جبر عباس الربیعي 2 1957 كیفیھ بریسم حبیب ماضي محمد المیاحي 44268 109

1964 تركیھ شالل غنیھ نوري  حردان المحمدي 2 1961 نوریھ حردان مجید حمید شالل المحمدي 592397 110

1964 ملكھ الزم حلیمھ عبدهللا سكوت الیاسري 2 1959 ملكھ الزم كریم عبدهللا  سكوت الیاسري 226440 111

1964 موالني زبون صبریھ ناھي جبار ساعدي 2 1960 فخریھ منثر صالح باھي سماري الساعدي 500396 112

1963 رئیفة محمد لیث عبد الستار عبد الغفور السامرائي 2 1977 أنعام عبد الرزاق رنا محمد عبد الغفور السامرائي 615906 113

1963 سعاد حامد باسل زكي شاكر الخطیب 2 1964 مي عبد المجید رفاه سامح عارف حاج افندي 54575 114

1967 خیریة عباس بشرى حمودي عبد هللا األنباري 2 1962 ناھده محمد علي درویش كاظم األسود 87764 115

1965 فضیلھ علي سمیھ لفتھ احمد احمد 2 1958 حسنھ عباس عبداللطیف محمود محمد العیثاوي 99623 116

1970 طلبھ احمد زینب حسن علوان غریباوي 2 1959 سلیمھ علوان عبد الكریم باقر عبود كزن 368286 117

1970 لیسھ جیوان ضرغام محمد علي عیدان الزھیره 2 1966 عباسیھ محسن حنان عباس جاسم البایر 32879 118

1965 خولھ نایف قصي عبدالوھاب شاكر شاكر 2 1969 صباح علي ایمان عبدالحلیم احمد الطائي 462577 119

1965 سعده عیدان 2 رضیھ عبد علي 1964 فطیم محمد 224470 فالح حسن شامي 120

1968 جمیلھ شبوط ھادي جبار جاسم الزبیدي 2 1972 كاظمیھ حسون امل عكیلي عبود القریشي 261317 121

1969 ملكیة موسى ازھار سعدون جمعة السراي 2 1969 خوفة  تجیل حسین زغیر صافي الكعبي 603909 122

1964 فوزیھ عالوي عامر لطیف جاسم المحمدي 2 1970 بنیھ كاظم فرحھ عبدالحمید عبدهللا المحمدي 482584 123

1969 عطیھ عبد وصال خضیر عبدهللا الرحال 2 1959 فائزه محمد محمود شاكر ھاشم العزام 554742 124

1969 ام الزیین جبار ھیلة زورة كاظم الساعدي 2 1964 شنینھ خلف زامل أرحیمة عبد السادة الساعدي 586978 125

1965 زھیھ علي ابتسام خضیر سعید العامري 2 1960 حسنھ یوسف خالد محمد لطیف الصانع 48137 126
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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
1965 شھیدة عطیة 2 افتخار حسن سعدون 1959 شھیدة عطیة \ انتصار حسن سعدون 115924 127

1969 نسیمھ حسوني كوثر مزھر مجید االسدي 2 1960 فاطمھ عبد النبي عامر عبد الرحیم یعقوب الزیداوي 361564 128

1965 فضیلھ علوان انعام حسین عبد العریضي 2 1960 فاطمھ مھدي ماجد عبید عبدالحسین العریضي 307535 129

1965 محیلھ جاسم 2 صبیحھ حمد رشید 1967 حمدیھ شیحان 410827 محمد علیوي رشید 130

1964 نوفھ حسین حامد عباس فھد الكرغولي 2 1968 علیھ فھد سعدیھ حسن عباس الكرغولي 375457 131

1965 نسیار داود فاطمھ كامل عباس الداوري 2 1964 نوریھ محمد علي  محسن عنید الشمري 668787 132

1969 مھدیھ جواد زینب حسین علي الیزه 2 1965 علیھ مھدي محمد غني علي الیزه 607179 133

1965 خیري عبد النبي مھا  خلف منجي المنصوري 2 1960 نجاة علي خالد عبد الكریم سلمان القیسي 172524 134

1970 سھیلة مصطفى زینب جبار غالم الزبیدي 2 1961 خیریة ناصر خالد حسن علي الخفاجي 343235 135

1966 فائزة محمد نبیل عبد الكریم فلیح البیاتي 2 1967 حازمة عبد الوھاب اسماء حمودي عبد هللا الجبوري 98398 136

1966 نجمھ عدول ایمان محمد ھذال جبوري 2 1959 علیھ صالح حمید عبود جبر الجبوري 614518 137

1971 جبریة محسن منى عبد النبي عیسى الكعبي 2 1966 شایعة باقر عباس محمد خماط مكاصیص 670836 138

1966 2 سعاد  منشد  ضمد  الساعدي وحیدة  فنجان 1961 رویدة  حافظ 532134 كریم  حسین  مخرب  الربیعاوي 139

1971 حسنھ بدن ولید حمید برغي جنابي 2 1966 زاھدیھ حنانھ فضیلھ محمد برغي الكناني 467381 140

1966 لیلى عبدالسادة علي حسون عبد الدبیسي 2 1966 خالدیھ عبد 347857 باسمھ كاظم حمید 141

1966 سامیھ رشید نداء صفاء محمد طبره 2 1957 وفیقھ مصطفى كمال ھاشم علوان طبره 304498 142

1966 شكریھ جري یسرى جبر عبد علي ال عبد علي 2 1964 ملیحھ ناصر ایاد فرعون داغر الزیدي 525953 143

1966 عفره فرحان سعاد یوسف جاسم جاسم 2 1966 صبحھ فرحان یونس عبید مھاوش مھاوش 171391 144

1966 جمیلھ شیحان حاتم حمدي مھنا الكربولي 2 1964 جمیلھ شیحان حكیمھ حمدي مھنا الكربولي 405088 145

1971 فاطمھ داخل منتظر فتاح عبد علي الشھیب 2 1967 فاطمھ داخل ھدى فتاح عبد علي الشھیب 217653 146

1966 فوزیھ سلمان منى حمید عبود عبود 2 1960 صبریھ عبد اللطیف احمد عبد هللا محمد محمد 437557 147
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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
1966 خیریھ حمزه افراح خلیل ابراھیم الطائي 2 1966 باكیزه احمد خالد داود سلمان الطائي 270892 148

1972 بنیھ جاسم 2 خولھ حالوه عبید 1964 اغدینھ زایر شناوه 228643 كاطع خلیف عبود 149

1970 سلیمة حسین وسن عباس حسن عیساوي 2 1971 روحي نوري عماد محي حسون عبجة 364674 150

1970 ناھده ابراھیم مھا عبد الرزاق حسن العزاوي 2 1968 سھیلھ محمود محمد سوادي عامر العكیلي 228201 151

1966 فضیلھ عباس رواء حافظ مجید العزاوي 2 1959 كریمھ عباس محمد حسین موسى القیسي 600888 152

1966 ردیفة عبد سناء حسن مھدي العنبكي 2 1964 مدیحة حسن محمد عبد حمادي حمادي 412971 153

1966 حسنھ وجر امل صانت حلحول الساعدي 2 1959 كریم عبد الرحمن عبد الزھره الساعدي حسنیھ زغیر 571679 154

1972 فاطمة عبید ایمان عبید مھدي الطائي 2 1963 حمدیة صبري ضیاء حسین علي الطائي 656093 155

1967 بدریة ساجد ازھار عبد راضي السراجي 2 1964 جاسمیھ مطیر عاشور رحیم راضي السراجي 311896 156

1966 وفیھ مھیدي سلیمھ احمد محمود الشمري 2 1970 طلیعھ عبدهللا صباح حاجم سلطان البریجي 114916 157

1967 كاملھ سفیح خالدیھ حسن محمد الساعدي 2 1963 محنایھ سفیح جبار حوشي جبار الساعدي 688440 158

1967 صفیة حنتوش ابتسام محسن حسین موسوي 2 1957 ھاشمیة محمد علي احمد یوسف موسوي 67206 159

1966 ساھرة فخري حیدر یحیى صالح الجواد 2 1972 ندیمة محمد علي سھى فاضل محمد القزاز 654388 160

1967 صبریھ مطلق فطومھ ظاھر صالح الجبوري 2 1964 مكیھ ذیاب ابراھیم مھدي صالح الجبوري 149008 161

1974 صبیحة جلیل نبراس غازي عواد الراوي 2 1960 بدریة  جبر صبحي كاظم علوان العامري 207048 162

1966 جریوه عكیب حلیمھ كاطع سلمان المھناوي 2 1966 وعیده زائر كاظم داخل حسین حسین 484291 163

1973 رازقیة سلمان حسین  یحیى خزعل الشمري 2 1982 شھیھ  عزیز سحر جابر رحیمھ المسلماوي 169341 164

1973 فھیمھ عبود میثاق احمد غالب الطوب 2 1962 جبریھ عبدالحسین محمد علي محمد مراد 231965 165

1967 طرفیھ مھودر سكنھ حمود شباكي البیضاني 2 1963 زنوبة عمیت 672324 علي مجید سلطان الجرواني 166

1972 فضیلھ علوان سفانھ صطام جواد العامري 2 1970 رضیھ جواد 588925 فیاض عبدالحسین  محمد 167

1968 فاطمھ محمد فریال اسد كاظم الصابوني 2 1960 كواكب رسول عبد الكریم صالح مھدي العباس 45467 168
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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
1973 سمیرة مھدي زینب جعفر كریم السعدي 2 1963 سعدیة كریم قاسم علوان حسین السعدي 599910 169

1967 صبریھ محمود سھام حمید عبد هللا غریري 2 1965 فخریھ خلف سعد حسین عبد هللا غریري 188762 170

1966 فطومھ زھراب حلیمھ مراد علي البیري 2 1967 خیریھ عزیز توفیق عبدو علي الفیلي 455514 171

1972 فوزیھ زبالھ االء عباس عبید حروج 2 1971 ستوتھ ھاشم ابراھیم خلیل خمیس الزیدي 6213 172

1967 نوریة محمود منى عبد االلھ عبد الوھاب الدروبي 2 1965 ساجدة ابراھیم خالد ابراھیم احمد البناء 60861 173

1973 فوزیھ ھادي زینب عبد الرزاق غانم الدباغ 2 1966 سھیلھ حسین عالء حسین غانم الدباغ 154728 174

1974 سمیره كوكز میسون جبار كعیم المنصوري 2 1964 حكمھ كوكز عبد المحسن عباس حمیدي المنصوري 674840 175

1969 ساھره محمد دینا اسامھ محمدعلي مھدي 2 1965 ثامره شاكر لیث محمود ابراھیم الخطیب 150182 176

1976 بھیجھ حسن فاتن عبدعلي محمدامین الحافظ 2 1964 سعدیھ كاظم حیدر مھدي كاظم شرف 223375 177

1975 سعیده حنظل سكینة شیاع حرز الحمیداوي 2 1972 سعیده حنظل علوان شیاع حرز الحمیداوي 14945 178

1969 یازي توفیق 2 خلود كمال جاسم 1957 كریمھ خلیل 592481 خیري محمد بندر 179

1968 فضیلھ نور ازھار محمد صالح العلي 2 1963 بیبیھ عباس یحیى ناصر حسون حسون 191872 180

1975 سافره جاسم زینة فوزي باقر الزبیدي 2 1962 نجیھ عبید عادل جاسم حسون الزبیدي 17231 181

1976 سعاد علي رقیھ مھدي حسن الجبوري 2 1965 لیلى  علي مؤید  عیسى جواد الخفاجي 468371 182

1967 ناجیھ صالح ماجده حمید سابط سابط 2 1971 كاظمیھ زبون مظفر قاسم والي والي 265667 183

1968 لیلى حسین شذى جبار دعیر المحمداوي 2 1968 طلعة  دعیر علي  عبعوب علك المحمداوي 217541 184

1976 ھناء ھادي ازل عادل عبدالحكیم الخزرجي 2 1971 ملیحة  ھاشم احسان صادق صاحب العلي 45614 185

1976 سامیھ جار هللا ھدیل محمد ھادي الجیالوي 2 1971 خولة محمد حسن 231663 محمد عبد الرزاق محمد 186

1975 امیره علي عذراء عباس ولي العلي 2 1963 قسمھ عبد باقر معین علي شماسي 112745 187

1969 نوریة مجید ھدى عمران موسى باني 2 1966 ھیفاء عبدالستار لؤي سامي صالح جعفر 127959 188

1968 عكل یاسر فضیلة  خزعل  جاسم الالمي 2 1960 صفیة  علي عبد الرحمن  مجبل  جاسم الالمي 436429 189
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1969 صفیھ عارف لطیفھ  عبدالكریم عبدالقادر الدبش 2 1965 بھیھ خضیر عدنان ابراھیم مھدي العزاوي 525423 190

1968 لمیعھ رشید نوال خلف سلمان التمیمي 2 1960 حسونھ علوان سمیر عبد هللا سلمان تمیمي 25964 191

1968 سحر عزیز وداد محمد علي  منت قره لوس 2 1959 اھو مراد خلیل وفري رستم فلوس 34481 192

1974 فخریة ناھي نضال حسین خلف مكاصیص 2 1974 صدیقھ عكیش فایق غازي ناھي العتابي 395125 193

1967 زھره جبار رمضان مروح عطیھ كطامي 2 1974 سعدیھ حسن اسیل حیدر عبدالجبار الطائي 116633 194

1968 ادیبھ امین بشرى علوان حسن السعدي 2 1964 امینھ حسین ماھر بشار محمود الیوسف 150126 195

1969 قسمھ جابر لفتھ جودة كالو السعیدي 2 1970 عنیده كالو جمیلھ كزار جابر السعیدي 14978 196

1969 رسمیھ محمود حمدیھ ستار محمد السامرائي 2 1968 غیده صبح ھاشم جبار علوان السامرائي 501817 197

1969 ھدیة بدر ساھرة كاظم  علي المكصوصي 2 1965 سلیمھ وادي جاسم  محمد علي المكصوصي 467647 198

1977 فضیلھ حسن ھدیل مجید سلومي البیضاوي 2 1971 سمیره حسن مشتاق صباح محمد الصوفي 152798 199

1969 بھیھ جبر امنھ جاسم كریم الدبي 2 1963 فتنھ عطیھ حمید زابط مطشر البي 62500 200

1968 جاسمیھ ثامر سامي ھادي نایف شویلي 2 1972 ھلیلھ ھیجل سعاد محسن محمد الكناني 521450 201

1968 بدریھ حسون سامي سلمان ناصر الساعدي 2 1971 جمالھ كاظم ھناء جمعھ جابر الساعدي 224241 202

1969 مقبولة عبدالرحمن معتز سلمان عبدالرزاق الدوري 2 1979 عفراء خضر شیماء عادل فاضل القره غولي 454428 203

1970 فصلھ محمد فیحاء مرعي حسن الراوي 2 1964 امنھ محمد فارس عبدهللا حسون علي الشمري 87386 204

1976 خیریھ علي حیدر قاسم محمد محمد 2 1979 غنیھ صاحب عذراء عبدالمجید عبدالحمید العزاوي 335063 205

1979 رجاء حسین سكینھ شكري محمود الطیار 2 1970 بدریھ عبید ثامر داود رحیمھ السوداني 538665 206

1969 خدیجة عباس یاس خضیر مھدي الجبوري 2 1964 زھره عباس بشرى حكیم خلف الجبوري 77657 207

1969 لمیحھ محمود ابتسام خلیل علي علي 2 1967 صبیحھ عبدالجبار محمد عبدالجلیل عبدهللا عبدهللا 106239 208

1968 ربیعھ جاسم قاسم خلیف كاظم الكوام 2 1985 سعاد محمود دینا صبیح حمید جوني 229117 209

1969 شكحھ محمد علي عباس عبود الجمیلي 2 1967 سالمیھ حمد فاطمھ زیدان خلف الفالحي 54183 210
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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 نشمیة خلف سعدیة محمد فیاض الجنابي 2 1969 حمده نایف انور عساف عواد الحلبوسي 151725 211

