
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 خدیجھ یاسین ابراھیم حمد خضیر الحمزاوي 171395 1

1947 موزه جاسم كرجیھ مطشر عناد الجواري 2 1972 حسنھ حسین احمد عیسئ مطلك الجواري 332924 2

1 1946 وجیھھ توفیق احمد محمودحلمي محمد حفیظ 596594 3

1976 صبریة محمد اشواق كاظم عمران عمران 2 1920 كلین حسین احمد عبد الحسین علي الحسناوي 240785 4

1 1950 فضیلة عبدالكریم احمد عبدالرزاق حسین الخزرجي 16678 5

1 1952 لیلى یونس ارتان احسان خیرهللا الحسني 45448 6

1 1947 صفیة حمود اسمى عبد الرحیم نور الیاسري 687045 7

1949 سكنھ حبیب لیلى عاصي جبوري الساعدي 2 1942 حریشھ افضیل اسود سعد داغر المالكي 78115 8

1965 نجریھ فرغوص صباح حسین شبوط الساعدي 2 1956 مكیھ عبدالكریم اكرم سلمان نجم العاني 288408 9

1 1946 تاضیة حمودي الھام صالح  جعفر الصفار 678377 10

1 1954 نوریة اسماعیل 193704 ابتسام فخري عبد هللا 11

1971 سھامھ حسن افراح عباس علوان الشمري 2 1955 ظفیره حسین اسعد عبداالمیر مجید القاموس 412446 12

1 1945 كندیرة الزم وضحة حبیب برغش الفریجي 512762 13

1 1955 غثوه جاسم احمد  محمد خضیر الجنابي 366157 14

1 1951 شفیقھ محمد امل عبود علي العزاوي 418966 15

1987 ممدوح احسان ممدوح النقشلي منا  طاھر 2 1950 سعدیة عبد القادر احسان ممدوح حمدي النقشلي 74967 16

1 1955 زھره حسان ادیبھ عباس سلطان السراي 204429 17

1 1955 مكیھ خلف ابراھیم محمود محیل العرجیلي 468322 18

1945 وضحھ جاسم نجیبھ عبد اللطیف عمر الدوري 1990 نجیبھ عبد اللطیف یوسف اسماعیل قدوري الدوري 3 1932 سعده حربي اسماعیل قدروي عمر الدوري 664505 19

1 1956 وضحة احمد ادیبة عاكول علي مھاوش 457712 20

1 1955 سنیھ ھادي اخالص كاظم مھدي السعدي 545616 21
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1965 زینب  ناصر علي محمد مراد كاظم مراد 1971 نزھت حسین بان حسین ابراھیم ال سلمان 3 1948 زینب ناصر ادیبة محمد مراد كاظم مراد 185492 22

1 1952 جیتایھ عطیوي امل زعل مزبان الساعدي 470805 23

1 1948 193928 احمد  بریھي  علي  العلوش كتبة  حسین 24

1 1952 صفیة مجید اكرام عبداالمیر جدوع الحسابي 375964 25

1951 حرشة مغامس مریم عبد الواحد عیسى عیسى 2 1950 حكم عیسى ابراھیم علي لفتة المالكي 3320 26

1956 ھاشمیھ ابراھیم زید حسین محمد الھاشمي 2 1961 ملیحھ عبدالكریم ایمان حیاوي عبد الشذر 150902 27

1962 فرحھ حمود 2 حمده احمد عثمان 1955 فطیم اسماعیل ابراھیم محمد اسماعیل كروشین 78839 28

1 1953 شكوره محمد احمد حمود عباس جنابي 622268 29

1 1947 عمشھ حسین احمد ولي محمد الدلیمي 195605 30

1 1947 نجیھ مجید احمد محمود فارس العزاوي 576066 31

1 1954 نصرت كلھ محمد ادیبھ عبدالرسول كاظم الھماوندي 644026 32

1 1953 غیضھ یاسر 574950 احمد زعون سنادي 33

1 1953 مدیحھ رشید احالم طالب كامل قفطان 644483 34

1 1954 رضیة عبدالرسول احالم عاصي حسون الخطیب 398026 35

1961 2 جاسم  محمد حافظ  فلیحة   حسین  1941 كاملة   خلف 670977 فلیحة حسین جالب 36

1 1953 نوفة رشید ضویة عباس احمد احمد  591364 37

1961 امیره مھدي ایسر عیسى رؤوف الجواھري 2 1954 مدیحھ مھدي انیس فلیح حسن بلدي 115737 38

