
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1943 شكریھ امین احالم حسن حمودي البدري 582979 1

1 1953 عسلھ حویر ایسر صالح غني الدلفي 461853 2

1954 حاجیة عزیز سھام سلطان علي علي 2 1954 حمدیة عباس احمد سلمان خسرو العلي 180993 3

1952 صبریھ علوان سمیره سلمان جاسم جوراني 2 1944 صبریھ علوان امل سلمان جاسم جوراني 209276 4

1962 سعدیھ ابراھیم اشواق علي حسن الحداد 2 1954 جمیلھ حمید اكرم ناصر جواد العطار 585332 5

1977 امل جلیل خلیل یوسف یعكوب الفضلي 2 1949 ملكھ رشید امل جلیل یوسف الفضلي 215050 6

1956 مدیحة جعفر سمیر عبد االمیر علي الجابري 2 1957 غنیة عبد الجبار انوار ریاض مھدي حیدر 302507 7

1952 غنیدة نجم سلوى كاظم مغامس العبادي 2 1950 غنیدة نجم اسعد كاظم مغامس العبادي 522937 8

1969 امل عبد الحسین جنان ھادي علي ھادي المھداوي 2 1943 فطومھ محمد امل عبد الحسین ھادي المھداوي 72057 9

1948 صبریھ سعید ضویھ جودي محمد جري 2 1944 خیریھ خلیل احمد محمد سعید الخفاجي 143159 10

1960 فضیلة حسین احالم داود سلمان القیسي 2 1956 سعاد صالح ابراھیم مصطفى محمد الحیالي 219974 11

1953 علیة حسین فریدة خضیر علي المطیري 1973 فریدة خضیر زینب اسود قاسم الجعبي 3 1939 نومیھ ضمد اسود قاسم علي الجعبي 301490 12

1 1956 سلیمة حسن احالم مجید عباس الدباغ 542307 13

1955 طاكھ لفتھ بدریھ سھر زایر الساعدي 2 1953 ذایلھ  عبد السادة ستار  محمد نمر الساعدي  276414 14

1953 ستھ محمد بھیھ احمد حسون المشھداني 2 1947 ھضیمھ حسون احمد حسن خلف السید 522502 15

1 1928 محنھ  سلطان فوزیھ  عبد عزیز كریم الكعبي  649719 16

1 1951 دلھ جابر ابتسام جبار محمد السراي 467828 17

1953 صفیھ حسن ھاشم محمد عباس عباس 2 1962 عمشھ حسین احالم نافع ابراھیم ابراھیم 480555 18

1 1953 مكیھ داغر امل نعمھ سعدون السعدي 614772 19

1 1951 بھیة شھاب امل علي عبد هللا الشمیالوي 103268 20

1 1943 فاطمة حسین امل  عباس  حسن العبیدي 672731 21
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1975 امال خضیر ضیاء   ھاشم طالب الحسیني 1980 منال خضیر شیماء حسن داود الرجب 3 1950 حلیمھ سلمان امال خضیر محمد الرجب 603735 22

1 1956 نجیھ مھدي اكرم یحیى ابراھیم السامرائي 215433 23

1 1949 سلیمة صالح اسماعیل مصطاف محمد الشیخلي 339996 24

1945 ندوه محمد كتبھ عباس احمد عجیلي 2 1950 فطیم احمد احمد سلمان حسین الجنابي 430993 25

1971 ابتسام مجید مكي عبد االمیر محمد الشمري 1977 فوزیة عمیر اشراق  سالم عبد الكریم الصافي 3 1953 زینب كاظم ابتسام مجید محمد الشمري 304414 26

1 1955 صبیحھ عبدالجبار امل سعید طعمة االمي 597131 27

1 1956 علیھ جعفر احمد جاسم سلمان السوداني 502099 28

1 1952 ھدیھ رزاق امریكھ عباس عبود الحسناوي 653182 29

1 1947 فطیم مراد احالم حریفان جواد الدلیمي 126393 30

1966 صبیحة امین اسراء الفتالوي فندي العبیدي  2 1948 نجیة كرودي صبیحة امین صالح الفتالوي  536370 31

1 1950 عیده بطیخ احمد حسن عوفي المالكي 127864 32

1952 فاطمھ وناس رمزیھ محمد حسون حسون 2 1947 احمد رمضان شكر الالمي عذبھ ھیدان 373062 33

1 1952 كاظمیھ محمد اركینھ حسین محسن الشویلي 410050 34

1962 سمیره مجید بشرى احمد حسن حسن 1973 سمیره مجید كفایھ احمد حسن حسن 3 1955 كوده علي اسماعیل رجا عواد عواد 609182 35

1 1950 نشمیة عبد اسماعیل ابراھیم جمیل المفرجي 165453 36

1955 رفعت  خضیر سعاد محمد نوري البیاتي 2 1948 مھدیھ حسن احمد حسن علي الحسناوي 277660 37

1 1946 شیمة سلمان ارتفاع حمید كاظم البریجي 452888 38

1963 فوزیھ كریم عواطف سامي عباس حسن طالب 2 1955 نعیمھ مھدي احمد عبد الكریم طاھر الجاف 605117 39

1920 منسیھ دھیش مكیھ كاظم سریح الكریزي 1968 جسومة شمیل بسومھ طالل رسن الكعبي 3 1951 مكیة كاظم عبد نعمة صالح الكعبي 601359 40

1 1953 علیھ سلمان ارضیھ بدر والي الزاملي 628536 41

1945 فاطمة ھادي فضیلة اسماعیل رحیم الكناني 1972 نجات انصیف وفاء فاضل اسماعیل الكناني 3 1970 فضیلة اسماعیل اسعد علي حمودي العبیدي 32083 42
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1971 الھام صبري ابتھال احسان حمد العزاوي 2 1945 رفیقة عزیز الھام صبري شوكت الخالدي 517311 43

1980 ابتسام عبدالستار احمد عبدالسالم عالوي الھاشمي 2 1949 خدیجھ صالح ابتسام عبدالستار مجبور االبراھیمي 621217 44

1955 وفیة عبود ضیاء جلیل حسین بیعي 2 1956 نجیة ناجي اكرام رزوقي جابر علوش 280837 45

1963 زھره یاسین سھام صدام خلف القیسي 2 1954 لیلوه فرحان ابرھیم عبدالحسین اسماعیل القیسي 134965 46

1 1946 خیریة حسین ابتسام خضر كریم الشكري 687995 47

1 1956 لمیعة نوري ابتسام عبداالمیر حسن الجواھري 20126 48

1 1953 فاطمھ عبید امل عبد الوھاب عبد الرزاق الناصري 417256 49

1 1952 عدویة كاظم أدیبة مال هللا جواد الشمري 199253 50

1949 سمره دخیل سعاد عبدالقھار عواد العاني 2 1974 سعاد عبدالقھار احمد عبدالحي خشمان العاني 151419 51

1 1956 حسنھ جاسم اخالص علوان حنون الجنابي 509868 52

1983 ابتسام ثابت علي محمد ماھر فھد الجبوري 2 1951 شكریة محمود ابتسام ثابت محمد العاني 162265 53

1953 فطم عباس سامي جواد امین الدھان 2 1954 ادیبھ واحد احالم صابر حسین خیاط 15341 54

1967 شمسة شبیب سمیة عبد الرزاق عیسى الجبوري 2 1955 مریم صالح احمد سالم عیسى الجبوري 29603 55

1 1956 نعیمھ داود احالم كاظم سلطان الصالحي 262107 56

1 1956 فوزیة عبدالرضا ایمان ضیاء محمود الكاظم 92019 57

1979 ازھار خلیل نبیل عباس حسین الربیعي 2 1956 حمدیھ حمید ازھار خلیل ابراھیم السرحان 655312 58

1 1955 عطیة محمد ابتسام عبد المحسن سعید الصفار 538491 59

1 1948 نبیھة جاسم الھام عارف جعفر العماري 595449 60

1959 طیاره علوان ثوره عبدهللا حسین التمیمي 2 1943 زھره حسن اببراھیم صالح احمد البندقي 104315 61

1962 بدریھ غضبان مھا خیر الدین سعد الدین المخزومي 2 1951 فطومھ ابراھیم احمد ابراھیم جاسم العزاوي 227332 62

1952 كیمیھ عبید فوزي فلیفل سلمان الفضلي 2 1985 فائزة جبار ابتھال فوزي فلیفل الفضلي 197043 63
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1 1945 رزیھ مانع ادیبھ مظلوم سلمان الحجمي 138888 64

1985 احفیضھ حسن عالء صالح محمد الساعدي 2 1955 جمالھ زایر احفیضة حسن مطلك الغراوي 367130 65

1 1945 غنیھ علي امینھ احمد داود الخزرجي 454524 66

1952 شكریة علي مؤید جواد سعدي العباسي 2 1970 خدیجة حسین احالم عیسى ابراھیم الربیعي 640844 67

1981 امیره جاسم منیر درویش یحیى كرافھ 1983 زینب محمد 3 ورود عباس كاظم 1956 موشھ ابو شنھ 190870 امیره جاسم طھ 68

1961 صبیحھ موفق منى احمد عبدالحمید النائب 2 1956 شفیقھ سلومي ابراھیم اسماعیل عبد الداھري 382827 69

1959 ضحیة ظاھر حمیدة نایف خضیر خضیر 2 1956 سعده راشد احمد حسین عبدهللا عبدهللا 545472 70

1 1947 نجیھ عطیھ احمد فرحان صیاد العزاوي 221645 71

1952 غنیھ حایف حذام خضیر سلمان سلمان 2 1946 عوفھ سعود احمد عبدهللا محمد الشمري 456345 72

1943 فطیم حمادي 2 حسنھ سرحان مسافر 1934 نوفھ عبود 647404 اسعد خلیل جاسم 73

1974 صفیة محمود رقیة خالد ناصر ناصر 1965 سلیمة محمد طھ احمد عباس المشھداني 3 1935 فرجة حبیب احمد عباس حسن المشھداني 91439 74

1952 صدیقة علي اسره القلوب محمد حسن الصراف 2 1948 صدیقة  علي اشواق  محمد حسن الصراف 577772 75

1954 رتیبھ حسین سلمان داود سلمان قورغولي 2 1959 مریم حسن انتصار عریبي حسین القرغولي 424694 76

1 1953 فاطمة مرجان غنیة جواد علي الحسني 10979 77

1956 تقیھ علي حنان ناصر حسین الحدیدي 2 1959 نوریھ عبد ثائر مجید صادق الھاشمي 261871 78

1 1955 حسنھ حمود بدیعھ حاتم خزعل المزیعل 306 79

1 1949 زنوبھ شبل بدریھ سالم خنیب الربیعي 95393 80

1 1953 زھرة قاسم جاسم  محمد خلف السوداني 635858 81

1951 نسیمھ حمادي حامد عزیز حبوب الساعدي 2 1978 نعیمھ علیوي بتول جعیب محمد الساعدي 366230 82

1 1956 فخریھ محمد باسمھ عبدالمھدي محمد العبیدي 625218 83

1949 زكیة عباس امنة عبد الكریم جاسم حمیدي 1972 امنة عبد الكریم سناء جعفر عبد الھادي جعفر 3 1940 نجیة ھادي جعفر عبد الھادي جعفر عبد 417194 84
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1955 سكنھ دنبوس 2 غنیھ سلمان غانم الساعدي 1979 سكنھ دنبوس بدریھ  سلمان  غانم الساعدي 227859 85

1980 بسیمة عبد الكریم علي ھاشم جاسم الشیخلي 2 1946 عطیة جواد بسیمة عبد الكریم حلبوص امطري 40302 86

1 1955 ھاشمیھ توفیق امیره عبد الرزاق عبد الوھاب العزاوي 602177 87

1967 بطھ عبد ھناء مراد جواد جواد 2 1946 حمده علي بطھ عبد حنظل حنظل 521542 88

1 1940 مسیره عشم بدریھ ھلجان رطان العكیلي 676604 89

1 1952 غنیة رشید باسمھ حسین سلمان الجبوري 101543 90

1975 المازه حنش محمود حبیب رجب الراوي 2 1949 نویصھ جمیل المازه حنش عبدالمجید الراوي 668440 91

1 1951 نوریھ احمد ایمن حسین عبدالستار الشیخلي 172929 92

1 1951 سكونھ حسین بادیھ عبد الرسول محمد رضا الخزاعي 254326 93

1954 كاظمیھ  عبد هللا سعد علي جعفر البیاتي 2 1963 نجیھ كاظم آالء راضي جعفر البیاتي 378107 94

1947 بركھ عباس حسین علوان كتیب قرغولي 2 1951 حسنھ باذوح بسعاد ناھي سلوم القرغولي 457624 95

1964 جلیلة والي ریاض بستان مخرب الموسوي 2 1942 كاغد نعمة بستان  مخرب علي الموسوي 119072 96

1 1952 غنیده حسین بدعھ طوفان عریبي الساعدي 266088 97

1955 شتالھ علي مدیحھ كركوش دوخي القریشي 1992 مدیحھ كركوش نور بشیر طراد القریشي 3 1956 شاھینھ علي بشیر طراد معیدي القریشي 458256 98

1949 فطومة محمد مكیة عبد هللا محمد العبیدي 2 1940 رفعة حمزة أحمد عبد جاسم القیسي 136249 99

1976 باسمھ حسین صباح رزاق كامل الشمري 1993 باسمھ حسین ابراھیم رزاق كامل الشمري 3 1955 نجود خلیف باسمھ حسین مروح ھیراري 397611 100

1 1956 نوفھ كاظم بالسم حمد جواد العامري 92992 101

1 1948 طرفیة  ماجد بدریة سلمان علي العجولي 225760 102

1972 امینھ موسئ 2 نبیل مراد ناصر 1941 لیلوه نورعلي 329922 امینھ موسئ حاتم 103

1954 سلیمھ حسین سعد جواد اسماعیل القدسي 2 1958 سلیمھ حسین ایمان جواد اسماعیل القدسي 395111 104

1984 بشرى  جاسم رونق تحسین عبد االمیر الدلیمي 1988 بشرى جاسم غسق تحسین عبداالمیر الدلیمي 3 1956 رسمیھ محمد تحسین عبداالمیر عبود الدلیمي 634054 105
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1965 كلثوم  عوده  دحام  الشویلي فخریة  باشخ 2 1956 بدر  عیسى  دحام  الشویلي سحن  محسن 283812 106

1 1952 كیوفھ مرشد بتیھ ھدیب سمور العكیلي 350463 107

1 1944 وضحھ سلمان بدریھ جاسم نصیف خسرجي 299844 108

1 1953 بدریھ فلیح جاسم محمد علي السراجي 637977 109

1 1941 نوعھ رسن بدریھ غضبان جبر الفریجي 111277 110

1978 أمل عبد الباقي براق خالد نافع المھداوي 2 1954 غنیھ حسین أمل عبد الباقي عزیز الوائلي 665786 111

1 1955 فطیمھ عاقول جاذبھ لطیف مشجل العلیاوي 429802 112

1 1953 حمیده سرھید بدریھ عطیھ علیوي الحمیري 163822 113

1947 فاطمھ اسماعیل رمضان جاسم عطیھ البھادلي 2 1951 فطیم عبد الرضا بدریھ موسى حسین البایش 430819 114

1979 انتصار صالح مصطفى خیرهللا حسین الدوري 2 1948 ناھده حسن انتصار صالح ھادي الراوي 549669 115

1955 زكیة  احمد شعالن صالح ابراھیم الفالحي 1988 امونة مصحب سامر شعالن صالح الفالحي 3 1960 ھضیمة حمادي امونة  مصحب مھدي الدلیمي 341166 116

1 1950 غنیھ ابراھیم بدریھ عباس محمدعلي الربیعي 633048 117

1966 جمیلھ معال خولھ مھدي صالح الحالفي 2 1951 قنده ضامن بدریھ معال حسین الحالفي 181117 118

1 1945 حمیدة رمكھ بدریة حسین مراد ھمشكان 181293 119

1 1927 مطره عاید امینھ علي فیاض فیاض 227953 120

1959 سعاد عبدهللا سوسن عبد القادر محمد االیوني 2 1953 فاطمھ عبد الغفور انعام عبدهللا علي النعیمي 575206 121

1955 خاجیة وجر صبیح عرمش زوره زوره 1960 بدریة بشیت كریمة حسون شویل شویل 3 1947 جدعة محصر بدریة بشیت درجال درجال 689092 122

1948 بھیھ عجیل ھاشم محمد ناصر المیاحي 2 1957 صبیحة خلیل افتخار یاسین عبد اللطیف الحسون 417792 123

1976 بدریة علوان علیاء راضي مطشر الزاملي 1967 بالمھ حمزه جلیل عزیز طلب المرشدي 3 1950 جلوه عسكر بالحھ حمزة بطي الزاملي 159917 124

1 1955 صبیحة نجم بتول حسین قمر الطالبي 622947 125

1964 نشمیھ حایف ماجده وھیب سبع عمیري 2 1954 خمیسھ ھزاع 582010 أحمد حمید سبع 126
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1 1944 حیھن خمیس بدریة شمخي فھد الكناني 528112 127

1954 وضحھ فھد جمیل جلوب سلمان الباوي 2 1960 وفیھ عیدان بدریھ حسن فھد الزھیري 151240 128

1 1948 بھیھ علیتھ 559979 جبار مھدي حسون 129

1 1951 یزي شداد جاسم عطار عریف حجام 673173 130

1955 نجیھ لطیف كظیمھ سوادي كاظم الكریطي 2 1947 حسنھ تایھ 47368 جبار حسن محمد 131

1 1953 فخریھ جاسم باسمھ محمد مكي خلف 241580 132

1979 خالده سلمان عمر علي عبود عبود 1985 امیره كاظم زینب مجید سلمان سلمان 3 1947 منیره صفر امیره كاظم علي علي 220886 133

1948 زھرة فریح حمیدة سعدون لفتة البیضاني 2 1933 طاھرة حرز جاسم حسین لفتة البدري 39581 134

1 1944 حلیوة عكیل انكال مسلم رویضي الفرطوسي 209127 135

1975 امل محمد ایمان علي حسین العبیدي 2 1955 حنیفھ صالح امل محمد علي المھداوي 275831 136

1 1955 رباب محمد امنة باشا حبیب علي باشا 333182 137

1952 عفتھ عبد هللا ماجد حمید حسن الكرطاني 1967 حلوه عبد عذیھ احمد سلمان المحمود 3 1947 ھدیھ عبد هللا امینھ احمد موسى الكرطاني 184172 138

1945 نسیمة عباس امنة   فرج هللا  امین  امین 2 1946 نسیمة عباس بتول   فرج هللا  امین امین 657535 139

1957 جدعھ  حسین صكبان جواد حسون العبادي 2 1955 صبریھ ساعد امیره محمد رمیض العبادي 332094 140

1 1951 منیرة اسماعیل امیر عبود عبد الجبار اللبان 76050 141

1970 بدریھ جالب نبیل جبار مكطوف البھادلي 1973 بدریھ مكطوف نادیھ جبار مكطوف البھادلي 3 1943 مكیھ خلف بدریھ جالب موزان البھادلي 252693 142

1947 رتبھ شھاب حامد مخور كنین الالمي 2 1958 بدریھ حمد امینھ عبدالرحیم حسن الالمي 163761 143

1 1952 نعیمھ خضیر جاسم خزعل سلمان الجبوري 6516 144

1969 ھناء حسن اشواق نجاح مھدي جبرین 2 1953 امینھ حسن بثینھ علي یاسین الھور 410309 145

1965 بھیھ عبد صباح جواد كاظم طولقاني 2 1930 فھیمھ حسون بھیھ عبد محمد الطائي 342387 146

1952 فضیلھ باقي رعد عبدالصاحب مجید الدجیلي 2 1959 بدریھ احمد انتصار حمید كاظم ابوزالم 298296 147
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1 1952 حویھ حتیتھ سناوي تایھ غالي المالكي 626554 148

1 1953 سنیھ مطر حریھ فیاض علیوي الجیزاني 72783 149

1 1952 مسجة منصور حسیبة خضیر عباس العامري 602434 150

1 1951 كاظمیھ ھاشم جاسم محمد ثامر الرماحي 97886 151

1 1942 بسیھ خلیف حسین رحیم طراد جبور الواوي 15913 152

1950 خدیجھ رؤوف مائده اكرم امین القصاب 2 1953 زكیھ وھیب حسن عبد االمیر ھادي البناء 433088 153

1 1956 خمشھ ماضي جمعھ جاسم ناصر السعیدي 129243 154

1982 تسواھن  حمید 2 علي  سلمان  ناصر  الطائي 1949 70895 تسواھن  حمید ھویان  الطائي فریجة  مزبان 155

1 1945 بدریھ عبد جواد ھاشم جواد طعیمھ 356199 156

1 1946 زكیة شاكر حسین نعمان ثابت الثابت 456854 157

1962 جبریھ راضي سلیمھ خماس رمضان الالمي 2 1955 حفیظھ نسب جاسم مزعل ماجود الكناني 627941 158

1 1939 جتایھ حسن جاسم عیسى عبد التمیمي 391300 159

1975 بسیھ عیز اسمھ منذر  حسین العزاوي 1981 شكریھ محسن نبراس حبیب یاس عطره 3 1950 نعیمھ  صالح 686488 بسیم عزیز محمد 160

1954 بھت ماھود صبیح قاسم عماره العطواني 2 1960 دره ابو الدوش بلقیس فاخر علي الرحمھ 140454 161

1 1953 ثریھ عبد  عبید  المي عجیده ناصر 398772 162

1970 جوریة حمید عامر محمد نعمة الفالحي 1978 ماجدة عبد الحمید یسرى شھاب أحمد الفالحي 3 1954 سودة علي بسعاد  نعمة وسمي الفالحي 186641 163

1964 نزھت عمران ضمیاء یوسف محمد تمیمي 2 1954 سلیمھ مھدي حسین خلیل علوان التمیمي 383570 164

1 1956 نبعھ داخل جمعھ كمر عبید الدبیاني 508275 165

1 1948 ریاسھ مسعود ثجیل علي حسن الدبي 52466 166

1970 بتول مصطفى محمود حسین احمد احمد 1972 سعاد جعفر رحاب منیر عبدعلي عبدعلي 3 1940 صفیھ عبد الحسین بتول مصطفى حمزه حمزه 617232 167

1954 طلبھ  كاظم فخریھ حسین شبیب العامري 1978 فخریھ حسین جمال جاسم محمد العامري 3 1950 ھیبھ فحل جاسم محمد عوید العامري 37892 168
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1 1955 كاشوره حسن تسواھن حنظل علي غریباوي 223870 169

1 1941 عمشھ جرموندي ثریھ طعمھ ابریم العقبي 352771 170

1 1955 حنینھ داود جلیلة كاظم والي الوالي 405808 171

1948 وصفیھ مھدي حبیب ادیب عبد الرزاق 
الزندوي

1975 بدریھ سعید براق حبیب ادیب الزندوي 3 1945 صبیحھ محمد بدریھ سعید علي االعظمي 260513 172

1969 جاسبیھ زغیر علي  نعیم عبد الكعبي 2 1947 نوعھ مطلك جاسبیھ زغیر زیدان الكعبي 91696 173

1962 حظیھ حسین مجید محسن مسلم الربیعي 1969 خیریھ مسلم سناء خطاب شاكر التكریتي 3 1941 خمیسھ كاظم حظیھ حسین كاظم الربیعي 18880 174

1 1952 مریم محمود بسعاد عبد فرحان التمیمي 484187 175

1952 حسنھ مطرود خیریھ عطشان حمدان الشمري 2 1952 تینھ جابر جبار بریسم صبیح الركابي 357507 176

1945 زینب عماره زھره عباس محمد المحمداوي 2 1940 منیره محمود حسین جبار كریم النجدي 17582 177

1960 شكریھ عیسى كریمھ سید عبدالنبي عبودي 2 1956 زنوبھ محسن جلوب باني حسین الفیصل 34685 178

1 1950 فطیم علي حاتم سلمان فیاض العامري 141914 179

1961 فتحیھ حمودي عائده قاسم علوان الدفاعي 2 1946 بدریھ حسین حسام احمد محمود مریزه 437073 180

1947 نوفھ خضیر رسمیھ عبود زیدان الجبوري 2 1951 غنیھ خضیر جاسم محمد زیدان الجبوري 188182 181

1982 بدریھ عالوي حمید سلمان محمد الجنابي 2 1956 ھدیھ حمزه بدریھ عالوي حسین الدلیمي 442917 182

1 1944 ماشة مظلوم حدة شنیتر دنكور عنجور 321989 183

1 1952 171222 حسنھ  جواد  جاسم  جاسم خدیجھ   حسن 184

1958 فاطمھ وشیل نوریھ زغیلي راضي المكصوصي 2 1955 رضیھ صخي جاسم كاظم دویحي المكصوصي 35573 185

1 1950 شمیلھ مغامس جاسمیھ عزام ثجیل المریاني 301238 186

1973 تماضر وھیب سحر نجم  عبدهللا الدوري 1948 فاطمھ حسن طالب  عبد الوھاب عواد المشھداني 3 1943 371193 تماضر  وھیب شھاب الدوري ماھیھ  خضر 187

1966 تركیھ طعمھ صابط عبد الصاحب حشیش الشریفي 2 1937 حسنھ فتوح تركیھ طعمھ جبر الشریفي 256571 188
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1977 بھیجھ خلیل بان عباس شنون النصراوي 2 1942 بھیھ حمد بھیجھ خلیل عناد العناد 293914 189

1 1950 حمیده ردام تركي عطیھ عواد الردیني 203991 190

1962 زھره عبد 2 علیھ احمد عزیز 1950 زھره عبد 405151 بدریھ احمد عزیز 191

1963 زھره حسین سلیم محمد غزاي العتبي 1967 حسنھ سطیوي 3 فضیلھ یاسین غزاي 1945 ھدیھ حسن 595401 حسنھ سطیوي ناصح 192

1 1943 ھیلة خیظان جاسم غازي العیبي الكعبي 353367 193

1 1954 فھیمة مجید تغرید كریم سعید الرماحي 505535 194

1 1956 فوزیة علي جمال علي كل محمد باجالن 218264 195

1961 علیھ شیحان ساھره علي محمد جواد 1954 علیھ شیحان ساجده علي محمد جواد 3 1946 فطیم سعید برع خلیفھ جمیل صالح 214542 196

1 1955 فطیمھ ظاھر جنان محمد جابر علوش 511480 197

1 1945 نمرة حمد جاسم عبد المحسن كواد ربیعة 171509 198

1969 ثریا  محیسن رزاق وھاب حسن العمیري 2 1945 موزة عباس ثریا محیسن علي العمیري 206567 199

1955 فاطمھ محمد رباب  حسن موزان الساعدي 2 1953 553526 جبار الھیط ضیدان  الفریجي خاتون عبد هللا 200