1970 خیریھ سلمان علي عبد الكریم یونس العاني 2 1967 غنیھ محمود جنان عباس یونس العاني 549194 212

1977 مالیھ عبد ایناس ابراھیم صبري االنباري 2 1965 خیریھ عبد قیس صاحب داود داود 653540 213

1969 كاظمیھ حسن زھره عبد الصاحب محمد البطاط 2 1959 كمیلھ ناصر كامل  عبد الرزاق عبد الجلیل  الجزائري 75971 214

1970 سعاد ھاشم زینھ حازم سعید العبیدي 2 1973 شذى اسماعیل عبدالستار عبدالجبار ھاشم العبیدي 97873 215

1981 بلقیس محمد زینة رشاد عبد الحمید المال 2 1976 حمیدة حسن درید محمد ھادي الدجیلي 30464 216

1971 كافي غزاي علیھ حمید حسین الخابوري 2 1970 سھیلة شاكر احمد خیرهللا یاسین المشھداني 184124 217

1971 وسیلة مھدي امل جبار ثجیل الكعبي 2 1971 زكیھ رشید علي رضا علي العبیدي 214365 218

1970 منیعھ مجبل عباس سعدون علوان الصبیحاوي 2 1964 سھام مجبل رجاء جبار سبتي الصبیحاوي 600674 219

1981 فاطمھ كاظم زینب نجاح حشم الفتالوي 2 1971 سكنھ احمد باسم محمد خضیر البو محي 636077 220

1971 نعیمھ حسن نھى محمود جاسم الزویني 2 1968 حمدیھ عدول ولید حامد محمد الجبوري 449487 221

1969 فخریھ حاتم مریم مزھر سكندر السوداني 2 1968 وھیبھ حاتم احمد كامل عبد الحمید السوداني 168559 222

1969 زوبنھ علي حسنھ صاحب مجید االفي 2 1970 علویة مجید سعد علوان زغیر الكعبي 116763 223

1971 شكریة صالح لقاء جاسم محمد العباسي 2 1969 خیریة صالح یاسین سلمان نجم الدلیمي 471229 224

1970 بدریھ ھبسي ازھار عبد راضي النصراوي 2 1963 یاسھ تویھ عباس حسان علي روشیدي 265235 225

1981 نھاد محمد شیماء علي ھاني شطاوي 2 1977 سعده شاكر صالح مھدي ھاني شطاوي 74455 226

1969 نوریھ لھمود ایمان عبد االمیر علیوي الشحماني 2 1966 سعده فرحان عبد السالم علي درب العیساوي 678798 227

1970 علیة حسین جاسم ذیبان حمد الجمیلي 2 1980 ماجده یاسین ابتسام حمید محمود الجمیلي 114653 228

1971 نوفھ عبید حمزیھ فزع عادي الجدادي 2 1965 نجمھ عادي حامد علي ناصر الشمري 87259 229

1971 فضیلھ حسین بشرى عبدهللا سلطان الدلیمي 2 1974 امیرة سلطان صالح مھدي عباس الدلیمي 612399 230

1970 زھره محسن حمدیھ عبد الساده شویل الكعبي 2 1962 حلیوة شویل محمد الزم جبر الكعبي 338380 231
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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 جمالھ فرحان بالل فازع محمد المعاضیدي 2 1977 كمالھ فرحان شیماء اسماعیل ندى المعاضیدي 524920 232

1980 نجیھ احمد امال ابراھیم جاسم الكروي 2 1970 لمیعھ علي حسین حمید شاكر الدجیلي 686354 233

1970 صبریھ كبیر حیاه حسین شمھ البالوي 2 1961 صبریھ كبیر سعاده حسین شمھ البالوي 141900 234

1980 نضال عنون محمد كاظم محمدعلي الفتالوي 2 1985 فاطمھ جواد لمیس خضیر عباس العنیبي 394998 235

1987 لیلى فرھود عمار عبد الرحمن دحام دحام 2 1981 فخریھ كاظم زینب رزاق كاظم الوالي 430189 236

1970 صدامھ حامد صباح محمد محسن البومحمد 2 1971 بسیھ كردي اسراء فالح جواد الزبیدي 27356 237

1973 مسعوده ابراھیم دنیا جدوع عبدهللا غریري 2 1967 صبیحھ نایف یعقوب یاسر موحان غریري 30411 238

1984 سھیلھ ماھود ندى نجاح عبدالعباس عبدالعباس 2 1979 عنیھ ھادي عمار موسى كاظم كاظم 266801 239

1983 راقیھ خلف سیماء طاھر عبد هللا الكناني 2 1972 شنونھ فنیان عماد فیاض قاسم الكناني 45265 240

1983 منى عبد الرضا رشا محسن جاسم الطائي 2 1974 معاني منخي فراس حامد یاسر الخیقاني 47318 241

1970 نجیھ عبدالشھید ذكرى سعدي محمد التمیمي 2 1967 حیاة ادھام ماجد نعیثل علیوي الشویلي 442339 242

1972 لمعان عبدالكریم احمد اسماعیل حمید العزاوي 2 1976 خولھ حسین نغم سامي عبدالكریم عبدالكریم 215300 243

1985 فائزة عباس ندى فوزي مصطفى البلداوي 2 1980 لیلى شھاب صالح سمیر شھاب النجار 248971 244

1986 لیلى ابراھیم زھراء حسن صالح الصفار 2 1983 صبیحة عبد الحسن محمد احمد سلمان الغریري 563213 245

1986 سلیمة راضي موسى عبد االمیر خضر الدالل 2 1989 سعدیة خضر سجود رفیع عبد علي العامري 541789 246

1972 مریم محمد لیث محمد عبید الجبوري 2 1973 ھدیھ شعالن سھاد خمیس عباس العامري 226691 247

1985 زینب ناجي حوراء عزیز حسین حسین 2 1980 فوزیھ علي ریاض احمد ھاشم الشیرازي 510386 248

1972 فؤادة عبد ماھر محمود عبدعلي حساني 2 1974 سعاد رفیق سھى صباح عبدعلي حساني 518621 249

1985 اخالص مجید حسین عارف خضیر العبسلي 2 1986 لمیاء مرزه فاطمة محمد توفیق الفكیكي 136277 250

1985 امل نجم محمد عفیف كاظم السمیلي 2 1986 امل جاسم زینب طارق كردي التمیمي 313513 251

1985 عطارد عباس بركات عباس راضي رزوقي 2 1973 عارفھ عباس حیدر علي راضي رزوقي 375002 252
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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 زھوري خیر هللا غناء عبد الرضا شاكر البغدادي 2 1966 زھورى جاسم حسن مصطفى محمد البیاتي 428343 253

1971 سلیمھ ھلیس میعاد عبد سلمان البدري 2 1960 ركن ناصر سماري میبر علیوي العتابي 296090 254

1972 نوال نجم احمد حسن علي المختار 2 1974 خالدة حمید شذى سھیل نجم الخزرجي 161396 255

1989 فاتن یوسف حوراء عدنان ابراھیم السعدي 2 1971 مكیة محسن ریاض الزم علي حسناوي 367195 256

1996 زھراء محمد علي ھدى فرید فاضل القزویني 2 1993 رفا خالد مرتضى یاسر محمد علي الموسوي 376792 257

1972 جكنومھ احمد امیره قاسم محمد الماجدي 2 1959 فھیمھ محیبس جاسم جابر عبود الماجدي 355451 258

1971 اشنینھ عزیز صالح حسن علیخ عتابي 2 1978 كوثر ھادي ھناء جواد كاظم الطائي 502643 259

1991 انتصار فیصل احمد ھاشم حسن الھواشم 2 1964 حلیمة صالح انتصار فیصل جاسم طبیز 129220 260

1994 وفاء احمد محمد ابراھیم عبد الطائي 2 1965 حسنھ علوان وفاء احمد كاظم عماري 253360 261

1994 سعیده قاسم فاطمة حسین قاسم الحسیني 2 1987 زھیرة قاسم زید عالوي احمد لطیفي 567778 262

1972 بھیھ حوزي 2 حمدیھ سلمان دراج 1957 كاظمیھ عبد علي حمودي حسن الحسني 428463 263

1975 الئقھ عبد الخالق غصون  قصي خلیل العبیدي 2 1968 الئقھ عبد الخالق محمد قصي خلیل العبیدي 370951 264

1971 سعدیھ علیوي منى ھاشم حدید الحلفي 2 1968 ملكیھ محمد احمد كاظم حدید الحلفي 645808 265

1971 صدامھ عبدالحسین زھره عبود عبدالحسن السداوي 2 1970 حلیمھ  قاسم ھاشم محمد عبدالحسن السداوي 473772 266

1974 علیة حسن اشواق سعدون یبان السراج 2 1973 سنیھ جمیل حامد  حسین عطیة السراج 467349 267

1974 ھدیھ خضیر حلیمھ حمد طعمھ الزبیدي 2 1971 زكیھ احمد عبد هللا سالم جلوب الزبیدي 363755 268

1971 ساھره محسن زینب احمد حمید بال 2 1967 فضیلھ عبد الرزاق سندس عیسى علي القزاز 232683 269

1988 نجاة عبود صابرین حسن ثنوان السراجي 2 1981 رحیمھ عبود سالم حمید ثنوان السراجي 18285 270

1974 قطر الندى حمید رشید لمیاء عبد الرزاق سعید ابراھیم 
البرازي

2 1962 بھیة مخلف عبد عبد الناصر مجید رشید سعود العاني 281434 271

1972 وھنھ عباس ھبر ناسي جمیلھ ھبر ناسي الركابي 2 1963 وھنھ عباس ھبر ناسي احمد ھبر ناسي الركابي 156041 272
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1990 نظیمة حامد نھى جاسم محمد العامري 2 1983 نظیمة حامد علي جاسم محمد العامري 328395 273

1972 رضیة جبر نعیمة حسین حالوي السراجي 2 1964 بتیة جبر ھاشم غضیب عنین الماجدي 253990 274

1971 روایھ حسن عواطف كریم ھویرف الكورجي 2 1972 كاظمیھ ناصر احمد حسن خزام خزام 482398 275

1976 خدیجة صالح فاطمة محمود   ابراھیم سالمة 
المشھداني

2 1966 حمیدة صالح ابراھیم صالح  حمادي سالم المشھداني 49756 276

1977 عطیھ ابراھیم عذراء عبدالقادر عبدالطیف الزبیدي 2 1970 غنیھ ابراھیم لیث كاظم عبدعلي العوسج 211138 277

1977 فلیحھ حسن بیداء فرحان حلوص الخایف 2 1972 بسھي خلف 338138 ماجد حمید محمد 278

1977 رنا حسین علي الخفاجي زھره مھدي 2 1968 شروتي جاسم رعد رشید وتر الكناني 230383 279

1972 سعده فرج بشرى جاسب حسین الفرطوسي 2 1966 حبایھ جبر جواد  كاظم عباس الفرطوسي      77249 280

1976 ندیمھ علي اسماء محمد جاسم جاسم 2 1966 علیھ رمیض ابراھیم جاسم نایف المشاھدي 63378 281

1976 لطیفة محمود مھند محمد فرج الربیعاوي 2 1979 رحمة مداح شھالء صادق شاكر الرفاعي 292916 282

1 1957 نجیھ جعفر سعدیھ حسن جواد الصكیري 523581 283

1 1957 وفیھ عبد الرزاق عالیھ عبد العال عبد علي البحراني 579925 284

1975 كافي حسین فرحان عبید فرھود فرھود 2 1979 خدیجة ابراھیم نادیة ذیاب فرھود فرھود 97279 285

1976 خیریھ منعم أنسام  ابراھیم علي المنذري 2 1969 بدریھ شندفر ماجد حمید عنبر السوداني 62151 286

1972 بھیھ جاسم عامر عبدعلي محسن المكاصیص 2 1981 ھاشمیھ محسن انتصار صبري خلباص المكاصیص 315191 287

1 1957 غنده محسن جمیل عبد جلیوي حوزاري 150817 288

1976 نوال احمد شیماء عبد الخضر محمد محمد 2 1970 میسون قاسم فراس عباس حمزة العجیلي 362025 289

1972 رحمھ حمد فطیم حسین خلیفھ النعیمي 2 1969 حوریھ حسن مھدي كامل حمد النعامنھ 335119 290

1 1957 صنجھ كاظم مجید عباس ساجت المعموري 248804 291

1 1957 ھدیھ  مھدي سمیره عبد الصاحب حسن الصفار 523003 292

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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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
1975 خشفة عباس عماد حاتم حربي العامري 2 1975 جنان عبدالمنعم ھدى شھاب احمد الجبوري 266482 293

1 1957 فاطمھ عباس سامیھ اركان صالح سلیم 654812 294

1972 لمیعھ حسن زینب حمید عباس عباس 2 1969 امیره ابراھیم سمیر خلیل حسن القزاز 474596 295

1 1957 زھرة عبد الشھید ندى جاسم محمد مبارك 405264 296

1 1957 وفیھ نور معصومھ كاظم محمد الفتالوي 179965 297

1 1957 صبحھ رشید عامر عبید صبار الزوبعي 302560 298

1976 حسیبھ یاسین اریج محمد ابراھیم الحیالي 2 1966 علیھ عبد هللا عثمان جمیل محمود المشھداني 568464 299

1 1957 رسمیھ مرھون ھیفاء حسین علوان العبیدي 51384 300

1978 سھام عبدالمھدي زھراء فاضل ناجي المزرقجي 2 1972 سھام حسین شیروان نزار عبدالعزیز سرھنك 434636 301

1 1958 مطیره جري حمدیھ شنیور نجدي الالمي 227007 302

1 1958 فاطمة حسن اكرام علي محروس السعدي 119594 303

1978 محبوبھ محمد شیماء فاضل عبد الحمید الحطاب 2 1971 سلمى عبدهللا مصعب صالح الدین عبد الحمید الحطاب 335241 304

1973 ثریھ نجم احمد نویم جاسم ھلوس 2 1976 بدریھ جواد 73181 تھاني نجم عبود 305

1 1958 امیره علي كریم ناصر محمد مغامس 100613 306

1973 حیاة موسى غصون جاسب كاطع الزبیدي 2 1968 فضیلة كاطع عالء عبدالرزاق موسى الوالي 227157 307

1973 فطیم ھلیل اخالص حنتوش حسن حسن 2 1969 عوفھ خنجر عباس كاظم حسن حسن 400727 308

1973 صبریھ برغوث خضر علي شطب الخماسي 2 1971 ریحھ زیدان فاطمھ عبد حسن الخماسي 614443 309

1973 لیلى ربیع ضواھن سلمان خلف المسعودي 2 1968 رحمھ زامل زیدان كریم عباس المسعودي 18476 310

1978 نجیھ محمد سماح خضیر محمد الجنابي 2 1974 یاسمین فاضل عمر علي محمد الجنابي 210845 311

1973 لیلى صالح زھراء علي صادق البغدادي 2 1968 سلیمة جواد حیدر حسین عوني محمد القریشي 20122 312

1 1959 جواھر كاظم كریمھ كاظم حسون الجبوري 509385 313

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
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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
1 1958 صبریة منشد وداد عبد الحسن فرج الفریداوي 372842 314

1978 سعدیھ صالح غیداء طلعت فاضل السامرائي 2 1966 راجحھ  رفعت زید محمود سامي عبد الشكور سامي عبد 
الشكور

67124 315

1978 رضیھ كریم اسیل تكلیف عباس العبیدي 2 1964 زھره حسین باسم حسین عبید الجیالوب 675017 316

1 1957 فتحیة عباس 128678 ماجدة عباس  عبد الجلیل األسدي 317

1980 علیھ محي نصر محمد طھ احمد 2 1970 علیھ محي عبیر محمد طھ احمد 419924 318

1 1958 حلیمھ عباس جمھوریھ عبد الحسین طھ الطائي 456860 319

1 1958 فخریة ھادي سھاد ھاتف عبداالمیر الشامي 258934 320

1977 حمیدة محسن حیدر علي نعمة الزبیدي 2 1983 انتصار ھاشم سرى عبدالمناف عبدالوھاب النوشي 564571 321