1952 نجمھ عبد هللا علیھ عید احمد كراغول 1957 علیھ غثوان طلبھ عباس حسن كراغول 3 1947 كیفیھ جعیل اسماعیل محمد حسن كراغول 487887 39

1973 دلیلھ بنیان ضیاء عبد الحسین مطشر 
السوداني

1970 دلیلھ بنیان خولھ عبد الحسین مطشر السوداني 3 1946 كفیھ صادق دلیلھ بنیان محمید السوداني[ 220644 40

1 1954 نجیھ حمودي امل مصطفئ موسئ الجمالي 380541 41
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1 1956 مدینة علوان ازھار داود عبد الدلیمي 479111 42

1 1947 حده جواد ارحیم منصور عبد العبیدي 79720 43

1960 زھره حمدان كریم صالح فیاض جنابي 1973 ھظیمھ حمدان سھیلھ عبدهللا عطیھ جنابي 3 1947 خیریھ محمد احالم ھاشم وحید الجنابي 23796 44

1955 زكیھ ابراھیم حسن مجید حسین العبیدي 2 1966 صبیحھ سعید اقبال محمد حسن دزه یي 608627 45

1956 فھیمھ محمد شذى علي احمد مغازه 1972 كرجیھ ابراھیم حلیمھ كاظم خضیر التمیمي 3 1962 فھیمھ محمد اكرم علي احمد مغازه 412517 46

1978 زكیھ شاكر محمد ابراھیم لفتھ العكیدي 2 1934 جاسمیھ جسام ابراھیم لفتھ لطیف العكیدي 181731 47

1 1950 حسنیھ لطیف ازھار احمد سبتي سبتي 420225 48

1963 ھاشمیة  عیدان محمد بدر ذھب العبودي 2 1946 باكیت  حسن 447989 ھاشمیة  عیدان مالح  49

1952 حكمھ محمد سعدیھ احمد حسن الحجار 2 1947 لمیعھ جبار ابراھم عبدالواحد مجید النجار 214900 50

1956 جندیلة عبید امنة نعمة ثویني ال حول 2 1949 عطیة سلمان احسان  مھدي عیسى الصقر  689646 51

1 1956 صفیھ  احمد انتصار عبد المجید عبد الغفور السامرائي 269660 52

1977 احالم عبدالرزاق وسام عبدالستار عبدالحمید 
الكدیان

1997 خالدیة  عبد الرحمن زینة طاھر محمد ال حمداوي 3 1955 بدریة كاظم احالم عبد الرزاق شالل العجیلي 315428 53

1 1955 عمشھ حسین احمد حسن شاووش لھیبي 61285 54

1956 ھدیھ سلمان ثوره كاظم علیوي علیوي 2 1958 علیھ مخلف احمد رحیم عبد الدلیمي 8240 55

1 1951 رفعھ طالب امیر احمد جاسم الجمیلي 21320 56

1959 فوزیة  صالح كریمة حسن محسن العبایجي 2 1952 زھرة صالح اسیا مالك  عبد هللا  السنوي 485726 57

1 1943 جوریھ حبیب احمد حسین عبدهللا المفرجي 176167 58

1978 حمدیھ جاسم ضیاء العیبي صدام الخلیفاوي 2 1954 نعیمھ محیسن العیبي صدام محیسن خلیفاوي 191208 59

1 1953 طیھ عبد 578069 احمد حسین حمد 60

1 1956 حلیمة محمد امیرة محمود موسى موسى 429001 61
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1964 خدیجھ سعد فوزیھ منشد حسین البخاتي 2 1954 حیاة مطشر احمد حسن حسین الجنابي 639444 62

1955 عفیفھ عطیھ حیاة عبد الرسول جواد الدھات 1979 حیاة عبد الرسول رلى احمد محمد علي الحائري 3 1950 مریم كاظم احمد محمد علي اسماعیل الحائري 114721 63

1 1950 زھره مصطفى اسعد ابراھیم خلیل افندي 560517 64

1956 فخریة علیوي احالم عبد ھادي الخفاجي 2 1942 مدیحة عزاوي اسامھ عدنان مصطفى المعتوق 405098 65

1945 حسنة حسن جاسمیة شكر محمود الدلیمي 2 1949 ملكة سرحان احمد عبد حمادي حمادي 173842 66