1969 حدیده عباس نجم عبد كاظم كاظم 1974 ھدیھ مھدي منتھى عبید كاظم الحسین 3 1929 بدوه محمد حدیده عباس حسن حسن 367082 201

1 1952 كافي خلف حسیبھ جبار سلمان الجمیلي 105854 202

1994 فضیلھ جھاد عصام جواد كاظم المحیاوي 2 1948 روطھ محمد جواد كاظم عبود المحیاوي 19140 203

1960 مھیھ كاظم غنیھ مزعل علوان العبیدي 2 1953 معصومة عباس حكمت نجم عبد اللفتھ 542946 204

1969 حنوه حرین 2 نعیمھ محمد عكاب 1955 زھیھ سھیل 99377 جاسم عبید غریب 205

1978 تركیة عبود محمد حسین سلمان العلنجاوي 2 1947 بلورة اربع تركیة عبود صخر الجنابي 613772 206

1958 رسمیھ محمد علیھ ناظم سعید الركابي 2 1948 امھینھ محمد تركي محمد موسى الھنداوي 556979 207

1 1950 زكیة  سلمان تحفة مرھج شمخي الحسناوي 229204 208

1960 تینھ كریم امل حسنون مطرود مطرود 2 1955 نعیمھ عبدهللا جاسم محمد فجر اللتاب 656220 209

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1076

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1950 نوریھ احمد بروین محمد محمود محمود 2 1953 سھیلھ بشیر بشائر ناصر علي العاني 250088 210

1954 زھرة كاطع خدیجة عبد الحسین سرھان 
المكصوصي

1981 خدیجھ عبد الحسین نھاد حسن شدھان المكصوي 3 1937 المیھ جوده حسن شدھان عودة المكصوصي 331225 211

1 1948 كارھن موزان جایھن حربي فرج الدراجي 363661 212

1964 قموه ھزاع علیھ سید علي الدراجي 2 1951 بنیھ فارس جوده صدام دھماش المالكي 221680 213

1968 عوجیھ ثویني سعاد عباس الزم الالمي 2 1952 زھراء غانم جابر حسین شایع البخاتي 204576 214

1952 طاووس نجم كشور ولي باقر فیلیھ 2 1970 كشور ولي جاسم علي محسن اركوازي 517328 215

1971 بنیھ جبر عدنان عبد الرزاق اكباشي الشویلي 2 1943 اھویھن كبر بنیھ جبر منخي الشویلي 547161 216

1 1953 ربیھ عبود حسنھ خضیر كاظم شمري 74210 217

1 1948 سنیة محمد فاطمة حسین مونس الواسطي 76312 218

1955 كتبھ حمد عبد موسى عواد الحلبوسي 1958 كتبھ حمد فریده موسى عواد حلبوسي 3 1948 علیة حمد حسنة حمد عبد الحلبوسي 653052 219

1946 عكطھ سلمان فضیلھ فیصل خضیر معیني 2 1947 كافي حمادي حسن محمد خضیر معیني 219852 220

1 1951 خدیجھ عكلھ جبار سعید كاظم الفرطوسي 419701 221

1 1950 عذبة بردي جنھ عبد هللا محمد المجمعي 153651 222

1964 زایره طاھر صبیحة  محمد  حیدر  المحمداوي 2 1955 جسومھ  محمد حیدر  المحمداوي زایره طاھر 270917 223

1 1955 حنوه نبیت جعیجع علیوي مغنم ااصبیحاوي 587002 224

1 1950 طاكھ رسن جبر محمد جبر الفریجي 357658 225

1956 سنیھ علي وحیده عباس فاضل  الطلیباوي 2 1958 غنده مریدي جواد  كاظم  علي الساعدي 583121 226

1 1942 جكاره شامخ جبار دواي طاھر الحریشي 190050 227

1 1953 غنیھ علي خلیل ابراھیم عباس الشمري 153915 228

1958 بدریھ حسن سمیره كریم كاظم الالمي 2 1953 معالنھ حسن جبار شامي موسى المي 213055 229
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1 1949 خیریھ خضیر خالده محمد حنظل الربیعي 75725 230

1963 جسومھ حطیحط یوسف موسى شاوي الكعبي 1965 بھیھ سعید صبیحھ حسن شاوي الكعبي 3 1940 كلثوم رحیمھ جسومھ حطیحط رغیف الكعبي 668299 231

1952 قند حسن 1976 فوزیھ حسین حمد فوزیھ حسین محمد حلیم نعیس جعباوي 3 1947 رابعھ شھیب حلیم نعیس خلیفھ جعباوي 103010 232

1953 حمجھ سلمان نذیره حاتم شكر شكر 1966 حمده سلمان سعید حاتم شكر شكر 3 1932 جویدة كاظم حمدة سلمان داود العامري 551460 233

1 1952 ھیلة فالح جواد كاظم حسن الدراجي 81927 234

1 1945 حمزیھ خضیر جسومھ محمد شاطي الزیدي 431083 235

1984 حسیبھ ھارون عماد عبدالرحمن مدلول جنابي 2 1956 عیون كاظم حسیبھ ھارون ضیغم جنابي 418444 236

1 1953 زنوبھ زامل حمدیھ حمید صایط الحسني 175875 237

1 1952 عنود علي حسن اغضیوي عباس الجنابي 630715 238

1 1944 امینھ طاھر حلیمھ فاضل كاظم الموسوي 521997 239

1 1956 زھرة حمود حافظ عیسى زیدان الشمري 75153 240

1954 زھرة عباس سعدیة محي عبد الحسن دعیمس 2 1942 كاشیة عبد الحسن حسن نشمي حمیدي عباس 225438 241

1 1950 عجبھ كردي حسن عجرش دیك دیك 171095 242

1 1949 فخریھ لطیف جمیلھ عیسى علوان الجوراني 300734 243

1 1952 ردافھ كریم جمعھ عباس سلمان كعب 603261 244

1 1949 زھره سلمان جعفر  محمود كاظم الزبیدي 513689 245

1 1951 غنیده حواس خمیسھ مجید شلیج الساعدي 641238 246

1952 علیة حسین حمدیة سلمان داود العامري 1980 حمدیة سلمان میسون حمید تایھ العامري 3 1950 كظیمة دھام حمید تایھ غایب العامري 143569 247

1 1941 ندوه عبید جمیلھ عبدهللا مھدي الدلیمي 677822 248

1964 نجیھ حسن نوریھ جاسم محمد معموري 2 1956 مھدیھ حسن خالد حسین علوان المسعودي 668776 249

1955 وداد جمیل خلود ابراھیم محسن العاني 2 1954 صبریھ شفیق حسام ثابت منیر الراوي 181465 250
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1960 بدریھ درویش 2 سعدیھ جبر عبدالحسین 1953 شیالھ سلمان جبار یازول عوفي العتابي 330272 251

1 1951 خضیره عباس جمعھ ابراھیم عاشور العامري 234024 252

1963 جسم محمد عادل كاظم مزعل الربیعي 1971 جمالة محمد سھیلة جاسب حمود الربیعي 3 1953 زھرة فھد جمالة محمد سھر الربیعي 73437 253

1970 مكیة یاسین عدویة موسى  حنوش الخفاجي 2 1951 مكیة مزبان داخل حسین ھویش الزبیدي 186657 254

1970 حمریھ مطلك علي محسن بدن الفوادي 1974 بنیة غافل ساجدة مطشر معیجل الجعباوي 3 1940 شلشة شوكھ حمریھ مطلك غالي العبودي 665832 255

1959 غنده ضامن رضیھ معال حسین حسین 2 1951 حوري سابط جمعھ كاظم علیوي علیوي 330910 256

1950 صایھ حسین صبیحھ لعیبي جالي الربیعي 2 1945 بنوره غالي حمید لویج سلمان البو سعد 290652 257

1 1947 نیمونھ ھادي جبار عبد الزھره جبار المرشدي 372308 258

1962 نجاة عبدالكریم شذى حسین قاسم المحمداوي 2 1956 عطیة حسن جواد كاظم حسین السعد 627917 259

1 1955 خزنھ غلیم جمالھ سلمان عبود المیاحي 102261 260

1 1952 فرجة خمیس حسن مجید رشید المفرجي 347098 261

1955 ربیعھ منصور ماجده ناجي غافل العبودي 2 1953 نومیھ عطھ جلیل سالم خطل العبودي 194597 262

1 1955 معالیھ صباح جعفر جبر عبد معادنھ 115048 263

1952 عبده عذاب علي مھنا مخلف القره غولي 2 1952 قادریة علوان جوریھ كردي حمادي القره غولي 7809 264

1 1937 ھیلة حریجة حمدیة حاتم صیھود السوداني 223930 265

1960 نعیمة ھادي أمل محسن ھاشم العمیدي 2 1945 شدھة سلمان حمید أبراھیم مھدي الفیداوي 347147 266

1 1949 بھیة حسین جسومة حمیدي عداي الساعدي 223353 267

1 1941 وصیفھ حسن جمیلھ عبدهللا علیوي الغریب 55695 268

1955 فطیمھ حساني نوریھ ھادي عبود السلمان 2 1946 رملھ حسون حسام عبد الزھره یعقوب السلمان 248664 269

1 1947 كاشیھ حسین جمعھ ناصر موزان شریفات 39209 270

1 1949 فھیمھ شاكر خیریھ تاج عبد الصاحب الموسوي 443301 271
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1947 حدیھ ثجیل حنونھ حسن عنتاكي االمي 2 1977 حنونھ حسن خالد علي  حسین حسین 217947 272

1 1930 حیاة سلمان جمعھ وھاب مھدي الكنعاني 331853 273

1976 حسنھ علي باسمھ جسام امرط الشمري 2 1949 صفویھ علي جسام امرط نصیف الشمري 145977 274

1951 زھرة شبیب ملكیة لفتة علي العقابي 2 1949 بسنة شبیب جواد كاظم سلمان العقابي 216216 275

1967 جوري عبید باسم صالح محمد غریري 2 1932 نوفھ خلف جوري عبید حران غریري 418520 276

1962 صبیحة عبدالحسین حنان رؤوف صالح صالح 2 1956 صبیحة عبدالحسین حلیمھ رؤوف صالح صالح 268961 277

1960 كلثوم زامل فضیلة جبر بداي المالكي 1982 فضیلة جبر رنا عبدالكریم داود الدشتكي 3 1937 بدریة رسن جبر بداي وشیل المالكي 34201 278

1 1949 فضیلھ شریف جالل دحام زغیر الراوي 439351 279

1986 منى جمال الدین احمد حازم عبد الوھاب الجبوري 2 1944 امینة حسون حازم  عبد الوھاب مھدي الجبوري 421671 280

1 1946 فرحھ علي 628793 حسن حسون فرحان 281

1977 جمیلھ راضي محمود زغیر حمادي الدنیناوي 2 1930 حیھن ھاشم جمیلھ راضي یوسف الدنیناوي 553229 282

1952 فضیلة محمود علي جاسم حمادي الوزوني 2 1961 لطیفة ھادي جنان حسن كاظم الغاوي 342959 283

1 1945 زكیھ محمد حیاة كاظم ابراھیم الفكیكي 498622 284

1980 صبیحة كاظم ھشام محمد علي ارسیتم 2 1954 طشارة عبیس حمیدة علي كزار ارسیتم 680648 285

1961 علیھ عریم صبیحھ زبون محیسن العقابي 2 1954 عیده محمید جبر مال هللا عبدهللا العقابي 652172 286

1 1953 لیلئ صالح جسومھ محمد یازع النجادي 547238 287

1962 ساجده محمود جمیلھ حسین جاسم جاسم 2 1951 كرجیھ خلف جمعھ حمادي خلیفھ خلیفھ 659104 288

1955 جوري احمید مكیھ احمید نطاح الدلیمي 2 1950 حمده عجیل حسن نایف عبد الشیحاوي 517683 289

1962 خولھ ابراھیم ایمان عبد الجبار عبد هللا المشھداني 2 1952 رسمیھ خضیر خضیر كاظم حسین العبیدي 30447 290

1 1955 غنیده خصاف جمالھ خلف مطر بطبوطي 212739 291

1961 فوزیة جبوري شذى عبد الرزاق محمود الدوري 2 1951 ملیحة عبد هللا جلیل عباس مظلوم الحسیني 128056 292
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1964 رضیة ناصر سمیرة عبد جلود الكعبي 2 1952 حریة موحي حمید زایر علي الكعبي 542299 293

1 1952 نبیھھ ھادي حمدیة محمود علي السامرائي 381419 294

1950 عوجیھ موسى فاطمة طاھر ھاشم الالمي 2 1940 ھاللھ جاسم زاھر عیسى عباس عباس 145167 295

1970 حكیمھ كاظم سعدیھ محمدصالح عبود عبود 2 1952 مدینھ  عباس رجاء ھادي أبراھیم الطائي 383171 296

1 1947 كظیمھ حمزه رحمھ شاھر حمود الخزرجي 555068 297

1 1955 غداره سعید حسنھ عطیھ عیسى السراي 509073 298

1 1945 معصومھ  ھاشم دالل حلبوص فرج الوتار 387659 299

1 1953 غند مخلف ربیعھ اسماعیل حمدي حنظل 136299 300

1 1951 عزیزه محمد حسن جعیجع لفتھ الغریباوي 459127 301

1 1945 صحیفھ محمد رسول زناد علي علي 154874 302

1961 رشده حسن 1974 كریمھ محمد حسین رشده حسن 3 سعاد محمد حسین 1954 فطیم  مطلك 540087 حمكھ عالوي حماد 303

1 1951 نعناعھ حردان 640480 حسنھ جلوب حسین المصلوخي 304

1948 شیخھ حمزه فضیلھ ریحان احمد القیسي 2 1943 فرحھ جمعھ حمید شھاب احمد القیسي 332653 305

1 1954 علیھ حسین حمید خلیل سمیر سمیر 19651 306

1957 بھیھ كعید امیرة  خلف ذرب الھلیجي 2 1943 رجیھ  لعیوس حسن  زوید سعد الحیدري 18836 307

1 1956 جویده كاظم حبیبھ كریم حدحود الجنابي 631269 308

1 1952 ھدیة عطیة خالد ربیع محمد الجبوري 169027 309

1962 رفعة حمادي حدة  مھدي علي علي 2 1953 رفعة حمادي زھرة مھدي علي علي 389593 310

1956 شایعھ صالح نعیمھ قاسم رسن كعباوي 1976 نعیمھ قاسم فالح حسن علي كعباوي 3 1940 نصیفھ عبد الرضا حسن علي مطر كعباوي 46984 311

1988 علیاء عوده بان احمد عیسى العبیدي 2 1947 صایھ ھلیل حاتم حلو محمد الشمیالوي 633776 312

1955 لیلى ابراھیم نجمھ حاتم حسین حسین 2 1953 خیریھ شھاب حسین علوان سلمان المفرجي 645511 313
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1941 نعیمھ جاسم فضیلھ صالح غیدان الجنابي 2 1946 جمیلھ رضا رضیھ مھاوش ناصر بال 590548 314

1963 شكریة سلیمان مصریة اسماعیل فرحان الدلیمي 1981 مصریة اسماعیل محمد خالد جیاد العبدلي 3 1955 سكینة سالم خالد جیاد ناصر العبدلي 233797 315

1 1955 زھره دلجھ حسنھ ھالل عكیلھ الدلفي 48816 316

1 1953 رضیھ جعفر رحمھ محمد باقر عباس الغائب 363761 317

1 1937 سھوة فرج حسنیھ طاھر حسن الیاسري 588358 318

1 1955 كظیمھ عبعوب زھوه قاضي مورد العجیاوي 41099 319

1978 حسنیھ طاھر 2 افتخار جبار ھاشم 1950 شدیھ علي \ حسنھ طاھر حسین 507308 320

1 1946 میریھ مھدي حمیده عباس مرتضى الجزائري 176866 321

1 1954 صینیھ لفتھ حبوبھ عاتي علي العطواني 601302 322

1979 طلیعھ مھدي ھیفاء حسین علوان علوان 1990 طلیعھ مھدي اركان حسین علوان علوان 3 1947 ھاللھ مصلح حسین علوان صالح صالح 694957 323

1 1948 زینھ موسى حیاه ھادي عیسى الربیعي 536019 324

1 1955 ھاشمیھ جاسم حاتم كاطع جوید الربیعاوي 261610 325

1 1953 منسیھ كصب حمیده كاظم عجرش الجنابي 446904 326

1968 زھره جاسم عبدالزھره كاظم حمید الساعدي 1973 حنینھ جوص ساھره حسین لفتھ السعدي 3 1937 حسنیھ جخیجخ زھره جاسم شاتي الساعدي 221352 327

1942 فاطمة مصطفى شكریة صالحان داود 
السورمیري

1976 خیریة خداداد مھا ابراھیم اسماعیل السورمیري 3 1942 نجیلة داود رحمان غیدان سرحان السورمیري 56421 328

1955 وحیدة علیوي الھام مھدي فارس الدایني 2 1953 فھیمة راضي حمید بناي حسن الشمري 462756 329

1967 زكیة صادق ھدى لطیف حسن طیبة 2 1948 عفیفة عبد الحسن زكیة صادق سالم طیبة 342245 330

1975 جواھر عبد هللا زمن جاسم عباس المال 1973 رابحة راضي فراس خضر حسن العبیدي 3 1949 صبیحة جلیل رابحة راضي ابراھیم الخفاجي 18295 331

1959 نعیمھ منصور رسمیھ خلف صداعي الدھلكي 2 1951 حكمھ علي حامد شبیب صداعي الدھلكي 248553 332

1 1956 كاظمیة محي حایف عاشور درباش الغریباوي 16807 333

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1676

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1966 حسنھ شغیت سھام كاظم عبدالرضا السوداني 2 1946 شنینھ غلیم حسنھ شغیت عناد السوداني 111719 334

1957 سھامھ سعید بشرى عبدالحمید امین النعیمي 2 1951 منیره سعید خالد حسن مجید الفوریھ 216357 335

1 1944 زكیة مھدي حلیمة عطیة صافي الفیاض 688911 336

1 1953 كعھ سلمان حكمھ مطلب حضي حمیري 375657 337

1 1954 نصره غالي حسن جاسم حسین حسین 122431 338

1 1955 غنیھ  احمد 341521 زكیھ  كامل  كریم التمیمي 339

1956 سعدة  عبد حمیدة  عبد حسون  العزاوي 2 1956 زھیة  عبید حمید دحام طعمة  العزاوي 271476 340

1973 زھره  حمادي صباح علي سماري العبیدي 1974 كاظمیھ  سماري 3 ركزان  كریم  فرحان  الجیزاني 1951 زھره  حمادي  ذرب  البخیتي سھیلھ كاظم 171878 341

1 1942 عیده جاید 182668 حسین مطلب محمد 342

1949 كفایھ خلیف امینھ احمد علوان كراغول 2 1945 نجمھ خمیس حسین محیسن خضیر كراغول 393501 343

1 1944 رضیة حسن خاتون كاظم عبدالكریم عبدالكریم 440970 344

1976 رابحھ عبد الحسین وسام محمد حسن شاھین 2 1950 كاظمیھ عطیھ رابحھ عبد الحسین مطھر الجبوري 370089 345

1 1940 مكیھ حسین حسن سلمان سلطان البیضاني 200666 346

1 1952 نعیمھ اجفیت دالل اكعیم عبد هللا عبد هللا 614618 347

1955 سعدیھ شوكت مائده عبد القادر عثمان العبیدي 2 1958 سعدیھ شوكت رائده عبد القادر عثمان العبیدي 333960 348

1 1950 قسمھ محمد علي رضاب محمد باقر باقر 464242 349

1 1949 صنعھ عباس حمید كاطع السعد العنزي 495507 350

1 1946 صفیة حسین حسنیة رشید خصباك الشمري 93285 351

1953 حدة حمود سعدیھ سوادي صالح صالح 2 1951 حسنھ شوندي حمادي بطي صالح جبوري 621374 352

1972 زھره حمود شعبان جبار حسن الزركاني 1971 عیده حمود ساجده عامر محسن الزركاني 3 1953 جسره حواس زھره حمود صالح الزركاني 451206 353

1963 صبریھ عكلھ 2 ھناء عذاب عكلھ 1954 صحیفھ عطیھ حاكم عبد عكلھ الخلیفاوي 24415 354

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1776

 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
1 1956 بدویة  لعیبي حریة عریبي محیبس الحریشاوي 10092 355

1 1955 فضیلة مسعد حكیمة مھدي ناصر الزبیدي 507861 356

1 1942 نشمیھ مطر حمده عباس صالل ا 204163 357

1 1953 ھاشمیھ شمران ریمھ احمد حسین السعیدي 413074 358

1974 علیھ محمد حسنھ احمد حمزه الكرطاني 1959 زھو محمد 3 ھدیھ محمد ناصر 1954 سوده محمد 80936 حمید عبید محمد 359

1 1949 فخریة ظاھر زھرة یوسف جعفر الرضوي 230381 360

1 1952 ھاشمیة حسن زھرة حسن فرج فرج 626223 361

1 1944 حكمة سھیل راضي عبد موسى الرماحي 549689 362

1 1952 لطیفھ عبود رؤوف امین ھاشم السید نور 526982 363

1 1951 علكایة طعمة حبیب كریم شاتي الضاحي 37772 364

1 1952 رباب تقي زھراء ولي اصغر فریدي 375448 365

1 1953 زینب رضا رضا عباس مھدي الدھان 484431 366

1 1945 رضیة احمد زھرة ناصر حسین ال شیخ محمد 497606 367

1967 قسمة صادق فاتن محمد حسن حسن 2 1955 شكریة عبدالعباس حامد عبد علي كریم 467673 368

1 1956 سلیمھ حسین رعد فلیح حسن زریر 510080 369

1976 صالحة كرین سمیة عبدالكریم صالح الحیاني 2 1950 عایشة رشید حمید عبوش سلطان العبیدي 564569 370

1 1956 نشمیة عباس سعدیة محمود علي التمیمي 601951 371

1 1952 زكیھ جاسم سعدیھ محمد سلمان السلمان 565578 372

1962 فوزیھ شكر سعدیھ حاتم رشید علواني 1963 خدیجھ دخیل عبد رضوان محمد الدلیمي 3 1945 ھاللھ خلف خدیجھ دخیل عطیھ الشعباني 511115 373

1 1954 فضیلھ جاسم ساھره حسین محمد الكطیشي 549478 374

1968 علیھ عشب سعدیھ جاسم دھلة ال جنانھ 2 1954 فاطمھ سلمان حسون سلمان دیوان جناني 558833 375

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1876

 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
1957 جریة زبون سلیمة جمیل دیوان دیوان 2 1953 جریة زبون سعدیة جمیل دیوان دیوان 136175 376

1954 شكریة  محمود  نمش   زاجیھ  فضیل
 المكصوصي

1991 3 كرار  حسین  محمد  مكاصیص شكریة  محمود 1952 240055 حسین  محمد  خالد  مكاصیص حلھن  سمر 377

1 1954 خیریة جواد خالدة علي حسین عرب 127711 378

1 1951 فرجھ محسن حمدیھ سمك سفیح السراي 427720 379

1953 خیریة مھدي بتول رزوقي سعید الشیخلي 2 1955 خیریة حسین خلیل ابراھیم مصطفى الشیخلي 168002 380

1979 حمدیھ حمزه علي فائز باقي المالكي 2 1952 كرجیھ یاسین حمدیھ حمزه محمود النداوي 355968 381

1976 سعدیھ عبید مھند حمزه خضیر العامري 2 1954 نشمیھ شخیر سعدیة عبید سالم العامري 453097 382

1 1944 جمیلھ سلطان سعدیھ عاشور سلمان الصرخي 147118 383

1 1949 جمالھ سباھي حمدیھ ھاشم سبع البطاوي 409322 384

1 1949 حسنھ سلومي خیریة ابراھیم خلیل الطائي 582759 385

1955 ضویھ سلمان عیده كبر عیسى الحمداني 2 1945 حاجمھ خلیف حمدان جابر شمخي الحمداني 385221 386

1 1946 سلیمة عبد الكریم ساھرة عبد الحسین عبد الكریم العكیلي 229553 387

1947 فخریھ  رسن  بدر  الساعدي قند  علي 1973 فھیمھ  علوان اخالص  سالم  عبد العطواني 3 1970 حسین  جاسم  روشھ الحیدري فخریھ  رسن 121258 388

1973 حفیظة ھوین سامي محمود علوان الفرطوسي 2 1950 حنتوشة عبدهللا حفیظة ھوین نعیمة العبادي 604501 389

1 1942 حمیده فرج حمد هللا فرحان غالي الزیداوي 51703 390

1 1949 تسواھن حمادي حمدیھ لفتھ راضي السوداني 412273 391

1957 وجیھھ محمد صالح أیمان عبود عمران الجشعمي 2 1952 فاطمھ كریم سعد حمید صالح العبد 136413 392

1 1951 زھرة مجید 191664 سعدیة علي حسین 393

1 1955 طلیعھ طنین سعیده حرفش نھیر نھیر 219660 394

1 1956 جمیلھ داود حمدیھ فرحان فرحان قره ولز 288902 395

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1976

 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
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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 1951 فانوس باقر 343008 خولھ شیرمحمد محمد مراد 396

1 1951 علیھ مھدي خلیل ابراھیم خلیل الجنابي 375703 397

1972 زكیھ جاسم حمیھ راضي نجرس نجرس 1993 حمدیھ راضي ایھاب داود سلمان حالوي 3 1950 بھیھ سلوم داود سالم حسوني حالوي 470548 398

1991 خالده راشد حیدر قصي عباس المشھدي 2 1954 سكنھ موسى خالده راشد عیدان العیدان 173306 399

1 1955 كمیلھ ابراھیم خلیلھ ابراھیم عبدهللا عبدهللا 384815 400

1955 سعدیة شاكر رافع عبد ھادي العبیدي 1963 فاطم محي سندس عبد الستار حمید العبیدي 3 1939 زھرة عثمان سعدیة شاكر عمر السیمرلي 340420 401

1 1956 ناكھ مفتن حمدیھ احطیحط المي الخنیفر 353436 402

1 1956 فاطمة  داود سعد مھدي عباس الخزرجي 628301 403

1 1955 حسیبھ عبد الحمید خولھ ھاشم عبد الغفور العاني 295869 404

1949 فاطمة سعید لمعان داود سلیمان العزیز 2 1942 مائدة عبد الكریم زھیر عبد هللا توفیق الوسواسي 401202 405

1 1954 كظیمة حسن ساجد حمید مجید العامري 609609 406

1949 سمیعھ فاضل ھیفاء خلیل ابراھیم العزاوي 2 1940 ترفھ وھیب خالد مجید حسین العزاوي 168042 407

1942 فطیم مطر صبریھ دیر خضیر خضیر 1964 صبریھ دیر ابتسام خلیل عبد المفرجي 3 1940 عبده خضیر خلیل عبد عیاش المفرجي 619639 408