1 1957 فاطمة داود الھام محسن امیر السندي 538334 322

1 1959 بدریھ عبد الرضا كاظم باقي محمد االسدي 139951 323

1 1957 صبیحة محمد وداد بدر غیاض العبودي 201212 324

1978 عبده خضر رجاء عباس دھش التمیمي 2 1976 صبیحة عبدالرزاق یوسف حمزة احمد العامل 111258 325

1 1959 صبریة وحید قبیلة محمد عطیة الربیعي 536317 326

1974 صفیھ عذافھ زھره جباره علي البخاتي 2 1974 جاسمیھ حسن حسین ھاشم فرج الموسوي 379312 327

1982 ھناء حامد احمد سلیم خضیر الجبوري 2 1990 وسیعة یاسین اسراء خضر علي الجحیشي 179975 328

1981 اعتبار عبدالحسن رنا عبدالجلیل كاضم االبراھیمي 2 1966 عنیده محمد طالب خلف ذیب الجدادي 399725 329

1 1959 بدریھ دلي بشرى عبد حمید الكناني 388429 330

1981 كوثر خلیل سارة محمود فرج السامرائي 2 1978 ھدیة عبد الرحمن عمر طھ ابراھیم الخطیب 579068 331

1 1959 نعیمھ حسین ماجده موسى كاظم احمیداوي 303172 332

1981 ساھرة عبد هللا رنا محمد عبد المنعم األزمیرلي 2 1977 آمال صالح محمد لیث إبراھیم العامري 616245 333
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1981 كفاح احمد لقاء علي مھدي التمیمي 2 1970 سجوده حسین قصي عبدالستار مصطفى مصطفى 180016 334

1981 حكیمھ مخلف عمار حماد عبد الرزاق االلوسي 2 1980 نجیھ حسن سمر محمود علي الشمري 574336 335

1981 بدریة رحیم عائشھ طارق خالد المعروف 2 1973 سمیره صبري صباح انور مھدي الكرخي 394178 336

1 1959 زھره حسن زینب یاسر محسن الموسوي 344208 337

1974 زھره نعناع حازم فھد حسین السراي 2 1975 فخریھ دھوش نضال خزعل شلش البوحسین 557306 338

1975 سلیمھ شاكر اماني محمد شعبان فتالوي 2 1964 رسمیھ مجید علي محمد حمید عبدان 486617 339

1 1959 حلیمة عبد كریمة سبھان رشید شومان 613924 340

1981 بشرى ثابت ایمان عبد السالم احمد العاني 2 1970 سلیمھ  عبد الرحمن مصطفى علي نایف العكیلي 639632 341

1983 انتصار جبار ریم محمد ابراھیم الحیاني 2 1968 خیریھ  محمد طھ عبد عبد هللا الصمیدعي 525332 342

1 1959 صبیحھ مخیل سعاد عزیز شریف عبودي 21330 343

1975 2 میرفت  عبود  غانم  العلیاوي بدریھ  ھاشم 1969 678268 حلیم عیسى   علي  علي حلیمھ  حسین 344

1981 سعدیھ خضیر انوار ستار رحیم الدلیمي 2 1997 سعدیھ خضیر محمد ستار رحیم الدلیمي 229989 345

1982 حوتھ بویش اسماء فرحان سویحن الحریشاوي 2 1976 حلوه مسلم صبیح حمود سویحن الحریشاوي 47812 346

1980 ابتسام محمد 2 زینب مدلول عباس 1978 سلیمھ محمود محمد طالب كامل ال جعفر 68921 347

1 1959 فضیلة عباس اتنصار حمید قدوري النداف 158989 348

1982 سمیره یاسین مھند احمد محمود محمود 2 1963 فطیم صالح سمیره یاسین عبد عبد 288107 349

1977 عایدة حسین حیدر جبار طاھر المیاحي 2 1960 نجیة علیوي عایدة حسین علوان المیاحي 235776 350

1 1960 بدویھ شھاب بتول عبد الوھاب عبد الرزاق السامرائي 303654 351

1976 رجاء مجید زینب غضبان فالح المجمع 2 1975 سمیره مجید مصطفى صبحي ابراھیم العزاوي 469640 352

1 1960 نعیمھ جواد كریمھ حسن عباس السعدي 535484 353

1 1960 ھضیمھ زغیر 216654 ازھار ضیاء خماس 354
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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
1 1960 نجمھ موسى محمد عبد الرضا عبدهللا المرادي 409978 355

1 1960 فرحة مجید نضال لطیف مھدي ال تاج 153611 356

1983 شذى  صبیح اسماء علي راجي ال سعید 2 1983 زكیھ ذیاب مروان رحیم عطیھ المشھداني 307918 357

1977 امل علي منى سبتي جاسم بني عكبھ 2 1962 كمیلھ مطر محمد حسین جاسم بني عكبھ 156764 358

1985 امل عون محمد عبدالكریم مجید الدھمشي 2 1988 رافعھ فاضل اسراء طارق رشید الحبیب 133835 359

1 1960 بدریھ غضبان 589309 سعدیھ حافظ ھاشم 360

1 1960 نعیمھ راضي ھیفاء باقر ابراھیم الموسوي 552736 361

1 1960 بھة سدخان فضیلة حمید غالي العبودي 438964 362

1 1960 حدھن زوید سالمھ صبري كاظم الساعدي 532785 363

1976 بتول جساس عامر  حامد ناصر  البوفرادي 2 1972 بتول  جساس خلود حامد ناصر البوفرادي 339262 364

1976 صبریھ عراك زینب حازم حسین المھناوي 2 1973 صبیحھ عبد هللا عالء حسین اسماعیل مالك 371550 365

1976 ھاشمیھ حمدان عقیل صدام خلیفھ الدراجي 2 1985 امل جاسب ھدیل بشار سعید الدراجي 18958 366

1 1960 حمیدة حمزة ریاض  جعفر كنعان مفارجة 418484 367

1 1960 زكیة عباس ھناء سلمان كریم الرفاعي 366632 368

1986 كرجیھ علوان اناس عبد صبخھ صبخھ 2 1965 عذبھ حسین یاسر عبدهللا خضیر خضیر 499739 369

1 1960 شكریھ حنیش انعام حسون جواد السنید 670739 370

1976 راقیھ محمد نور الھدى صباح ناصر الزیدي 2 1965 زنوبھ زیدان محمد حمید حسن القیسي 590025 371

1 1960 دلھ محمد ھادي حسین صالح الشدیدي 664947 372

1984 نعیمھ احمد نھلھ ھادي محمود محمود 2 1970 زكیھ رشید محمد عبد سلمان سلمان 307133 373

1 1960 جمیلة حسین فلیحة حسن فیاض الفھداوي 632881 374

1986 قسمة مصطفى نغم حسن عباس عباس 2 1982 نجیة محمد یاسر محمد علیوي المشھداني 67816 375
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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
1983 فاطمھ عواد ایمن سعید مطلك الجدادي 2 1991 علیاء  مطلك اسیل خالد ذیاب ذیاب 77589 376

1977 صبحھ جاسم شذى غازي زایر زغیر 2 1975 كاملھ غانم عالء كریم زایر السراي 223663 377

1991 2 إسراء  أحمد  عبد  الدلیمي نھى محمد 1985 علیھ عواد محمد مظھر عبد الدلیمي 19105 378

1977 ثریھ عبد علي عباس عبد هللا الشمري 2 1975 زینب احمد وسن صالح حسن الشمري 676486 379

1978 رضاتھ ابوشعاعھ ظمیاء حسین رحیل الزیرجاوي 2 1974 زھره غیالن فخري ھاشم جبر البوكریم 371341 380

1990 ثریا محمود خلود شعبان عبدهللا العاني 2 1987 خدیجة محمود عبدالرحمن أیمن خضیر العاني 198726 381

1977 ملیحھ ثامر شیماء سرحان صالح القریشي 2 1969 حسنھ ابراھیم سعد مطر صالح القریشي 278383 382

1 1961 نجیبة  صدیق ریاض  حسن نجم الصالحي 511193 383

1989 ختام ولي فاطمھ علي غدیر الشحماني 2 1991 امیره حمزه علي عبد الخالق علي الخمیس 564745 384

1977 مدیحة حسین سماح محمد محسن الجنابي 2 1972 نعیمة محسن محمود عبد  خلف العكیدي 354657 385

1991 فاتن جمیل شریف محمود عباس الھیازعي 2 1991 ایمان عزیز شھد محي محمد ابراھیم الطائي 637216 386

1978 فضیلھ حمید ھشام مالك ناصر النجادي 2 1958 حكمھ خلف فضیلھ حمید حسن النجادي 419747 387

1 1961 237430 فضیلھ   ابراھیم  عبد  المي زھره  دخیل 388

1 1961 سلیمھ داود 329418 جنان عبدالواحد ماجد 389

1 1961 عیده حمد 592783 زھیھ  محمد  غافل  البنداوي 390

1977 موحھ حمود حسین جمعھ حسن جعب 2 1974 موحھ حمود سعاد جمعھ حسن جعب 452108 391

1990 كافي مھیدي نور شاكر محمود محمود 2 1990 مدینھ مھیدي رحمان خالد عبد عبد 100993 392

1 1961 فضیلة عبدعلي عالیھ علي ناصر شمسي 122399 393

1994 خولة شعبان سجى اسامة یونس النقیب 2 1986 نضال ثابت احمد حاتم مخلف عبد الھادي 517932 394

1 1961 حمیده ابراھیم 346016 ربیعھ یاسر جعفر 395

1994 نوال كاظم ھدیل نضال ناصر االدریسي 2 1986 نوال كاظم براء نضال ناصر االدریسي 671690 396

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1961 حسنة كریع وحیدة  فریح  حسین الجبوري 447785 397

1989 انتصار علي اسیل سعد ھادي الجنابي 2 1974 نعیمھ عبید لیث كاظم ناجي الساده 669428 398

1 1961 نعیمھ علي سعد عباس رضا االزري 65273 399

1991 ایمان ابراھیم أریج عالء جواد العامري 2 1984 مدیحھ عباس حسین ھوبي حسین الشمري 110496 400

1 1962 سعیده شمیس علي جاسم حسن الزرقات 622804 401

1 1962 سلیمة ابراھیم حسین علي ناجي السعدي 67819 402

1 1957 ھدیة عباس أمل محسن عبدالحسین الحسینات 514141 403

1 1962 شمسیة منخي أمنة شاكر قاسم الكعبي 478156 404

1 1962 شریفھ حسین ردیفھ سلمان خضیر العامري 342210 405

1980 نوریھ امسلم ایمان شنیشل سالم الكورجي 2 1969 الیھ حسین عبدالزھره سلمان حسن المھناوي 330836 406

1 1957 نجمھ صباح جاسم حسین علوان البطاوي 30254 407

1 1962 فضیلھ علوان حمدیھ حسان قنبر الطائي 192007 408

1995 سھام عزیز مصطفى كاظم مرشد المجداوي 2 1992 سھام عزیز احمد كاظم مرشد المجداوي 415839 409

1 1957 سھیل مھدي صالح  مھدي جواد العزاوي 181280 410

1 1957 ساجدة عبد الرحمن رغد علي عبد الرسول الربیعي 216356 411

1979 نعیمھ كطان نھاد عبد الساده درباش بطبوطي 2 1974 موحھ كطان حسین علي كریز المالكي 176310 412

1 1962 سھام حسن ھناء مرتضى ابراھیم حبھ 117808 413

1980 رسمیة حمید اسماء كاظم ناصر الشراد 2 1965 حریة شاكر صادق عالي نعیثر المالكي 583192 414

1978 سعدیة محمد علي فاتن علي جاسم الربیعي 2 1980 أنتصار محمد علي منصور محمد حسن العادلي 334624 415

1 1957 یزي محمد صبیحھ عبد جاسم الزبیدي 160399 416

1 1961 صبحة علي سعاد ابراھیم حسن العبیدي 566475 417

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1957 مریم شناوة 424669 حامد جسام محمد 418

1979 حمدیھ عبود شیماء كاظم عبدهللا المالكي 2 1973 ساعھ عبدالخضر احمد غانم سعید الحمیمي 307948 419

1 1962 لمیعھ مھدي مكارم محمد عبد الكریم المؤمن 185345 420

1 1962 كاظمیھ سلمان حكمت حسن محمد الساعدي 346208 421

1979 بلقیس عبد الواحد 2 كولسن ھاشم ناجي 1970 فكري علي 207734 عباس ولي عباس 422

1980 سعاد عبدعلي زینب ابراھیم خلیل بال 2 1975 نعیمھ بزل احمد حسن خلف الالمي 442206 423

1 1962 مناھل حسون رجاء امشاني حسن السكیني 209524 424

1 1957 خیریة خضر فلیحة حسن حمادي الخفاجي 300140 425

1 1957 صبیحھ شالل بتول عبد الجبار محمد محمد 661851 426

1 1962 ملكیھ ھاشم كریمھ ناجي واحد الناجي 118628 427

1979 جمیلھ جبر كاظمیھ حسین ابتر العكیلي 2 1968 بنیھ حسن عجیل سریح ابتر العكیلي 362975 428

1 1962 غزالھ راضي زھرة غالي عطیھ الكعباوي 105806 429

1 1962 بدریة داود حمید محمد حمید الطریحي 412754 430

1 1962 ملكیھ عبدالوھاب ناھده طعمھ شذر الكعبي 507343 431

1 1957 علیھ عرموط علي حسین علي علي 615042 432

1 1957 حلیمھ احمد عامر سعود خلیل خلیل 582603 433

1 1963 زھره رشید رعد حمید مجید مجید 482498 434

1 1958 زكیة محمود اتحاد منیر امین العاني 488239 435

1 1963 رباب عبد الجبار منذر محمد علي الدجیلي 620296 436

1 1963 خانھ تبینھ نعمان حمزه محیسن الدریساوي 129548 437

1981 كریمة محسن زینة جبار حسین الكعبي 2 1973 نزھة  محسن عادل سبھان غالم الكعبي 396624 438

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1958 نجیبة حسین رسمیة جاسم فرحان الخفاجي 585533 439

1981 سلیمة خلف زینة صبري محمد الدبیسي 2 1974 فاطمة باني عالء عبد الجبار بدن التمیمي 564346 440

1 1963 سھام حسین ابتسام عزیز صالح البیرماني 431333 441

1 1957 عطیھ شمخي مراتب دنیف عبد التمیمي 334247 442

1981 سعدیھ صالح ھدیھ تركي خلف الدراجي 2 1978 كاظمیھ سعد رعد جازع زمام الدراجي 21452 443

1 1957 عذیھ عباس وحیده لطیف حمد حمد 24305 444

1981 لمیعھ خضیر ورود لطیف فارس العبیدي 2 1977 رحمھ ناجي محمد داود خضیر العباسي 68511 445

1982 نعیمة جبر اسمھان ماجد جیجان الشیخ 2 1978 فخریة عبود رافد غافل جبر العزة 61665 446

1 1958 منیره محمد عبدالباسط عبدالوھاب محمد حمو 591803 447

1 1958 سعدیة قدوري محمد صادق عبد الرزاق الدوري 370360 448

1982 منیره جبار تحسین قاسم محمد علي مندالوي 2 1983 مدیحھ جبار شیرین عادل جالل مندالوي 512160 449

1980 فاطمة مجید علي كاظم لعیبي العجولي 2 1993 فاطمة عریبي ھند محمد شرھان المصلوخي 690191 450

1 1963 فدوه ھاشم سناء عبدالحمید مجید سبتي 95298 451

1980 فوزیة بدر سمیره خلیل ابراھیم الفضلي 2 1978 سعدیھ مھدي محمد حردان شھد الفضلي 268079 452

1 1958 وضحة جاسم جمال طھ علوان الفالحي 359559 453

1981 مھدیھ جاري امل خالد فریح فریح 2 1968 فاطمھ عبدهللا خضیر عبدالھادي شاطي الموسوي 618368 454