1 1947 شنونھ حسن ابراھیم خالوي علي الشویلي 9882 67

1982 اقبال عباس حسن موفق رجب الدلیمي 1993 نادیھ سلمان زینب اكرم عباس المعموري 3 1952 زھره كاظم اقبال عباس جمیل الزبیدي 303453 68

1972 امل عبدالصاحب سھاد رشید یارهللا الالمي 2 1945 خیریة كاظم امل عبدالصاحب حسون الشندي 636426 69

1 1954 سعدیة علوان احالم عبد الوھاب عبد الكریم العبیدي 75843 70

1959 نزیمھ احمد لیلى محمود خلیفھ المشھداني 1981 لیلى محمود مازن احمد صالح المشھداني 3 1950 رفعھ صالح احمد صالح احمد المشھداني 602019 71

1955 معاني عبد الحسین 2 نوال عبد الرضا عبد الكریم 1950 نزیھھ صالح احسان محسن علي االسدي 594261 72

1 1952 عیده عجیل اسماعیل حسین علي الزوبعي 207595 73

1955 فاطمة جبر عجیل جبار رسن السراجي 2 1954 لبیبة ناصر ازھار  علي عطا الصافي 60782 74

1965 رشمھ فرحان سلیمھ نعمھ مھدي الفریجي 2 1943 باھیزه علویي بدر وھیب خلیفھ الفریجي 163496 75

1 1950 فخریھ محمد انتصار عبدالجبار عبدالكریم السعدي 259230 76

1 1954 حوراء شخیر بثینھ دایخ واعي الربیعي 396368 77

1 1946 مروه سلمان بدریھ حسین ثویني الدراجي 428954 78

1962 بسنھ مویھ فاطمھ كاظم شویطھ الالمي 2 1939 زھره عبد الرضا بسنھ مویھ صلبوغ الالمي 419735 79

1 1940 علیھ موسى جبار ربیع حسین السعدي 51376 80

1983 الھام عبد العزیز احمد عبد الجبار عاشور الحطبان 2 1951 نفیسھ مولود الھام عبد العزیز خطاب العبد هللا 220947 81

1 1953 بتول علي عوده عوده جمالھ حسین 401011 82
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1 1946 نعمھ مخلف انوشھ كاظم ساري ال عبود 165283 83

1 1949 علویة خلف بدریھ حوشي نجم نجم 277140 84

1 1952 حده كاظم بتول حمزه ناصر ناصر 439805 85

1951 بھره محمد حكیمھ عبدالحسین ظاھر وطیفي 2 1937 كرجیھ ولي امجد ھاشم مصطفى الجباري 349363 86

1951 محیلة عابد فاضل كوكز سھیان الزبیدي 2 1958 فطیم دنان أمل تمیم ھندل الزبیدي 193397 87

1964 سكنھ یسر حسن كاظم حاسد البزوني 2 1950 بیده حسن جاسم محمد ایسیر البزون 307962 88

1 1946 فخریة عباس بلقیس ر ضا حسین الحسن 648938 89

1 1950 علیة محمد بھیة حمادي فیاض العامري 119719 90

1 1949 حمدیھ ناصر انعام عاصي جبار الدراجي 597084 91

1977 امینة رشید شاكر غازي حمید الدلیمي 2 1954 حمزیة یانس امینة  رشید كاظم الدلیمي 125681 92

1987 بدریة  عریبي محمد علي محمود الخفاجي 2 1946 عنیدة محمد بدریة عریبي سبع الكرطاني 229889 93

1 1937 معالیھ موزان بدریھ جنینھ عطیھ البیضاني 475505 94

1965 زھرة عاتي رسمیة جبار ساجت اشویلي 1992 رسمیة جبار ھبة باني حسین الجعباوي 3 1952 كاظمیة مخیلف باني حسین ھلیل الجعباوي 220664 95

1 1950 عریمھ ربیط جبار راھي حمود الشبالوي 386709 96

1967 بسام محسن وسام حسون عبد االمیر الجشعمي 2 1942 ملكة صالح بسام  محسن  مجید القرغولي 222410 97

1961 ضویة حسین نضال ھادي صالح الكریشي 1963 ضویة حسین فلیحة ھادي صالح الكریشي 3 1953 مریم ابراھیم جبار عبدالحسین علي عسكر 424685 98