1963 ساجده حمید خالد عبد االمیر محمد محمد 1963 بدریھ عباس ایمان حمید محمود محمود 3 1946 نبیھھ عباس ساجده حمید حسن العزاوي 101611 409

1977 2 عمر  عبد الرزاق  احمد  زیادة خولة  محمود 1941 226073 خولة  محمود  خمیس  الجنابي صدیقة  حسین 410

1989 غاده محمد عمر عصام عبد الجبار عبد الجبار 2 1940 صبریھ محمد خالده برھان عبد القادر عبد القادر 306534 411

1 1947 زھره خلیل سامیة سھیل نجم الزیدي 357240 412

1978 خیریھ خلف مخلد عبدهللا حسن الحدیثي 1965 خیریھ خلف بشرى عبدهللا حسن الحدیثي 3 1945 ترفھ عبدالرحیم خیریھ خلف جاسم الحدیثي 567153 413

1 1945 حسنھ جبر سالم داود سدار الطلیباوي 212594 414

1975 سعاد عبد االمیر بیداء شاكر حسین صاحب 2 1955 مریم عبود زھیر عبد الحمید حمودي البیاع 618953 415

1 1955 زھره حسین زینب لطیف كاطع دخاني 405784 416

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2076

 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
1 1955 صبیحھ احمد ساھره محمد صادق رمضان الحریري 388565 417

1966 سعدیھ احمد ھبثم عبد االمیر عبد الرزاق النعیمي 2 1947 بدریھ علي سعدیھ احمد جاسم الجنابي 486350 418

1982 سعاد عبید 2 محمد كاظم حسن 1954 شذره حسن 73917 سعاد عبید علوان 419

1 1941 خمیسھ محمود حسونھ عبد هللا علي الطائي 291728 420

1965 ملكیھ جعاتي سعاد جبار حسن المحمداوي 2 1951 ساھیة عبد الحسین ساعھ قاسم علوان عبودي 231171 421

1 1942 فخریھ عبد الحسین سعدیھ حسین علي كنعان 42374 422

1942 نوریة قاسم حكمت جعفر اغاجان الحسن 2 1950 حسیبة علي خولة عباس عبد الكریم االغبان 157651 423

1977 سعدیھ عزیز بسام محمد صالح ھاشم صالح 2 1941 فضیلھ  احمد سعدیھ عزیز ھادي الصفار 578950 424

1 1947 شعیلھ رشید خیریھ صالح محل حلبوسي 15762 425

1985 تركان ھادي علي حسین زیدان الزبیدي 2 1949 المیھ داود حسین زیدان بریسم الزبیدي 531639 426

1954 عودة دخیل عبد العامري علیة عبداالمیر 2 1952 ھاشمیة عبد ساجدة رشید عبد العامري 572762 427

1 1952 طیره جاسم ساھره لطیف طاھر الكعبي 68684 428

1 1953 فضیلھ حسین سعاد رمضان ابراھیم العزاوي 108714 429

1977 خضرة حسین محمد غنام حمادي حمادي 2 1937 سعده صالح خضرة  حسین محمد محمد 435137 430

1 1948 بدریھ مطر حسین خضر عبدهللا العزاوي 611177 431

1944 بھلولھ جبر نجمھ كاطع جویعد البوحسین 2 1937 سیاكھ منوت حسین سعود مزعل البوحسین 325103 432

1 1951 حیاه حمود سالم معین عبد الزھره شعبان 385823 433

1957 امینة ابراھیم بشرى محي حسین ابو حمرة 1964 امینة ابراھیم لبنى محي حسین ابو حمرة 3 1952 نجیة خزعل 193809 حسین عباس زغیر 434

1974 حمدیھ خانھ ماجد خنجر مینا الربیعي 2 1951 نجیھ محمد 282726  حمدیھ خانھ حسین 435

1962 عنیدة خضر سمیره جاسم خیري مكصوصي 2 1954 بلدة بریسم حسون محسن بھجت المكاصیص 395962 436

1 1943 نعیمھ علوان حسین جاسم محمد الغریري 591900 437

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2176
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1956 سلیمھ عبد الرحمن نادیة عبد الجبار عبد المجید الھاشمي 2 1954 صفیھ خلیل 44566 خالد علي حمید 438

1 1955 جیران فرھاد خیریھ محمد كریم كوركاني 286319 439

1982 حلیمھ رسن فراس علوان رشك الطلیباوي 2 1952 بھیره شناوه حلیمھ رسن لھو الطلیباوي 172055 440

1 1950 كاغد صكر حلیمھ فرح شذر زیرجاوي 348172 441

1954 نشمیھ ایدام سھر مرشد سلوم الشمري 2 1950 صنعھ درویش حمزه مجبل عبید الشمري 379418 442

1955 وضحھ ثامر كردي زبار سعدون الجنابي 2 1960 صفیھ عطیھ خیریھ سھر نایف الجنابي 425655 443

1 1951 عزیزة حسین خمیس حمد ھراط العزاوي 454543 444

1958 سلیمھ سبع نداء علي حسن سباھي 2 1954 سلیمھ سبع سھیلھ علي حسن سباھي 141725 445

1987 كریمھ رحمھ هللا احمد شاكر شنیشل الجیزاني 2 1948 غنیھ كاظم شاكر شنیشل باش الجیزاني 232962 446

1947 سودة علي فختایة نعمة وسمي الفالحات 1980 فختایة نعمة ندى رشید حمید الفالحات 3 1942 كظمیة محمد رشید حمید زبار الفالحات 255382 447

1961 جمیلھ  مشحوت 2 سلمى زامل حلیحل 1954 سنیھ حلیحل خضر عباس واوي الساعدي 410455 448

1945 علیة حسین ناھدة كامل منیر الساھوكي 1977 ناھدة كامل سیماء رمضان محسن الراوي 3 1934 كمیلة سلمان رمضان محسن علي الراوي 579053 449

1 1932 زھره حسین حواطھ راضي حسن ال االكرع 417787 450

1957 قاطمھ جبوري ایمان  كریم  رسول كیادي 2 1953 فاطمھ مریم 682190 رمضان احمد حسن 451

1 1953 سالمیة عبد رسمیة خضر عبید عبید 672012 452

1 1954 غنیدة مارد سلیمة عبد الرحمن مزید الساعدي 489600 453

1 1953 بدریة ھاشم حیاة غازي جاسم الربیعاوي 581092 454

1944 مطره حرز 2 سلیمة حسین فرز 1946 كتبھ عباس 204944 خضیر عباس سلومي 455

1 1949 حسنھ حسین سلیمھ جاسم محمد الحمداني 655355 456

1956 فھیمھ عبد هللا قاسم جابر كاظم باش 2 1971 شمسھ حمید خدیجھ جعفر شفیق باش 50012 457

1950 دلھ عایش صبحھ ناھي طوفان العایدي 2 1943 حسنھ جارهللا شمخي جبر كربول العایدي 414488 458
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1 1937 خیریھ سلمان شكحھ شراد عوید غریري 128329 459

1961 زھره حسون حكمھ عبید عبیس المسافر 1988 حكمھ عبید عباس صاحب سلمان الیساري 3 1953 خضره جبر صاحب سلمان علوان الیساري 124266 460

1953 رمزیة داود صباح احمد عبدهللا الصالحي 2 1941 ملوك علي شاكر محمدحسین مرتضى العطار 431090 461

1947 ریمھ خمیس سامي حسین علي الدلیمي 2 1951 حسنھ علي رازقیھ عزیز عدوان الدلیمي 388226 462

1 1944 فرجة حسین شكریة مھاوي لفتة الخیقاني 549448 463

1 1951 سعده ظاھر رسمیھ كاظم جمیل الجنابي 454065 464

1956 بدریة فاضل ھناء سلمان یاس العامري 1974 بدریة فاضل محمد سلمان یاس العامري 3 1991 افراح سلمان شمم رائد فاضل التمیمي 692069 465

1968 حمیده ھاتو حسن محمد حسن الساعدي 2 1943 صویلھ حسین حمیده ھاتو حسین الساعدي 221326 466

1984 رضیة كاظم حسین حبیب سلمان البرزنجي 2 1951 لیلة عباس رضیة كاظم محمد رضا البرزنجي 26414 467

1970 حنونھ كاظم باسم عبدالرزاق حسین حسین 1971 راھیھ خلف كواكب عبد كاظم الالمي 3 1947 موحھ جبر حنونھ كاظم طریم الساعدي 481673 468

1954 غنیمھ شبیب نجاه خلف نعمھ الساعدي 2 1954 زھره شراتي خلف دعوجي ابنیھ الساعدي 356740 469

1952 بسھي احمد 2 مالیھ صالح كاظم 1951 كطیوه كاظم خلف ثامر محمد العلیاوي 237711 470

1 1955 تریكھ عبد العباس سمیره جاسم محمد البكري 240723 471

1957 خنسة غفیر مھیة عاید محمد السبعاوي 2 1952 ھدلة عبد ریكان محمد مجید الصمیدعي 200062 472

1961 عزیزه مجید نھایة  محمد شیت علي البدراني 2 1950 فطومة محي شفیق جالب سالم الدلفي 464844 473

1 1952 شكریھ جابر سمیره عبد علي صالح الكفیشي 348517 474

1959 رسمیھ داود خلیل ابراھیم عبد الرحیم 
العكیلي

1965 فضیلھ حمدان ایمان نصرت عباس عباس 3 1936 نعیمھ نصیف رسمیھ داود سلیمان العكیلي 419587 475

1956 فطیم خیرهللا عبدالجبار لفتھ ھلوسي البسروكي 2 1957 زغیره خلف شكریة عبد خلف المي 463244 476

1984 نادیھ محمد عمر ریاض عبد الجلیل 
الخزعلیي

1986 مائده مسعود زینھ طارق حمید العبیدي 3 1943 سلطانھ كاظم ریاض عبد الجلیل قاسم الخزعلي 683617 477

1971 ربھ خلف سلمان غافل حمزه حمدي 1974 امتثال صالح الدین سفانا غانم حسن العركوب 3 1927 لطیفة جاسم ربھ خلف حاضور عیثاوي 494885 478
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1973 ربیعة سكران محمد جاسم محمد الدلیمي 2 1942 فاطمة حبیب ربیعة سكران خمیس الدلیمي 90293 479

1 1954 معصومھ علي سھام عبد الحسین ربیع جراخ 20597 480

1972 سھیلة ناصر ھمسة نوري امین مبارك 2 1942 كاظمیة محمد سھیلة ناصر حسین البكري 530300 481

1986 سھام ابراھیم مصطفى رعد عبدالھادي التمیمي 2 1952 حسیبھ جیاد سھام  ابراھیم علي الزوبعي 320669 482

1973 زھرة محمد رقاء مقداد یحیى الرحماني 2 1952 فضیلھ حسون رعد عبداللطیف سالم السامرائي 266426 483

1 1951 بیبیة محمد صالح زبیدة جاسم تایھ تایھ 388583 484

1961 منیره مسلم فاطمھ حسین ابرھیم العامري 2 1953 بدریھ ابراھیم رزوقي محمود داود العتابي 565758 485

1 1940 نشد حسوني خدیجھ كاظم موزان موزان 128888 486

1 1943 بھیھ حسن خشن رحیمھ مشجل السویعدي 59229 487

1 1950 51196   خدیھ  شویع  بدیر سعیده  كنعان 488

1 1949 حدھن جبر 339292 شمران شدھان حسین 489

1954 ثالثة فیاض كافي ناصر مھدي الحمداني 2 1950 ثالثة فیاض ریمھ ناصر مھدي الحمداني 580172 490

1 1955 كطایھ طاھر حنوه سوادي غضب الساعدي 10192 491

1965 سلیمة محمود احمد جواد كاظم الباوي 2 1941 فضیلة عودة سلیمة محمود محمد الباوي 180419 492

1954 قدوه حسن 2 خیریھ جھید كاظم 1950 حنینھ خشان 273309 سلوم حسن عبدهللا 493

1965 لطیفھ جاسم كریم علي ابیجع لغریري 2 1949 مضیعنھ سباھي سومھ جابر سباھي البدیري 620612 494

1 1952 جمیلھ غافل خلف جاسم روضان الموزاني 458302 495

1 1950 حلیمة جواد سھیلة خلیل سلمان سراج 427555 496

1980 زكیة عبد انوار محسن نعمة الكعبي 2 1944 منیرة عباس سلیم بھجت حسن العتبي 151566 497

1963 حسنیھ حمید خلود ماجد محمد رشید كبة 2 1955 حسنیھ حمید رحاب ماجد محمد رشید كبة 177622 498

1 1953 شكریة جاسم رعد كامل قنبر النداوي 333963 499
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1967 حنوه عبدالحسن سمیرة نوري مظلوم سوداني 2 1954 مكیھ مارد حنوه عبدالحسن عبدالرضا السوداني 573452 500

1 1947 شیخة جبر سلیمة رسن كاظم القریشي 257018 501

1987 فاطمة حسین سھى عبدالصاحب عبدهللا 
الدھلكي

1979 حمیدة باقر غسان محمد تقي الدھلكي 3 1952 فخریة عباس حمیده باقر امین السعدي 366111 502

1 1951 زھره عباس شكریھ عبد الرضا تقي األسدي 652438 503

1969 روكھ ھزیم ساھره عبد حدید الفراجي 2 1952 زھره حسین روكھ ھزیم مطر الفراجي 596744 504

1962 ھظیمة موسى ھناء ناجي مھدي الجبوري 1955 فخریة موسى فوزیة عبد مھدي الجبوري 3 1950 فخریة موسى حمید عبد مھدي الجبوري 458690 505

1965 بدریھ عبود عماد حمید اسماعیل الخالدي 1971 زاھده شاكر اخالص شاكر سعد الخفاجي 3 1944 شریفھ سلمان زاھده شاكر محمود البیاتي 261503 506

1 1949 شریفھ محمد خالد مبدر فرحان النجادي 609440 507

1978 خدیجھ دلي 2 وفاء جابر حزیم 1956 شوغھ غانم خدیجھ دلي علیوي الجوراني 319696 508

1969 زكیھ خلف 1971 قاسم عبید جاسم بدریھ فیاض صبیحھ عبد هللا صالح الشیحاوي 3 1946 قویھ عباس زكیھ خلف سلیمان الركیباوي 347169 509

1 1947 عباسیھ علي سلیم فاضل عباس القریشي 141601 510

1 1947 بلخش منھل حنایة شواي حویص المحمداوي 230064 511

1955 رباب كاظم كاظم سعید باقر ال شھیب 1967 صدیقھ صادق نھاد فاضل محمد الربیعي 3 1933 زینب بكر صدیقھ صادق جاسم الربیعي 363560 512

1 1949 نمرة ناھض ضویة مكلد جلوب جلوب 52526 513

1 1949 بلخش ناصر خیریھ حسن حسین المطیري 557123 514

1 1952 جمیلة عبود صبیحة شبل شعیب العكبي 129937 515

1 1952 لیلوة غلیم صبریة حصموت تایھ زیدي 501337 516

1962 فضیلة محمود فرحھ فرمان محروز العامري 2 1952 شدھة نایل داود سلمان محمد القرغولي 299349 517

1954 2 سمیره  سلمان  عباس  بطاوي ردیفھ  فاضل 1952 555192 عادل  عباس  أبراھیم  عریفي نجیھ  حمودي 518

1 1952 ملكھ ثویني صالح نصیف مال الجالبي 102516 519
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1 1956 جوزه عباس زھره مخلف احمد الشبالوي 111240 520

1954 فضیلة ھادي راجحة حمید عبدالرزاق العضاض 2 1946 نھیة زغیر داخل عجالن حسن المطوكي 107805 521

1961 مالیھ جمال نجیھ مھدي جبر العكیلي 2 1956 فضیلھ عباس راني فضل شمخي العكیلي 120359 522

1962 أسماء رؤوف شذى عبد الرزاق عبد الرحمن المحمد 2 1953 بتول حسین سامي أحمد عبد هللا الطائي 449901 523

1 1946 وبریھ جعفر صایح محمد موسى البھادلي 142906 524

1960 صفیھ محمد عبد الكریم صعب حسن التمیمي 2 1927 زھره مرزوك صفیھ محمد معیدي التمیمي 220325 525

1959 سھیلھ عبد كفاح علي جودي جودي 2 1942 طیبھ صالح صباح كاظم جواد جواد 482388 526

1 1955 شكره حسون ربح كاظم عبید العقیلي 296766 527

1 1953 حسنھ محیمید زھره مھدي صالح المشھداني 579447 528

1951 سلوى عبدهللا لیث ھادي مصطفى السامرائي 2 1989 سلمى حمید ساره سلوان ھادي السامرائي 375327 529

1 1952 بكم مھدي رجاء جواد حمودي الصراف 363335 530

1 1946 نزیھھ احمد سعاد حامد جاسم المختار 479655 531

1970 سامیة یونس باسم شمال فرحان زیدي 1976 بھیة زرزور میسر محمد رشاد سلیمان العبدلي 3 1947 كرجیة  كسوب سامیة یونس كاظم اللھیبي 401101 532

1963 بدریھ عوید فالحھ ابراھیم محمد السوداني 2 1956 ملكیھ محمد دعیر جابر عیسى السوداني 376113 533

1965 صابونھ عبد الرضا فاطمھ رحیم صالح النعیم 2 1955 حالوه ساھي طاھر دریعم جدران الالطي 200932 534

1979 ھناء كریم محمد سالم عبد الواحد االزري 2 1939 اسمھ عبد الجبار سالم عبد الواحد صالح االزري 393658 535

1959 جمالھ حمدهللا عیده حمود فرج كعب 2 1955 جوزه حمدهللا 305194 سالم محسن لعیبي 536

1983 ساھرة محسن علي صالح مھدي العاني 2 1946 عائشة  روكان ساھرة محسن بندر المحسن 690786 537

1973 حبیبھ سلمان میثم محمد ظاھر الطوال 1975 رقیھ جابر حیاة جاسم راضي النوري 3 1947 فجر خلف رتبھ جابر حسین نوري 417124 538

1957 علیھ خلف فوزیة مھدي عبد عبد 2 1955 ادیبة صالح ربیع خلف صالح الخالص 694619 539

1 1939 موحھ شرموخ دخیلھ مجید جیاد المحمداوي 615891 540
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1957 فوزیھ جبوري سھیلھ عبد الرزاق محمود الدوري 2 1940 نجیھ ابراھیم زھیر محمد ظاھر العزاوي 575350 541

1942 شنینھ محمد عبد خالطي جباره النداوي 1967 خلوده عذافھ وداد عبد خالطي النداوي 3 1941 صایھ كمیت خلوده عذافھ غضیب الجعباوي 456725 542

1 1952 فطیم  حمزة طالب عبدالرضا مریع المعموري 189300 543

1959 زكیھ حسین ناھده غالم حسین محمود محمود 2 1955 رضیھ حسین طالب عبود حسین الخفاجي 168918 544

1 1942 فاطمھ جمال ساھره سعدون جابر الحجاز 253639 545

1964 2 نعیمھ  فاضل  محیسن  كرغولي عوفھ  حسن 1955 46427 طالب  جبر  جواد الالمي كواغد  كریم 546

1970 صبیحة محمد أریج جواد حسن الكتبي 1965 صبیحة محمد حیدر جواد حسن الكتبي 3 1941 صفیة عبد المھدي صبیحة محمد عبود البیاتي 441958 547

1962 سعدیھ ابراھیم رجاء صبحي صادق الحداد 2 1954 ستھ عبد ضیاء عبد الجلیل رشید رشید 412638 548

1956 رحیمة ناجي صباح كاظم عبدالرضا الجبوري 2 1955 جمیلة عیار صبریة شبیب روضان الجبوري 362418 549

1 1945 اختر علي سروه كمال علي القزاز 277296 550

1972 صالحھ نجیب عمار عایش حبیب العاني 1976 صالحھ نجیب ایمن عایش حبیب العاني 3 1941 ردیفھ جاسم صالحھ نجیب محمد العاني 329644 551

1956 فاطمھ عبدالحسین امیره جري مزبان الخشم 2 1950 بھیھ علي خلیل اسماعیل عبدالحسن السعدي 157303 552

1 1940 سنیھ سلوم خولھ ظاھر حسن العزاوي 114926 553

1969 دالل  المحسن عبد 2 حازم فوزي عبد 1942 حضیة سلمان دالل عبد المحسن كاظم االبراھیمي 628811 554

1 1948 بدریة  مھدي سعاد مھدي عباس البیاتي 653558 555

1 1946 عذیھ عبد ساجده سبتي جواد جواد 439688 556

1961 فھیمة نجم كریمھ عبدالواحد لولھ الكورجي 2 1954 كاشیھ سیوفھ راضي عبید علیوي الشمالي 281675 557

1 1945 ھیلة مھدي سعاد حاجم عوده الكرم 166954 558

1977 بشرى برھان محمد زھیر عباس العاني 2 1945 نعیمة محمد زھیر عباس زیدان العاني 80069 559

1947 بدریھ فریح حمزه عبد القادر روعي االمي 2 1950 صبیحھ نجم رجاء عبد الكریم فرج الالمي 435043 560

1968 زھره جاسم ھدى شدھان محمد المشھداني 1968 صدیقھ محمد نزیھ منیھل محمد المشھداني 3 1947 عمشھ عالوي زھره جاسم یاسین المشھداني 233130 561
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1 1953 فضیلھ عبد الحسین صبیحھ خضیر فاضل العبادي 11438 562

1949 مطره ماضي صبیحھ جالب سویف سویف 2 1940 رضیھ علي داخل عیدان حسین عكیلي 333668 563

1967 فوزیھ یاسین ازھار جعفر محمد جعفر 2 1956 سھامھ كاظم صالح مھدي ناصر النجم 191936 564

1963 صبریھ داود وحیده عبود شذر شذر 1965 صبریھ داود ایمان عبود شذر شذر 3 1920 زنوبھ خمیس صبریھ داود نجم نجم 291331 565

1980 سعاد كاظم لیث مجید حمید السامرائي 1986 فریده كاظم فضھ عقیل مبارك الكرخي 3 1943 كمیلھ كریم سعاد حمید احمد السامرائي 68190 566

1957 زھره نافل شمیلھ جاسم رسن السراجي 2 1953 جایھن شاوي خلف محسن نافل السراجي 9392 567

1 1951 وضح محمد ربیعة یوسف احمد العزاوي 544167 568

1948 حیھن محارب حمدیھ عاشور حسن القیسي 2 1941 بدعھ منصور ظاھر كمر فعل الكمر 47430 569

1955 نبعھ علي فاطمھ عیدان موسى العلواني 2 1953 صبیحھ حمود عادل مطرود زغیر العامري 11837 570

1 1951 خیریھ سلمان رازاق   صالح مھدي الجد 275394 571

1 1950 فاطمة جواد صفاء علي محمد المطیري 76896 572

1 1955 فوزیھ طھ خلیل ابراھیم حسین الباوي 676026 573

1 1952 ثریھ  علوش دیریھ  جار هللا  صحن خماسي 192985 574

1970 علیھ خضیر جمیلھ عوده ضمد الدراجي 2 1956 فخریھ عوده رحمھ جبر ضمد المشرتاوي 110057 575

1980 ساجده كاظم مؤید عارف رحیم الربیعي 2 1949 وحیده سلمان ساجده كاظم شھاب الربیعي 211437 576

1 1953 علویھ نجم 651812 سعاده رشید علي 577

1970 سھیلة ھادي ندى محمود عبود الخفاجي 2 1956 حلیمة  كریم صفاء محمد علي ھادي شحم 2376 578

1931 نشمیھ جوعیمل بدیریھ شناوه غالب السراي 2 1951 حسنھ عباس دعیر شبیب عوده السراي 16030 579

1 1941 زھره عبدالقادر سعاد صبیح داود الطائي 120104 580

1 1949 فطومة  حیدر بھیة نوري خضر 114655 581

1 1951 كظیمھ عباس عبدالخضر عبیس حسن الشجیري 251557 582
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1 1951 ناشفھ رحیم عبد هللا درمان حامي المالكي 317831 583

1940 2 غسان  محمد  عباس الشمري زكیة  محمد 1941 وفیة  خضیر زكیة حسین  حسن  الشمري 637169 584

1 1935 ھدیھ ولي ریحانھ كریم علي مراد 178652 585

1 1953 منوه عوده عبد االمیر عیسى زامل الساعدي 535018 586

1 1952 بدریة ابودكھ زھرة لعیبي محیبس البومحمد 39733 587

1 1955 فاطمة داود عبدالستار حمزة ناصر ناصر 573865 588

1 1954 سویعة احمد رداعة عجیل ثجیل العتابي 110625 589

1974 زھوري شمخي فاضل عبد اللطیف داخل العقبي 2 1937 حسنھ حبیر عبد اللطیف داخل جاسم العقبي 467624 590

1958 ملیحة ناجي سمیرة كاظم مجید العادلي 2 1951 سكن مجید عبد لبرضا راھي عبد الرضا العادلي 29925 591

1956 بدریھ نھیر التفات ناصر علوان الماھود 2 1948 حمیده ثجیل عبد المحسن یاس خضیر الدجین 257792 592

1 1937 زھوري صبر زھرة جلوب دیوان السوداني 213395 593

1962 كمیلھ شاكر منال عبد فلیح المحمیص 2 1956 خدیجة محمد حسن عبد الرزاق عبد الباقي محمود الشیباني 590030 594

1 1952 مسیره بافوه عبد الواحد شلب جازع المیاحي 6392 595

1972 سلمى جاسم یاسر ممدوح  نعمان الخمیس 2 1943 نعیمة خطاب سلمى جاسم خمیس الخمیس 79847 596

1978 خیریھ كاطع 2 وسام عبد الواحد جبر  الكناني 1933 528082 عبد الواحد جبر  حسوني  الكناني صدیقھ  محسن 597

1 1937 تدباره حریز رفیعھ حمیدي منصور الحیدري 260563 598

1979 زكیھ جوامیر 2 عماد علي اكبر 1952 مصریھ نظر 254710 زكیھ جوامیر اینھ 599

1960 فوزیة جبل كریمة عبد هللا عواد زبیدي 2 1943 نازاره  حیدر خان سلیمان حمھ خان اسماعیل اسماعیل 263259 600

1 1948 وفیھ حمید سكینھ مھدي خضیر الطائي 183457 601

1952 تسواھن سلمان حسنھ بدر باني العمیري 2 1944 بیبیھ محیسن عبد كاظم باني الدریساوي 32742 602

1953 نجیة حسین جاسم  حسین مھدي فداغي 2 1960 علیة عبدهللا سعدیة احمد مھدي الفداغي 128122 603
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1 1954 ملوك حسن عادل ھاشم عبد الحبوبي 648441 604

1959 رفعھ فرحان سمیھ عجاج ابراھیم القیسي 2 1955 فطیم عبد سعود رجا فرحان القیسي 374266 605