1 1957 خزنة اسماعیل اثمار جاسم محمد الزھیري 367868 455

1 1963 فخریة حاتم انھار عجیل محمد السلطان 510518 456

1 1963 سعدیھ ھاشم سمیره شاكر عبود العامري 421254 457

1 1963 سمیرة ناصر أیمان عبد ذنون كرعاني 642062 458

1981 زغیره راشد 2 ناصر   حسین   علي الشویلي 1988 606822  بیداء   حمید علي الشویلي  سلوى راشد 459

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1958 سعدیة مجید بشرى اكرم رشید االعظمي 452496 460

1 1957 صبریھ كاظم سعدیھ سودي عباس الجنابي 298328 461

1 1958 حمده خلف ثائر حسین ھالل الفراجي 187176 462

1 1959 جمالھ داود انتضار محمود عبید الجبوري 209010 463

1985 حنینھ محسن وفاء بدر حسن نور 2 1971 زھره حیدر عبدالحكیم مطر حریز النوري 524431 464

1 1959 وزیره سھیل نوال شھاب احمد العزاوي 256760 465

1985 فاتن عبد االمیر بتول محمد صالح الجواد 2 1981 ھاجر صالح عقیل حیدر امین ال عیسى 536353 466

1 1964 ھاشمیھ عزیز سمیره نعمھ زاجي الالمي 27282 467

1 1958 بھت رسن نضال خنجر مخیط الصبیح 112104 468

1 1964 جبریھ عبد الحسین مكي علي محمد مراد 566010 469

1 1958 وضحھ جاسم فاضل علي سلمان العیثاوي 364410 470

1 1964 فضیلھ عباس عباس كامل جاسم الجشعمي 623782 471

1985 سكینھ جابر محمد حسن علي الربیعي 2 1984 امال احمد سرى صكبان علي الربیعي 229454 472

1 1964 بھیجھ رضا نضال فاضل تقي بدر 444086 473

1 1958 مائده خلف كوكب جاسم محمد المفرجي 185436 474

1 1964 زینب حسین جنان محمد رضا الصكیري 170536 475

1 1958 سمیرة شاكر سعد حسین علي البیاتي 649678 476

1 1959 جمالھ حسین كریمھ  ابراھیم محمد الدلیمي 663401 477

1 1958 عالھن سكران ایمان كریم صالح صالح 433238 478

1 1964 ثمینھ صادق انعام حسن شریف الكاظمي 169570 479

1 1959 سعدیھ علوان حذیفھ داود حسین الدلیمي 79706 480

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1983 زھره بنوان امل ھادي خلف العبوده 2 1975 سعدیھ بنوان عماد عبدالحسن عطیھ عبودي 122780 481

1 1964 نصرة حسین فتوح جاسم محمد شمري 108527 482

1985 رفیعة شمخي سعاد عواد حامي الحجیمي 2 1972 نعیثلة حنون غالي حسن كشیش الحجیمي 203029 483

1 1958 ثریھ علي یاس خضیر عبید عبید 81778 484

1983 منارة راشد علي كریم مھنى الدریعي 2 1961 حسنة عكاب منارة راشد خویر الدریعي 25937 485

1 1958 نشعھ عفن كریم عبدهللا نایف نایف 246628 486

1983 خالدة سلمان 2 نزار جاسم خماس 1979 جاسمیة خماس 545385 سھى محمد حمود 487

1 1958 فصیحھ رشید خلیل ابراھیم علوان البرزنجي 492164 488

1982 زھره حسن مثنى جبار جبرو عكیلي 2 1988 زینب عوید رنا علي حسن عكیلي 456653 489

1983 سلیمھ ھاني قصي غني خلف البیضاني 2 1990 سلیمھ ھاني عبیر غني خلف البیضاني 668626 490

1985 سعده شمران 2 محمد داخل علیان 1963 نوریة حمزة 124777 سعدة شمران كاظم 491

1988 غنیھ مناوي مھند علي فاضل فاضل 2 1987 سوسن محمد سرى عقبھ نافع نافع 66450 492

1 1965 فخریھ جبر وحیده حسین ھذال الشرشاحي 670564 493

1 1965 كاظمیة شنة محمد جاسم حسن الداخلي 683381 494

1 1959 خمیسھ محمد شھاب شباط جسام العكیدي 342602 495

1 1965 254438 سعدیھ  جمیل  ابراھیم  القیسي سكنھ  حسن 496

1 1965 فوزیھ محمود جنان جالب احمد السعیدي 349612 497

1988 فضیلھ مالك علي جبار كرار الفرطوسي 2 1960 رسمیھ ضمد فضیلھ مالك حدید الفرطوسي 119727 498

1 1959 نجود ھالل عبد الكریم حسن سلوم الغریباوي 580162 499

1 1959 حسیبة خلیل غصون یعقوب عبداللطیف العاني 366207 500

1 1959 ملیكة  محمد حسن عبد الكریم صادق جاسم الفتال 326743 501

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1959 فھیمھ عبدالحكیم فخریھ عبد زین الجنابي 636370 502

1 1960 سھیلھ ابراھیم رفاه مجید حمید ابراھیم 292270 503

1 1959 رفعھ صالح جبار فرحان شرقي الدلیمي 190114 504

1985 رباب عون علي حسین احمد الحمیري 2 1989 نزھة محمد مریم عبد الحسین جواد الحمیري 559239 505

1989 ماجدة یوسف ورود دانیال صادق السعید 2 1980 افراح عبدااللھ ھاشم محمد عبدالعباس البلداوي 199843 506

1988 نوریھ محمد علي غیالن حسن المذخوري 2 1965 زھراء مطشر نوریھ محمد دواي المذخوري 61729 507

1986 سلیمھ شاكر نورا عدنان حسن علي باش 2 1982 فخریھ كاظم 244043 حسین سلمان محمد 508

1989 كریمھ مزعل حیدر شیاع سكر النصیري 2 1960 حكمیھ بنیان كریمھ مزعل غضبان البنیھ 383848 509

1989 مي علي زھراء جعفر نوري ال السید عیسى 2 1982 بشرى جواد عدي عبدهللا حسون الموسوي 423332 510

1986 فضیلة كریم ھند جمعة سلمان سلمان 2 1980 راقیة جاسم قاسم عبد ناصر ناصر 234734 511

1 1959 صدیقھ جعفر انتصار فاضل حمید ساكني 503158 512

1 1960 فوزیھ ادھم اعتماد صالح محمدعلي الداوودي 171698 513

1986 زینھ مردان جوان حسین علي جان األركوازي 2 1969 توبة محمد شكر محمود قھرمان األركوازي 13357 514

1989 نضال علي دنیا عباس ناصر المي 2 1982 كریمھ صبیح حسین علي حطاب الرویجحاوي 61128 515

1 1959 جمیلھ عبدالحمید نضال مزھر ابراھیم جراد 414475 516

1988 منى سبتي شھد محمد وسمي الخماسي 2 1975 قادسھ عبدالساده محمد جمعھ حیال االسدي 640016 517

1 1965 بدریھ عبدالحسین شذى عبدالمھدي عبدالحمید الالري 508561 518

1 1966 فضیلھ داود انتصار مھدي جواد جواد 464582 519

1991 یسرى یونس زینھ عباس خیون الطائي 2 1995 یسرى یونس خضیر عباس خیون الطائي 525215 520

1 1960 وفیھ عبدالعزیز بتول طالب  رشاش دلھ علي 606596 521

1 1965 صبیحھ علوان قاسم محمد سعید السلیماوي 103239 522

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2565

 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
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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
1994 ھدى حسن رند حسن كاظم الخفاجي 2 1990 ھدى حسن اسامة حسن كاظم الخفاجي 579287 523

1 1966 بثینھ جعفر مسلم علي  عبد علي  فنیطل الراجحي 128308 524

1991 زینب مرتضى احمد حازم عزیز البیر 2 1993 نوراء طالب سارة عالء محمدحسین ال رمضان 117292 525

1993 عفاف علي سجى شمس كامل العلوي 2 1983 كوثر زبون علي  غالب مولى الموسوي 640420 526

1 1966 صدیقة حسین ثامر عبد االئمة عبد الرضا الطائي 12614 527

1 1966 فخریة سلمان فاتن  شرقي محمود دیني 420808 528

1 1966 صبریھ  جلوب فاطمھ كطامي فنجان الدبي 302460 529

1 1960 سعدة  كریم جواد كاظم یونس الغثوان 624099 530

1991 كردیھ عباس نرجس سالم حامد الجتان 2 1970 صغیره عطیھ علي كامل ثجیل المحمداوي 219964 531

1 1960 صبیحھ احمد خالده حمید مھدي الجبوري 525263 532

1 1966 نوریھ محمود امیره جلیل نصیف النصار 468623 533

1 1961 فوزیھ زبن كریم احمد سعید الجنابي 62215 534

1994 فاطمھ عبدالرضا محمد قاسم ھاشم الجویبراوي 2 1965 وحیده محمد فاطمھ عبدالرضا غضیب الجوابراوي 364123 535

1 1960 فاطمة رشك سمیره ثامر زغیر السوداني 114273 536

1990 فاتن فؤاد نور محمد  عبد الحسین ال عیسى 2 1984 ھاجر صالح علي حیدر امین ال عیسى 513812 537

1990 ناھده طالب سیف منیر ابراھیم المجمع 2 1964 زھره عبدالحسین ناھده طالب كاظم المحامي 586311 538

1992 سھام دوحي ھاجر اسماعیل منشد الدلفي 2 1985 ساھره مشد سامر عبدالزھره سلمان البدیري 406668 539

1 1965 جبره كاظم احمد عبد الرضا حسون حسون 588849 540

1 1960 صبریھ سھیل غفار ماجد ابراھیم ابراھیم 364132 541

1990 تماضر كاطع انور عباس فاضل الجابري 2 1973 رسمیھ سدخان تماضر كاطع محسن البلعوطي 172869 542

1 1960 لطیفة  عبد هللا رائده عبد الواحد اسعد اسعد 226989 543

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2665

 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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1960 اقبال سلمان عروبھ حمودي خضیر االلوسي 392594 544

1992 سمیرة شناوة فخریة عبدالحمید رشید ھدلھ 2 1981 بشیرة شناوة سیف مؤید عبدالجبار المتولى 350242 545

1 1966 ملیحھ مھدي نغم عبد الكاظم باقر الفیاض 503531 546

1 1960 زھره حمودي عروبھ محي محمود الحیالي 381034 547

1 1961 فاطمھ كاظم محمود عوده خزعل االسدي 681254 548

1 1961 جمیلھ سلطان لمیعھ كریم زامل الجعاري 603660 549

1 1957 ھدیھ كاظم لطیفھ عبدهللا جالب جالب 26803 550

1 1961 خولة محمود فائزة نصرت عبد الرحمن الجبوري 487499 551

1 1957 فخریة عبد علي حمید عبود الزویني 84488 552

1 1957 موزه معیبد شھاب حمد عوده معادنھ 82782 553

1 1961 ناھده حسین 512351 سلمى محمود فتاح 554

1998 سوسن خلیفھ سداد رشید كامل الشھیلي 2 1971 خیریھ جوید سوسن خلیفھ كاظم الشھیلي 660495 555

1 1961 مدیحھ علوان ابتسام محمد مبارك المبارك 508329 556

1 1967 ساره جواد سالم حدید محمد الجالبي 91597 557

1 1957 فوزیة  مایع  مالح  حالفي لزمھ كاظم 210296 558

1 1961 ریمھ  عبد الرزاق عبد الغفور عبدهللا محمد مشھداني 631907 559

1997 سحر عبدالحسین محمد جاسم محمدصالح الوسواسي 2 1966 ثریا كاظم سحر عبدالحسین صادق الخناق 485960 560

1999 ھند ناجي حسین امجد حسین التمیمي 2 1975 نھال محمد علي ھند ناجي علوان التمیمي 220274 561

1 1961 سھام عبدالجبار حیاة ھوبي حسین العاني 394379 562

1 1961 حسنھ كاظم زھره حمزه محي الوائلي 220505 563

1 1957 جمالھ خصاف فوزیھ محسن رشم البیضاني 57958 564

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2765

 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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1967 حسنة صالح فاطمة ابراھیم  حساني التمیمي 399901 565

1 1961 زكیھ حمد ابتسلم وھاب داود التكریتي 140119 566

1 1967 كلثوم محیسن سعاد كریم سلمان سلمان 191508 567

1 1967 صبیحھ محمد علي استبرق غازي عبد االمیر عبد االمیر 497479 568

1 1967 زینب محمد موزان الفكیكي كاشیة  سلمان 46609 569

1 1967 بتول أبرھیم عامر عبد عباس شاھبندر 148908 570

1 1957 كصیمیلة مثنى نجیة بدن دیوان العكیلي 256557 571

1 1957 سكینھ فلیح خالده جاسم محمد مقاصیص 100453 572

1 1967 زھره جاسم ریاض جبار ھاشم محمد 526894 573

1 1961 لطیفھ كاظم عامر علي صلیبي العجیلي 94213 574

1 1967 178851 انتظار  ناجي  سعید  الخفاجي زھره  جعفر 575

1 1961 فاطمھ سلمان نھى جدعان عبید السند 599247 576

1 1961 سھیلة  احمد نعیم فوزي جاسم محمد جاسم العبوسي 350115 577

1 1968 علیة جبر سلمان محمد سلمان ربیعة 404693 578

1 1962 فطیم نصر عامر عبید سعود سعود 437036 579

1 1961 فوزیھ صادق سناء  فاضل مبارك الكرخي 218130 580

1 1962 شكریھ محمود فضیلھ محمود خلف خلف 264625 581

1 1957 نشمیة حنف سھام كمر سلمان الجوداویة 86878 582

1 1957 زھرة علي ساعھ مولى عبد هللا المحمداوي 32467 583

1 1968 رجاء محمد نزھت فوزي سعید الخفاجي 439504 584

1 1967 فوزیھ احمد خلود علي امین الشیخلي 446491 585

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2865

 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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1962 زھره زبار نوري سلمان غنام غریري 75828 586

1 1957 لوزه عیر كاظمیھ شناوي عبد الصاحب الخضري 415171 587

1 1962 وفیة شاكر بشرى محي عبش التكریتي 566698 588

1 1962 مھدیھ خلیل خولھ علي حمادي المشھداني 391893 589

1 1968 بدریة عریبي رجاء عبد الرضا حربي الربیعي 637539 590

1 1957 بدریھ عبد علي فالحھ عبد الحمید محمد الربیعي 578210 591

1 1957 بدریھ باروني احالم راضي مدلول ساعدي 610350 592

1 1962 سھام عبد وداد خلف فالح صالح 505168 593

1 1962 فرجھ محمود ماجده ھادي حسن العبیدي 295173 594

1 1962 حسنھ ضحوي دلھ حسین عبید الزوبعي 287742 595

1 1962 زھره ابراھیم اسماء فاضل حسون الدلیمي 333369 596

1 1958 بدریھ سلمان انتصار عبد الرزاق محمد علي  محمد علي 14625 597

1 1957 كمیلھ محیبس سمیره عبد جیبر العتابي 263109 598

1 1962 مكیة خلف زامل عطیة جبر الساعدي 596145 599

1 1957 بدریھ شاطي عبدالحسین كاطع جبر المي 549108 600

1 1962 علیة صبار اكرم عزیز صایل الشمري 383790 601

1 1962 غریبة سالم عباس كریم جاعد الدلفي 448446 602

1 1968 سمر فاضل عبد االلھ غازي عبد هللا النقیب 341641 603

1 1962 نشمیھ سلمان كفایھ درویش باراني كجل 133615 604

1 1957 صبریھ رشید ایمان زكي علي الطالباني 489365 605

1 1957 زھره عبد هللا صبریھ ناھض خاوي الكعبي 600326 606

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2965

 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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1962 حسن عبید خمیسھ یاس خضیر الفداغي 248948 607