1 1951 سكنھ محمود امنھ عبدالعزیز عبدالمجید الحیالي 601159 99

1985 بثینھ صبري أمین جبار عباس الیاسري 2 1953 نعیمھ كریم بثینھ صبري جاسم البو رغیف 195445 100

1 1951 رمزیة مصطفى ایاد ناطق حسین فوزي الطائي 545270 101

1961 باشھ عنبر امال جمعھ عوده الحصن 1963 باشھ عنبر ابراھیم جمعھ عوده الحصن 3 1936 بھت عریبي باشھ عنبر عامر الحصن 410238 102

1 1954 شكحھ حمادي أحمد  دحام عبدهللا عیاش 153024 103
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1 1950 بھیة حمد امیرة جاسم حمادي عجراوي 579128 104

1 1946 كاظمیھ ناصر بدریھ جبار علي علي 58028 105

1958 كیفیة علي نھى عباس حسن الزبیدي 2 1951 ھدیة ھادي أحمد صالح مھدي البرزنجي 180615 106

1967 خالده حمید عالءالدین حسین عبد العبیدي 1945 نجیبھ حمید خولھ خالد رشید ھندي 3 1950 نجیبھ حمید انعام خالد رشید ھندي 502640 107

1941 علیة خلف نایف عبد محمد السواح 2 1949 كلثوم خلف أمل محمد أحمد الساجي 544776 108

1957 زھره كاظم یاسر كریم كاظم كاظم 2 1954 شنیوه لفتھ انعام بھیدل كاظم كاظم 581251 109

1954 مایعھ حسن كاظمیھ كاظم جابر الساعدي 2 1951 نعیمھ كریم جبار محمد صالح محمد الساعدي 522141 110

1 1946 خدیجھ یوسف جاسم  خلیل مجید العكابي 526968 111

1 1955 ھیلة ثعبان ایمان حمید مجید الكروي 342472 112

1973 امل عبدالكاظم بھاء بھیج محمدباقر المدني 2 1941 افتخار عبداالمیر بھیج محمدباقر حسین المدني 169869 113

1965 بدریة شفیت امل عطیة ھذال سواعد 2 1949 علیة فنجان بدریة شفیت صایح الحمیداوي 522727 114

1 1949 فضیلھ فاضل 79247 اكرام  طالب محمد عبدهللا االغا 115

1 1949 سعده غازي بتول حربي محسن الفتالوي 612145 116

1975 باسمھ علي ھند جبار عجرش الزریجي 1973 باسمھ علي غیث جبار عجرش الزریجي 3 1946 حسیبھ حسن باسمھ علي سلطان الخفاجي 313073 117

1968 بسعاد  حسین ایمان محمد عبد الرظا الماضي 2 1938 جوریھ محمد بسعاد حسین محمد بال 622420 118

1976 برستھ عباس ستار نصیف جاسم مسعدي 2 1952 شمسھ احمد برستھ عباس شنیھز مسعدي 510252 119

1966 حكیمھ علوان امل حمید عبد الرضا عدلھ 2 1953 مراتب غني بدر لطیف علي جیالوي 504681 120

1 1952 ھویلھ زغیر جاسمیھ صباح مطلك النصر 685479 121

1955 نعیمھ یوسف عبدهللا رجب حزوم الجنابي 2 1963 عطیھ علوان انتصار جاسم محمد بني عجیل 165833 122

1952 بدریھ صالح جعفر جاسم محمد ھبو 2 1960 بدریھ محمد بشرى مرجان عبد األمیر عبد األمیر 55818 123

1 1954 زالل صبع بدریھ برع مرعید الشمري 535068 124
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1982 بادلھ حمید بھاء الدین محي الالمي 2 1950 صبریھ غضبان بادلھ حمید بنیان الالمي 93994 125

1 1952 خاجیة خالد بدریة نعمھ علوان محمود 470738 126

1980 بدریھ جبار قیس عبید جواد البوغربي 2 1949 جري لھمود بدریھ جبار بطل البوغربي 686495 127

1 1952 حمیدة ھادي امیمھ عبود محمدرضا البرزنجي 320894 128

1965 شیالھ سالم زینب عبید غنام البویسي 2 1954 زھرة مزھر باقر ساجت سالم السالم 61684 129

1951 فاطمھ راضي خنجر عبد حسن فریجي 2 1954 كاشیھ امشاري 91956 بدریھ جبار جاسم 130

1 1950 صبریة عباس امینھ محمود عبد اللطیف الكروي 333626 131

1969 رسمیھ علوان شذى ناجي علوان السعدي 2 1956 غنیھ حسن ایاد یحیى یاس الدفاعي 660388 132