1981 عارفة ھاشم لقاء سعدي مزھر المعموري 2 1950 زھره ھاشم عارفة ھاشم ھادي الحكیم 339414 606

1 1926 فخریة عزیز سلمان سعودي عبد هللا النعیمي 461846 607

1 1948 وبریھ علي عبد الكاظم عبود حسن السوداني 304063 608

1 1955 لیلوه حسین عبد الحسین سعید زیدان الجبوري 165072 609

1973 سعده كاظم یوسف محمد عباس عباس 2 1927 ثالثھ داود سعده كاظم اسود اسود 126824 610

1 1945 موزه سرحان رسمیھ علوان جبر القیسي 544350 611

1960 شنینة رحیم حریة كاضم سمیر السوداني 2 1950 سعیدة فرج عبد الحسین رسن اسمر السوداني 32682 612

1960 فخریھ علي كفاح جبار سلمان الحساني 2 1950 بھت علي عباس صبري سلمان السعدي 60024 613

1959 نوریة محمد ضمیاء داود سلمان الجمیلي 2 1953 ھاشمیة علوان عبدهللا سعود سلیمان بوشبلي 77864 614

1 1956 حدة حسن سكینة حسین حبیب حبیب 365870 615

1956 سلیمة ابراھیم نعیمة جاسم ناصر العامري 2 1919 حمزیة  عاصي سلیمة ابراھیم خضیر العامري 537808 616

1 1952 فطیم حمد سعدیة قدوري رزوقي الجبوري 223409 617

1 1956 بدریھ فلیح عبد هللا محسن لعیبي العزاوي 688568 618

1966 غنیھ عمران منى عبد هللا زبالھ الخفاجي 2 1956 بدریھ عباس عبد الستار حمید عمران العباس 163028 619

1959 زھوري عزیز انتصار صبحي شھاب البیاتي 1986 انتصار صبحي بارق عامر خضر الخزرجي 3 1953 نوریة عبد عامر خضر عباس الخزرجي 279884 620

1959 نجیھ لفتھ كریمھ خلیل ابراھیم العزاوي 2 1953 نجیھ عبد الحسین سمیر سعدي رفیق الدلیمي 144796 621

1968 سلیمھ محمد ناصر ھارون شاكر العبادي 2 1937 ھیلھ عبدالودود سلیمھ محمد عبدالحمید العبادي 452577 622

1971 سعدیھ كاظم زینب ماجد محمد النعیمي 2 1955 بیجھ داود سعدیھ  كاظم خماس الربیعي 599678 623

1980 شفاء عبد هللا محمد  عبدالرضا نجم الجبوري 2 1952 نوریة كاظم عبدالرضا نجم عثمان الجبوري 506383 624
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1 1943 نزیمھ طھ سمیر حسن ظاھر ظاھر 110389 625

1 1938 فاطمة سعود رسمیة عبد جاسم الدھلكي 526645 626

1954 خدیجھ مھدي میادة عباس امین سیره میري 2 1956 غزالھ علي خان سعدون برا امین سیره میري 318071 627

1954 نشمیھ رجاب صالح جباره شھاب العقبي 2 1951 عاریھ رجاب رسمیھ حمزه عوید العقبي 287476 628

1964 زكیة احمد شذى محمود دلش التمیمي 2 1955 سكنھ حسون عبد هللا علي احمد التمیمي 508905 629

1961 ودیعة عبدالوھاب نجوى عبدهللا علي البصام 2 1953 عیشة عزاوي سعدي خلیفة مشوح العاني 209218 630

1964 بدریة سلطان بتول  عبد الحسن كنبار البھادلي 2 1936 كمیلة فیصل عاید علي ثویني الثویني 368842 631

1957 لمیعھ علي ھناء حمید شاكر الدجیلي 1985 ھناء حمید حیدر عبد الھادي محمد جیالوي 3 1949 عالھن شاكر عبد الھادي محمد عبد الرضا الجیالوي 688803 632

1977 ردعھ شیال ایاد علي رحم حسناوي 2 1956 نصره مطر ردعھ شیال مشلوخ الحسیناوي 419813 633

1 1947 كتبھ عنید رسمیة جاسم حمزة حمزة 38423 634

1987 امل محمد رشاد مصطفى مخلف فرحان زیدي 1992 أمل محمد رشاد ھند مخلف فرحان زیدي 3 1942 ھویة علي سعدیة سلیمان غزال العبدلي 502647 635

1934 نبعھ دغش ابراھیم محیمید عبد الكروشي 2 1963 علیھ خضیر سالم  ابراھیم محیمید الكروشي 480230 636

1 1956 سلیمھ منخي ریسان عجمي مجول الشویلي 20079 637

1961 خیریة موسى امیرة محمد جوني وصفي 2 1952 فاطمة ھادي عبد االمیر عباس علي العطري 527478 638

1952 سنیھ محمود نجاة سالم نایف الجبوري 2 1938 كمیلھ خلف سلمان داود سلمان الجبوري 596146 639

1 1950 حده حمید سلمان خضیر صالح العبیدي 631218 640

1 1942 رتبھ غضبان سعدیھ خلف جبر الربیعي 102047 641

1 1953 فاطمھ حسن رشدي حمید علي الساعدي 365483 642

1982 مھدیھ عنزي 2 ثائر مانع ابراھیم 1951 صبحھ سعید 369839 سلیل ابراھیم عباس 643

1 1942 علیھ حسین سعدیھ كریم حمزه الجنابي 533395 644

1 1955 كتھ عماش سعید ھادي زكاط زكاط 124065 645
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بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1955 سنیھ حسن امل محمد جاسم الجاسم 1980 امل محمد علي رشید علي الجواد 3 1945 صبریھ عبدالرحیم رشید علي جواد الجواد 124618 646

1977 سلیمة صكب عامر خلیف اسود اسود 2 1949 نشمیة صكر سلیمة صكب عبد علي عامري 587224 647

1946 عطیھ ابراھیم نجاة عیسى فاملي الرحماني 2 1937 زھره محمد عبد الرسول صالح مھدي الحسیني 115978 648

1 1955 زھرة  حسون  عبادي السراي حمریة  عبد الحسن 519922 649

1 1942 371680 رضیھ  حسن  یاسر  الیاسري مریم  نعیمة 650

1951 عوكھ عیدان سعدیھ حمزه الساجت الزیدي 2 1951 بھره حاتم عبدالحسین حمد رضا الربیعي 1278 651

1 1951 فطومة عبد الكریم سعدیة  شھاب احمد االعظمي 211169 652

1953 بدریة شاكر نوریة ناجي كاظم الخفاجي 2 1947 زھرة كریم عبد المطلب محمد علي جاسم جاسم 379179 653

1960 بنیة محمد رمزیة كاطع ضیدان الساعدي 2 1956 شیشة ارشیج زامل  عباس ازبیني الساعدي 72922 654

1 1954 زھره محمد سمیر عبد العزیز اسماعیل البجاري 306394 655

1 1948 فطیم سلمان تركیھ رشید صالح الكناني 568119 656

1 1939 صفیھ حسین علي عباس كاظم العبیدي 298644 657

1 1951 ناداره ھادي شریفھ عبدهللا محمد الشیخلي 96381 658

1 1955 لبھ كاطع 690527 زینب عطا حلو 659

1 1951 رباب ابراھیم عالء رؤوف محمد یوسف 425556 660

1950 امونھ جاسم عیافھ حمید حسین الدلیمي 1965 امونھ جاسم مجید حمید حسین الدلیمي 3 1953 كمره فنر شكریھ حمید حسین الدلیمي 442745 661

1964 بحریھ فیصل خالده رحم دخیل الفیاض 2 1956 كاظمیة عطا عدنان حسین كاطع الفیاض 516075 662

1954 نوریھ محمد كلمص جالل محمد النعیمي 2 1945 امینھ احمد سمیره سلیم علي السعیدي 151943 663

1961 نعیمھ حسین خالدیھ محمد خواف الربیعاوي 2 1955 صبیحھ محمد علي حسین سالم الربیعاوي 368075 664

1 1956 رمزیھ عبداللطیف سناء مھدي سلمان المھداوي 296718 665

1 1953 علیة محمود عیده رمیض دراغ بدراني 300573 666

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3276

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 سلیمھ شناوه علي كاظم جبر العبید 625883 667

1 1951 بدریھ نعیمھ عیده راشد موزان میاحي 353758 668

1965 نشوه حسین بشرى عبدعلي حسین الجبیناوي 2 1952 بھیھ حسین عدنان حسن جبار المھناوي 167404 669

1 1953 وجیھة مجید سمیره سلمان خورشید الدائني 626165 670

1 1951 فھیمھ خلیل سمیره احمد شھاب العنكز 145857 671

1960 حظیة عیدان سعدیة عبود  عاشور الحمیداوي 2 1953 سمیة طاھر عناد جنیح زغیر الحمیداوي 25629 672

1942 ھدیھ صالح نادره عبدالغفور حسین العاني 2 1977 واجده جاسم سیف الدین حقي اسماعیل الكریعفاوي 483170 673

1955 بشھ غافل حسنھ مناتي شمخي الربیعي 2 1952 جمالھ خلیفھ علي عباس شمخي الربیعي 274667 674

1 1952 فتوه مسلم زھره شویش یونس العلیاوي 163615 675

1978 شفیقھ عرب علي عبد العظیم نعمان الطائي 2 1946 شمعھ قاسم شفیقھ عرب خفي الطائي 652303 676

1962 سبعیھ حسن ندى صالح لطیف الدباغي 2 1956 خیریھ  حسن عقیل محمد عبد الرضا بني سعد 563812 677

1 1955 ثریا بجاي ساره جبار فزع الشمري 360768 678

1957 خدیجھ حسون سحر طالب ناجي العاني 2 1955 سھیلھ محمد زید عبد الطیف سلمان الجنابي 335946 679

1 1955 بھیھ علیوي سامیھ جاسم فرطوس الظاھري 602257 680

1 1948 بدعھ شھاب سمیره خلف ابراھیم العاني 232419 681

1 1953 كونھ مزیھر علي نون طارش الفتالوي 651268 682

1955 لمیعھ مھدي صباح ضیاء محمد جواد الشماع 2 1949 فاطمھ حسین ساھره مھدي محمود شكارة 211418 683

1 1952 لطیفھ توفیق سناء عبد الجبار مدیح الدوري 220760 684

1 1953 جبریھ علي زینب عبدالواحد جیاد العبودي 331199 685

1 1954 جمیلھ ثامر زیاد مجید حریجھ الشحماني 102217 686

1957 زھره خضیر فضلیھ ابراھیم حمادي فرج 2 1956 ھدلھ محسن علي حسن خضیر خلیفھ 193659 687

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3376

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1955 ناكھ خظیر زوره كاظم ھجیر الحمیداوي 540768 688

1950 نعیمة حسن سمیرة عبد المطلب  عباس النعیمي 2 1940 جلیلة كامل شاكر ابراھیم مصطفى الھیتي 552883 689

1 1940 زكیة عبد الكریم سھیلة عبد هللا محمد السویدي 579254 690

1973 سوسن عبد الرحیم عدي سعید كامل الجبوري 2 1948 زكیة عبد المجید سوسن عبد الرحیم عبد الھادي االعظمي 381959 691

1 1955 بدریھ فاضل شذى صالح عباس الزندي 622997 692

1955 خیریة خلیل ابراھیم  محمد محمود محمود 1969 حسنة ابراھیم انتصار خلیفة جمیل جمیل 3 1950 حمدة عبد هللا سمیعة محمد احمد احمد 610184 693

1 1953 فضیلة احمد سمیرة محمد عبد حمود الدلیمي 369118 694

1 1945 زكیھ محمد عباس محمد 
عباس

سھام جبر محمود جبر محمود عباس محمود 
عباس الشرب

77213 695

1 1952 صبیحة زینل سھیلھ نجم عبد هللا البیاتي 593689 696

1 1949 تامولھ كوفي زوینھ ماري خفي الشویلي 177597 697

1966 زھره جاسم أمل جاسم محسن الغراف 2 1940 مكیھ مزبان 370403 زھره جاسم محمد 698

1 1949 بیده علي عجیبھ مناتي غیالن البو محمد 74309 699

1965 علیة عطیة محمد نجم محمد تمیمي 1971 وسمیة امین بشرى كریم صالح العزاوي 3 1947 جاسمیة محمد علیة عطیة محمد تمیمي 655209 700

1975 شاھھ عداي سعد حسین احمد الحمادي 1974 شاھھ عداي سعاد حسین احمد الحمادي 3 1953 فطیم عبد شاھھ عداي أحمد طالع 247734 701

1976 سمیعھ محمود بدریھ بدوي عبد الكرغولي 1973 مطره حسین محمد حسن عبد الكرغولي 3 1954 فطیم ابراھیم سمیعة محمود حمود الكرغولي 234676 702

1 1949 فاطمھ محمد ولي ساھرة محمد جعفر محمد مال 671353 703

1978 زھوري مطلك 2 صفاء قند عریر الشویلي 1953 نھیھ عباس زھوري مطلك حلو العبدلي 10519 704

1 1953 نعییمھ ابراھیم 482169 شذى فائق شاكر 705

1 1954 ھدیھ قاسم سھام جبار عبد الخیاط 211208 706

1 1947 عمشھ علي سمیره  محمد رشید المعثم 619797 707

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3476

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1982 زھره حسن انتصار ناظم حمید الرخت 1984 زھره حسن فاضل ناظم حمید الرخت 3 1952 صبریھ شمخي زھره حسن قاسم السعدي 646809 708

1 1953 632223 علیھ  حسن  جبر  السراجي حسنھ  بھیر 709

1 1941 فاطمھ عباس زھره جاسم محمد الساعدي 150284 710

1972 اریج جلیل  عبدالنبي الجشعمي سامیھ  علي 1975 میثم  جلیل  عبدالنبي  الجشعمي سامیھ  علي 3 1948 فخریھ عبدهللا سامیھ علي  عبدالرضا االكرمي 106973 711

1958 سمیره جبار عبد الكریم عبد الرزاق محمود 
الجیالوي

1966 سمیره جبار ندى عبد الرزاق محمود الجیالوي 3 1941 عطیھ جعفر سمیره جبار محمود السامرائي 670311 712

1966 سوریھ محمد علي عبدالكریم محمد الراضي 1970 غالیھ ابراھیم صباح طھ عبدهللا الحیاني 3 1953 سوریھ محمد سھام عبدالكریم محمد الراضي 242770 713

1942 رازقیھ مصطفى ادیبھ محمد خضیر الزیدي 1986 ادیبھ محمد محمود شاكر محمود الزیدي 3 1946 بھیھ مصطفى شاكر محمود خضیر الزیدي 145908 714

1969 سنیھ خلف باسم محمد ھالل الكرطاني 2 1953 جمیلھ عفتان سنیھ خلف سلبوح سلبوح 559919 715

1 1953 نجمھ عبد هللا عذراء مجید محمود العطو 670236 716

1975 سنیة احمد صالح محمد خلف المشھداني 2 1949 بھیة حمادي سنیة احمد خضیر المشھداني 473053 717

1959 حمیدة علي فضیلة مجید سلمان المعودي 2 1952 نحدیة حمود ستار  ذیاب مسلم المعودي 453529 718

1 1939 جسومھ ماھوط زھره حسان ناصح الشمیالوي 218797 719

1 1954 امیره ابراھیم عماد امین جاسم الفتال 412880 720

1977 زینھ مردان عدنان حسین علي جان االركوازي 2 1953 كوكي جھان بخش زینھ مردان حسین االركوازي 244452 721

1971 عطیھ محمد حامد جلوب غانم الربیعاوي 1969 عطیھ محمد احالم جلوب غانم الربیعاوي 3 1935 شكلھ شذر عطیھ محمد اعبید الربیعاوي 435203 722

1 1956 شكریھ محمد عفاف غني عزیز ابو الھواء 70966 723

1972 مجوده علي امل رشید محمد محمد 2 1956 مكیھ جبار علي رسول رضا سالمي 110380 724

1 1947 شنینھ صالح علي  كاظم نجم العبودي 210128 725

1970 ساھرة محمد قاسم عزیز محمود القصاب 2 1942 صفیة كاظم عزیز محمود سمیر القصاب 78397 726

1950 كاظمیھ علیوي شكریھ عبد الحسین سور العكیلي 2 1953 ذھیبھ عطشان علي میحان ملوح العكیلي 306996 727

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3576

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1959 ناھدة إبراھیم االء  رشید محمود محمود 1957 خیریة إبراھیم شاكر عبدالستار عبدالحمید عبدالحمید 3 1954 ناھدة إبراھیم سوسن رشید محمود محمود 554990 728

1953 صبیحھ محمد عوده ھاشم حسین الربیعي 2 1956 فریده عباس عالیھ مھدي حاتم الجبوري 602089 729

1972 فاطمھ یحیى ذكرى حسن عبدالحمید الراوي 2 1946 قصره خماس فاطمھ یحیى محمد المال 515850 730

1954 نبیھھ سبع سوسن طھ علوان التمیمي 2 1946 مكیھ حمید صباح حسین حمودي الحمداني 678341 731

1979 نجمھ جبر ھیثم سرحان جبر جبر 2 1952 ھاشمیھ محمد فاطمھ موحان جبر جبر 507211 732

1 1954 نشمیة حسن صبیحة صالح جدوع ال فھد 306037 733

1957 فخریھ خلیل نوریھ سعید خضیر الجمیلي 2 1947 شكریھ جبر صالح كریم مصطفى الكروي 394940 734

1964 نوعة عبود كاظمیة جلوب داخل الصبیحاوي 2 1951 بنیة نبھان سلوم حسین ثابت السراي 633342 735

1 1953 فلیحھ كاظم سلیمة جاسم صبر بال 673504 736

1954 غند مھاوي 2 ستوتھ ناھظ علك 1963 جلوه جابر 552532 سعدیھ مشتت شالكھ 737

1 1952 سمیعة زیدان صبحھ حمادي راضي الجبوري 648555 738

1955 دلھ حمادي حسنة خضیر زغیر الركابي 2 1978 حسنھ خضیر غزوان سالم مدلول الركابي 234361 739

1953 بدریھ علي سمیره حسین حبیب الخشیماوي 2 1957 جوریھ مھدي صباح عوده سلمان الجبوري 53878 740

1961 فاطمھ شیرزاد 2 نجاه عبد هللا عزیز  عزیز 1930 توبھ شیرزاد فاطمھ شیرزاد خداكرم خداكم 151880 741

1987 مكیھ عذاب امال طعمھ سلیمان سلیمان 1948 جمیلھ عوید حسنھ منادر عنید عنید 3 1979 حسنھ منادر سعید فرحان عذاب عذاب 219336 742

1 1955 نشمیة عبد الحسن سفانة عبد الحسین حنتوش الدباج 467484 743

1 1952 بیبیھ حسین 459506 فردوس خلف جاسم 744

1951 مھدیھ جاسم صبیحھ مھدي احمد التمیمي 2 1950 خیریھ خلیل سعید محمد سعید الخفاجي 556426 745

1 1956 كرجیھ حمید صباح لطیف احمد الفراجي 212234 746

1960 صبحھ محمد امیره عبدهللا طھ الحیالي 1963 ملكھ محمد محمد علي جاسم جاسم 3 1936 عوفھ عبد صبحھ محمد خطاب خطاب 650623 747

1954 ناھده حبیب منى سلمان داود كرخي 1971 صبیحھ رؤوف عصام سمیر فخري العبیدي 3 1949 سنیھ محمود صبیحھ رؤوف علي العبیدي 539059 748

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3676

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1949 حسنھ غالي سعده ساجت خلف الدراجي 51204 749

1957 فضیلھ عبود سعدیھ لعیبي شرھان شموسي 2 1954 علیھ جمیل صباح سلمان ناصر العبیدي 412746 750

1 1945 ھدیھ جبار سعدیھ یوسف محمد البیاتي 128710 751

1 1952 رسمیة علي سلیمة صالح عباس الزبیدي 172197 752

1 1956 نھودة نجم سعدون رزوقي عموري السعیدي 412687 753

1 1956 زبیده غالم سعدي عبد الصاحب محمد علي الخمیس 619338 754

1960 حمیدة ورد خلودة بدر اسماعیل الزبیدي 2 1952 فاطمة حسن صبحي خلف عباس الخزرجي 537846 755

1965 صدیقھ كاظم حیدر جبار محمود العبیدي 2 1934 نجاة حسن صدیقھ كاظم محسن معتوق 341606 756

1949 سعدیة كاظم  حسین القریشي رگیھ   عامر 2 1952 سعدون عبود حمدان القریشي زھرة  عجیل 377183 757

1 1949 كمیلة صالح سلمان محمد سلمان الخفاجي 536949 758

1 1952 نروه كاظم صبریھ فرحان شراد العامري 297393 759

1 1947 بھیھ رشید صبیحة صالح طالل الخكري 182468 760

1955 حمده نجرس زھره محمدحسن كاظم الربیعي 2 1950 كیالنیھ عبدهللا صباح نوري ابراھیم الحصان 211708 761

1944 وبریة حسن بدریة عیسى نعمة نعمة 1973 بدریة عیسى محمد صدام محمد محمد 3 1946 نعیمة عبد هللا صدام محمد خلف خلف 315261 762

1 1942 بالمھ علي سعدونھ فالح موسى موسى 123362 763

1 1946 ملكیھ طاھر فائزه حمود كاظم الحجامي 585751 764

1 1953 امینھ مھدي صبحي حسن علوان الخفاجي 584727 765

1967 وحیده جبر سعاد صدام طاھر حمد 1992 سعاد صدام حسین سعید طابور المنشداویلبومحمد 3 1950 موحھ عداي سعید طابور محمد المنشداویلبومحمد 159321 766

1 1942 جواھر سلیمان صبیحھ ھالل فرحان فرحان 581767 767

1 1951 عصمت حسین سالمة  عبدالكریم باراني باراني 61692 768

1959 فضیلھ محمد قاسم محمد ھاشمیھ قاسم محمد داود 1954 فضیلھ محمد قاسم محمد انور قاسم محمد داود 3 1972 بثینھ زكي تحسین مھدي فاطمھ تحسین مھدي البیاتي 681069 769

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3776

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 ھیلھ دعیر سعدون شخیر جبیشھ الحریشاوي 551817 770

1 1939 ردیفھ حمودي صبیحھ غركان یوسف الشمري 656129 771

1967 صبحھ عبد فائق منعم علوان العیثاوي 1964 صبحھ عبد ھند منعم علوان العیثاوي 3 1943 فطیم علي صبحھ عبد حمادي العیثاوي 202812 772

1953 مكیھ عباس شفاء عبد الحمید جاسم الدراجي 2 1949 نجیبة حمید صالح فالح عِوَض  الراوي 515014 773

1 1954 خمیسھ  ابراھیم صبریة عبدالحسن حسین البوعالین 360112 774

1991 شھناز احمد محمد حسین علي العاني 2 1952 صبیحھ حامد شھناز احمد عبدالعزیز الجبوري 551026 775

1 1951 غازیة كاطع فدعھ عبد هللا  عودة عودة 11616 776

1 1936 خیریة عبد الحسین صبیحھ حسن عباس الجبوري 424127 777

1 1937 زھره حسین فرحھ حسین حزام الكناني 482528 778

1983 سناء مطلوب احمد صفاء حسین العاني 1963 رسمیھ محمد انتصار سامي حسین العاني 3 1941 بسھیھ خطاب صفاء حسین شاكر العاني 130792 779

1963 نزل زوید كریمھ حلو ذویھ الشریفي 1955 كاشیھ شنیف بسنھ عباس مریشد الشریفي 3 1951 رضیھ نجم سلمان ناعور مجرور الشریفي 5820 780

1 1945 سعدیة محمد صباح حمید مھدي النعیمي 262286 781

1950 زھرة عبدالخالق سمیرة صادق جواد النعیمي 2 1953 خیریة عباس فضیلة عباس عبد العبیدي 574893 782

1974 سعادة عبد الصاحب علي جابر عبید النقیب 2 1955 غنیة  علي سعادة عبد الصاحب عبد الكاظم التمیمي 130536 783

1953 ناكة عبد الحسین ھناء مجید عباس الجشعمي 2 1953 سنیة  عاید صالح عداي سلمان الجمیلي 229993 784

1949 كمالھ علي انیسھ حبیب سلمان الفتیان 2 1949 اسیھ عبد اللطیف صالح داود حبیب الراوي 57791 785

1 1956 خیریھ علي فاطمة  محمد علي البیاتي 510399 786

1 1947 موزة جبر صایھ حسن صالح صالح 633031 787

1 1950 اكرام حسین فاطمة تقي عبد الموسوي 407084 788

1933 امینھ محمد رسول عبد الكریم علي كریم الجزار 2 1912 أمینھ محمد رسول فالح علي كریم الجزار 616524 789

1977 نوال یحیى سجى علي نجم الدین 2 1955 جبریة حسین سعاد ھاشم ھادي الكناني 566925 790

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3876

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 فضیلھ مرحب سكینھ كاظم راضي العسكر 458330 791

1976 صبیحة مرزة مثنى رشید ابراھیم الخزرجي 2 1948 خضیرة جواد صبیحة مرزة قدوري لویس 266195 792

1 1952 مھدیة علي فریدة محمد شالل حبیب العزاوي 127033 793

1 1950 زھره حمزه فاطمھ محمد ساجت الزبیدي 420519 794

1957 كنتولھ محمد ستار ربیع حمود حمود 2 1955 ھندیھ صبار فضیلھ عباس صباح صباح 21128 795

1 1947 بدریھ سلمان فتحیھ جواد حسن الحجیھ 638379 796

1966 نمشھ مشعل ضیاء الدین صباح خشمان 
المعاضیدي

1971 صبحھ خشمان االء عبد العزیز مشعل المعاضیدي 3 1940 نوره عبد اللطیف صباح خشمان مطر المعاضیدي 547832 797

1958 صدیقھ مھدي سناء عبد الحسین  عبد الھادي  سعودي 2 1955 عونھ خضیر سعد ابراھیم عبد الرحیم احمد 404731 798

1 1949 نجیة احمد فاطمة حسن محسن نجم 693350 799

1 1933 حسنھ علوان شمسھ جاسم حمادي المشھداني 336741 800

1953 شلبھ جاسم عذبھ مرھیج خلیف العجیلي 2 1945 ریمھ عباس سعید حسن سلمان العجیلي 256582 801

1 1954 نوفھ سلیمان صبیحھ جدعان خلف الدلیمي 186291 802

1 1949 جیھین حمدهللا نافلھ زیدان خلف الكناني 66791 803

1 1956 سمیعھ محمد سھام ابراھیم عمران امارة 416075 804

1966 سلیمھ عبدالحسن امیر عبدالجبار یونس الالمي 2 1950 كلثوم جیاد سلیمھ عبدالحسن مھاوش الالمي 661441 805

1953 سعده فیاض غنیھ خضیر ابراھیم المساري 2 1947 عسلھ محمد ضاھر محمد یوسف الفلوجي 582779 806