1 1969 نجیة عبد عقیل مجید كاظم السعدي 598351 608

1 1969 فخریھ رفیع ابتسام مجبل مجید الغراوي 429922 609

1 1962 خولة حسین فوزي مھى عبد الستار عبد الكریم العبیدي 317578 610

1 1957 نعیمة مزید زھیر  ھادي طاھر الیوسف 351523 611

1 1968 نوریھ حسین ھادي مزاحم ھادي عجاج 169638 612

1 1969 نسیمھ جاسم محمد عبد الحسن عوده سلیم 129149 613

1 1969 ھاشمیة جبار سناء  موحان عكوش حذاف 128544 614

1 1962 شمسھ محمود سمیره حسین شھاب عبیدي 78727 615

1 1957 زھرة علي أثمار عبدعلي حسون العامري 616684 616

1 1957 نجیھ عبدهللا سھیلھ حسین محمد الطائي 459116 617

1 1962 مفیده محمود نادیة عبدالرحمن حمدي محمد 419078 618

1 1962 كمیلة حسن صبیحة محمد مشھد الجبوري 341540 619

1 1957 نجمھ علوان علي مھدي عباس العرناووطي 636179 620

1 1958 بدریة سلمان كریمھ شرھان جباره الكعبي 5435 621

1 1957 265864 كفاح  حسن  محمد  حسیني غریبھ  ابراھیم 622

1 1957 فاطمھ حبیب سناء سالم فلیح الدباس 549132 623

1 1957 دلھ ساجت رمضان یوسف النعمھ الساعدي 266807 624

1 1969 فرجة صالح جبریة خماس عباس الدفاعي 53975 625

1 1958 ملوك ابراھیم جمال رشید جاسم زیدي 228205 626

1 1969 عنیده وھیب محمد  فوزي محمد السعدي 575114 627

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1958 بدریة جودة جسومھ شالل جبر الربیعي 564914 628

1 1970 فاطمھ عبد الجبار راقیھ عبد المحسن علي المالكي 17579 629

1 1958 زھره قاسم عبد الكریم عبد الواحد حمود بال 394226 630

1 1963 ملكیة انور انعام نصیف جاسم عجاج 448801 631

1 1958 منیره رزوقي یاسمین خضیر عباس القرغولي 439253 632

1 1963 لطیفة صالح ھناء  ھویدي  عبد الحلیم العاني 633812 633

1 1958 عطیھ علوان ثوره احمد مھدي السعدي 285077 634

1 1958 نزاھت فرج وریا محمد عزیز باوه  مراد  مراد 297852 635

1 1969 سمیرة خلیل نادیة محمد قاسم النعیمي 306562 636

1 1962 بدریھ عطوان حمادي محمد احمد الدلیمي 14624 637

1 1963 سعدیھ احمد امل كامل احمد المشھداني 645104 638

1 1970 شنونة فنیان ایمان فیاض قاسم الكناني 373484 639

1 1970 شكلھ موحي زینب عبدزید عبد الحسین الزبیدي 318638 640

1 1970 سكنھ موشي علي جبار متیعب ساعدي 655570 641

1 1963 سھوره مرشد محمد كمال رشید العاني 539834 642

1 1969 سنیة یوسف منتھى ابراھیم حسین الدھلكي 693580 643

1 1958 شاھھ عذافھ ندیمھ محیسن علي الحجامي 224144 644

1 1963 سعدیة حسن علي صبحي خضیر الحسان 259105 645

1 1958 نبعھ غانم فلیحھ حسن عباس الساعدي 164497 646

1 1958 دكة مكطوف حمدیة غافل ختالن السراج 552201 647

1 1963 فضیلة حمید إنتصار أحمد علي الخماس 664242 648

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1969 خیال  علي یاسین طھ حبیب الرماحي 268487 649

1 1963 علیھ بریج سعدیھ ناصر حسین العبیدي 624924 650

1 1958 جباریھ جاسم ابراھیم باني جالس الربیعي 604389 651

1 1962 مطیعھ معتوك صالح مھدي صالح الكبیسي 480292 652

1 1970 كلثوم اسماعیل نوریھ فرج شویش ثنولني 56319 653

1 1963 جمیلھ حسون 193772 كریمھ حمید رشید 654

1 1958 منیرة كریم منتھى جحیل محمد الحجامي 488226 655

1 1958 ملكھ صالح محمد جبوري جواد االسدي 343256 656

1 1958 دلھ عبد ابتسام  جاسم عزاوي عزاوي 176755 657

1 1963 فاطمھ عبعوب باسمھ علي جلوب الجنابي 103485 658

1 1969 صبریھ حمادي لیلى جبار عسكر عسكر 460080 659

1 1958 نعیمھ حسن رجاء عبد الحمید سعد التمیمي 189194 660

1 1963 قندیلھ حسین دجلھ محمد حسن حسن 363109 661

1 1958 وسیلة بداي حمدیة ھاشم رسن الدراجي 476976 662

1 1958 673550 صبیحة  محمد  صحن الساعدي زھرة حسن 663

1 1969 173486 ناصر   حسین  صیاح  صیاح زھره  فیحان 664

1 1970 كتبھ كریم ماجده محمد صالح البعوري 177974 665

1 1971 حسینة مطر احالم حمید شاوة شناوة 228927 666

1 1963 صبیحھ شھاب خالد مخلف حمد الدلیمي 232514 667

1 1964 زھره كاظم نوال مشھد عسل غریري 179303 668

1 1971 حلیمھ سلمان حمدیھ صبري محسن الساعدي 446147 669

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 فوزیھ داود أسماء محمد قدوري الدوري 151802 670

1 1971 بدریھ محمد باسمھ محمد كریم الكوازي 679350 671

1 1963 حسنھ دریج عباسیھ عایز ذیاب العامري 149308 672

1 1971 فضیلھ محمد منیر مھدي سلمان الربیعي 196076 673

1 1964 زھره فھد خلوده حمید طھ المشھداني 400332 674

1 1959 فاطمھ عطیھ سعدیھ خماط قصار الربیعي 29674 675

1 1971 حمیده خنزر سندس عیدان لویس الربیعي 237620 676

1 1964 فطومة خلف رضا علي حسین حسین 265026 677

1 1959 موالني حثیل علي حسین طابور المالكي 165972 678

1 1964 بھیجة صبري اقبال احمد عمران الالمي 327215 679

1 1964 صدامھ حسین جنون قاسم عباس الكعبي 631088 680

1 1971 زھره محسن منیره طالب بدن الكعبي 497586 681

1 1959 نزیھة علي 469553 عبد الكریم نافع عارف 682

1 1964 نوره ناصر رفعھ حسین عبد المساري 483824 683

1 1963 بھیجة ناصر شھزنان حسن حیاوي الزبیدي 589040 684

1 1971 طرفھ جرغ بشرى حمید جبر المیاحي 522936 685

1 1971 حمزیھ عباس حیدر محمد عبد الربیعي 547231 686

1 1964 صبحھ نجم جاسم  محمد مخلف العزاوي 396708 687

1 1971 زھرة حبیب سالم محمد جواد جواد 540874 688

1 1959 سعدیة عزیز حنان كاظم نایف العطار 374452 689

1 1972 صبریة ثویني صالح جواد خلف السویعدي 249688 690

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1970 صدیقھ زین العابدین محمد حسین كاظم ال یاسین 384185 691

1 1971 خیریة خان فاطمة موسى علي المندالوي 424939 692

1 1972 حتم یاسین حربي جاسم حاجم الكرعاني 641366 693

1 1964 كنطار سلمان ثامر حسن عیسى الجبوري 682120 694

1 1959 جاھده ھادي كریمھ قاسم علي الشمري 131198 695

1 1963 زھره علوان علي عطیھ عوده الجنابي 325784 696

1 1959 كاظمیھ الزم فاطمھ صاحب رحیم رحیم 190108 697

1 1959 صبحھ حسن ثوره داخل محمد الوائلي 562362 698

1 1959 عیشھ جعاطھ ردیفھ علوان محمد الدفاعي 328425 699

1 1971 فوزیة مطر زینب عبد االمیر عبد الرسول عبد الرسول 288100 700

1 1963 خاتون صیوان شكریھ خریبط مراد االمي 586796 701

1 1971 غنده رشم زینب عباس حمادي الدلفي 438029 702

1 1970 شكریھ عبدالحسین ندى جواد عبدالحسین 0000 307775 703

1 1959 سعدونھ ناصر نعیمھ جبار كبان الكعبي 15408 704

1 1964 ھدیھ علي فالح نایف علي نعیمي 587796 705

1 1974 نجاة حسن صالح عباس رضا الزبیدي 467016 706

1 1960 نسمھ عبدالحسن سكنة  زامل  محمد  الساعدي 38014 707

1 1965 امینة احمد عمر عبدالرزاق محمود عبدهللا الصباغ 60543 708

1 1959 شنینھ محمد بدریھ جاسب عبود الساعدي 674920 709

1 1965 امینھ خالد صباح سعید محمد  القصاب 440138 710

1 1960 بدریھ فاضل باسم جاسم محمد محمد 306184 711

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1975 قناة محمد عمار عماد حمید النجار 10557 712

1 1960 اسعیده بوھان راضي عبد النبي كریم سوداني 114098 713

1 1965 عبلة احمد نھادة عباس عبد العبیدي 25026 714

1 1965 سھامھ مھدي نوال خلیل صالح قیسي 333488 715

1 1975 فضیلھ عبد محمد مالك عبد الرحیم الغانمي 64453 716

1 1975 علیھ حواس فالح حسن فلیح البھادلي 396066 717

1 1974 سعدیھ احمد مھند ابراھیم عبدالواحد النجار 441724 718

1 1960 نشوه جدیع جمھوریھ حنون جوید المطلك 67288 719

1 1960 سعدیھ عباس ایمان عبید ناجي البوحیان 263500 720

1 1965 شیخھ علي ناصر شكر محمود الجحشي 81458 721

1 1965 كافي محمود محمد خضیر فرحان عجیاوي 207533 722

1 1974 حرب جمعھ عمار عباس بلش الربیعي 688763 723

1 1975 علیھ محمد حسین مالك مھدي المساري 413317 724

1 1972 سلمھ نجم فاروق قاسم ریحان التمیمي 393818 725

1 1973 سیدیة كاظم معن عبد الكاظم عبید الخریفي 450991 726

1 1964 خیریة جاسم 334438 ریاض عمران مكي 727

1 1964 حسنھ محمود سھیلھ احمد مبارك الجبوري 353514 728

1 1964 مدیحھ خلف عماد عبد حسن السالم 595754 729

1 1964 نصره ابراھیم محمود عناد كاطع عبید 70154 730

1 1965 نعیمھ احمد علي حسین علي الصبیحي 307157 731

1 1974 فوزیھ سھیل مازن عبد الباقي احمد السالمي 672281 732

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1964 فوزیھ توفیق فاتن سلمان محمد الونداوي 617815 733

1 1960 رضیھ جبر یسرى عبدالباقي عبدالستار الھلیجي 279975 734

1 1959 سعده حسن سلیمھ سبتي شالش العكیلي 662575 735

1 1965 شوكت امین سندس عثمان علي الجاف 658641 736

1 1960 حسنھ سلطان علي راضي محمد المحمداوي 280503 737

1 1975 لیلى عبود مھند عباس جاسم الدباس 679841 738

1 1960 رضیھ سعید نھاد حسن شغاتي المصلوخي 353569 739

1 1960 ربیعھ كشاش صباح عباس نعمھ الجوري 217952 740

1 1960 سلیمة توفیق میسون محمد مسلط الفیصلي 154227 741

1 1965 غنیة غفوري بشرى سمیر خلیفة الشبلي 123543 742

1 1974 فاطمھ عبید علي شیاع فارس المسعودي 319074 743

1 1960 زینب مشھدي شاكر براد علي موسى الطعان 17315 744

1 1964 نجاة یونس عمار عبد الغفور محمد علي الدبوني 222901 745

1 1978 رزیقھ ھادي لؤي راضي حنیش غانمي 305280 746

1 1966 فھیمھ شكر ندى عبد الغفور یاسین ال جعفر 601066 747

1 1960 وفیھ ابراھیم قصیھ یحیى كریم الجنابي 610444 748

1 1978 مسعوده كاطع سالم خلیف جابر العكیلي 35281 749

1 1976 سلیمھ حربي محمد حسان سلمان الالمي 614770 750

1 1966 ھاشمیھ زغیر صبیحھ علي كاظم سلطاني 369997 751

1 1960 فضیلھ علي بشرى عبدالمحسن داود الخطیب 572714 752

1 1960 رضاتھ ھارف فدعھ عزیز شفلح النصراوي 524370 753

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1979 شذى عبد الكریم حسن علي توفیق النقیب 306530 754

1 1977 صبریھ خلف صباح لفتھ حسن الفریداوي 285178 755

1 1960 صبریھ مالح سعاد عبدالرضا وكف الربیعي 595045 756

1 1977 فوزیھ حاوي ماھر عبدهللا عیسى السوداني 469574 757

1 1960 ثریا عبد الغني سھام عباس محمد الكاھة جي 425355 758

1 1976 نجاة عجیل حیدر قاسم خضیر البھادلي 262345 759

1 1977 أسماء فتاح نجم عبدهللا حسن العقراوي 598079 760

1 1960 صحیفھ غالي ھدیة حسین عریش المكصوصي 624273 761

1 1975 لیلى نعمھ لیث محمد علي التمیمي 605965 762

1 1978 وسام  عبودي جودي الكعبي زھرة  عبد الحمزة 463700 763

1 1965 نجیھ مھنا فاضل علوان حمزه الخابوري 322700 764

1 1961 بھیھ عبد فاضل محمد ضاحي االسدي 168788 765

1 1965 سلیمھ حمید فؤاد عباس ناصر العبیدي 581891 766

1 1966 وجیھھ یوسف انتھاء كریم نجم الدین سلمان 512709 767

1 1961 عنوه شیاع وحیده جبر ثاني القریشي 1859 768

1 1966 شفیقة ھادي طالل سلمان جواد الدلیمي 517078 769

1 1978 حمدیة نایف صفاء علي عبد الحسین وطیفي 356252 770

1 1965 فطیم عدنان نعیمھ حسن كاظم العنزي 406663 771

1 1976 رسمیة  رضا جاسم محمد عبد الحسین الكریماوي 89879 772

1 1966 بدریھ سبع ضحى شھاب احمد العیدان 219158 773

1 1978 صالحھ حنون علي حسین علي كعب 544691 774

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1976 سھام حسن احسان عبد الجبار فلحي حسین 64217 775

1 1977 شكریة صالحان كامران رحمان غیدان السورمیري 117279 776

1 1976 مائدة  راضي زینة عبدالھادي  سلمان العجیلي 392670 777

1 1965 جھاده جھاد میسون محمود كیطان الزیدي 335156 778

1 1966 یازي علي سعدیھ عبدهللا علي معامیر 226037 779

1 1960 خیریھ مھدي سعاد جسام محمد الفضلي 550160 780

1 1966 حظیھ عیدان علي جاسم محمد عبدي 66365 781

1 1961 لطیفھ رھیف كاظم عسكر نعیثر الدراجي 191 782

1 1966 حمدیة فاضل سند عبدالجبار محمد كریدي 217244 783

1 1978 بسعاد كاظم علي سامي جبار الدباغ 519626 784

1 1978 سھیلھ كاظم حسنین عامر عبد الجزائري 242923 785

1 1967 زكیھ صدعان حاتم كامل حمید السویداوي 406413 786

1 1981 علیھ نجم سمیر طعمھ فارس المسعودي 348546 787

1 1980 سلوى حسین ایام عبد االمیر سعید سعید 275715 788

1 1961 خدیجھ ھمالن 328105 حمدیھ حمزه نادر 789

1 1982 حسنھ حسن ھاني راضي ھاني الفتلي 61615 790

1 1980 بشرى عبد الصاحب عباس فاضل محمد الدراج 107619 791

1 1961 طشارة مشیعل سلیمة ھامل ثابت نویصري 492319 792

1 1961 نصره عبد النبي 492372 فوزیھ عبد شدھان 793

1 1966 كظیمة ناصر ولید مصطاف حسین حسین 652152 794

1 1979 دجلھ  ماضي حیدر داود سلمان رضوي حسیني 327343 795

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1967 فلیحة حسین محمد جار هللا حسن المجمعي 334720 796