1 1954 شكریھ محمود امیره علي حمودي العزاوي 585174 133

1 1955 ملوك توفیق بشرى عبد علي حسین الزبیدي 585036 134

1 1955 فاطمة حسین امنة ابراھیم نصیف الجمیلي 96170 135

1 1951 113257 أمیره شاكر محمود  البیضاني فخریھ  كاظم 136

1955 كطوه علي 2 قسمھ خلیف لھیب 1950 جویدیھ صلبوخ أوحید نصیف لفتة المرشداوي 34278 137

1959 فاطمة نعمة نھاد حمید ھلیل الفرطوسي 2 1953 حلوة حیدر بدریة جاسم عیسى فرطوسي 105666 138

1951 فوزیھ رزوقي عصام ناصر حسین حسین 2 1958 نزیھھ ناجي ایمان عذاب حسن العیاد 472699 139

1 1944 صبریھ عزیز جبار صاحب حسون كنوا 506354 140

1955 سعدیھ عبدهللا احالم حسن ابراھیم العبیدي 2 1959 سعدیھ عبدهللا ایمان حسن ابراھیم العبیدي 413272 141

1963 وسیلھ فرجان امیره صفر عاكف االمي 2 1950 جماره حسون جبار حمص حمزه العابدي 11589 142

1957 بدریھ سلمان محمد رسن خضیر میاحي 1960 شدھھ نعمھ ناھده محسن معارج معارج 3 1937 حسنھ طاھر بدریھ سلمان محسن میاحي 505319 143

1955 رسلیھ عبدالكریم سعدیھ عبید عبدهللا السوداني 2 1951 رسلیھ عبدالكریم بثینھ عبید عبدهللا السوداني 488686 144

1961 خیریة جواد سمیعة خضیر یاسین الشمري 2 1954 بنیة شنیف جاسم محمد شذر الفریجي 21657 145
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1954 فریده صادق صباح نوري صادق االعرجي 2 1961 رضیھ حبیب تضامن خلیل حمید القیسي 352921 146

1953 نجمھ كطوان حسین عذاب عیالن العابدي 2 1962 حسنھ محمد بشرى علي جبر الكناني 238730 147

1950 فیھن اسماعیل غداره فریح ثجیل العواشق 2 1944 شنونة علي جاسب خالطي عاصي العواشق 185822 148

1951 بنوره  كعید واشیھ  یوسف علیوي العلیوي 1973 واشیھ یوسف امل جابر جمیل الیوسف 3 1947 ضحیھ محمد جابر جمیل  یوسف الیوسف 205847 149

1 1946 حنوه حمید بدریھ عبد الحسین علي الخیطاني 600996 150

1963 لطیفة معروف مروج قاسم محمد الوتار 2 1956 نوریھ رضا جاسم عبد علي جواد النیار 163307 151

1953 خیریة حسین لیلى علي حمودي الشماع 2 1958 زنوبة شوشي جاسم محمد عبدالرضا عبدالرضا 364051 152

1954 ھضیمھ حمد یازي ابراھیم حمد حمد 1950 ھضیمھ حمد رابعھ ابراھیم حمد حمد 3 1944 ھضیمھ حمد بھیھ ابراھیم حمد حمد 335970 153

1 1953 ناكھ خماس جمیلھ حسن علي العامري 27481 154

1 1948 زینب علي حسن عبید لفتھ الفریجي 261576 155

1 1953 رفعھ جاسم بتول مصلح محمد العبیدي 125123 156

1955 بدریھ وھیم 2 علیھ جبر سرحان 1944 مجذوبھ عبید حسن مطیر حمد العبودي 414360 157

1953 حدھن حمد سامیھ قاسم جبر البیاتي 2 1948 حضھن بجاي جمعھ زبون علي البھادلي 32545 158

1970 كاملة شویطي فرات كریم محمد العسكري 1953 ثنیة رسن سلیمة غضبان سرحان المحمداوي 3 1950 خاجیة  عبید جلیلة خلف مجید العسكري 211728 159

1959 جمیلة عباس كریمة محمد دبش العتابي 2 1955 دلھ وحید بشیر ثجیل وداي العتابي 439296 160