1947 فائقة شفیق فوزیة فاضل سلمان العساف 2 1944 امینة خلف عامر عبود خلف الجبوري 91009 807

1 1955 ھاشمیھ ھاشم سمیر جبر عطیھ المصلوخي 675591 808

1972 سھیلھ فاضل عالء جواد كاظم الكعباوي 1978 سھیلھ فاضل نجالء جواد كاظم الكعباوي 3 1946 شنینھ ثجیل سھیلھ فاضل حمود الكعبي 672520 809

1 1935 غنیھ كاظم فھیمھ علي كاظم الجبوري 103495 810

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3976

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1956 خیریھ محمد سعاد طالب حسن الطالب 2 1953 فرجھ عبدالرزاق قاسم حسن حسین حبیب 620202 811

1 1939 زھوه حسین سلیمھ ابراھیم محمد الخیاط 531808 812

1948 سعاد ابراھیم انعام عبد الوھاب عبد القادر القره 
غولي

2 1944 وفیقھ جمعھ عامر رجب علي الراوي 161404 813

1961 حمده رجھ بشرى عبد هللا مخلف حمداني 2 1956 غازیھ مخلف طالل احمد رجھ الفالحي 214033 814

1 1955 جروه عدیل قاسم صیوانم بنیھ بنیھ 573025 815

1960 جمالھ اخلیص زھره حسن كاظم كاظم 2 1956 فاطمھ معن كاظم عبد جازع السراي 351189 816

1961 زھره كمیل منى زیدان عبد االمیر الدجیلي 2 1947 نجیھ كمیل فالح عبد الوھاب عبد العبد 332256 817

1 1950 زكیھ توفیق سھام علي حسین البیضاني 418756 818

1949 بدربھ احمد ضمیاء حمید كاظم ابو الزم 2 1948 شلتاغھ عطیھ طارق خالد حسن الحمداني 347668 819

1961 منى عباس ایمان محمد حسین الصراف 2 1954 كریمھ محمود طل عبد الفتاح عبد القادر الدلى 46197 820

1970 ظفیره نصیف عامر فلیح حسن المشھداني 2 1922 خزنھ صالح ظفیره نصیف جاسم المشھداني 24165 821

1 1927 سرحھ روضان طالب شتران سنبل الزوبعي 173517 822

1965 طلبھ جبار 2 نعیمھ محمود حسن 1950 مھدیھ احمد طلبھ جبار احمد الجنابي 312964 823

1965 سنیھ ارحیمھ علي صدام اسماعیل الموزاني 1971 صبریھ محیبس قاسمیھ لولي رحیمھ السویعدي 3 1937 شنونھ مطیلج سنیھ ارحیمھ غضیب الموزاني 329910 824

1 1950 نشمیة فھد طارق احمد وھیب السامرائي 127732 825

1959 بھیجھ رضا ھند عزیز عبد الواحد الموصلي 2 1953 رسمیھ رضا عادل علي ھادي الخنلي 366835 826

1970 سنیھ حسین عباس علي حسین بشاره 1968 چمالھ قاسم صبیحھ جبار حسین الحلفي 3 1956 علیھ عباس سنیھ حسین حمید ناصح 222022 827

1970 فتنة شیخان عدنان جبار زبون الربیعاوي 1972 جویدة حمود نھلة جبار عبیدش الربیعي 3 1939 صبیة سھر قتنة شیشخان جویلي الربیعاوي 131188 828

1 1945 فاطمة كول محمد سنوبر سلیمان محمد اركوازي 473639 829

1 1953 عجوة عبید فیصل حلو ساجت التمیمي 342081 830

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4076

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1954 وغموثة محمد ھنیدي مطشر عبد الزاملي 2 1963 ایھ محسن سھام مھدي طرفھ عزیز 40758 831

1970 فوزیة محمد زینب طة یاسین الساعدي 2 1951 سكنة جبر فیصل ھادي ھاشم المفرجي 241311 832

1961 شكریة غیدان ناھده عباس شاكر شاكر 2 1937 ضویھ كاظم عباس شاكر حسون حسون 207085 833

1 1954 شكریھ محمود فوزیھ ظاھر یوسف العبودي 669475 834

1964 غنیھ سلمان 2 امل عبد االمیر سلطان 1951 امینھ حمود 549465 قیس حاتم حسن 835

1981 عادلھ عبدالكریم سیف عادل فرج الراوي 1989 عادلھ عبدالكریم محمد عادل فرج الراوي 3 1955 بدریھ صالح عادلھ عبدالكریم حمود الراوي 393876 836

1 1953 صبریھ كنیھر سلیمھ عبد سید العطواني 124983 837

1949 عوفة رسن زھرة كریم جبر الفرطوسي 2 1944 جكاره فیاي كاطع  یعقوب مارد الفرطوسي 156076 838

1971 كاظمیة عیدان ھیثم كاظم جبارة الفریجي 2 1940 باكیت حسن كاظمیة عیدان صالح المالكي 312747 839

1976 زھیھ حسن رغد محسن صفوك العامري 1972 فوزیھ سعد عقیل شكر محمود محمود 3 1949 جسومھ عمران فوزیھ سعد ضاحي ضاحي 547208 840

1952 زھره حسین ھناء ھادي صاحب الحلي 2 1945 بھیھ جاسم عادل عبدالحكیم علي الخزرجي 141486 841

1991 سلمى صالح ذر طارق عبد الطائي 2 1949 نسیمة احمد طارق  عبد محمود الطائي 653788 842

1953 زھره عبود بثینھ علي خلیل القصاب 2 1951 خیریھ عبود كاظم عیسى مھدي الدجیلي 547810 843

1959 نجمھ عبدالصاحب حیدر سیدرحیم سیدعلي السید 1963 حمدیھ عبدالصاحب ابتسام كاظم حسین السعدوني 3 1946 جسومھ كاظم كافي عبدالصاحب سعدون الالمي 167461 844

1 1955 حمیدة بردي طالب مھدي صالح فنش 392096 845

1 1951 سباھیھ عبدهللا سھامھ شنین ھویس الوائلي 78462 846

1 1953 صبحھ جعفر سلیمھ مھدي دنان القریشي 389882 847

1958 جروة حمید وداد مجید حمید المشایخي 1985 وداد  مجید سیف طارق عبد القادر المشایخي 3 1948 عفیفة محي الدین طارق عبد القادر عمران المشایخي 425504 848

1959 عمشة حسین حمدیة ناصر علیخ الحجامي 2 1950 فتحیة حسین ظافر عبدالجبار سعید البزاز 74234 849

1 1955 وحیده شارد طالب عبد حمید سویداوي 478890 850

1980 سعدیھ مجید 1970 زینب قاسم داود صبیحھ سلمان مؤید رشید سلمان الخزعلي 3 1943 وفیقھ حسین 482180 قاسم داود سلمان 851

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4176

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1950 فضیلھ جبوري طارق محمد مھدي الطیاوي 296317 852

1 1951 زھرة حسین سھیلھ حسن ھاشم ال شبر 433267 853

1 1954 وبریھ جاسم سلیمھ زامل حسن الكناني 43463 854

1 1954 علیة غالي سناء جبار عبود الخفاجي 156504 855

1 1942 فرحھ جبر شریفھ مھاوي سعد الفریجي 119516 856

1956 سلیمة علیوي ابتسام عبد الصاحب عیسى 
التمیمي

1959 سلیمة علیوي انتصار عبد الصاحب عیسى التمیمي 3 1946 سلیمة علیوي سنیة عبد الصاحب عیسى التمیمي 226583 857

1 1951 ھدیھ عباس قادر محمد احمد الخواني 167062 858

1 1955 سكنھ موسى قبیلة داود علي السعدي 449660 859

1 1955 علیھ احمد قاسم محمد فزع فزع 415063 860

1970 2 بشرى  ناجي  زیني  زیني زھرة  یاسین 1955 110164 فوزي  عبد الحسن  محمود  محمود فضیلھ  غبد علي 861

1 1947 نوفھ عنوي عاید عبدهللا فرحان الزوبعي 199506 862

1960 غنیھ مھدي فاتن احمد مصطفى العبیدي 2 1955 نعیمھ  عبد الوھاب طالل جمیل نوري العزاوي 258785 863

1954 زنوبة نجدي خالدیة خلف ثجیل البھادلي 2 1949 حسنة عباس قاسم نابت بریسم البھادلي 6770 864

1969 حمیدة رشید سلیمة ھاشم علوان الحمداني 1972 ضحیة مرزوك حسین جاسم ناصر ناصر 3 1938 حسنة جاسم ضحیة مرزوك خایف الزوبع 688009 865

1956 حمیده محمد فاطمھ رشید كاظم الدلیمي 2 1951 صبریھ اسماعیل طارق صبار علوان  الدلیمي 50244 866

1982 سمیره علوش عالء عبد رحیمھ المحمداوي 2 1950 بلوه لفتھ سمیره علوش سویھي الشویلي 313582 867

1959 صبریھ نجم بنت الناس جري عبید ورداني 2 1947 ھلوه خلیف سھیل مزیعل صالح الغریباوي 350385 868

1956 زھره خلف جمیلھ محمد احمد المشھداني 2 1952 علیھ حمادي عباس محمد احمد المشھداني 146058 869

1 1956 ورده عباس سھلة حمود رسن الھلیجي 240762 870

1 1956 شمسة عبدهللا فیحاء عبد الرزاق خلف البھادلي 481643 871

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4276

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1953 رحمھ مندیل ایوب كساره حسین العزاوي 628939 872

1947 ماجده درع عنود حمید ضاري المحمود 2 1951 سعده خمیس 616955 عبدالعزیز كردي سلیمان 873

1 1953 فاطمة جواد عبد الصاحب یوسف مھدي عكیبان 437738 874

1 1952 فیضھ عباس شالل عكش رمضان بلحاوي 231652 875

1963 حلیمة مھدي سمیھ سلمان رشید القره غولي 2 1951 عوفة عباس عبد الكریم محمد عبود الكرغولي 78160 876

1 1955 خدیجھ جناح شكلھ عبد زایر الجنابي 318413 877

1 1948 حكیمھ مجید عبد اللطیف احمد رشید الخزرجي 610216 878

1955 حسنة زایر ایمان حسین جاسم ال ربیع 1967 كمیلة محمد حسین 3 حافظ عبد الباري مھدي 1942 فاطمة محمد حسین كمیلھ محمد حسین علي علي 692456 879

1 1947 نعیمھ غالي ماجده وائل رحیم الربیعي 385119 880

1 1950 جسومھ خلف مالح  مھدي حسین التمیمي 15627 881

1954 مریم امین ھناء عبد هللا جاسم العزاوي 2 1946 صالحھ محمد عبد الكریم احمد طھ الدلیمي 694728 882

1956 نعیمھ مندوب سلیمھ كاظم جلوب ال ضمد 1965 بھیھ خریجوري رعد الزم مجبل المحمداوي 3 1951 فاطمھ علیوي شونیھ ھاتو عداي الفھداوي 367663 883

1969 صبریة حسن عادل ناصر ھاشم الحسیني 2 1952 زھرة كاطع صبریة حسن جبر ابو الدنین 114502 884

1 1955 شفیقة ماشة لیث خمیس عابدین المحمد 367737 885

1956 زھره عبد بدریھ امتاني راشد راشد 2 1945 مكیھ حسن عبد الواحد شیال صبر الذھیباوي 609221 886

1977 لیلى زوین عبد الودود سعید عبود السعدي 1986 زاھدة زوین فرح عبد السالم جودة السعدي 3 1950 ضفیرة شاھر لیلى زوین راضي السعدي 255287 887

1990 فاطمھ باقر دعاء صاحب صادق الدفاعي 2 1951 مزكایھ مجید صاحب صادق جعفر الدفاعي 613843 888

1 1952 وفیھ حسون لبیبھ حسین عباس الحسان 327889 889

1968 امیره فلیح عصام سلمان احمد الجوراني 1974 لیلى عبد العال ضحى جابر فلیح الدجیلي 3 1952 امیره عزیز لیلى عبد العال باقر ناصر 360959 890

1 1948 زھرة سباھي صبریة قاسم حامي البھادلي 71014 891

1950 شوفھ حسین كاظمیھ محیل شویع شویع 2 1949 مكیھ سعید صالح فرج شویع الالمي 215351 892

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4376

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1955 حمدیھ عباس بسعاد جواد عمران النعیمي 2 1951 خیریھ ساجت عبدالستار جبر حسین النعیمي 650518 893

1 1950 فضیلة علي عبد القادر عبد المجید عبد القادر القیسي 20798 894

1 1953 حسیبة حسن عبلة  شحاذة محمد العاني 646124 895

1964 ھظیمھ حمدان نجمھ عبدهللا عطیھ عطیھ 2 1955 غزالھ علوان عبدهللا خضیر محمود شریف 28147 896

1957 سلیمھ جواد فوزیھ رشید عبید الخزعلي 2 1952 مریم جواد عبد الوھاب ستوري عیسى العامري 602867 897

1970 كطیھ حبیب سعاد محمد خضیر االنباري 2 1942 وضحھ حسن محمد خضیر معیلي االنباري 90000 898

1 1954 رضیھ رسن صبار عاتي صابر المھناوي 323739 899

1947 نوریة ھادي لیلى عبد الرزاق سلمان الجابري 1969 لیلى عبد الرزاق میسر محمد داود الخزرجي 3 1936 زكیة علوان محمد داود حسون الخزرجي 471050 900

1954 صبحھ كریدي سمیره جاسم محمد الھیتي 2 1958 نوفھ عالوي عبدالرزاق جدوع شالل العكیدي 415419 901

1961 فاطمة ھاشم كریمة حنتوش عیدان التمیمي 2 1955 صبرة جبر لطیف  لطیف غیاض الطائي 39363 902

1957 زھرة عباس احتصار شھید حسین شبع 2 1951 حمدیھ علي محمد دیوان طاھر العذاري 331399 903

1 1956 فاطمة علي عبد الستار ھاشم محمد اسعد غالم 340855 904

1950 جمیلھ حسین اعتدال علي لطیف الكبیسي 2 1945 ختمھ عكاب عبد القادر فرج جروان الكبیسي 38851 905

1956 ساھیھ محسن خلیفھ نعمھ علیوي البھادلي 1965 ساھیھ محسن حنان نعمھ علیوي البھادلي 3 1966 زھره محسن كریمھ رشید لعیبي الربیعاوي 577166 906

1 1953 ماجدة نوري كلر كریم نورالدین نورالدین 626493 907

1 1940 كنوة جبر كلیمة خضیر حسب الھالل 499635 908

1950 زھره منصور غند عبد الحسن جحیلي المقدادي 2 1986 غند عبد الحسن لواء حسن مشكور الزبیدي 592351 909

1957 علیھ محمد ایھان اكرم داود نیازي 2 1955 مھدیھ داود عبدالمنعم غفوري معروف السامرائي 476049 910

1955 كمیلة علي لیلى عبد الرزاق السالم العكیلي 2 1953 علیة محمد عبد الحمید  شاكر حمید المحامدة 158186 911

1 1954 ملكھ عباس كلثوم علي حرج حرج 528471 912

1 1955 علیھ حوران لیلى عزت  محمد الالمي 455898 913

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4476

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1958 صیتھ طابور صالحة مجبل علي الوكاع 2 1945 عدیلة إبراھیم عبد هللا ذیاب وكاع الوكاع 679232 914

1958 قداحھ محمد باسمھ علوان حسین العمران 2 1951 زھره علوان كریم عبد الحسین عباس العمران 296117 915

1951 حسنھ مجبل فاطمھ مدلل منصور المنصوري 2 1946 علیھ كاظم عبد الكاظم  سند راشد  المنصوري 104095 916

1 1954 وجریة احمد عبد نزال صلبي الدلیمي 171887 917

1 1945 زھرة  كاظم كریمة عبد الحسین جواد العبدان 633505 918

1958 سعدیة فھد ابتسام فخري عبود الجنابي 1993 ابتسام  فخري عیسى عبد الواحد احمد الجنابي 3 1940 عیدة سریع عبد الواحد احمد  حسین الجنابي 488121 919

1 1941 حمریة حسن كریم عبد غدیر الفرطوسي 230099 920

1963 مدیحة صبري منى  أكرم  جاسم الزنكناوي 2 1953 علیھ حسین عبد الحافظ  عبد اللطیف جاسم الزبیدي 313391 921

1 1947 حسنھ حسین شكریھ بدر مشكال الدلبوحي 458098 922

1 1945 كاشیھ شذر صبریھ كوطع محیسن البنداوي 229217 923

1975 صبریھ مناتي عصام ھاشم خماس العقابي 2 1940 غند علیوي صبریھ مناتي شافي العقابي 12890 924

1 1955 حمده حسین عبدالستار حمادي  محمود المشھداني 44283 925

1957 صبیحة سلمان ھدى فاضل محمد غریري 2 1955 ثمینة عباس محمد  ناصر حسین الدباغ 197644 926

1986 لیلى غالم مصطفى زھیر حسین الموسوي 1988 سعاد حسین رویده سمیر عبدالحسین النقیب 3 1955 ملوك علي لیلى غالم علي علي 229805 927

1949 فطیم ضاھر علیھ ناصر محمد المجرص 1975 علیھ ناصر صبیحھ عبد علي المجمعي 3 1940 منیره صباح عبد علي محسن المجمعي 147032 928

1956 كلستان علي لیلى عثمان فرحان فرحان 2 1955 حسیبھ توفیق عبد المنعم سلمان شالل شالل 134110 929

1957 صبریھ ابراھیم سعاد محمد سعودن الكرخي 2 1955 عطیھ سعدون صادق خشیف فرج الدفاعي 334366 930

1 1949 حمده محسن صبریھ خلف محمد االبیض 350942 931

1968 بتلھ  عبد شكریة رشید  یوسف   التمیمي 1963 جمالھ  عبد رحمان  ماجد  یوسف  التمیمي 3 1941 علیھ شالل ماجد  یوسف  علي  التمیمي 93512 932

1 1950 ھاشمیھ فرج عبد الكریم سلمان عبد الكریم النعیمي 489439 933

1964 فوزیھ عطیھ لیلى خلف عناد الدلیمي 2 1942 علویھ محمد عبد الرحمن محمد غضبان راشد 312652 934

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4576

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1969 دیره علي سمیره عبود شاھر نعیماوي 2 1956 كافي شاھر صاحب بلبول خلیل كفیفاني 34778 935

1950 فتة حمود رسمیة ھاشم عبد هللا الخویلدي 2 1937 نوعة سطام كیضة حسین رھیف الصریفي 26273 936

1958 غنیھ علي انتصار محمد سلمان الخرج 2 1956 بشیره عباس كمال محمد حسن الطیاوي 655949 937

1 1956 سكنة قاسم صباح حسن عبدهللا 221139 938

1966 خیریھ صالح افتخار شھاب احمد عباس 2 1950 زھره محمود عبد المنعم  عبد الكریم احمد احمد 254096 939

1 1953 زھره عبید شنان حنون سلمان الجنابي 671789 940

1949 طیارة عباس باسمة كریم عارف عارف 2 1942 نوریة حسین عبد المنعم اسماعیل یوسف الجبوري 106196 941

1 1951 سوده علي علیھ محمد حسین المعموري 121349 942

1 1955 بدریھ جبر مصریھ  مردان غانم سعدي 312960 943

1 1956 254484 علي  رفیق علي الخالدي سلمى  داود 944

1 1955 رسمیة حسین ضویة كاظم مصطفى علي باش 481901 945

1956 ھدلھ شرقي زھیھ محمد منصور العامري 2 1945 ھدلھ شرجي علیھ محمد منصور العامري 545104 946

1 1956 وفیھ حمید عفاف طالب علي الدھان 628335 947

1952 ھیلھ علوان عزیزه عبد حسن الجبوري 1960 كریمھ علوان سلیمھ عبدهللا حسن الجبوري 3 1955 ھیلھ علوان عزیز عبد حسن الجبوري 399821 948

1970 صینیھ محمد ھاشم جبر والي الكعبي 2 1915 عكیده وشال صینیھ محمد رباط الجناني 320601 949

1971 صبریھ محمد حمدیھ حریز زامل الطائي 2 1954 فاطمھ داغر صبیحھ ضامن عبود البھادلي 615734 950

1955 خدیجھ حسن 2 جعفر صالح مھدي 1956 حسونھ زیدان 73924 عفاف كریم عبدهللا 951

1 1952 غثیثھ نھار علي دواي نصر الزوبعي 312780 952

1964 ضواھن سنید سلیمھ محیسن راضي الكناني 2 1922 تویوه مطیلج ضواھن سنید علیج الكناني 134079 953

1972 علیھ علي ھیثم احمد عبد عبد 2 1947 عفرة جاسم علیھ علي طعیس طعیس 572598 954

1960 وداد رحیم  عباس السعدي نوریھ اسماعیل 2 1956 جمیلة حمد 229437 علي جاسم حمود الجنابي 955

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4676

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

جمھوریة العراق
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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 1953 نعیمة سبع مدیحة عبدهللا  یاسین العزاوي 695329 956

1 1944 تاجة سعود 37281 علیھ محمد حسون 957

1960 مكیھ عبد الرسول قصي خلیل ابراھیم قنبراغا 1965 ساھره جمال علیاء حسین علي الیوسف 3 1939 وفیقھ محمد مكیة عبد الرسول مھدي الوكیل 600198 958

1972 صبیحھ كاظم خالد عطیھ خلف السعدي 2 1952 موحھ صحن 529933 صبیحھ كاظم عطیھ 959

1945 نعیمھ محمود صبریھ ابراھیم احمد العصامي 2 1966 صبریھ ابراھیم صالح حسین ھادي العصامي 58704 960

1965 نجمة عبید میسون نعمة حمود الجبوري 2 1947 حسنة حمود علي عواد حمود الجبوري 124930 961

1953 فاطمھ ناجي افتخار حمید سعید الربیعي 2 1948 فضیلھ علي علي ھاشم محمد السامرائي 409940 962

1 1956 عیده شبیب طلیعھ عناد فارس الزیدي 166449 963

1956 مناره سرھید حیاة مجید علي القریشي 2 1952 شاھیھ زھیر طعمھ سغیح كریر القریشي 296635 964

1952 حنشھ بدیوي فاطمھ لفتھ جبر الحریشاوي 1970 فاطمھ لفتھ صباح طاھر عوده الحریشاوي 3 1943 طاكھ مختاض طاھر عوده نعمھ الحریشاوي 678184 965

1 1939 زنوبھ خمیس مكیھ داود عیسى التمیمي 419010 966

1953 سنیھ مبارك كاظم مطیلب غالي الوائلي 2 1953 عذبھ محمد صبیحھ شرشاحي غالي الحفر 55499 967

1976 صبیحھ جمعھ بیداء ثامر فالح الالمي 2 1954 حتم لعیبي صبیحھ جمعھ خریبط خریبط 53448 968

1955 حسنھ علوان فوزیھ جدوع محل العیسى 2 1955 كرجیھ علوان علي عباس صالح صالح 641436 969

1957 نظیمھ محمد قبس عبدالكریم عبدالباقي عبد الباقي 2 1947 مریم احمد علیھ علي اصغر فتاح البیاتي 48723 970

1979 صبیحھ عبد الحسین احمد  عبد العباس عبد الساده البدیري 2 1954 صفیھ جابر صبیحھ عبد الحسین موسى الخفاجي 258826 971

1956 نجمھ ابراھیم سعدیھ عباده عبود الحمداني 2 1956 حكمھ علي مصطاف مطلك عبود الحمداني 44449 972

1 1955 وضحھ خضیر عدنان غافل محمد الزوبعي 408531 973

1960 ھدیھ صالح امل عبد سبع دھلكي 2 1954 كرمھ فھد علي ھادي رویني دھلكي 349932 974

1 1945 فضیلھ حبیب 350009 ملیحھ زایر حمزه 975
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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
1945 كریمة سلیم ھناء محمد نشأت عبدالرحمن 

االورفھ لي
1973 سعاد مجید محمد علي عدنان نشأت االورفھ لي 3 1933 كریمة سلیم عدنان نشأت عبدالرحمن االورفھ لي 262533 976

1 1955 شنینھ سایر صدیقھ عكیش مشكور العتابي 670893 977

1962 حیاه  جبار سعاد عبیس لفتھ ال عبید 2 1953 خیریھ عبود معن صادق حمزه البصراوي 613442 978

1951 كلثوم عبد العباس رشید یاسین زبالھ الرفاعي 2 1946 وصف علیوي مھدیة خماس مزعل الخالدي 224758 979

1971 علیة منصور اقبال محمد عذوبي الربیعي 2 1939 ریجة مطشر 441535 علیة منصور عوید الطائي 980

1 1945 بدریھ الزم صبیحھ جلوب صحین الدخیني 248314 981

1957 نجمھ عبود ایمان عبد األمیر محمد حسن الجمیلي 2 1949 رفعھ عبد محمود كاظم حسین الجوعان 84574 982

1953 وجیھ حسن محمد قاسم محمد الفرطوسي 2 1949 زكیھ جبوري ضویھ ھادي سلمان خیالني 520696 983

1957 فضیلھ علي جاسم محمد حبیب التمیمي 1980 بشرى حمید امیره خمیس عواد التمیمي 3 1953 فضیلھ علي عذیھ محمد حبیب التمیمي 276990 984

1 1950 نجیھ عبود مكي عباس عبد الرضا الجنابي 51701 985

1 1952 زلیخة عبد الجبار مكارم محمد عبد الحمراني 221039 986

1 1954 بیبیھ دنان علیھ حسن عبود الزبیدي البوجمیل 562907 987

1948 نعناعھ  سھم خالدیھ علك جابر الحریشاوي 2 1966 خالدیھ علك محمود غازي جلوب الكاظمي 672518 988

1 1953 زھیھ علي مكیھ حسین ابراھیم مساري 83081 989

1966 زكیھ محمد بشرى رزوقي محمد عبید 2 1955 نجیھ اسماعیل عدنان مكطوف ناصر الرفیعي 373662 990

1961 فضیلھ محمدعلي سلوى مسلم جبار اغاني 2 1951 شریعھ علي محمود علي حسن الحسیني 117409 991

1964 ضویة محمد سلمى محمد علي وادي الدھلكي 2 1954 بنیة محمد صالح حمد جواد الدھلكي 68463 992

1952 مكیھ محسن بلقیس علوان حسین البیاتي 2 1951 فوزیھ قاسم عصام ھاشم عزت عزت 364885 993

1991 شذى عبد الرضا فاطمة الزھراء منصور حسین الزینل 2 1953 رباب علي منصور  حسین ھادي الزینل 528331 994

1 1946 حمیدة حمود مظھر جواد كاظم البكري 51398 995
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1 1952 زینب عبدهللا عدنان عبدالكریم محمد المشھداني 469380 996

1957 نعیمھ ابراھیم سعاد خضیر یاسین الجنابي 2 1951 نجمھ عبد هللا علي حسین سھیل سھیل 244102 997