1 1980 كمیلة غالي نادر ناصر كاطع الغریباوي 51772 797

1 1961 جمیلھ عبد هللا خالده علي موسى بني الم 411714 798

1 1961 فخریة ھادي نوال  ذیاب احمد الجبوري 307606 799

1 1961 غنیة ھوبي نضال فلیح رحمن الشحماني 220513 800

1 1966 سلمى یحیى نعم بھجت احمد ادیب احمد ادیب 638349 801

1 1967 شكریھ حسین 194999 لیلى كاظم صكبان 802

1 1967 عوفھ عوده محمد مرھون حمادي العبیدي 654830 803

1 1979 صبریھ حمید تحسین ھویش حسن الكعبي 539259 804

1 1961 كریمة علي سمیرة عبدالحسین ابراھیم التمیمي 248901 805

1 1980 كفایھ حسین 668769 محمد جاسم محمد 806

1 1982 نزھت عباس عباس موفق صادق القزاز 221679 807

1 1961 جمیلھ كریم نادیھ ابراھیم زیدان الغزاري 433506 808

1 1982 سھام حسب احمد ھاشم رسن الخزعلي 566541 809

1 1983 سمیرة عبد عباس حیدر محمد مفید  حمید الحلفي 24653 810

1 1966 نعیمھ ناوي یحي عطوان محمد الشمري 582701 811

1 1961 فضیلھ علي خالده عبد االمیر محمد الصكیري 306594 812

1 1981 ھناء عبد المھدي حال شاھد یوسف الجبوري 129417 813

1 1983 لیلى ابراھیم حیدر عبداالمیر عبد عبد 501710 814

1 1967 عطیھ جاسم محمد حمدان حسون العجیلي 227888 815

1 1983 ماجده خلیف مصطفى طالب عبدهللا الجابري 687331 816

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1967 عدویة عبدالستار سومر سلمان جارهللا االنصاري 470557 817

1 1961 صدامھ شفي رسلیھ جعفر حمود السوداني 564397 818

1 1966 جمیلھ عباس شھاب احمد حمد الجنابي 81674 819

1 1967 خدیجة عبد اللة قیسیة فھد عوید كرطاني 214905 820

1 1967 شكریھ محمود بان  فاروق محمد العاني 538617 821

1 1967 حسنھ سلمان محمد حسین جراد جراد 277389 822

1 1961 بدریھ جاسم حریھ یاسین جاسم السوداني 359015 823

1 1961 طرفھ حسن حكیمھ شھد جازع السعیدي 366015 824

1 1967 ثالثھ خمیس حمده صبح سمرمد سمرمد 546552 825

1 1986 ناھدة مھدي حسین حمید رشید االنباري 47922 826

1 1986 ساجدة ھاشم مھدي شاكر عبدالصاحب غدیَر 136521 827

1 1962 دجمھ زامل عوید كریم عباس المسعودي 204480 828

1 1968 عانھ شكور امیره حسین برجد البیاتي 653624 829

1 1962 كاظمیھ راضي سھام جبار جیاد السوداني 116159 830

1 1968 حیاة قدوري ربیع رستم حسین االمدي 627131 831

1 1961 سكنھ فرج مدیحھ كاظم حسین السراي 658001 832

1 1968 فوزیة نصیف بتول علي محمد الحسني 20226 833

1 1967 خضرة مسرھد ثائر راشد محمد الشمري 270640 834

1 1988 ماجده عباس محمد عامر عبد هللا الحسیني 603947 835

1 1988 خولھ عبد الحسین زید ضیاء صادق الخفاجي 553060 836

1 1968 صبیحھ حبیب ھیفاء نوري كاظم الشمري 79996 837

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1968 لیلى حمد رباح عبد الرزاق ازغیر المسودني 343821 838

1 1962 فھیمھ عبد صبیحھ خضیر وداعھ الدبیاني 139306 839

1 1988 بتول عبد الحسن تیسیر علي عاید الثویني 369013 840

1 1968 فطیم صالح سعدیھ خلف صالح العبیدي 640052 841

1 1962 فاطمة موسى حیاة شائع قاسم الموسوي 131314 842

1 1968 سعدیھ عبد ناظر طارق جیاد القیسي 72583 843

1 1967 لیلى وھیب فاضل حافظ فاضل القیسي 2736 844

1 1962 سكنھ كاظم مصطفى علي شالل الدراجي 99120 845

1 1962 خمشھ ثجیل محسن حانھ جبر العكیلي 320255 846

1 1962 زھرة محمید كریم مانع راشد البیضاني 132800 847

1 1985 رقیة تمیر محمد عبد الصمد جابر الراوي 346087 848

1 1961 ثمینة رشید اكرام عبدالحسین عبداالمیر الطائي 672953 849

1 1968 حمزیة حسین طھ عجاج محمد دنینھ 608551 850

1 1967 منى محمد محمد خاجي عبد النبي حدیثي 43518 851

1 1968 بدریھ شیر علي ایمان نعمھ عیسى عیسى 384704 852

1 1962 غریبھ عبد األمیر قطر الندى فؤاد حسن الخزرجي 230235 853

1 1968 صبریھ دواح سعد حسین فرج العیثاوي 523243 854

1 1961 نھودة مظلوم نداء ابراھیم خماس العزاوي 650728 855

1 1988 مدیحة احمد ایھاب قیس علي الدلوي 247183 856

1 1988 اشواق طالب منتظر راجح فرحان الزبیدي 268941 857

1 1989 زھرة عبد الرزاق 120155 لیث بھاء حسین 858

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1986 خیریھ رواك علي عیسى عطیھ عطیھ 87141 859

1 1962 شریفھ رشید منئ محمود سلمان الزبیدي 353988 860

1 1961 بدریھ خلف احالم عبد علي ھاشم المحمداوي 654548 861

1 1987 فضیلھ عبد علي حسن محمد حسن البناء 213140 862

1 1985 صبیحھ ھاشم علي سالم عبدالحسن الربیعاوي 410926 863

1 1962 نعیمھ  غانم 258373 سالمھ حمید راھي 864

1 1962 سعیده عكلھ نضال لطیف عطیوي الفھداوي 215628 865

1 1969 شتات محمد كمال احمد حسن الصجري 501798 866

1 1962 سعاد  عیسى  اسماعیل الالمي ملكیھ ماھود 393899 867

1 1998 یسرى فرحان كرار محمد عبد الحسن المساري 76539 868

1 1990 زینب  شاكر سیف  علي  حسین آل فضل هللا 264841 869

1 1969 حمدیة سالم أقبال علي محمود العزاوي 407095 870

1 1997 ذكرى طھ 638272 حسن علي حسین 871

1 1962 باسمھ عبد الھادي نمیر سلمان عبد الغني قمبرآ اغا 679681 872

1 1962 فوزیھ صادق دلیلھ عقیل عباس المھداوي 374637 873

1 1997 مھا مجید نبأ ضیاء ابراھیم ابراھیم 29136 874

1 1991 نعیمة حمید محمد قاسم محمد البھادلي 483105 875

1 1969 عیده مخیلف امل جمیل فرج العیساوي 483966 876

1 1962 شكریة مردان عباس حسین شمخي الجعاري 373434 877

1 1969 رسمیة احمد أسراء كریم أحمد العزاوي 275909 878

1 1996 ضحى كاظم سیف عامر حمودي حمودي 230407 879

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1962 امیره یوسف اسمھان خزعل حسن السوداني 484000 880

1 1962 حلیمھ محمد تقي عفاف حسن ھادي الساعاتي 623080 881

1 1970 تایھھ علیوي ثامر ھادي شلب الكوام 672602 882

1 1993 رسمیة محمد زھراء  حامد یازع الالمي 134655 883

1 1969 ساھره یوسف مصطفى ابراھیم احمد الكروي 670218 884

1 1962 كاملھ علیوي حلیمھ حمدان ملكھ 443406 885

1 1962 وحیده عبد الحسن فوزي وھیب حشیب الضمید 560321 886

1 1969 فوزیة علي خالد سعد احمد العبیدي 334886 887

1 1969 فاطمة احمد نداء عزام محمد المنصوري 532424 888

1 1995 فاتن خضیر حسن محمد حسین صالح المھیدي 623384 889

1 1970 كمیلة ابراھیم خالد ابراھیم عبد عبد 25817 890

1 1969 صبیحھ محمد صادق عبدهللا عباس الزوبعي 165275 891

1 1991 علي مازن طالب العنبكي فردوس عبد االمیر 575497 892

1 1969 رسمیھ عبداالمیر علي  صالح مھدي جیاد 92514 893

1 1992 سلیمھ حسین احمد جاسم  ھاشم كصاد 678538 894

1 1969 نعیمة حسین خضر عبد هللا عواد المعیني 379295 895

1 1969 جلیلیھ سلمان عائده محمود علي غریباوي 8513 896

1 1995 وداد ھادي مھدي محمد مھدي الخاصكي 185546 897

1 1993 افراح خلیل امیر علي عباس المعمار 482338 898

1 1962 فوزیة   حسن مثال  حمید   نمر الزیدي 474704 899

1 1991 سنان جودة أمین سلطان عبود السعدي 396987 900

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1968 ماجدة شكر جمال ابراھیم محمود العاني 474279 901

1 1962 رسمیھ حسن مدیحھ مظھر كاظم الجنابي 369770 902

1 1992 نوریة مشط علي صباح عون الجیزاني 628239 903

1 1962 صدیقة اسماعیل امال عباس مھدي المسعودي 486711 904

1 1994 بدریة مجید حسن جعفر حسن الحفاجي 142138 905

1 1971 حمدیھ احمد لمیاء حمید علي العكیدي 416596 906

1 1971 نھاد عبدالعزیز ھدیل عامر مھدي القیسي 649638 907

1 1963 صبیحھ خادم سھیل عباس ارخیل الحسناوي 410480 908

1 1963 فتحیة مجید سلوى صادق علي حمیري 482124 909

1 1963 طبیعھ جلوب كریمھ احمد عبد عتبي 266927 910

1 1971 عجبة عبد جھاد  احمد ورور ورور 149388 911

1 1963 وبریھ باشط نوال كاطع مادي ال سلیم 262222 912

1 1963 حمدیھ غزال نضال خلف كاطع الشمري 347786 913

1 1963 نعیمھ محمود فطیم جاسم محمد الشمري 456743 914

1 1963 صدیقة  مصطفى حسین غانم حسین االسدي 267618 915

1 1971 خمیسة عباس ندى جواد كاظم المشھداني 688512 916

1 1963 زھرة بدن مھتلف ماجد 
 حسن علي

مثنى ماجد حسن البیضاني 443445 917

1 1963 دلھ ھادي محمود داود محمد الدلفي 599963 918

1 1963 عدیلھ خلف ناھدة جبار لفتھ الالمي 361193 919

1 1970 مشتھایھ كناش علي عبیس طالب الحمداني 196032 920

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1972 وضحھ محمد خیریھ عبدهللا منصور العیثاوي 613796 921

1 1970 ظھیرة عبد الجبار سالم محي حمدان التكریتي 608506 922

1 1963 طاكھ رسن صالحھ حسن مایع الحریشاوي 174527 923

1 1970 318487 سناء  محمد  ھادي  البوذبحك الفیھ  عبد الزھرة 924

1 1963 نوال الزم جعفر بشار حسین التمیمي 245265 925

1 1971 ماھیھ عبد خولھ علي نصار نصار 59955 926

1 1971 اسماء  خالد سلمان الجبوري انتصار  عبد المجید 220096 927

1 1971 زینب محمد سھیلھ محمود ابراھیم البدراني 291031 928

1 1970 زینب عبود احمد عیسى مظلوم الدلیمي 395343 929

1 1972 صبیحة محمد محمد سلمان زبار المعیني 143949 930

1 1963 رضیھ عباس كاظمیھ حسین جبر التمیمي 383635 931

1 1963 حمدیة حسین احالم حسین محمد التمیمي 368621 932

1 1963 كرجیھ حبیب موحان عبدهللا خضیر العامري 207958 933

1 1971 عنود شعبان مرتضى  سعدون فوزي الموسوي 336028 934

1 1970 خاور حسن ایاد سوزي مراد الخزعلي 341991 935

1 1971 فوزیة محمود لمیس عبید مجباس الجبوري 483664 936

1 1970 نزھت داود اسراء طالب وھاب وھاب 430410 937

1 1971 ناصریھ منھل احمد عسل كنھور المشرف 488806 938

1 1971 امنھ احمد محمد احمد یوسف الشمري 627990 939

1 1963 زھرة  عطیة سالم  عرنوص كشیش العكیلي 632619 940

1 1971 علیھ نجم اسامھ  عباس حسین حسین 22290 941

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1970 فوزیھ ابراھیم منى خزعل علي ال فتلھ 337924 942

1 1971 خیریھ علي عالوي عواد فیاض العزاوي 170326 943

1 1963 لطیفة ھادي طھ عبد الحسین كاظم الوائلي 257910 944

1 1970 مراتب علوان امان عازي عبد الدلیمي 204051 945

1 1974 ھیفاء  خلیل ایثار طارق خلیل العبیدي 393813 946

1 1972 لیلى كاظم محمد سعید عبد زیدي 437307 947

1 1964 نوریة حسن خضیر عباس حسن البیضاني 50880 948

1 1972 ردافھ علي حسن عناد نھار نھار 226382 949

1 1974 كمیلھ جراد كریم نعمھ عبد العریضي 410437 950

1 1964 حكیمھ ابراھیم باسم  عباس مھدي الحسناوي 565674 951

1 1972 كمیلھ جاسم اوراس خالد نافع القیسي 565664 952

1 1964 سدوه یعقوب محمد یاسر یاسین البعاج 138003 953

1 1972 فضیلھ حیدر منى عبد الستار سلیم البغدادي 554001 954

1 1964 نوریھ حسون حمدي محل محمد الربیعي 440631 955

1 1964 نوریھ مبارك مھا صبار عبدالرحمن عبدالرحمن 534225 956

1 1972 حربیھ جاسم االء حسین علوان الجبوري 81541 957

1 1964 سلیمھ سعید عواطف عباس جاسم الكیمي 28593 958

1 1972 حمدیة عودة شعبان كریم جاسم الجبوري 140456 959

1 1974 وفاء عبد الوھاب احمد یاسین حمد الذھیبھ 526988 960

1 1964 بسنھ محسن فاطمھ زبون سلمان الساعدي 295413 961

1 1974 نجمھ حسین علي ناصر حسین الصعب 151472 962

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1974 شیخھ  ابراھیم حسن  أحمد حمزه علي 167535 963

1 1972 مسیرة عباس نجم ندى زویع الزیدي 31379 964

1 1964 ھدیھ سویلم علي عبد  حمید دلبوحي 62949 965

1 1974 لمیعھ علي محمود علي فزع المشھداني 187655 966

1 1973 روة حسن مشتاق سماعیل جاسم العزاوي 199554 967

1 1964 سعیدة علي شاكر مھدي عبد الحسن الخلیاني 429388 968

1 1972 سلمى كلیب جمال علي جاسم المحمدي 73317 969

1 1964 ھدیھ صبر كریمھ اسماعیل دویح الزبیدي 218272 970

1 1964 صدامھ جمعھ ابتسام عبد الكاظم ھلیل العتابي 128003 971

1 1964 خزعلیھ مھدي ھیفاء  كوثر عبد اللطیف الطائي 523485 972

1 1972 نعیمھ احمد احمد طھ حمادي المشھداني 20104 973

1 1964 وجیھھ عمران ایاد حسین علي المندالوي 222913 974

1 1964 غنده عطیش جمعھ عبدهللا مبرم العلي 213274 975

1 1964 زھیره زوره اضواء عبدالواحد جاسم السوداني 419881 976

1 1974 مسیره خلف ھدیھ خلف احمد العامري 518555 977

1 1972 امل عبداللطیف ماھر محمود حسن الدلیمي 631931 978

1 1975 زویدة غالي محمد علي حسین العتابي 596081 979

1 1964 حریھ العیبي وحیده فرحان كعید العلیاوي 390008 980

1 1973 لیلى رشید غسان بدر صالح القیسي 652162 981

1 1974 نجیة مھدي محمد فاضل عبود الدلیمي 179133 982

1 1972 باسمة علوان مھا مجید محمد امین العزاوي 279988 983

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1973 فوزیھ طركي عبدالرزاق عبدالحمید خشمان الدلیمي 634115 984