1957 فندیة یوسف وداد عبدالمحسن خلف العكیدي 2 1951 ریمھ حسن علي خضیر حسن العكیدي 680117 998

1 1954 سلیمھ شكر عدویھ علي كاظم السامرائي 178888 999

1961 جاسمیة محمد نضال علي ماري الشویلي 2 1956 طاكھ ثجیل طارق جھاد محسن الدلفي 200803 1000

1945 زكیھ مھدي شكریھ رسول حسین العذاري 2 1946 فاطمة حسن محمد علي حسین العذاري 118125 1001

1955 رشده نایف حسنھ حبیب حمد الزوبعي 2 1964 رشده نایف علي حبیب حمد الزوبعي 423507 1002

1942 سعدیة عباس سامیة محمد ھاشم الھاشمي 2 1945 ارسیلة محمد علي عبد الجلیل حسن العبودي 643327 1003

1962 عاریھ حافظ مجیده جواد كاظم العكیلي 2 1954 لھموده حافظ طھ عاجل خفیف العكیلي 562915 1004

1952 ھرسینھ محمد نجاة  حیدر فاضل الوندي 2 1952 صبیحة سلمان طالب یاسین كاظم الكروي 81182 1005

1 1947 عنھ داود علي حمادي حسین العكیلي 520496 1006

1954 شكریھ عبدالجلیل زھره علي صالح العالوي 2 1946 بھیھ صالح مھدي سبتي مھدي عالوي 495320 1007

1 1947 مكیة خلف عفاف أحمد عالوي عالوي 373166 1008

1970 فخریة فرحان كریمھ عبد حسین حسین 1950 حسنھ علي جمالھ حسن دریج دریج 3 1974 جمالھ حسن عالوي عبد عواد العامري 60592 1009

1970 برنجي حمدان كفاء فاضل كاظم العزاوي 2 1956 كطایھ خضیر طالب عبدالرضا ماش العبادي 387148 1010

1 1940 ماھیھ ابراھیم غسان احمد نائل الجبوري 238852 1011

1 1945 وضحھ حمادي نظیمة عبد صالح الجبوري 421890 1012

1960 روضھ حمزه سلمى مغیر مرزه بلحاوي 2 1949 سكنھ عكال عبد االمیر  حسین مرزه الجبوري 103524 1013

1976 غازیة علي حسین فاضل سالم البو عامر 2 1942 جمیلة  حسین غازیة علي حمد البو عامر 341247 1014

1 1941 رحیلھ علي عباسیھ خمیس عبود الزبیدي 601821 1015

1 1950 شھیة عبید ناصر حمید عطیوي الفرجاوي 357544 1016
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1 1955 حوشید حسین عبد الزھره عبد الحسین فرحان الموسوي 265071 1017

1 1955 نعناعة  راضي نجدیة عبد الرضا عطیة الجیزاني 652825 1018

1968 نجاة مصطفى ماجد صالح مھدي السراج 1993 اسماء ثامر ایات ماجد صالح السراج 3 1943 زھرة غالم نجاة مصطفى حسن الموسوي 516072 1019

1956 نبیھھ عبد القادر لمیاء محمد حسین حسین 2 1947 صالحة جاسم عبد الرحمن  حكمت عارف عارف 515314 1020

1960 لیلى طالب میسون عبدالمجید علي علي 2 1952 نھیدة علي ظافر حسین رشید رشید 299786 1021

1 1954 زكیھ رحیم فاختھ خلیل صالح العطشان 424228 1022

1956 ھدیھ علیوي فضیلھ علي شریف الغالبي 2 1941 ھدیھ علیوي نشمیھ علي شریف الغالبي 488564 1023

1956 ثجیلھ خضیر رحیمھ خلیفھ وزن الغالمي 2 1955 تالیھ نعیمھ عبد الرحیم محمد طریخ الركابي 15264 1024

1956 خوري محسن سھام جابر محمد الصلیخي 2 1952 كمیلھ عبود عبد الرحمن محمد ھوبي الجبوري 457424 1025

1 1956 فاطمھ ناصر عائده عبد كشكول زبیدي 173251 1026

1953 صفیھ محسن صبیحھ كاطع دیوان غریري 2 1947 سریعھ نجم عیده علیوي عاصي غریري 469621 1027

1961 كسیره ناصر مدیحھ مظلوم جوده الغریباوي 2 1954 غاتھ عبد عباس رھیف خلیف الغریباوي 4910 1028

1952 مدلولھ شاھر مزھج سھیل عبد عبد 2 1953 رابعھ جرو عواد سایر نجم الخالدي 608853 1029

1949 حمزیة مزعل تغرید احمد حسن االمي 1951 بانو كوھر زھرة كوھزار حسن الخالدي 3 1942 حمزیھ مزعل عادل احمد حسن االمي 562515 1030

1949 شكحھ زویر جریھ حسن كعید المحمداوي 2 1944 فاطمة كاطع عبد الكاظم مجبل  صحن المحمداوي 25088 1031

1951 نصیره نجم ایاد عبود مجید شربھ 2 1940 صفیھ موسى نوري فلیح حسن شربھ 442768 1032

1967 نمره كناد علیھ عبد الحلیم سلمان الزبیدي 2 1953 ضلمة حسن نمرة كناد عودة الزبیدي 473251 1033

1968 لمیعة جاسم دالل اصغر علي صبائیات 2 1954 ملكیة محمد ناصر حسین حسن المطیعي 572438 1034

1 1952 فریجھ مھدي عادل ھادي حمودي الربیعي 267283 1035

1958 ستھ عباس وداد سلمان عزت العزاوي 2 1956 جوریھ سلمان فاضل سبع حمید العزاوي 205816 1036

1960 طیره محمد انتصار فنجان حدحود حدحود 2 1941 نجیھ حالوي طیره محمد عبود عبود 628176 1037
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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 1945 حیده مكحول عمشھ محمد منادي المعاضدي 199891 1038

1961 ركن سلمان لیلى رضا راشد الموسوي 2 1954 زنوبھ محمود نعیم محمد علي احمد الزبیدي 295428 1039

1958 نوریة محمود 2 بشرى نجم عبد 1940 صدیقة كاظم نوریة محمود مبارك البغدادي 657110 1040

1981 انوار طالع زینب سمیر علي حوز 1973 مي یوسف خلدون ساطع حسن الدجیلي 3 1948 بوال مارتین مي یوسف عبود الجبوري 487676 1041

1984 سعدیھ طعمھ خلیل عبد الكریم جابر جابر 1954 ركن موشي سعدیھ طعمھ حبیب السراي 3 1951 لیلوه راضي عبد الكریم جابر كاظم كاظم 382154 1042

1963 عویده احمد قیسیھ عبد الرزاق حنطان الدفاعي 2 1946 فرحھ لیلو ناظم حسون محمد الدفاعي 601928 1043

1953 ساجده عبد العزیز لمئ صالح مھدي التمیمي 2 1946 سعده احمد 436184 عیاده عداي عبید 1044

1964 حرشة  سلطان سلیمة عویز عباس الشباني 2 1953 راھیة مبارك فاضل عطیة جیاد الكروشي 198751 1045

1963 زھره مطلك رابعھ جبار منشد البھادلي 2 1955 نصره سعدون عبد العباس عبد علي مطلك البھادلي 23489 1046

1955 داریھ خدام فخریة حیال عبود كراغول 2 1952 صالحھ دخیل عبد الرزاق حسین شنتاف كراغول 27883 1047

1978 نجلھ رضا حسن علي فاضل دروش 2 1953 بدریھ محمد نجلھ رضا نصیف الطائي 495576 1048

1962 زوینھ حمد نادیھ عزیز حمود الباویھ 2 1946 عذبھ مزعل ظاھره جواد مظلوم السلطاني 210803 1049

1961 2 بشرى  صباح  عبد الغني  التمیمي رسمیھ  عزیز 1956 291176 نجم  عبود  شذر  شذر صبریھ  داوود 1050

1 1954 سعدیة جمعة ناھدة ابراھیم علوان العزاوي 535818 1051

1 1955 رشیده جاسم ناھده انصیف جاسم العبد فاضل 9473 1052

1956 كواغد جبر 2 سلمى زوید حسین 1950 حسنھ طاھر عباس حمد خویط جناني 54684 1053

1955 نوفھ فرحان زھور جاسم عبدهللا غریري 1977 غازیھ ابراھیم اسعد احمد حسین غریري 3 1953 بھیھ محمد غازیھ عبدهللا ابراھیم غریري 224711 1054

1955 صبحھ كاظم نشمیھ حمود علوان العكیدي 2 1956 حسنھ علي فاضل احمد خضیر الجبوري 213307 1055

1957 فانوس رحیم ماجده علي حسین العیني 2 1950 فانوس رحیم نجیھ علي حسین العیني 358766 1056

1970 فاطمھ كریم عمر عبدالرحمن نعمان الربیعي 2 1956 نسیمھ رضا فاطمھ كریم خلیل خلیل 662877 1057

1967 عیده رشید ھادي عواد محمد محمد 2 1947 ھاللھ زیدان عیده رشید خضر الحلبوسي 365759 1058
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1947 مریم  طالب لؤي  احمد محمد البجاري 2 1945 فھیمة محمد 90209 فاتن  فرج جمعة البیاتي 1059

1 1950 صفیة مراوح نجاة كاظم عبدالجلیل عبدالجلیل 700005 1060

1962 نجاة ھاشم رضیھ ھاشم عبید ال ابراھیمي 2 1950 شكریھ لیلو نزار حسن نعمھ الموسوي 195229 1061

1954 فھیمة كرجي 2 زكیة عبود علیان 1945 ذیبھ محیمید عاشور حمد محمد زبیدي 38612 1062

1 1941 حیاة كاظم نوال حسن عبدالرسول كمال الدین 297525 1063

1962 غنیة كاظم ایمان حمودي مھدي ابو الحساب 2 1956 بیبیھ احمد عبد االمیر مھدي كاظم جناح 516414 1064

1 1954 خدیجھ حمدان نوال احمد اسود التمیمي 262634 1065

1 1954 جسرة جبر نجاة حاوي شعالن ال فتلة 484726 1066

1 1947 فاطمة  تقي عبد الرزاق  فتاح مراد المندالوي 644987 1067

1962 فضیلھ عبدالعباس سعاد عبدالشھید عباس العضلھ 2 1955 بدریھ عباس عمران عباس سلمان الدایني 389313 1068

1 1953 ھندیھ زوید نعمھ حمزه علي المیاحي 674354 1069

1951 زھره احمد نسرین عبد الستار عبد الجبار الحافظ 2 1951 حد الزین حسین فارس حسن حسین بدى 312951 1070

1961 كیفیھ محمد ازدھار حمید محمد محمد 2 1956 قسمھ محمد غازي عبدالعزیز عیسى الجبوري 251726 1071

1970 مكیھ زغیر حسین والي مطیر فرھود 2 1942 فریجھ نثیر عبد الحسین مطیر فرھود فرھود 117300 1072

1 1955 صبریھ میرة عادل سوادي عیسى الدراجي 127833 1073

1 1943 رقیھ مرتضى نجیھ عباس كاظم العبادي 303911 1074

1 1944 شمسھ حماده نجاه كاظم علي العوادي 613121 1075

1957 علیھ محمد طھ حمید عبود كراغولي 2 1953 فخریھ داود فاطمھ صالح سالمھ السامرائي 447106 1076

1953 مكیة وني صبیحة كاظم عباس الرجیع 2 1951 كاظمیة حمدان عبد الزھرة   سلمان عبد السادة الصبیحاوي 47113 1077

1954 جمالھ صالح فوزیھ دفار سالم الساعدي 2 1954 بھیھ سالم عبد االمیر جازع داخل السواعدي 276529 1078

1 1951 غازیھ جلود نوري شریجي سدخان الزیدي 258118 1079
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1 1940 جمیلھ حسن 536067 فخریھ محمد علي 1080

1950 شكریھ شكري سھیلھ یوسف عبود الدھان 1982 سھیلھ یوسف حیدر فالح حسن كاشف الغطاء 3 1951 فوزیھ عبدالحسین فالح حسن عبدالرسول كاشف الغطاء 411951 1081

1966 فھیمھ كاظم سمیره عزیز ناصح الزاملي 1972 فھیمھ كاظم عروبھ عزیز ناصح الزاملي 3 1946 حمده سعد فھیمھ كاظم مغطي الموسوي 275528 1082

1959 صبریة خلیفة وثبة خلیفة وحید الھاوي 2 1950 حكیمة محمد یحیى حسن حمادي الخفاجي 373022 1083

1981 فضیلھ عباس 2 رداد حمید حسن 1949 فرحھ محسن 114942 فضیلھ عباس محسن 1084

1 1944 زھره عبدهللا عبدالرحمن محمد خلف العوادي 544419 1085

1954 تركیھ مھدي عالیھ عبد اللطیف حمزه الثابت 2 1949 حضیھ ھزاع فرعون اعجمي عبود الجنابي 190186 1086

1 1944 عیده شاھین فضیلھ ضاري خمیس الجنابي 549722 1087

1 1951 فضیلھ ابراھیم فلیحھ حسن عطیھ المشھداني 9639 1088

1963 مكیھ حسین ازھار ھادي علي البیاتي 2 1950 مھدیة جواد عبد الھادي عباس ذیاب االعرجي 132381 1089

1 1952 نایفھ حمزه فھیمھ حمد نومان البكاري 375575 1090

1 1942 صبیحھ خلف ھادي مھدي صالح التمیمي 664427 1091

1973 وفیة حسن میادة عبداالمیر عبدالرحیم 
عبدالرحیم

1971 خانم نعمة علي محسن محمدعلي الموسوي 3 1933 بدریة عبد وفیة حسن عبد عبد 681064 1092

1 1943 نعیمة رسول فرید عبد الشھید حسین العبادي 127784 1093

1 1952 خمیسھ عباس فلیحھ حسین علي الفضیلي 224762 1094

1967 علیة یاس ابتسام مجبل عبد العامري 2 1956 ویزي خضیر عبود حسین حسن العامري 53295 1095

1964 فرحھ ھراط 2 قیس سالم عماش 1937 حمده حمد 184669 فرحھ ھراط صحن 1096

1951 علیھ حمد خیریھ جسام محمد الجبوري 2 1952 حنده صالح عبد وھیب وادي الجبوري 556434 1097

1973 رسمیة عبد علي یاسر امین ابراھیم دبة 1975 فائزة محمد اسماء حسین حمود حمود 3 1954 امینة ابراھیم فائزة محمد حسین العبیدي 344454 1098

1971 سعده كركز 1966 نوفھ ھادي نغیمش كرجیھ عیفان عادل فرحان نغیمش الحمامي 3 1930 امینھ سعید فرحان نغیمش زوین الحمامي 88405 1099

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5376

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد
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1 1954 عیده طالل فائزه عبدالكریم رشید الجنابي 441334 1100

1955 بدریھ سعید نعیمھ منشد ابواللیل االغراوي 2 1945 بنیھ صبر عبدالجبار فرحان شلیج الغراوي 221317 1101

1959 ھدیھ نجم صباح عبد احمد المطرجي 2 1951 خمیسھ محمد فخریھ شباط جسام العكیدي 160652 1102

1 1951 سعدیة محمد ھیفاء علي حسین حسین 60026 1103

1 1949 شاكره عبدهللا عبدالفتاح كمال ابراھیم الكیال 384314 1104

1963 بدریة عبود خالدة حمید اسماعیل الخالدي 2 1955 فخریة عبدهللا عراق وطن مجید الرجب 50959 1105

1957 سلیمھ غیدان سھیلھ مھدي ابراھیم برزنجھ 2 1955 زھوه رشید عبدالھادي ناصر جامل الشمري 348839 1106

1970 فضیلھ عبید كریم علیوي عطیھ المعموري 1976 نضال تركي ھالھ حسن عبیس الیتاوي 3 1942 ناعس نایف فضیلھ عبید عالج غراني 75176 1107

1954 حضیوه كزار بھیھ دعیر كریم السوداني 2 1949 ثنوه سعد عبد هللا محمد معیدي السوداني 364533 1108

1 1948 وعد حافظ وداد سلمان علي الزركان 502821 1109

1 1949 نوشھ  عطیھ جودة الغراوي زھره سالم 433871 1110

1956 فخریھ عمر 2 مؤید عماش عبد هللا 1951 امنھ عمر 388639 فریال مسلم دغیم 1111

1 1953 زھره غانم عبد ثجیل شمخي الطلیباوي 650180 1112

1954 سكنھ صفر حسنھ فرج جارهللا الجابري 2 1952 مكیھ طعمھ عبدالحسین فیاض ناصر السوداني 11467 1113

1962 فطیم سلمان بشرى موسى جواد العامري 1979 وضحة حسن رواء عبد موسى العامري 3 1937 فطیم سلمان عبد موسى جواد العامري 579921 1114

1961 فرجھ زین حسین علي حمادي حمادي 2 1937 ورده محل فرجھ زبن عالوي حلبوسي 257102 1115

1 1947 مطره كھف 634964 واجد جریان عبید 1116

1956 كلفھ نایف فلیحھ عباس علوان المعموري 2 1950 شرفھ نایف ھادي كربول شمران المعامره 126885 1117

1956 سعدیھ رجب جنان یوسف حسین الجمیلي 2 1952 حمدیھ عباس فوزي نایف لطیف التكریتي 293371 1118

1957 امینة  محمود سندس حسن خضیر الجمیلي 2 1948 امینة محمود فریال حسن خضیر الجمیلي 676068 1119

1973 فوزیھ احمد محمدعلي عواد علیوي الجبوري 2 1950 منیره محمد فوزیھ احمد سالم الجبوري 143824 1120
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1943 شنینھ سلمان بدریھ كاظم راضي الدلفي 2 1935 مصیعھ عاصي عبدهللا علي سعد الدلفي 442355 1121

1953 كریمھ قدوري ھیفاء احمد محمود الزنكي 1978 ھیفاء احمد احمد فوزي ابراھیم القیار 3 1942 ملكیھ اسماعیل فوزي  ابراھیم عبد الرحمن القیار 222624 1122

1949 عجمیھ كرز جمیلھ احمد خلف الجعافري 1960 فخریھ احمد 3 صبیحھ حسین بریس 1957 عجمیھ كرز عبد الھادي احمد خلف الجعافري 363523 1123

1 1949 مدلولھ حریبي عجیل رزاق كاظم العكیلي 409855 1124

1 1943 ترفھ سلمان فضل احمد اضحیوي الزوبعي 81376 1125

1971 فضیلھ نجم صباح ابراھیم خلف الشورتاني 2 1943 علیھ محمود فضیلھ نجم عبد الشورتاني 207209 1126

1947 حلیمھ حسین ویھ علي عباس الربیعي 1953 دلھ عباس قند عبد الساده محروث االماره 3 1952 حلیمھ حسین عبد علي عباس الربیعي 445907 1127

1956 خیریھ ھاشم سھیلھ عبد راضي الماللھ 2 1950 بیده حریز عبد كاظم جبر الماللھ 88433 1128

1956 علیھ حسین تسواھن سلمان نجم القریشي 2 1955 فرحھ جبار عبدالمنعم علي حسین العطواني 520546 1129

1 1951 فاطمھ شعیر عربیھ مشحوت ناصر الدراجي 168468 1130

1965 فضیلھ محمود عدنان محمد صالح الجبوري 2 1945 علیھ عطیھ فضیلھ محمود علي الجبوري 348428 1131

1 1923 نكیھ خویلد عبده ناش علي مكصوصي 374679 1132

1959 خدیجة حمود سعاد محمد علي ابراھیم الخفاجي 2 1956 فضیلة حمود ھاشم علي سالم العبیدي 527668 1133

1 1954 مزیونھ مطر عجمیھ زیدان رثیع سوید 429923 1134

1 1956 رسمیھ ناجي فوزیھ خضیر عبود شھیده 290843 1135

1964 حمدة عیال لیلى عبدالغفور احمد عزاوي 2 1954 غنیمھ عبدالحسن عبدالستار علي حسن حسن 610666 1136

1970 ھناء عبدالغفور عطارد حسن مھدي المطوري 2 1950 فخریة حمودي ھناء عبدالغفور شاكر القیسي 536843 1137

1963 مناھل ھادي سمیره احمد عوده التمیمي 2 1942 لھو ثجیل ھاشمیھ دایھ شمال الحسیني 356227 1138

1985 وفیھ صالح ضیاء فاضل فرحان جوذري 2 1955 حوریھ صباح وفیھ صالح حسن ال خودر 180860 1139

1 1944 حسنھ حسین عبدالھادي یوسف سعید الزبیدي 107571 1140

1 1956 لبیبھ منصور فكراء شاكر محمد الحمداني 684762 1141
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1944 عنیدة شباط صبیحة جاسم كرخي ردیني 2 1927 صبیحة جاسم عبداللة كاظم كرخي الردیني 582983 1142

1959 نزھة جلود خالدیة حسن كاضم البو محمد 2 1953 خدیجة داود ھدیھ بریسم ساجت التمیمي 362513 1143

1959 صفیة اسماعیل بدریة جبر جحش العزاوي 1957 سعاد كزار شكریة محمود عرسان العزاوي 3 1950 ریمة حمزة نوفة عبید جحش العزاوي 424775 1144

1959 نصرت داره خان وداد كاظم علي قاسم 2 1956 سوھن باقر عبدالحسین مطرود عبدالحسین الخزرجي 27917 1145

1 1954 صبیحھ عبد القادر فائزة احمد رشید الدلیمي 93296 1146

1967 قبیلھ یاسین نصره جواد عذیب السفاح 2 1954 بدریھ عباس علي  لعیبي جباره المحمداوي 194086 1147

1959 ساجده عبد الستار انتصار عدنان محمد علي المفتي 2 1948 نشمیھ عبد هللا قیس عبد العزیز محمد سعید الطبقجلي 131375 1148

1970 بتول مھدي رقیھ جواد علوان طواجي 1951 ملكة  جسام سعدیھ محمود سلمان الشطاوي 3 1968 حلیمة محمود علي عطا هللا علي  التمیمي 8760 1149

1952 بھیھ صغیر عفاف دعیر صحن الضمداوي 2 1970 عفاف دعیر علي  كاظم فاخر الضمداوي 20020 1150

1954 حمریة حمد سامیة جري مطیلج جري 2 1948 نونة مخیلف علي حسین خلیفة البدیري 313773 1151

1966 غویھ جبر والء كاظم حمادي مفرجي 2 1956 نوریھ جبر علي نعمھ عباس الزبیدي 520938 1152

1962 صبریھ جمعھ امل رحیم حسن الساعدي 2 1955 ردوعي خنیفر علي خستھ حسن الساعدي 327383 1153

1 1951 ملكھ علوان كریم حسن علي العكیدي 87570 1154

1962 سعاده سلمان صبیحة جبار شدید الفرطوسي 2 1955 وبریة جاسم علي رحیمھ دراي الفرطوسي 17848 1155

1976 جمیلھ مویع احمد عالوي ناصر المریاني 2 1952 سنیھ مطشر عالوي ناصر حافظ المریاني 422330 1156

1 1955 وبریھ زوید علیة شریدة سلطان البوجناني 5039 1157

1954 بھیة رشید ضویة یاس خضیر النداوي 2 1961 ضویة یاس فؤاد فاضل تركي النداوي 421164 1158

1942 ضیده نزال كظیمھ حمید حمد الصجري 1968 ھوره صالح زاكي حسن محسن محسن 3 1934 ضیده نزال كاظم حمید حمد الجنابي 610831 1159

1962 سعدیھ عیدان ماجده حاوي عبود الشحماني 2 1955 باشھ خلف علي عطیھ عبید البدري 160992 1160

1950 مریفھ علي مھدیھ سلمان مھدي الركیباوي 2 1947 مریفھ علي كرجیھ سلمان مھدي الركیباوي 219944 1161

1961 حسنھ علي نجلھ حمید جاسم العمیري 2 1944 كمره خلف علي جسام محمد العمیري 575266 1162
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1979 كمیلة جالب غسان محمد لفتة الجنابي 2 1946 زغیرة حسین كمیلة جالب ختالن الجنابي 462648 1163

1953 میریھ كاظم فوزیھ احمد جاسم ظاھر 2 1950 طیاره جمیل كامل جسام ظاھر الرشید 210347 1164

1 1952 مكیھ علي علیھ عبد الحسن حساني الشمري 112792 1165

1955 غنیة عبدالجبار فارس ریاض مھدي حیدر 2 1974 جمیلة سعید لیلى علي حكیم الخزرجي 114510 1166

1963 كفایھ صالح علي محیسن مزعل الدلیمي 2 1929 ھاشمیھ محمد 482837 كفایھ صالح محیسن 1167

1 1955 شایعھ ماري علي  رحم فزیع الالمي 233890 1168

1949 زنوبھ عبدالحسین حسیبھ حسین خدام الوائلي 2 1975 حسیبة حسین عمار صباح سلمان الوائلي 486782 1169

1951 سامیة مذري سلوه احمید فیاض الجنابي 2 1943 رفعھ نوار قابل مرفوع فرحان الجنابي 57113 1170

1976 لیلى صالح عالء جواد رضا الموسوي 2 1952 فوزیھ حمید لیلى صالح عبد الوھاب حمام 566335 1171

1974 قندیلة صالح عبدالحمید محمود سلیمان المشھداني 2 1937 زھرة حریش قندیلة صالح حسن المشھداني 653003 1172

1 1945 عكب فرعون علیھ عبدالحسین صریم الشمري 339623 1173

1 1936 عفیفھ حسین قحطان سعید كریم الصالح 669483 1174

1950 زونبة حمید حسین زامل حسین ال بركات 2 1965 عنیدة دویج عسلة مطر علي العكیلي 2327 1175

1954 جمالھ حمد فلیحھ دحام فرحان فرحان 1955 غادریھ كریم نھاد عبد اسماعیل الكرطاني 3 1947 ندوه خلف كمیلھ اسماعیل عباس كرطان 413455 1176

1967 فوزیھ  محمد فیصل  علي محمود العزاوي 2 1947 خدیجھ  محمد فوزیھ محمد شبیب العزاوي 367445 1177

1963 بھیھ  محمد علیھ ھزاع حسین الفلوجي 2 1947 ھدوھده خضر كریم احمد حسین الفلوجي 30388 1178

1971 حلیمة دحام سراب محمد حسین العزاوي 1965 كریمة رشید عباس طاھر حسین العزاوي 3 1940 جویدة جاسم كریمة رشید سلمان العزاوي 123455 1179

1969 قاسمیھ جثیر حوري جبر العیبي الفریداوي 2 1956 لیلوه جبر علي خان جبار مرعب المالكي 384336 1180

1951 جاسمیة  محمد 2 امل  ھاشم  جعفر  السواعد 1951 دلھ محمد 114678 عیسى  حافظ  محمد الساعدي 1181