1 1964 مریم محمد فائزة احمد ھادي الحرچان 276478 985

1 1965 علیھ حمدان نضال جاسم محمد الفرطوسي 565246 986

1 1965 ویریھ سلطان كریم سالم بشر الفرطوسي 247204 987

1 1977 منیرة علي ھالل مصطفى حسین الحمداني 654161 988

1 1978 سالمیة  خلف محمد جاسم محمد الكرطاني 118185 989

1 1965 قندیلھ عسل لیلى ذروان علوان العكیلي 110737 990

1 1965 ساجده عریبي سلمى یاسر عبد علي الشمري 84231 991

1 1978 عبده محمد كامل شالل مطلب الزوبعي 449358 992

1 1965 حسنھ جریو وصال ابرھیم حسن 505043 993

1 1979 خولة  یاسین مصعب عاید كصب الجنابي 493883 994

1 1965 خالدیھ ھاشم ماجد حمادي كاظم الحسني 44146 995

1 1965 زكیھ مكطوف 145349 كردیھ عباس خریجھ 996

1 1965 صبیحھ علي امیر عبود مفتن مفتن 369938 997

1 1976 شكریھ عوده صفاءالدین عبدالكاظم خضیر الھنداوي 587260 998

1 1975 حسنھ جسام محسسن عبد حمود الحیاني 577348 999

1 1964 ھیلھ محسن ھدیة عباس مناتي الحمراني 637034 1000

1 1978 شنونھ رزیح وسام مشتت الزم الرستیماوي 647417 1001

1 1976 رجاء محمد رؤف سلوان سلیم عباس الصادق 445419 1002

1 1976 ذاتة جالب احمد كاطع خلیل المالكي 37511 1003

1 1965 نعیمھ علي علي مرتضى داود العباسي 153030 1004

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1965 ھاشمیھ حسین زینب محیسن حزام العطواني 409453 1005

1 1965 صاكة فرج كلثوم صمود سعد الدراجي 65134 1006

1 1964 مكیة كطیف اقبال جخیور عذیر المالكي 654210 1007

1 1979 سعاد حكمت بسام محمد عبدالجبار عكید 297431 1008

1 1977 فلیحھ باقر عالء مھدي محمد الدلیمي 320609 1009

1 1976 سعدیھ مجید فائز ھاتف عبد النجادي 118384 1010

1 1977 نجود حنتوش عبدهللا خلیفھ خلیف خلیف 442900 1011

1 1979 جمیلھ مخلف باسم نعیم عجالن الشیحاوي 564545 1012

1 1965 شریفة عبد مظلومة محمود علي الردیني 9154 1013

1 1975 ملوكي علي صفاء عبد الكریم فرحان السقاء 490928 1014

1 1976 نجمھ كربول مھند طھ علي علي 558605 1015

1 1965 نیھ عنون ولید سلمان عبد هللا الدھان 331137 1016

1 1977 خالده جسام احمد شھاب احمد السامرائي 416347 1017

1 1965 فطیم علي عیسى فارس ابراھیم ابراھیم 62770 1018

1 1965 سلیمھ لطیف مائده فخري جمعھ الھیب 414714 1019

1 1965 رجیة راضي حلیمة عاشور عبید المطیري 8112 1020

1 1976 مھدیھ صالح حسن عبدهللا جاسم الفالحي 470858 1021

1 1965 خشاره عطیھ 535197 ابتسام سلمان حمیدان 1022

1 1965 كاظمیة قاسم انتصار  عباس عزیز القریشي 554280 1023

1 1965 لطیفھ حافظ حسین عذاب صیھود فراطسھ 418741 1024

1 1975 علیة علي عامر احمد ذھب المجمعي 610100 1025

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1966 زھیھ ثجیل حمدیھ شنان عربي الفاضلي 257654 1026

1 1985 نھلھ احمد مضر ایاد شوقي الغرابي 578595 1027

1 1966 كابشیھ فرج فضیلھ نجم عذیب عذیب 4246 1028

1 1966 غركھ سلمان محمد عبد  وناس النجادي 349 1029

1 1966 نعیمة حسین نھلھ نجم عبد عبد 524849 1030

1 1965 صدامھ عبود ھادي عطیھ كریم الفرطوسي 595109 1031

1 1983 سعدیة اسود مسار قحطان عبد هللا الكرطاني 510424 1032

1 1985 ازھار حسن عمر عبدالكریم محمد السویداوي 367037 1033

1 1984 حلیمھ خضیر حازم محمود عبدهللا القره غولي 21986 1034

1 1984 نجاح فریح سیف سمیر فرحان الكبیسي 159318 1035

1 1966 ملیحھ ھادي فوزیة عبد الرضا محمد شالكھ 27782 1036

1 1983 ھناء محمد سلیم مثنى فؤاد محمد عادل العبیدي 439579 1037

1 1985 بشرى مصطفى عمر محمد احمد االحمد 622930 1038

1 1966 زاجیھ شنین قاسمیھ محمد حیدر الیاسین 450716 1039

1 1966 علویھ عطیھ طالب جبار مزید الربیعاوي 30154 1040

1 1966 خمیدة حسان نعیمة قاسم یاسین الساعدي 495512 1041

1 1983 فخریھ عبد محمد صباح محسن معموري 30794 1042

1 1965 سمیره  ھامل مفتن جعباوي ھلیلھ حنون 626711 1043

1 1966 وبریھ ناھي ماجد حامد حسن خضیر 278626 1044

1 1984 نوریھ شاكر محمد جاسم محمد الزبیدي 117946 1045

1 1966 طلبھ رمضان لمعان نوري علي الخفاجي 63483 1046

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1982 وداد حمودي سیف عماد یاسین الوران 436937 1047

1 1984 سعدیھ دلف عمر خالد احمد الدلیمي 684466 1048

1 1983 امیرة خضیر ایاد طارق عاشور الحیالي 214100 1049

1 1966 شكریھ فرحان 256460 باسمھ عبدالعباس صدام 1050

1 1966 فضیلھ عكلھ عدي محمد ذرب السوداني 484830 1051

1 1966 میت عبد سعاد زغیر دلبوح سراي 211163 1052

1 1981 فاطمة قاسم عقیل مكصد عبد هللا الساعدي 137207 1053

1 1965 بدریھ محمد امیره ناھي عنبر الزیرجاوي 573808 1054

1 1966 امل محمد ضیاء صباح علي خلف 406813 1055

1 1984 ھیام اسماعیل احمد عادل عبد القادر القیسي 335715 1056

1 1966 امینھ غیدان 162583 سوسن صفر محمد 1057

1 1982 باختھ فرحان مازن كاظم ونان الغریري 171161 1058

1 1980 مھدیة محمد 598787 زینة علي صباح الجبوري 1059

1 1966 دره جونھ جلیل برھان علي الموسوي 59509 1060

1 1984 طلیعھ محمود ابراھیم حسین علي كرغولي 316109 1061

1 1983 سبیة خضیر عادل عبید زیدان النوفلي 492253 1062

1 1981 شكھ محمود سعید علي  محمد الجوارني 633216 1063

1 1980 سامیھ عبدالقادر اثیر  ضیاء یوسف نداوي 335228 1064

1 1966 حمدیھ راضي زھره قاسم عباس المالكي 476888 1065

1 1985 ساھره عبد الجبار سرى رؤوف محمود الجبوري 551171 1066

1 1967 كلستان عبد جمیل مھدي محمد القره لوسي 40583 1067

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1987 بھیجھ عباس نعیم ابراھیم احمد احمد 686014 1068

1 1966 حلیمھ شامخ عادل وھب عبدي العطواني 643321 1069

1 1967 جسومھ محمد ایمان رحیم جبار السوداني 530596 1070

1 1988 امینھ محمود احمد حسام الدین جمعھ السامرائي 334132 1071

1 1967 شكریة راجي سعد عدنان خزعل سعید 85628 1072

1 1989 باسمھ محمد احمد كمال محمد الجبوري 634552 1073

1 1986 شھباء حسن یاسین طھ عبد الباقي العاني 311980 1074

1 1967 سنیھ محمود ھناء حمدي احمد نفاشي 297667 1075

1 1967 غنده رسن كریم كامل حسین خزرج 438292 1076

1 1967 كاظمھ حسب عروبھ كاظم كطان الصبحي 128004 1077

1 1967 عزت عبد الرسول سلوى جعفر جواد الموسوي 526637 1078

1 1967 بطھ والي احالم عباس غتر العطواني 413921 1079

1 1967 ماجدة باقر نادیة حسین محمد كمونة 530117 1080

1 1986 جنان جبوري حسین علي طالب الحبوبي 589065 1081

1 1989 فضیلھ جاسم محمد عباس خیرهللا مالكي 644548 1082

1 1967 موھة عبد النبي الھام مطشر المي الدراجي 303226 1083

1 1966 رجوه عوده 584982 خلفھ خابط جاید 1084

1 1967 246543 محمد ریسان جبار  الربیعاوي سعدیھ  محسن 1085

1 1967 ھیلھ عبد الحسن عبد الرضا خسن ساھي الشویلي 1920 1086

1 1992 حیاه محمد حسین علي حسن الجبوري 310874 1087

1 1966 شكریھ علوان حیدر عبداللطیف محسن راشد 588715 1088

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1992 نھلھ احمد حیدر ایاد شوقي الغرابي 409974 1089

1 1967 سلمى عبد الرزاق مھا صادق محمد جواد الدالل 417526 1090

1 1986 حمدیھ سعید محمد محمود جاسم الجنابي 207898 1091

1 1989 نبأ اسماعیل تبارك علي فخري الزبیدي 113648 1092

1 1967 جمیلة لعیبي رابعة شرھان غانم الساعدي 327005 1093

1 1967 سعدیھ وھیب رجاء عبد الجبار محمد السعدي 509812 1094

1 1985 انتصار عطا مالذ صالح فرج فرج 424903 1095

1 1967 بطاقھ عبد الحسن بحر حسین حافظ الھلباوي 490959 1096

1 1967 فوزیة كاظم محمد عبدالكریم جاسم الدراجي 304016 1097

1 1988 جنان حمید مصطفى جمال سلمان آل عثمان 223444 1098

1 1967 ھضیمھ ھندي رحیم عبدهللا محمد البركاوي 439150 1099

1 1966 ملكیھ حسین سناء علیوي ناھي الداودي 688659 1100

1 1987 لیلى ابراھیم خالد ابراھیم علي الزوبعي 369154 1101

1 1989 االء متعب یاسر راتب ممدوح ممدوح 335009 1102

1 1967 صدمھ كاظم سعدیھ حطاب جبر الحلفي 202442 1103

1 1989 حلیمھ محمد 226754 علي مخلف علي 1104

1 1967 بدریھ خریبط محمد الزم جارهللا السراي 157160 1105

1 1994 ابتسام صالح ابراھیم صباح طھ السامرائي 677679 1106

1 1969 فتحیھ محمود انتصار خضیر شریف التمیمي 199714 1107

1 1969 حمدیة  سالم عمران جیاد منشد الحمیدي 103479 1108

1 1967 بنیھ عبره فضیلھ حلو جثیر الكناني 635955 1109

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1993 553065 احمد  عزیز عبدهللا  الجبوري انتصار  صالح 1110

1 1969 رسمیھ ستار رائد حامد سلیمان المندالوي 337736 1111

1 1968 نعیمة كاظم وسام حسن كتاب كتاب 228296 1112

1 1968 امینھ حمادي منال علي عطا الشمري 217913 1113

1 1967 فطومھ جمیل عدولھ حسن علي علي 669026 1114

1 1994 بیداء نافع محمد ناظر مزاحم الراوي 434270 1115

1 1999 صفیھ ھراط صالح حسن سریبیت الجنابي 171515 1116

1 1967 صبیحھ نجم كلثوم رزوقي مھدي العجیلي 574772 1117

1 1968 نویره سعدون 110690 ھناء صابر خلف 1118

1 1968 حبیبھ ھلیل حسین نعمان سلمان الكرغولي 411130 1119

1 1968 كاظمیھ العیبي ستار جبار رجي الحمیداوي 566170 1120

1 1967 مدینھ عبد رجاء علي ناجي الربیعي 626246 1121

1 1996 جزائر محمود ابراھیم اسماعیل ابراھیم خمیس 607925 1122

1974 حنان زاید محمد عبدالعلیم عبود عبود 2 1974 جلیلھ عبدالكریم حنان زیدان داود داود 595068 1123

1 1999 سمر محمد سجاد كمال خضیر خضیر 109319 1124

1 1969 فطیم عذیب نعومھ عبدالنبي یوسف بني الم 70349 1125

1 1969 نجیمھ منصور مؤید خلیفة عواد لتمیمي 67336 1126

1 1968 مریم شوكت بشرى حیدر ابراھیم الربیعي 536419 1127

1 1968 حسنھ ساجت سناء رشید مجید مجید 379004 1128

1 1967 سمیرة سالم علیاء داود سلمان العطار 614559 1129

1 1968 فندیھ علوان فاطمة سلمان محمد محمد 576923 1130

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1996 ساھرة علوان احمد حسین عبدعلي الخزعلي 678946 1131

1 1969 مطره  عبد النبي 340099 عدنان  فرحان  شتال الكناني 1132

1 1994 ایمان عبدهللا اوس عبدهللا یاسین المشھداني 621911 1133

1 1968 سعدیھ عباس وفاء یاسین اسماعیل اسماعیل 452714 1134

1 1968 بدریة رسن سھام عبدالحسن فرج العامري 620901 1135

1 1968 خدیجھ عبد الواحد علي غالب عبود النعماني 495122 1136

1 1967 ھیلھ حمید ازھار جبر ھاشم ھاشم 583998 1137

1 1967 صحیبة  بداحي باسمة  خضر عباس السعدي 606695 1138

1 1968 علیھ جاسم بشیره مطر كاظم دراجي 474006 1139

1 1968 لھمود حسین سلیمھ عیالن كاظم العمیري 207133 1140

1971 سلوى علي اكرم ثامر عاید الھیبي 1971 نعیمھ یحیى نادیھ حازم ذنون العون 3 1971 سلوى علي ابتسام ثامر عاید الھیبي 460607 1141

1 1994 رجاء سلیم عالء سعد عبدهللا الدلیمي 322597 1142

1 1971 459398 ھناء فارس محارب ال ازیرج سحن  علیوي 1143

1 1971 فخریھ مھدي میساء طالب حبیب الجادري 464456 1144

1 1971 رحیمھ ھاشم علي ساھي دویش دویش 349666 1145

1 1971 فخریة عجرم عادل بالسم مھاوي المذخوري 118231 1146

1 1969 صفیھ زایر غانم عبدالساده خلیف النصار 687044 1147

1 1970 صبیحھ وحید 409655 ثریا جاسم طاھر 1148

1 1971 عنیده جاسم نجم عبدهللا داخل السراجي 387489 1149

1 1971 فخریھ قاسم طالب حسن ھوبي الزبید 163195 1150

1 1971 ظلمھ خضر فضیلھ رشید امویع العكیلي 409923 1151

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1970 لمیعھ كوكز حسن ھادي فرحان الربیعي 64134 1152

1 1971 رجاء داود خنساء عبد القادر عبد الرزاق العجیلي 355279 1153

1 1969 سعدیھ یوسف زاید  الجمالھ لیلى محمد 622576 1154

1 1969 سعدیھ ظاھر مجید عبدالرسول عبد الضایفي 475156 1155

1 1969 صبیحھ عباس ھیام عبد الحسن طالب الشجیري 453524 1156

1 1969 كاظمیھ حمادي صالح عریبي سلمان الشویلي 635723 1157

1 1969 مجیده جوده عبد هللا طاھر ھاشم الموسوي 605119 1158

1 1971 موھة زغیر باسم بدر طعمة الموزاني 123811 1159

1 1970 نجیھ جار فرید ھاشم موزان الجادري 658272 1160

1 1970 جسومھ داود حیاة رھیف رحمھ الساعدي 372060 1161

1 1970 جمالھ عطیھ سكنھ حافظ عبد الكناني 165083 1162

1 1971 فوزیھ حسن اوسام عبدهللا عبدالكریم عتبھ 112288 1163

1 1970 فطیم علي نضال فرید خلف الھاشمي 366752 1164

1 1971 فرحھ ساجت بدیعھ شریف حسین الساعدي 265324 1165

1 1971 سنیة جواد 582387 زاھده حسن علي الجبوري الكریعي 1166

1 1970 سجودة غالي محمد زكي مفتول العماري 174413 1167

1 1971 سعاد كاظم ستار جبار جاسم الجیزاني 329776 1168

1 1970 نبھار حسین وھاب احمد علوان العامري 399736 1169

1 1970 فضیلھ كریم شذى عبدالحسین جبر جبر 370169 1170

1 1970 مزنھ دنین ھناء حسن كنھیر مكاصیص 41875 1171

1 1971 اجمالھ مغتاض محمد محسن عیدان المصلوخي 507779 1172

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1971 حریة  مري طھ عبدالحسین موسى المي 183590 1173

1 1969 مشتل ریس جنان عكال مجھ الجوراني 561541 1174

1 1970 مكیھ بدر بشرى لعیبي جعفر الدراجي 205790 1175

1 1969 زھرة اموري قاسم جبار كاظم السادة الشالمطة 423134 1176

1 1970 حیھن شالل عبد الحسن خمیس حمزه زید 94601 1177

1 1970 كتیبھ طعمھ فالح موشي عاتي الساعدي 301634 1178

1 1970 كلثوم موسى حنان عبدالستار عبدالوھاب السعدي 391028 1179

1 1969 خاور مرزا سندس زیدان خلف خلف 490369 1180

1 1970 علیھ عباس سناء حسین احمد الجبوري 599081 1181

1 1969 رضیة حسن ھادي  حسن 
 ھادي

عفان طارق حسن السعدي  طارق حسن جواد 
 السعدي  حسن جواد السعدي  السعدي

635963 1182

1 1974 شختایھ حسین علي شبوط محسن البھادلي 118317 1183

1 1972 شمسھ غریب ابتسام عبد هللا حسین العطیھ 647532 1184

1 1974 جاسمیھ حمید میسون عبد الزھره زنید الالمي 521599 1185

1 1975 فضیلھ حوشي عماد خلف عبید الدلفي 295558 1186

1 1972 نظیرة حمید مصطفى ھاشم اسماعیل القیسي 162000 1187

1 1975 نعیمھ حسین محمد عبد الزھره حسن السویعدي 300099 1188

1 1973 حنینة سند علي حسین سلمان السراي 375783 1189

1 1974 نوریھ حسین عدنان عبدالواحد حسین التمیمي 62413 1190

1 1973 فتنھ وادي خمیس رغیف شكاكي الشمري 151548 1191

1 1975 امیره حسین جمیلھ عبید عباس ال فرج 107810 1192

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1975 ثمینھ كمال سھیل نجم عبید التمیمي 466165 1193

1 1975 فوزیھ فرج صباح نوري نعیمھ نعیمھ 409394 1194

1 1971 خیریة محمد علي میسون صادق احمد احمد 600281 1195

1 1972 652504 رعد  زیارة  مطشر  السراجي حكیمھ  جار هللا 1196

1 1973 جاسمیة علي 208746 طالب مزھر خمیس 1197

1 1972 غنیھ عبدالحسین جوده عبدالكاظم شمخي الالمي 138297 1198

1 1974 رسمیة عبد الحسن یحیى فرحان عبد الرضا الجنابي 669564 1199

1 1972 فاطمھ جاسم عامر داود سلمان الزیدي 678283 1200

1 1972 ودیھ فلیح عادل قاسم ناصر البھادلي 670260 1201

1 1971 امیره حمید سناء سبع خماس بریجات 596914 1202

1 1973 فھیمھ خلف غالب سلمان محیسن الطائي 64053 1203

1 1973 سلیمھ عباس باسم قاسم حسین البدنین 258312 1204

1 1975 رسمیھ رشید حیدر  صبیح علي النجار 290260 1205

1 1973 خدیجة  محمد علي حسن  داود  ناصر الطلیحي 341736 1206

1 1974 سعدیھ حسین عباس فاضل ھاشم العجیلي 221973 1207

1 1974 سوریة محمد 598771 ھیثم داود سلمان 1208

1 1971 رتبھ سید عدنان قاسم مطر بني الم 655748 1209

1 1974 حوري طاھر عباس خلف حسین الفریجي 427559 1210

1 1974 ادیبھ سلمان احمد موسئ ھاشم احمد 427756 1211

1 1974 التون شاھین 163724 تقي باوي محمد 1212

1 1973 نعیمة ابراھیم اشواق سلمان حسین جعیفص 674835 1213

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1971 نزاھت حسین علي جالل عزیز النقیب 656836 1214

1 1972 فاطمة عكیل حیدر خمیس محمد الزیداوي 444574 1215

1 1974 سنیھ محسن سعد زھراو صخي الطائي 20668 1216

1 1972 نوشھ لفتھ 581633 فاطمھ حمود  حمیدي السعدون 1217

1 1974 سعدیھ محمد عباس شیتراو برغش الكعبي 42387 1218

1 1974 سعدیھ كریم مھند علي خزعل الالمي 670245 1219

1 1975 11267 ابراھیم  عبدالستار  خضیر  النعیمي سمیره  یحیى 1220

1 1972 فضلیھ صالح مؤید حسون عبود السلمان 667345 1221

1 1972 غنیده كریم عباس طاھر جبار العكیلي 536200 1222

1 1979 كمره محي عالء جمیل مریح الكركوش 342666 1223

1 1975 وحیده داود محمد عبد عاجب الحمیداوي 513818 1224

1 1977 حسنھ مجید باسم زیاره جعیدي الكریزي 246751 1225

1 1978 جسیمھ شالكھ نذیر حنون حسون الدراجي 264970 1226

1 1979 مدیحھ حسین زید كاطع عبدهللا الكرم 149681 1227

1 1976 زھره عوده علي جبار دكنوش الشمالي 247570 1228

1 1977 نوریھ صادق حیدر مرزة كاظم االسدي 204684 1229

1 1978 سناء حبیب ثائر ابراھیم عباس الخفاجي 553965 1230

1 1979 حیاه عبد ماھر كاظم دریول الساعدي 406906 1231

1 1977 انتصار شاوي عمار فالح الزم الذھیباوي 29531 1232

1 1978 فطیمھ كوسي حیدر سلمان علي الالمي 414886 1233

1 1978 فضیلھ علي فراس سمیر كریم الجبوري 673653 1234

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1976 سوریھ قاسم احمد عبد هللا عباس العزاوي 400916 1235

1 1976 لیلى فریح خلدون علي جبر المولى 312391 1236

1 1976 حلیمة سباھي سیناء محمد حسن حسن 649031 1237

1 1979 تھاني عباس عالء اسعد مسلم الموسوي 579351 1238

1 1979 رابعة عبداالمیر محمد موفق علیوي خضیر 488534 1239

1 1977 فائزة اسماعیل یاسر خضیر عباس السراج 517934 1240

1 1977 فطیمھ عذافھ ریاض خلیل خضیر الشویلي 455607 1241

1 1976 مصریھ زویر احمد عبدالكریم الزم الشموسي 151640 1242

1 1978 جوري عبد قاسم تركي جودة المجبلي 17608 1243

1 1978 خدیجھ لعیبي لیث غازي رحیم الالمي 565671 1244

1 1976 فخریھ عبدالحسن محمد حسین سید كریزي 392858 1245

1 1979 عفھ سلمان مصطفى كریم حمود الجبوري 107982 1246

1 1980 زھره مختاض سعد كاظم زایر الصبیح 180422 1247

1 1978 علیھ كنواه 686153 قحطان خلیفة نوار االفرجي 1248

1 1977 نعیمة كاظم فیصل غازي جالب السعداوي 259464 1249

1 1975 لیلى علي موسى عمران موسى عبدالخان 585680 1250

1 1979 شمسھ مجید ناطق جعفر كعید الدلفي 346057 1251

1 1976 ابتسام  فاضل نبراس جلیل  طالب الیعقوبي 644933 1252

1 1980 كریمھ صالح 299399 محمد  شنیدل یاسر 1253

1 1975 زھره مسلم معاذ جاسم نصیف الزبیدي 490312 1254

1 1975 فاطمھ شبوط صادق عبد الرحمن كاظم كاظم 700000 1255

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1976 صبریھ خندان احمد علي حسین الكوفي 366154 1256

1 1977 ناھدة عبداللة حمید وائل حمید الحیالي 408691 1257

1 1976 نداء حسین 191357 ایاد ریاض ھاشم 1258

1 1977 عبوده حزام سمیر لطیف فلیح تمیمي 301952 1259

1 1979 انیسھ حسن سیف حسین كاظم الدھلكي 154898 1260

1 1978 صبیحھ  علوان مناف  جاسم  عطیة فرحان عكبي 222874 1261

1 1977 حمیده بالسم مصطفى سلیم مھدي الحسناوي 689876 1262

1 1982 حمیده جبر وسام لفتھ راھي العناوي 657029 1263

1 1987 حبابة حسن علي اسماعیل   خیون الكعبي 38047 1264

1 1983 افتخار محمد علي عبدالرحیم علي العویني 479354 1265

1 1980 نجاة كریم عالء كامل علي علي 686631 1266

1 1986 616148 علي  عبد الكاظم  احمد  الزركاني موزة  محمد 1267

1 1986 سمره عبید محمد كریم عبدهللا الزیداوي 166082 1268

1 1980 نضال علوان زیاد مؤید علي الالمي 688415 1269

1 1982 امل شھاب مصطفى فالح مرزة كمونة 684456 1270

1 1983 سمیره عیسئ شوكت عاصي ابراھیم الردیني 326943 1271

1 1985 نوریھ مراد زینب فتاح علي أكبر الخیاط 654635 1272

1 1983 نجاة برع وسام عباس حسین السلیم 181538 1273

1 1983 نجاح غافل 307111 علي عباس فنجان البلحي 1274

1 1982 زھره جعفر كریم جبار ابشیر ابشیر 132052 1275

1 1986 شنونھ  مغامس حیدر اسماعیل عذوف البطبوطي 97861 1276

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1986 شذره خلیف عماد مطر راشد المسعودي 601640 1277

1 1982 ھناء سمین احمد مشراف عبد االمیر الردیني 549505 1278

1 1981 فطیم لعیبي عمار جابر فیاض البنداوي 280670 1279

1 1986 حمدیھ عداي حیدر سعید ثجیل الكناني 160928 1280

1 1985 خیریة دخیل احمد جالب حمود العگیلي 678984 1281

1 1983 بھیة جاسم مرتظى داخل قاسم الموسوي 277137 1282

1 1987 زھرة طھ علي ابراھیم خلف الناجي 202905 1283

1 1984 ھناء احمد حسین ستار عبد العامري 428339 1284

1 1980 ازھار حمید عدي رعد عبد الكریم عبد الكریم 405239 1285

1 1980 صبریھ موسى حیدر وحید مطلك الناجي 438234 1286

1 1984 مطره خضیر كمال عطیھ مرھج الركابي 419056 1287

1 1985 كریمھ نعمھ علي خیون سالم الساعدي 162866 1288

1 1981 صبیحھ عبدي منتظر عبدهللا كاظم الربیعاوي 182123 1289

1 1987 طرفیة  بجاي فاضل محمد حمود الزھیواوي 233546 1290

1 1986 سھام جمعھ مھند حسن محسن العلیاوي 301581 1291

1 1985 سعاد حمادي احمد سعد لفتھ الجابري 446832 1292

1 1983 469950 مھدي  عبد المنعم  كریم  دراجي سلیمھ  زوید 1293

1 1984 كریمة ھامل منتظر كاظم  دیوان 668049 1294

1 1986 وفیة جبر حسن عبدهللا ثابت الرسیتماوي 234857 1295

1 1984 كمیلھ حاتم احمد حسون نزال الرضیعي 449970 1296

1 1981 سلیمھ حسن محمد مجید عبد سواعد 136103 1297

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1986 علیھ  قاسم شاكر حنین منصور دراجي 629981 1298

1 1981 زھره سلطان عادل علي حبیب عكیلي 435941 1299

1 1981 سعاد جمعھ محمد راضي خلف الربیعي 120263 1300

1 1986 عنایة شامخ عبد الھادي فالح فاخر الدنیناوي 18835 1301

1 1981 كریمھ راضي احمد لطیف افریش الزاملي 145717 1302

1 1993 نسرین  حمید  حیدر سامي جاسم  كعباوي 18756 1303

1 1998 588152 علي نذیر  نوري  جالل منى ناصر 1304

1 1992 جمیلة محمد / زینب  محمد حسن 428155 1305

1 1987 شولھ رضا احمد شندوخ علوان العكیلي 371878 1306

1 1996 زینب شھید حسین مؤید شاكر البعاج 86679 1307

1 1992 ساھرة عبدالرزاق مصطفى محمد كریم الجبوري 16251 1308

1 1994 سعدیھ عبد الرحیم یحیى ماجد عبد ال ازیرج 339065 1309

1 1989 نازك علي مصطفى جمال كامل الطائي 290204 1310

1 1989 جمیلة محمد 428335 احمد محمد حسن 1311

1 1987 نھى ھادي احمد ھاشم حسن الدھلكي 621429 1312

1 1998 ایمان عزیز لواء المھدي سعدون جابر الموسوي 420074 1313

1 1992 زینب جبار حیدر نوري عوده الدبي 19806 1314

1 1997 صبیحھ خاجي محمد داود سلمان الفرطوسي 629256 1315

1 1988 فندیھ كاظم احمد  مطشر خیرهللا الحویلدي 280094 1316

1 1991 ربیعھ سلمان اوس عباس حیدر الجوراني 525103 1317

1 1994 سلیمة جبارة سیف كامل بدن الزابج 343575 1318

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1997 نجاة عباس باقر محمد یاسر الجمیلي 480623 1319

1 1991 دالل جواد احمد رضا حطاب السویعدي 236055 1320

1 1991 سلیمھ دحام منتظر محمد حبش العمشاني 204821 1321

1 1989 سلیمھ حسن ھیثم نعیم ھامش ھامش 186182 1322

1 1993 زھرة مزھر كاظم عبد الزھرة حسن السوداني 687527 1323

1 1988 زكیھ عیدان ضرغام راضي كاطع الحجام 129765 1324

1 1991 فضیلة خلف 564348 احمد اسعد عبد 1325

1 1993 حیاة  مشالي مصطفى حسین كاظم محمداوي 652056 1326

1 1989 خیریة دخیل رحیل  جالب حمود العگیلي 678969 1327

1 1994 فرحھ خضیر حیدر رعد حمزه الشطاوي 520757 1328

1 1992 زینب حمید صادق جبر خلف الدبي 525366 1329

1 1993 خولة عباس امیر عبدالحسین یوسف الكروي 77100 1330

1 1993 صبیحة  علي علي عامر كامل الشمري 671851 1331

1 1999 اقبال كاظم ابو الفضل العباس مازن كوثر الطائي 92302 1332

1 1988 ندى كمال بارق موفق عبد الكاظم الربیعي 501250 1333

1 1987 نضال حاتم نوري عبد الستار نوري العكیلي 502432 1334

1 1987 جمیلھ محمد محمد قحطان احمد عبوش 425338 1335

1 1993 مریم محسن حسین عبد علي عباس مطلك 471881 1336

1 1995 االء كاظم حسین علي ابراھیم الدھلكي 562746 1337

1 1999 اسماء صبري طیبة مطشر نصیر العكیلي 604774 1338

1 1987 عیده محمد قسمھ دمین حنظل عكیلي 580991 1339

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

2017 - %40بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1999 فاطمھ علي مرتضى علي خزعل السعیدي 626414 1340

1 1988 615625 حسین   خلف   كاظم   العبودي  نعیمھ   عبد الرضا  1341

1 1988 میالده راضي 114112 بسام سالم محسن 1342

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

2017 - %40بغداد