1 1951 زنوبھ علي علیھ رضا علي الجعباوي 301867 1182

1973 كرجیة احمد ابراھیم محمد حسن سامرائي 1981 لیلى احمد انتصار احمد مھدي النیساني 3 1951 فرحة علوان كرجیة احمد حبیب سامرائي 342056 1183
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1959 فاطمھ محمد نضال مرزه حمزه الكریطي 2 1952 سعدیھ حسین لبیب نوري علي الكناني 215829 1184

1940 عنیبھ دوازه مكیھ غضیب محمد الدراجي 1967 حریھ علیوي فاطمھ محسن ناصر دراجي 3 1960 مكیھ غضیب علي جلیل ناصر الدراجي 103103 1185

1 1952 عسلھ عوده عفیفھ كحامي مھوس الشمري 604379 1186

1961 حلیمة حسین مھاوي  سواعد بدریة  كاظم 2 1953 560151 علیوي  وحید وادي حسین  الموزاني فلیحة  رسن 1187

1956 ثجیلھ عضیو فاطمة علي تویھ المالكي 2 1975 فاطمة علي علي حسین ناھي العاشور 251081 1188

1940 حدھن حافظ ملیكھ شغاتي مرھج االمي 2 1951 بنیھ مختاض علي كریم عبد البو علي 570387 1189

1 1953 مكیھ احمد كاظمیھ محمد عبد خلیوي 229352 1190

1980 علیھ یوسف حیدر عبد الكریم جاسم الربیعي 2 1954 تایھ فضل علیھ یوسف كاظم الجناحي 270317 1191

1954 سعیده كاظم صریح عبد الكریم عبد الصاحب 
الفضلي

2 1990 ادیبھ عبد علي عال صریح عبد الكریم الفضلي 537963 1192

1 1944 غلوه معیجل كحیط مطشر عبید العكیلي 406116 1193

1 1937 وضحھ خاجي عالوي بساس خلف كناني 59043 1194

1951 منعوتھ جعفر رفیعھ حسین حمود الجبوري 2 1952 خیریھ حسین علي حسین صادق الجبوري 106220 1195

1954 حسنیة قنبر نزیھة علي محمد البیاتي 2 1954 جمالھ صالح علي اكبر نقي  علي الجواري 549892 1196

1 1945 اعتبار عبید علیھ حسین جوده المیاحي 284165 1197

1 1955 نبھیة غفور كیولر فارس رشید رشید 35755 1198

1 1954 نفیسة نجم الئقة عباس سلمان العزاوي 527384 1199

1 1949 ضحیة جار هللا عطیھ ثجیل سلمان القرغولي 111975 1200

1 1947 فتنھ محمد غاتھن جاسم مراد الكعبي 319633 1201

1947 عجیلھ حسن علي سلمان زایر ربیعي 2 1953 یاسھ حمزه علیھ علیوي عاشور ربیعھ 150030 1202

1961 فاطمة امین سلوى جواد خلف الخطیب 2 1953 فاطمة عیدان قحطان عبدهللا عودة الغریري 515237 1203
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1953 فتوره صالح دنیا وھاب عباس المفرجي 2 1947 مھدیھ صالح كامل شاكر محمود كروي 304625 1204

1 1941 89243 عفره  لولھ  كاظم  الكورجي سكنھ  حنظل 1205

1 1953 لعیبیھ كانوس عوفھ راضي سعید السوداني 413374 1206

1959 جھدیھ مال هللا كریمھ طالب حسن العمیري 2 1952 حمدیھ لفتھ علوان عباس جبر الكریمان 219770 1207

1949 حسن بجاي عیدة لفتھ علكم الجریخي 1967 عیدة لفتھ حسین علي خضیر السراي 3 1933 فطیم نبیت علي خضیر فارس السراي 37666 1208

1985 لمیعھ صادق سیف محمد شھاب الخالصي 2 1951 فطومھ حمادي لمیعھ صادق وادي الوادي 435503 1209

1959 نجیھ رفیق مشاعر زكي اسماعیل العباسي 2 1955 نجیھ رفیق قدوه زكي اسماعیل العباسي 602388 1210

1949 عیده حمزه عذاب جوده كاظم جنابي 2 1937 نجمھ كمر قسمھ نوفل طالل طالل 598840 1211

1973 نصرة نجیب فراس فؤاد علي الراوي 2 1946 حمیده قدوري نصرة نجیب عبدهللا الراوي 121244 1212

1951 ھدلھ سلمان مائده عباس حسن جنابي 2 1943 كمره عبود محمد مجبل راشد غریري 649724 1213

1 1942 محمود عبدهللا علي فرحان الكرخي زھره فرحان 677732 1214

1 1948 زھره محمد مریم عیسى نجم الزبن 659334 1215

1 1945 فردوس سایھ میر مریم ولي ماماخان قلونس 265169 1216

1979 غازیھ مشاي صفاء  فاضل  حنون  عبودي 2 1954 غازیھ مشاي علیوي الجبوري كاشیھ موزان 613566 1217

1 1955 عوفة سعدون فالح حمزة عیدان الربیعي 686159 1218

1966 غنیھ ابراھیم ھدى علي حسین البوفھد 1960 فخریھ حسین قحطان نصیف جاسم دلییمي 3 1943 حسنھ رشید غنیھ ابراھیم عبدهللا الدلیمي 693669 1219

1 1940 فخریة محمد مجید رشید عبد هللا العبیدي 138872 1220

1 1949 محیصة صحن فخریة عباس حسن الساعدي 522235 1221

1971 فاطمھ حسین نادیھ جالل نریمان البیاتي 2 1943 نصرة كریم فاطمھ حسین بشیر البیاتي 534928 1222

1955 شویعھ نعیمھ فرحھ فرج عبد عون المكصوصي 2 1962 حمیده علي فاضل مزعل عبد عون المي 140702 1223

1970 نوریھ خماس امینھ مجبل مطلك النجادي 2 1956 فنیصھ عجمي محمود كبر كریدي النجادي 547533 1224
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1961 مدیحة عبدالرحمن انتصار یحیى رضا الحلبي 2 1941 جمیلة حمادي مدیحة عبدالرحمن جاسم ال سلیم 416182 1225

1955 فتحیھ جاسم امل محمد فرمان العزاوي 2 1956 منوه فرمان محمد غائب حكمان العزاوي 206525 1226

1 1937 جمیلة حسن مدیحة عبد سرحان العبیدي 208885 1227

1956 فطومھ شكر ازھار عبدالرزاق  اسماعیل االغا 2 1954 ناھده اسماعیل محمود علي جمیل العزاوي 193363 1228

1 1952 فضیلھ صادق فریال مكي علي ارناوطي 264035 1229

1 1955 نعیمة حسن فاضل محمد علي صالح القزاز 421485 1230

1949 عبدة عیسى ملكة ادام مشعاب الصعب 2 1950 علیھ  رشید محمود محمد جاسم النداوي 557532 1231

1972 فاطمة فرحان 1975 ازاد موسى عینالي كیفیة علي لیلى باوه نزار مندالوي 3 1950 عزمت قادر 486736 فاطمة فرحان عزیز 1232

1964 منتھى ستار عبدالكریم مھدي احمد یاسین 1976 ضویھ كاظم زھراء سعید محمدعلي الحكیم 3 1950 سكن جواد فتحیھ مھدیھ احمد یاسین 457912 1233

1977 فضیلة  سالم 2 سمیره حسن محمد 1949 نعیمة جاسم 52193 فضیلة سالم وادي 1234

1964 مھدیة مھدي سوسن صبري شھاب الخزرجي 2 1947 فطومھ عبود مصطفى عبد اللطیف سلمان السامرائي 563752 1235

1 1954 ذیبھ جاسم محسن نایف جالب جالب 35092 1236

1968 صبریھ صالح شكریھ محمود محمد محمد 2 1948 ذیبھ حمادي محمد حبیب حمادي حمادي 638157 1237

1 1943 حمده جاسم غنیھ حسین محمد العنكبي 639862 1238

1 1953 فتینھ عناد فاتن حبیتر علي الفكیكي 92156 1239

1 1941 فطیم سلمان محمد عناد جبر الفھداوي 437911 1240

1970 فضیلة خلیل زید محسن علي الزبیدي 2 1944 عونة محسن فضیلة خلیل رشید ال اسماعیل 170895 1241

1 1951 سكنھ قیم فخریھ حاتم معن البیظاني 476093 1242

1955 جوھر حسین لمیعھ مھدي ھادي ھادي 2 1951 رضیھ جاسم غنام عبدهللا حمود الدلیمي 50201 1243

1961 فاطمھ محمد رجاء صبحي عوده ابوكراع 1962 فاطمھ محمد سندس صبحي عودة ابو كراع 3 1945 فخریھ احمد فاطمھ محمد حیدر كرخي 266033 1244

1 1951 فخریھ عجرم فالحیھ بالسم مھاوي المذخوري 171628 1245
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1955 صبریھ خلف لمیاء محمود زكریا عبد الرزاق 

علمدار
2 1941 نظیره محمد محمد فتحي عبد الغفور عبد الرزاق علمدار 440950 1246

1 1946 ھدیھ خضیر محمد وھیب مھدي الجنابي 37134 1247

1945 لمیھ جاسم اعتماد خلیل ابراھیم البیروتي 2 1939 زكیھ یوسف محمدسعید عبداللطیف مصطفى المدرس 257591 1248

1956 خیریة احمد اكرام عباس محمد البیاتي 2 1947 حیاة صالح محمد سعید منجي الزیني 678536 1249

1 1944 حسبیھ محمد محمود محمد شاكر شاكر 526510 1250

1961 فائزه سعید رائد عماد مھدي االعرجي 2 1934 فاطمة محمد فائزه سعید ابراھیم االعرجي 324226 1251

1 1948 ھدیھ حمد غانم وادي عباس ال غانم 75977 1252

1947 عزت الیاس 2 اكرم زمان ھواس 1955 زینب غیدان 205822 فردوس علي الیاس 1253

1 1937 دھن حسن فاطمھ مدب جاسم باطیھ 431396 1254

1962 ازغیره محیسن ابتسام منصور حسین الدراجي 2 1954 كاملھ فتین فاخر خدر بویع العطواني 491955 1255

1970 لمیاء كامل عبیر  محمود  عبد الجبار 
الھاشمي

1952 ماجدة محمد سحر نوري علي الزوید 3 1958 ماجدة محمد محمد  نوري علي الزوید 79976 1256

1 1946 جاسمیة محمد فرحان  حسین خضیر العطواني 134836 1257

1961 مدیحھ محمد قاھره عباس احمد عجیلي 2 1951 شعیع محمد محمد نصیف جاسم جاسم 197458 1258

1949 جمیلھ جواد فتحیھ مھدي جاسم المرھش 2 1947 فطیم احمد 548530 محمد جمیل عیسى 1259

1972 ركنھ عبد الواحد نوال علي ثرثار الخالدي 2 1954 جمیلھ مسربت محمد ذیب سرحان الزوبعي 461057 1260

1 1947 جریة عطیة فاطمة محسن رسن رسن 119576 1261

1960 فاطمھ حسین امل جاسم محمد العزي 2 1951 عمشھ حسین محمود حسن علیوي العزي 621839 1262

1 1944 علیة محمود 606035 مریم  جاسم محمد 1263

1958 حواطھ سلمان حریھ عبد حمود الشویلي 2 1951 سنیھ مسلم فرحان عبدالحسن سلمان الشویلي 64312 1264

1969 خلفة علي اقبال خلیل ابراھیم المشھداني 2 1953 خدیجة ابراھیم محمد عباس محیمید المشھداني 616872 1265

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6176

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1968 غند فرج بتول شوتي ضمد ال ربیع 1960 ھیلة شاوي عبدهللا غضبان ضمد الیرزج 3 1937 تفاحة شغاتي غند فرج سلطان ال ربیع 217588 1266

1956 فاطمھ رشید ایمان محي علوان المعثم 2 1949 سعدیھ علوان مجید محمود احمد الجنابي 110968 1267

1 1955 منسیھ ماجد فالح عبود شافي المالكي 652984 1268

1952 طلیعھ یاسین صبریھ صالح رشید العزاوي 2 1951 فوزیھ رشید محمود عیدان حمد الدلیمي 287993 1269

1 1952 فضیلة علي فتحیة جعفر مجید الفارسي 223369 1270

1 1955 زھره عناد فالحھ عطروز مطلك السوداني 418357 1271

1 1948 عنیبھ  عوفي فرحان سلمان عبید  الظاھري 665606 1272

1961 وضحھ خلف خمیسھ اسماعیل خلف خلف 2 1953 عیشھ خلف محمد حمید احمد الذمیمي 147093 1273

1 1943 حمدیھ مطلق محمود جواد فیاض فیاض 453415 1274

1 1956 فخریھ كاظم غنیھ حمزه عبود الجنابي 98279 1275

1 1944 دلبر حسین فضیلة رضا عباس الجابري 269876 1276

1958 جمیلة  محمد انعام یاسین شبیب االسدي 2 1955 فاطمة مجید محمد حسین محمد جواد حیدر الحیدر 232101 1277

1 1954 صبریة علي مدیحة جبار ھربود الجنابي 601030 1278

1970 مجده نوفل طھ یاسین ابراھیم الجبوري 2 1956 جمالھ عذاب مجده نوفل كشاش الجبوري 444751 1279

1961 فخریھ عبد سلوى ابراھیم سلمان الجبوري 2 1955 سمیھ عبدالوھاب محمد اسماعیل ابراھیم الكروي 5405 1280

1 1954 علیھ حسین مریم عبد الرحیم عبد الرزاق العبیدي 20903 1281

1 1948 كنومھ عنیفص مجید عبد هللا  عزبھ الدلیمي 549636 1282

1968 فوزیھ  حردان ندى شھاب احمد البیاتي 1942 خدیجھ احمد قحطان محمد جمیل العاني 3 1967 فلیحھ احمد محمد خالد محمد العاني 94257 1283

1 1945 خدیجة علي 567515 غنیة سلطان شمسي 1284

1 1945 فخریة حمد حسن  الشریفي حسن حسن 298293 1285

1958 ساجدة عطا مھا صالح خضر العلوي 2 1943 بھیة محمد فتحي حسین ناصر الزبیدي 537517 1286

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6276

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1956 2 بنیھ  داود  سلمان   العطوان بدریة   خنیاب 1953 552530 قاسم   كاطع  مطیر  العطواني صالحھ    جساس 1287

1964 فطیمة عزیز خیریة راشد خرباط خیكاني 2 1937 شیالة عجیل فطیمة عزیز  حمید خیكاني 444786 1288

1 1951 لیلوه حرفش قسمھ حمید جاسم الربیعیة 160981 1289

1 1954 فاطمھ محمد ناھده عبدالكریم حسین الدلیمي 243545 1290

1976 فوزیھ غازي احمد صاحب منصور العذاري 2 1943 فھیمھ عبدالكریم فوزیھ غازي علیوي الطائي 647046 1291

1978 ناھده سعید مامون خلیل ابراھیم المشھداني 2 1944 صبحھ محمد ناھده سعید خضیر خضیر 163956 1292

1 1941 محنایھ ناصر كاظم حسن بدیوي الساعدي 9183 1293

1 1944 زنوبھ مشیمش كاظم جعفر ابوالھوش عكبي 38315 1294

1971 فطیم عزیز سعاد محمد خلف التمیمي 2 1932 رابعة داود فطیم عزیز جواد التمیمي 459374 1295

1 1954 ھیلة حنش فوزیة عبد المحسن سید یاسین 538804 1296

1 1955 ضحیة دریج نجاح مخلف ناصر محسن 370883 1297

1 1956 فھیمھ حسین فوزیة حسین شمخي شمخي 142933 1298

1 1952 جیتایة دھام مكیة غضیب مجیش الدراجي 148031 1299

1949 زھرة جعفر مكیة امین مصطفى ال عیسى 2 1938 نزھت مھدي فؤاد مجید مصطفى ال عیسى 615420 1300

1979 نورس مھاوش ھدیھ حمزه دعیجل الزوبعي 1973 منیفھ مردل حامد مفضي سعود الزوبعي 3 1922 خمیسھ عبد منیفھ مردل حطاب الزوبعي 618849 1301

1956 فضیلھ علي حسیبھ محسن شغي كنانھ 1969 فضیلھ علي سعد محسن شغي كنانھ 3 1932 طاكھ علي فضیلھ علي دلي الكناني 545599 1302

1957 صفیھ عباس ندى عبد الھادي موسى السلمان 1950 نجیھ ابراھیم ظاھر محمد ظاھر العزاوي 3 1956 بتول عبد هللا نجلى یونس علي الحیدري 439954 1303

1949 لیلوه عرایش لیلى جاسم مطر شموسي 2 1938 جایھن فھد فلحي  جبار صكر شموسي 373299 1304

1964 نجمھ كمر وفاء ستوري غفوري ال شنون 2 1953 نجمھ كمر نجاة ستوري غفوري ال شنون 209904 1305

1 1954 365496  قسومھ حسن فرج بدلھ عبود 1306

1952 حربیھ جمیل فتنھ بشیر عمر خطاب 2 1947 صبریھ حمید منذر یوسف احمد الزھیري 633298 1307

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6376

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 فوزیة عبدالوھاب مھا عبداللطیف حسن الحدیثي 315276 1308

1971 منى سامي سرمد سامي رشید السلمان 1982 حقیھ اسماعیل نور طھ صویفي الوادي 3 1949 رمزیھ حمید منى سامي نذیر الزرري 66275 1309

1956 ملكة جفن فرحة سلمان عبود العقابي 1983 فرحة سلمان سناء كاظم سلطان العقابي 3 1945 علیة محمد كاظم سلطان عبود العقابي 440211 1310

1 1949 زھیة حمود مظلومة جلوب محمد حمد 419956 1311

1 1942 ملوك قدوري فؤاد علوي ھاشم الموسوي 452951 1312

1974 فضیلھ شدھان سالم صالح خلف الصبیحاوي 2 1954 غدارة حسین فضیلھ شدھان خفي الصبیحاوي 519817 1313

1951 بدریھ رشید طلیعھ اسماعیل حسن حسن 2 1947 نبیھ كاظم موفق ستار جاسم الصالحي 360143 1314

1978 فھیمھ ارحیمھ احمد مبدر مسلم العلیاوي 2 1937 حظھن صبر فھیمھ ارحیمھ بدن العلیاوي 221497 1315

1955 نجیة حمودي عدویة محمد حامد الموالي 2 1947 منیر عبد الحافظ  محمد سعید العبیدي سنیة عبد الجبار 128978 1316

1 1954 یازي سعید ناھده محمود محمد ال كریم 621963 1317

1973 صایھ محین قاسم عبد البني مزعل الكریحاوي 2 1951 صابھ محین \ فطیمھ عبد النبي مزعل 557853 1318

1958 نبیھة حسن انتصار حسین علوان السعودي 2 1947 غنیة طالب نبیھة حسن جابر السعودي 522467 1319

1978 عفت عبد الوھاب عمر قصي حامد القصاب 2 1953 مسكیھ محمد نادیھ توفیق حسو جاویش 530705 1320

1977 فطومة عرمان مرتضى كاظم رسن الموسوي 2 1948 شكلة عبد الرضا فطومة  عرمان كاطع البطبوطي 16585 1321

1954 حفیظھ مشكور صبریھ حسن كاظم الحیدري 1977 صبریھ حسن عماد كاظم جبار الحیدري 3 1952 رضیھ منحوش كاظم جبار كاظم الحیدري 85325 1322

1961 كلثوم محمود امیره غناوي احمد الجاسم 2 1949 كلثوم محمود فضیلھ غناوي احمد الجاسم 170760 1323

1 1945 اسمى محمود فھیمھ عبدهللا حمھ رشید جاف 490814 1324

1 1952 صیتھ شیاع نجم عبد عون عبد هللا الطائي 306670 1325

1944 رابعھ ذریوه زھره لعیبي صویغر الفرطوسي 1971 زھره لعیبي ریاض  كاظم شكاصي البیضاني 3 1930 حسنھ شھیم كاظم شكاصي ضمد البیضاني 120157 1326

1 1948 فوزیھ حسن موفق عباس خضیر المحمدي 153620 1327

1947 مقبولة صالح محمدمعتز رفیق احمد القامةجي 2 1955 ماجدة نجم میسون جواد حمید العزاوي 118042 1328

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6476

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1953 كظیمة حسین نجم حمد علي السعیدي 411037 1329

1959 فرحھ سالم جمھوریة عوده عیدان عیدان 2 1954 فرحھ سالم ملكھ عوده عیدان عیدان 119314 1330

1 1946 دوالبھ جبر 297518 فضیلھ عبد مطر 1331

1968 ناھده عبد كوثر خلیل عبد العزیز المشھداني 2 1945 وزه صالح ناھده عبد حسن مشھداني 555584 1332

1 1940 حمیدة رمكة قدریة حسین مراد ھمشكان 470564 1333

1956 زھره علي عذبة حسن علوان العامري 2 1966 زكیھ صالح كاظم سلمان علوان العامري 378306 1334

1956 فاطمھ حسین زینب عبد الحسن عطیھ 
الغراوي

1953 ھیلھ محمد سامیھ جبار علي المحمداوي 3 1953 ھیلھ محمد كاظم جبار علي المحمداوي 460115 1335

1971 منى علي سحر باسم الیاس الطائي 2 1950 رازقیھ صالح منى علي خضر الطائي 657651 1336

1 1956 حسن مریھج قاسم محسن حسین الشمري 355556 1337

1 1953 جدعھ جاسم فضیلھ جاسم صالح البوعجمي 409232 1338

1955 صبیحھ خلف شوقي وفاق أمجد محمد خالد القیسي 2 1955 سجوده جاسم نجم عبد مندیل الشمري 317538 1339

1 1945 زعیلھ خلف كاظم حنیحن سھر المشرفاوي 14276 1340

1957 سعدیھ خالد میسون صباح وھبي صباح الدین 2 1950 سعدیھ خالد منى صباح وھبي صباح الدین 683317 1341

1958 سنیھ عبدالجلیل حذام عبدالكاظم عزیز الجضعان 1988 نوال عبدالكاظم دعاء لؤي مندیل العكیلي 3 1952 بدریھ مطشر قیس سلمان الخالق الخفاف 264120 1342

1968 مھیھ خلف محمد تركي متعب متعب 1962 حدوده احمد بدریھ دحام متعب الجمیلي 3 1938 سعده محمود مھیھ خلف صالح الجمیلي 222761 1343

1 1955 بلقیس حسن . قھرمان كاظم قاسم 96825 1344

1965 وداد فاضل شھالء حسین ھادي الدالل 2 1942 سكنھ عباس فوزیھ عبدالرضا شیاع العبودي 239211 1345

1 1946 حمده طھ منصور عطیھ حمادي الحیاني 552131 1346

1 1949 وجیة احمد نجلة عباس  محمد التكریتي 626628 1347

1945 زنوبھ سالم عطیھ علیوي سید الكناني 2 1956 خیریھ عطیھ فوزیھ علي محمد الحمداني 158554 1348

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6576

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1951 نجیبة نعیثل كاظم جنیح شتیم العصامي 464687 1349

1 1952 یازي علوان نجیة ماجد حسین العنزي 181313 1350

1 1955 حمیدة لكي فالح عبدالحسن حاتم المالكي 28345 1351

1980 فوزیة عودة ضیاء صباح نعمة الالمي 2 1955 غند حنون فوزیة عودة علي الماجدي 224287 1352

1 1952 صبیحھ عباس نجاة ھادي صالح العامري 488423 1353

1 1948 حلیمھ عبدهللا منى صادق اسماعیل طبونھ 639075 1354

1975 منال عبد الغني لیث رافع حسن الیاس 2 1956 مفیدة محمد منال عبد الغني محمد صالح العكیلي 604398 1355

1950 مریم موسى فخریھ لفتھ عبد هللا الجادري 2 1952 ھیلھ علي كاظم ابراھیم خلیفھ االمي 22437 1356

1 1954 نظیره احمد فیروز محمد علي محمد زمان 369443 1357

1959 فطیم عناد 1956 عطیھ عبد مصلح حمده سعود 3 زینھ عیاش حسین 1951 حسنھ علوان 185001 نعمھ عیاش حسین 1358

1980 ھدیھ محمد نبیل عدنان محجوب الفراجي 1984 ثلجھ أبراھیم وسن عبدالكریم محمود الفراجي 3 1946 علیھ خلف ھدیھ محمد محمود الفراجي 400172 1359

1 1954 مطره عاصي 219590 نعیمة محمد احمید 1360

1964 لزومھ عبد ھناء زویر مشلوش فریجي 1967 لزومھ عبد ساجده زویر مشلوش فریجي 3 1945 بدریھ علك لزومھ عبد فرحان الرماحي 505819 1361

1953 نجمة مزعل 2 شنیدل یاسر حسین 1963 بتھن حسین كریمھ صالح محسن مكاصیص 299231 1362

1973 نشمیھ سلیمان علي نایف جاسم الجنابي 1966 نشمیھ سلیمان عباس نایف جاسم الجنابي 3 1939 فطیم صكر نشمیھ سلیمان حمد المزاري 462678 1363

1 1952 نظیمة عبدالفتاح لیلى عبدالحمید علي العباسي 105301 1364

1946 ھدیھ عبد علي نھلة جمیل ھاشم صالح 2 1946 جمیلھ جواد نعیمھ عبد علي حمادي صالح 366983 1365

1 1954 وفیة حسن ھدى حسین ابراھیم العبیدي 554516 1366

1968 حكیمھ فؤاد وفود حسین حمید الحدیثي 2 1954 نعیمھ رزیك نزار ممدوح جبر الكبیسي 655860 1367

1958 ساجدة  أبراھیم 2 سحر  حازم  حسن 1956 سعدیة  سعید 677411 نوفل   سلیمان  داود 1368

1 1948 فخریھ مجید لیلى محسن عباس البوسلطان 213874 1369
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1 1940 لطیفة احمد ھاشم جمیل عبدالرزاق العاني 199780 1370

1 1948 جمیلة حسن ھاشم عناد حسین الخزرجي 184612 1371

1949 ردسة خلف ابراھیم حمادي عداي الفھداوي 2 1951 فضیلھ صیاح نظیره فرحان شالل المحمدي 27389 1372

1952 ولیھ علي عبد السادة شبیب كیاش الزیرج 2 1956 زاھره اسماعیل لیلى خلیفھ محمد االزیرج 691746 1373

1959 سكنھ دنبوس فخریھ جاسم غالم العكباوي 2 1956 زھره خماس كریم خلف حافظ العكباوي 574751 1374

1 1952 عمشة حسین نعیمة غثوان والي الشجیري 569493 1375

1 1949 حسونة  حسن نوال حمید علیوي العبیدي 120283 1376

1987 نعیسھ شنیف قیس شذر مجول الدلیمي 2 1952 عذبھ كرموه نعیسھ شنیف غضیب الدلیمي 410962 1377

1 1941 صنتھ علي ھدیھ نصار حمزة حمزة 177802 1378

1952 نوفھ عواد نشمیھ سلمان خلف مریر 2 1944 مریم وسمي ھادي صالح خلف مریر 16657 1379

1983 كاظمیة سالمان یاسر عبدالرضا موزان العكیلي 1975 شالشة شنیف سھامة عبدالنبي موزان العكیلي 3 1947 علویة شالكة كاظمیة سلمان عوید العكیلي 115778 1380

1952 فلیحة عبدالقادر طارق عبدالعزیز عبدالمجید العاني 2 1973 غنیة عباس ندى كاظم منصور بركیبة 177197 1381

1956 عذبھ ابراھیم اقبال ارحیم دحام ابوالحلبھ 2 1952 نجیھ ناصر ھادي كریم ابراھیم العبیدي 166801 1382

1 1955 فضیلھ عیدان لیلى عبود جارهللا العماري 685822 1383

1 1947 علویة منصور ماجدة  حمودي قنبر شبر 661563 1384

1980 ھشیمة الطیف حازم فیصل جبر الجبوري 2 1953 نعناعة الیة ھشیمة الطیف مطر الماضي 132138 1385

1976 نفیعھ ریحان صباح نوار حسن كراغولي 2 1947 خمیسھ حسن نوار حسن عبدهللا كراغولي 642608 1386

1 1951 حریھ عبد الرضا لیلى حسین مجھول العكیلي 547350 1387

1952 زھره حمود فاطمھ محمد حدید الدلیمي 2 1950 ھویھ ظاھر ھادي صالح ابراھیم دلیمي 18954 1388

1956 كمیلھ نوري سمیره سلمان شریف الراوي 2 1947 امینھ طعمھ ھاشم اسماعیل خلف الحدیثي 39144 1389

1946 ھاشمیھ ھواش حیاه جمعھ حسن ال حمید 2 1960 ملكھ فھد كریمھ رمضان بدیوي كناني 392209 1390
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1 1950 سكنھ حمادي كاظمیھ صبیح داغر العقیلي 250121 1391

1976 شریفھ علي كریمھ عبد العزیز خضیر 2 1951 حسنھ ماشھ ھاشمیھ مطلب عكیلي عكیلي 118708 1392

1961 كمیلھ عوید ھیلھ طعمھ مریھج الالمي 2 1952 فتنھ محسن كاظم ناصر فریح الالمي 91602 1393

1950 خیریة علي زھوري محمد جواد حسین الصائغ 2 1950 علیة علوان ھاتف جسام عالوي السلماني 107933 1394

1978 كمیلھ عوید فاضل منادي حمزه الشدیدي 2 1950 فطیم لفتھ كمیلھ عوید خلیفھ خلیفھ 214041 1395

1 1953 غنیھ علي نعیمھ محمد عبد العزاوي 184909 1396

1950 سعده اسماعیل 2 درویش كمر مھاوش 1957 فضیلھ حسن نعیمھ خضیر لطیف الجبوري 295820 1397

1 1946 خیریھ قاسم ھشام محمد امین امین الخزرجي 434988 1398

1956 بلقیس عبد علي ماجدة احمد عبود الخفاجي 2 1946 بدریة عبد علي نزار مھدي عبد الكریم المؤمن 168905 1399

1958 ھبوب ھالل حربیھ سھیل نایف الجدادي 2 1954 ھبوب ھالل نوره سھیل نایف الجدادي 441271 1400

1 1952 امینھ رشید لمیعھ خضیر حسون الشمري 58636 1401

1959 ھدیة عبدالرحمن سعد طھ ابراھیم الخطیب 1972 بتول جسام اسراء عبدالستار عبدالرحمن السفر 3 1938 نعیمة عبداللطیف ھدیة عبدالرحمن سفر العاني 527940 1402

1951 قادریھ شویش مخلص علي طلك طلك 2 1960 ضھریھ داود ھناء عبد الساده علي االحمر 648039 1403

1 1955 خربوطھ عبید كتبھ جوید دحلوس الشویلي 477079 1404

1960 غدوه احمد اشواق كریم ناصر ناصر 2 1944 حسنھ بدر كریم ناصر بكال موسوي 628967 1405

1 1950 ملكیھ باقر ھناء حمید حسین البیاتي 394643 1406

1985 نوال عبود محمد نجم عبود الجنابي 2 1949 زھرة محمد نوال عبود مبارك العزاوي 359333 1407

1 1944 عیده عباس نوري اسود داود الجنابي 159951 1408

1 1942 ذھیبھ عبطان ھوسھ نایف ھوس الجنابي 593952 1409

1958 كرجیة مھدي انتصار شرھان محمد مرسومي 2 1952 نعیمة حیاوي لمعان فوزي جاسم االعظمي 160973 1410

1973 كمیلھ عزیز احمد حمزة حمید العكَابي 1974 فاطمھ حمید ھدى  سلمان فاضل العكَ◌َابي 3 1947 مریم حمود كمیلھ  عزیز حسین العكًابي 556184 1411
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1 1945 خزنھ مطر كمیلھ كریدي حسین البیضاوي 4933 1412

1981 نوفة محمد سعد ثامر فرمان الجبوري 2 1948 تولة عمران نوفة محمد وادي الجبوري 636901 1413

1970 لمیعھ ابرھیم غسان عباس محمد السامرائي 2 1950 فطم مصطفى لمیعھ ابراھیم ھیدي البیاتي 392706 1414

1 1956 فضیلھ یوسف نظیرة عبد الرزاق عبد القادر التكریتي 65346 1415

1 1956 643539 ماجدة  خلیل  اسماعیل  السعید صبیحھ  محمد 1416

1943 شیخھ جاسم حسین علي فیاض الحمداني 2 1953 زھره فیاض نوریھ خلف حمادي الحمدانیھ 558806 1417

1937 رابعھ نائل حمید علي عابر الجبوري 2 1941 نوفھ خسباك نشمیھ عباس حسین الجبوري 344969 1418

1950 بدریھ بدر زكیھ عبدهللا سلمان الكعبي 2 1946 زھره نعمھ كاظم لفتھ جابر الفریجي 89237 1419

1966 ھناء بشیر فراس كمال حسین الخشاب 2 1943 كتبیة سلیمان ھناء بشیر خلیل الھاشمي 528464 1420

1 1947 حیاه محسن لیلى عبدالساده عبید االسدي 593820 1421

1963 امونھ خمیس جنان سلمان حمید الدلیمي 2 1954 امونھ خمیس نوال سلمان حمید الدلیمي 652534 1422

1 1951 كمیلة سعید ھناء  محمود اسماعیل الغازي 475047 1423

1956 عجیبھ غانم خیون سالم فارس الساعدي 2 1964 بدریھ طاھر كریمھ نعمھ غانم الزھیرات 163328 1424

1 1952 سكنھ علي 519520 كلثومھ محمد خمیس 1425

1 1956 أمینة محمد ھناء محمود سلمان الجمیلي 265514 1426

1966 كاظمیھ محمد حسین علیوي عبد الحسن الربیعي 2 1941 حنشھ صدام كاظمیھ محمد رسن الدراجي 593602 1427

1 1954 اكظیمھ جاسم كامل زغیر جبار بني مسلم 120632 1428

1964 سعدیھ عبید صبریھ كریم خلیف المحمد 2 1942 ھومھ ارسیمر مطره عبید تولھ العباس 286005 1429

1961 رازقیھ عبید سھام مھدي كربول رالثابت 2 1934 فرحھ  سلمان مھدي كربول حسین الثابتي 653870 1430

1965 ھاشمیھ ھندي ھناء مزھر منشد منشد 2 1956 زینب خلف مجید جنب محیسن محیسن 515539 1431

1 1956 عوفھ كاظم یاسین خضیر عباس جنابي 629691 1432
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1966 معالیھ عیدان نعیمھ بویع سلمان الدراجي 2 1937 تسواھن بكال معالیھ عیدان ثویني الدراجي 202703 1433

1954 زبیده شكر سعدیھ عیسى علي خطاوي 1984 سعدیھ عیسى لینا محسن بشار خطاوي 3 1949 فطومھ كمر محسن بشار عبد خطاوي 266051 1434

1 1954 بدریة  ستوري محمد  فلیح  حسن  السوداني 558057 1435

1 1952 مدیحھ حمودي وفاء محمد حسن العاني 144659 1436

1960 كاملة حسین كریمة كاظم كاطع الساعدي 2 1956 سادة علي مطر سالم كاطع الساعدي 367362 1437

1 1939 خمیسة جاسم مخلف احمد لفتھ العبودي 406787 1438

1 1950 جمیلة عباس محمود جاسم محمد الزریر 149151 1439

1961 مینة حسن 2 كریمة علي خلف 1952 رداعة بدر \ مھدي كریم نجم 415478 1440

1954 طیبة جابر نجاة راضي طاھر المالكي 2 1944 غند دخیل مھدي علي مصیخي المالكي 169974 1441

1952 فطیم جاسم فضیلھ محمد عبدهللا عبدهللا 2 1949 زینب جاسم یاسین حسین علوان علوان 16961 1442

1 1945 كلثوم عبد الرضا مذخور حمید عبد الحسن الحریشاوي 583892 1443

1 1947 غند فھد مھدي صالح علي الحمراني 205062 1444

1977 ملیكھ حسن انوار علي فكري النجار 1965 حسنھ محیسن مدینھ محمد حسن الدلفي 3 1951 لطیفة حسن ملیكھ حسن جواد ابو حمزة 606711 1445

1955 تسواھن حسین فطیمھ صویح جاسم مرشدي 2 1948 شنجار عباس محمد لفتھ سعد طفیلي 602381 1446

1 1946 فاطمھ احمد وداد سلیم نجم القیسي 648196 1447

1 1955 صفیة  شھاب الدین والء عبد العزیز محمد الھیتي 430856 1448

1961 نجیھ جاسم جمیلھ ابراھیم عبود العكیدي 2 1952 رابعھ مطلك یاسین عبد  حمد العكیدي 223619 1449

1 1952 حسینیھ خنجر محنایھ راضي حیزاوي الساعدي 323732 1450

1 1944 كوده عباس مغیر عبید علي القریشي 66772 1451

1971 وداد خلیل شھب شھاب احمد احمد 2 1945 فریدة سعدون وداد خلیل عمر الصابوني 371925 1452

1 1944 ثنوه سعد ملكیھ محمد معیدي حلفي 530715 1453

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7076

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1975 محاسن محمدجعفر جالل عدنان محسن القزاز 1979 محاسن محمدجعفر عالء عدنان محسن القزاز 3 1947 خیریھ خمیس محاسن محمدجعفر محمدصالح الشكرجي 443737 1454

1960 فخریة عباس سندس احمد عبود الجبوري 2 1954 نزیره حسون محمدباقر ھادي علو الجبوري 107998 1455

1956 شبریھ حمیدي صبیحة مجمان حسون المصلوخي 2 1949 نعناعھ حردان محمد جلوب حسین المصلوخي 20221 1456

1 1954 نوریة عبدالجبار منى حمید صالح الكروي 82987 1457

1 1953 فخریھ علي محمد سعید محمد سعید 600250 1458

1 1954 میاسھ جاسم مطشر سعدون زاید 476877 1459

1949 حدیھ محمد شھیھ حسین وشیح وشیح 2 1969 شھیھ حسین محمد رمضان جبر العكیلي 317900 1460

1 1945 حدیثھ حسوني مطر حسن العجیل نداوات 587503 1461

1968 وسیلة محسن حسین علي حسین خضیر 2 1952 امینة علي وسیلة محسن جبار العبادي 20361 1462

1949 عطیھ رسن بتیھ جابر صخي العبودي 1952 زھره علیوي تركیھ عوید عطیھ العبودي 3 1945 خنشھ عطب مطر كاظم دھام العبودي 94157 1463

1984 2 لؤي مناف عبد الكریم ھیفاء عبد العزیز 1952 حسیبة سلوم ھیفاء عبد العزیز محمد امین 521030 1464

1 1941 علویھ خلف مدھوش عزیز حسین وارمزیاري 149739 1465

1952 ثریھ عبد صایل منصور حسین حسین 1978 وسمیھ ركاد منصور صایل منصور منصور 3 1951 شاھھ طایس وسمیة ركاد ربیع ربیع 83332 1466

1949 فلحھ ربح جابر ھاني صالح الزیدي 2 1953 غند سید ملكیھ خلف ھذال الساعدي 34068 1467

1957 لطیفة علي سامیة سالم سلمان الدلیمي 2 1951 زھرة عبید محمد خضیر عباس البدراني 693126 1468

1955 صبیحھ نجم باسمھ رزوقي مھدي العجیلي 2 1959 تلبیھ  ساھي محمد شاكر محمود العبیدي 51305 1469

1 1952 رتبھ عبد مھدیھ صالح مھدي عزیھ 264754 1470

1 1954 عونھ عسل محسن فالح محسن عامري 388113 1471

1955 تعبانھ زامل جاسمیة حمید عبد السراجي 1957 تعبانھ زامل ھاشمیھ حمید عبد السراجي 3 1941 تعبانھ زامل مھدي حمید عبد عبد 4114 1472

1951 دولھ عبد الكریم عالیھ حسین عبود الجبوري 2 1945 ھاشمیھ عبد محمد یحیى موسى عیونھ 272371 1473

1 1952 صدامھ عبدالنبي مانع ناصر حسن الشویالت 32811 1474

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7176

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1970 علیھ كزار خالد ھادي مھیھي الدھلكي 1976 فاطمھ خزیم میسون مھدي مھیھي الدھلكي 3 1937 بطحھ تویھ مھدي مھیھي حلو الدھلكي 656543 1475

1969 فخریھ حسین سعاد قحطان رسن الساعدي 1946 عبایھ محسن فخریھ حسین كاظم الساعدي 3 1968 زوینھ خریبط محمد علي عبد الحسین الشمري 31439 1476

1971 سكنھ جبر علیھ معرض شلش الشویلي 2 1954 زھره عبید معرض شلش یونس الشویلي 601716 1477

1963 مھدیة حمید سعدیة جواد كاظم العبیدي 2 1943 شمسة مھیدي مھدیة حمید مطرود العبیدي 255862 1478

1955 زكیھ جبار لیلى محمد سلمان الصبیح 2 1954 طلبھ فرحان مختار نجم جباره جلیب 290472 1479

1 1946 زھره سرحان موحة اسماعیل نعمة السوداني 165586 1480

1 1952 صبریة راضي ملكیة عكاب خریبط البیضاني 362252 1481

1 1953 بدریھ خلف منى محمد محجم الطائي 331374 1482

1964 ملكیھ سلمان عیسى صالح محمد الساعدي 1976 لطیفھ سبھان ماجده جمیل جامر الجعب 3 1942 فاطمھ عبد الحسن ملكیھ سلمان علي الساعدي 118424 1483

1980 وداد حسن سري عبد الحمید رشید الزیدي 1987 شھناز قادر 3 إسراء فؤاد حسن 1952 فخریة حسین 345725 وداد حسن قادر 1484

1971 1979 فراس  محمد  مھدي  االماري نوال عبد الجبار 3 عذراء محمد  عبد علي  الشمري وداد  محمد 1955 فضیلھ نایل 484583 وراد محمد عبدي الدلیمي 1485

1 1950 ھدیھ حسن مواھب فاضل عباس المي 301585 1486

1 1948 كمیلھ راضي محمد فاضل مھدي دباج 355232 1487

1955 بدعھ علي خیریھ رحیم صیاح الشمري 2 1947 عذیبھ عیدان محمود عواد سلمان الشمري 117896 1488

1 1947 جروه طاھر محیسن خلف صحن الماجدي 322477 1489

1 1945 سلیمھ كاظم مھدي فاضل باقر الربیعي 24606 1490

1953 خماسھ مظلوم صباح خضیر سالم الجبوري 2 1950 خماسھ مظلوم یاس خضیر سالم الجبوري 263197 1491

1961 فوزیة كاظم حبایب عبد الحسین مجید الطائي 2 1949 حبیبة  عبد اللطیف ولید احمد یاسین البكر 371824 1492

1954 سكیھ سلمان 2 حمیده خلف كریدي 1952 مایھن عوید 217526 منادي علي كریدي 1493

1 1954 فضیلھ لفتھ وداد حمودي توفیق العزاوي 436709 1494

1963 رضیة كاظم لیلى ده لي سلمان البو عذار 2 1955 حمدیة صبر محسن شالل عبد زبیدي 621439 1495

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7276

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1941 مدلولة كاظم مطشر شرقي جاسم البكري 652597 1496

1 1951 حریھ حسن مدیحھ زغیر سلمان شیحاني 635611 1497

1956 نعیمھ راشد لمیعھ  عبد الزھره دكتور االبدیري 2 1949 وبریة  اعبید مختاض محسن دختور البدیري 20665 1498

1963 ركینة جبر عسلة نصیب حبیب السعیدي 2 1948 زھرة مطشر نصیف ھاشم بداي العبودي 248457 1499

1 1952 زھره جاسم ھاشمیھ یاسر  علي الكرغولي 616962 1500

1968 ھدیھ رستم لیث خضیر علي العبود 2 1945 صوره نور ھدیھ رستم ابراھیم الموسوي 17837 1501

1952 شویعھ طعین عبدعلي شنیتر عوید العذاري 2 1954 حواطھ ایدیم ھشومھ علي عوید العذاري 359236 1502

1957 ھیلھ جوالن حسین علي زایر ساعدي 2 1933 زھره فلحي ھیلھ جوالن عبد عبد 330500 1503

1950 فطوم مطشر مطشر 
ضاحي

حسن عمران عبود الشمري عمران 
عبود عبود خاین الشمري

2 1984 حسنھ خضیر خضیر 
كاظم

نھاد حسن عمران الشمري حسن عمران عبود 
عمران عبود الشمري

395578 1504

1959 ملیحھ محمد نبیھھ علي دارا دلوي 2 1947 خاور ھواس 72180 نعمت مینا شیر 1505

1 1948 زھره بنیان وبریھ یونس جیاد الساعدي 690017 1506

1954 بدریة حسین كمیلة والي عودة الشویلیة 2 1950 زنوبة حسین ھادي صالح عنید السویعدي 23018 1507

1 1950 ملوك ابراھیم ھیثم جمعھ ریس العاني 144990 1508

1 1955 حسنھ عبید نجمھ عبد هللا لیلو العبودي 651025 1509

1960 مینھ محمد علي صبریھ محمود محمد سوره میري 2 1946 فانوس  عزیز مینھ محمد علي عسكر سوره میري 124068 1510

1982 جوریھ محمد وفاء حسون كاظم الغرابات 2 1945 ھضیمھ بوھان ھادي كاظم حسون الغرابات 198970 1511

1972 ونسھ لعیبي صالح حسن ماشاف الجنابي 2 1948 علیة سعد ونسھ لعیبي عدوي الساعدي 70424 1512

1942 سعده حسن 2 عفریت محمد موسى 1952 ربیھ كركوز وبریھ بریسم منخي الالمي 297195 1513

1 1947 خیریة شاكر ھناء حمید رشید الخزعلي 294275 1514

1959 وفیھ رؤوف شذى جعفر عثمان الجواري 2 1951 مرھونھ كاظم ھاشم كاظم برھان برھان 679688 1515

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7376

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1964 كاظمیة مناتي حریھ حسین جوده الحریشي 2 1950 جكارة جوده وادي حسوني رحیمة رحیمة 530696 1516

1968 زھره فلحي 2 سعدیھ نعیم  حمیدي 1944 زھره داخل 321638 نعیم  حمیدي عناد 1517

1969 صبیحة صدام بلقیس ھاشم خلف الساعدي 2 1943 مكیة حسوبي ھاشم خلف حلیحل الساعدي 256510 1518

1 1952 كظیمھ عباس وحیده اسماعیل عبد هللا الزوبیعي 479402 1519

1 1952 تسواھن محسن ھاشمیة سبتي خیف 269610 1520

1 1953 تاضي عوید ھاشمیھ عبد علي حسن الزیدي 694612 1521

1962 حمیده زغیر فخرھن فنجان فرج الحریشاوي 1940 سكینھ فرج حنون محمد زغیر الحریشاوي 3 1968 حسنھ لفتھ نجیھ علي فلیح الحریشاوي 85524 1522

1 1956 غنیھ صادق ھیفاء عبداالمیر عبدالغني محكوك 603740 1523

1975 نوریھ رحمھ علي قاسم كاطع الیاسري 1978 نعیمھ كاطع نھاد عبد النبي كویطع االمي 3 1952 بنوره خلف نوریھ رحمھ نعمھ الیاسري 212412 1524

1956 عیده شویش حمدیة عوفي جراح الربیعي 2 1947 بیبي مسفوف ھاشم محمد لوالح الربیعي 153466 1525

1949 حلوه كریم خافیھ ابراھیم بطیخ النعامنھ 1974 خافیھ ابراھیم یوسف یعقوب زیدان النعامنھ 3 1942 مجھولھ منشد یعقوب زیدان خاف النعامنھ 494495 1526

1939 دكھ عبد هللا برتقالھ خمیس ناھل الفھدي 2 1949 فھیمھ بني ناجي فھید ناھل الفھدي 83907 1527

1955 كرجیھ كریم ناجحھ ھادي داود المكدمي 2 1947 نوفھ جواد نھاد عبد الحسین مرزه اللولوي 371540 1528

1980 ندیمھ كاطع 1978 زینب خلیفھ ھاشم وبریھ عكار 3 مھدي ھاشم سعدون 1947 زنوبھ جابر 254664 وبریھ عكار مزعل 1529

1 1953 زھره جبر نجمھ عبد محصر المحمداوي 215843 1530

1 1954 حسنھ عبدهللا وداد عالوي محسن العامري 501432 1531

1958 زكیھ طھ خلوده حسن مھدي الحمداني 2 1951 زكیھ طھ نجاة حسن مھدي الحمداني 211056 1532

1 1956 حسنھ عبید ھاشمیھ اسوید امسلم العلیاوي 91277 1533

1981 وھبیھ قاسم ابراھیم ناصر الزم االمي 2 1950 سكنھ جبار وھبیھ قاسم شلبھ االمي 302866 1534

1 1948 كاشیھ عوده نسمھ موسى عذار المھناوي 118377 1535

1949 فطیم معیلو حسنھ محسن كاظم الدراجي 1977 حمدیھ فنجان نادیھ حسن تقي الدراجي 3 1961 فطیم معیلو ناصر محسن كاظم الدراجي 13992 1536

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7476

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1957 جمالة رسن علیة زبون مخیلف التمیمي 2 1948 زنوبة حسین ناظم محمد كریم  فتالوي 48730 1537

1957 نعیمھ غریب علي حسین سھم الحلفي 2 1935 عطیھ صیھود نعیمھ غریب شھید السوداني 278997 1538

1967 ھیبت خضیر حسن عبدالمطلب یاسین یاسین 2 1935 ملكھ احمد ھیبت خضیر حمید حمید 278600 1539

1966 نظیره مجید سندس ماشاءهللا منصور الحیدري 2 1949 لیلى ناموس نظیره مجید یحیى رجب 75616 1540

1 1956 جمیلھ كاظم نعیمھ كاظم حسن الالمي 551803 1541

1949 فرحھ ضمد عائده سعید عداي السراي 2 1947 سنیھ جاسم ھلول فرج عدنان سراي 178882 1542

1949 عنیده نجم علیھ علیوي عیدي االمي 1976 نعیمھ حسان جاید مكطوف جوده البزوني 3 1950 غطرافھ حمود نعیمھ حسان شویط البزوني 268375 1543

1950 عطیة ابراھیم فلیحة علوان حسن العزاوي 2 1949 ویزي یاسین ھادي خمیس محمد السامرائي 233964 1544

1959 بھیھ الزم صبیحھ زبون جاسم الساعدي 2 1950 مسحونھ كلخان نعیم كطان جاسم الساعدي 152316 1545

1972 نعیمھ عیسى 2 صبیح كاظم محمد ال عیسى 1930 كریمھ فھد 388334 نعیمھ عیسى خشمان ال عیسى 1546

1 1948 عدویھ خلیل نوال توفیق محمد السعدي 591787 1547

1967 ناھده خلف حسین علي ھلیل المالكي 1990 خولھ حسین لیث حسین علي المالكي 3 1950 سنیھ خزعل ناھده خلف كاطع المالكي 1036 1548

1 1951 نجیبھ علي نوریھ عبدالحسین علي الخفاجي 614897 1549

1 1945 نایلھ بھل نعیمھ سلمان نعمھ الفتالوي 177881 1550

1 1946 سنیھ سلمان نعیمھ حسین عبد هللا الخالدي 423980 1551

1 1955 غند عوده میاسھ حسن ثویني الساعدي 161986 1552

1 1956 سعدیة محمد ھناء شكر عبدهللا الدایني 542013 1553

1 1954 حسنھ منصور 247424 ھبوب عبود كامل 1554

1 1951 رضیھ جثیر موسى عبد حسیف العماري 483742 1555

1 1954 جكنانھ حنون نوره حسین كاظم موسي 109873 1556

1988 ولیمھ خلف عالء طھ حیاوي النعیمي 2 1935 ذیبھ جاسم ولیمھ خلف محمد العزاوي 353408 1557

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7576

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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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
1 1952 زھیھ نعیم نشمیھ حمید جبیل البدیري 229464 1558

1 1955 صفیة حمادي ھیلة خلیف عباس العصیدة 411202 1559

1950 موشھیھ حسن عیدان 
كاظم

فخریھ عیدان كاظم دراجي 1959 حریة فرج كاظم حسن سالمة كاظم حسن حمیدي 3 1956 موشھیھ حسن عیدان  
كاظم

نعیم عیدان كاظم دراجي 479798 1560

1 1949 عاشوره كاظم 511159 ھوینھ لفتھ عبید 1561

1 1949 بھیجھ جاسم نبیھھ حسن مجید الرفاعي 487543 1562

1947 عطیة  جعفر عائدة جابر سالم السعدي 2 1941 حریة  صحین یاسر  فالح شذر الربیعي 510238 1563

1964 طاكھ ثجیب نجمھ عبد محمد بني الم 2 1952 رضیھ والي 328129 یونس كاطع جویعد 1564

1 1956 غالیھ محسن نجاة مزھر حداد السوداني 628113 1565

1 1951 نصیفھ جاسم نھاد موحان مطلك عرص 584271 1566

1927 سایلھ مصطفى 2 رحمان داود مراد 1948 دولت كمر 553622 نشمیھ ابراھیم مراد 1567

1 1945 مكشھ بازع وردة عیالن ابوالھیل السراي 688569 1568

1 1952 سلطانھ مسرھد نوري تایھ علي العمیري 618362 1569

1960 حمزیة كریم زعیلة بھلول عبدهللا العبودي 2 1948 نعیمة كطافة عزیز عبد هللا عبد العبودي 535867 1570

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7676

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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