1972 بھیھ عبد نجالء حمید رشید البكري 2 1951 نشمیھ حمزة بھیھ عبد محمد البكري 229847 161

1979 بھیھ بعیر عادل احمد محمد التمیمي 1951 فطیم فیاض خمیسھ محمد ارحیم التمیمي 3 1934 ھاللھ ارحیم بھیة بعیر فرحان التمیمي 312507 162

1 1952 شورھن محسن حسنھ سلمان عبود الزركاني 70854 163

1 1950 بدریة محمد بشرى منصور ابراھیم الشمري 79377 164

1971 صبریھ مولى االء ناصر حسین البعاج 2 1953 ھاشمیھ جابر حاتم جبار عطیھ الربیعي 641068 165

1965 نوال محمود ابتسام جبار كاظم العقابي 2 1953 بدریھ  جاسم حسین علي ضیدان العتابي 40584 166
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1 1950 شتوتھ عبید بھیھ سعید محمد الجعباوي 188601 167

1 1955 نعیمھ غضبان بلقیس محمد رحیمھ المحمداوي 64137 168

1 1949 دبعونھ عبدهللا بھره طالل مھبش مھبش 292813 169

1 1947 كاظمیھ حسین جعفر حمید علیوي الجبوري 524798 170

1 1951 صبریة شھاب ثامر ھاشم سعید الكیالني 525728 171

1957 عطیھ جاسم شذین عبد هللا مھدي مھدي 2 1951 نوریھ جاسم حسین جاسم حمادي حمادي 534619 172

1950 ھضیمھ علوش عبدهللا حسین علي التمیمي 2 1957 وضحھ حسن بھار ھادي حسین التمیمي 563391 173

1 1943 سنیھ غلوم حاتم فلیح حسن الركابي 42807 174

1960 قداحھ علي عروبھ سلمان شكر الدلیمي 2 1953 حدھن محمود جاسم محمد شكر الدلیمي 143393 175

1 1955 نشمیھ  رشید حسین عبد علي محمد الكعبي 242037 176

1979 ساھره ھادي ایمان جواد احمد شكشك 2 1950 كبرى بكم جواد احمد طاھر شكشك 449514 177

1 1950 نوفھ صكر جاسم حمادي سرھید الدلیمي 42888 178

1 1950 مكیھ شناوه حسون حداوي عبود الكریطي 145453 179

1954 نجیھ فیاض بدریھ حمزه عبد عامري 2 1950 شنیار داود حسین عبد حسن عامري 255513 180

1 1952 حكمة ھیمص حسن رباط حسن العوادي 525636 181

1 1953 خدیجة محمد باسمة علوان حسین العاني 279928 182

1962 شھد وضح صبریھ حسن مھوس الحریشاوي 2 1949 حدیھ جاسم ثجیل خریبط مھوس الحریشاوي 594251 183

1954 صفیة جاسم سلیمة صالح فیاض فیاض 2 1952 صفیة جاسم ثمینة صالح فیاض فیاض 305031 184

1 1952 حسنیھ عباس جاسم محمد ایدام فاعمي 162824 185

1 1949 ملوك مرزا حسن حبیب هللا شرول االسدي 366293 186

1 1956 بتول صافي جمال محمد حسین الشالجي 323982 187
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1977 بدریھ عبدالحمید رعد احسان علي العبیدي 1969 موحھ جاسم ھاشمیھ زبون عبد الخزعلي 3 1944 منسیھ نوار بدریھ عبدالحمید عساف العبیدي 301239 188

1 1955 خلیفھ جلعود حسنھ حریجھ ولي الالمي 231929 189

1 1947 نھیده شاكر جھاد نعمة علي العبیدي 678739 190

1945 داخلة طراد عبدالحسن سلمان جبر الفرطوسي 2 1949 خطیطة مرضي تركیة خنجر جبر االمي 202049 191

1 1954 زھره عبد هللا جمالھ محیل شاھین الشویلي 93852 192

1 1947 صبیحھ یوسف بتول خلیفھ عباس الزبیدي 93427 193

1982 حسنة مصارع مراد عزیز جیاد العتابي 2 1943 رھیفھ زعیبل حسنة مصارع عاصي الدخان 644702 194

1960 رحمھ ناصر ربیحھ علي حسین الحجام 2 1954 ملكھ احمد جواد كاظم حسین الخزرجي 123019 195

1959 نھایھ شنان فاطمھ عباس محمد االنباري 2 1952 زھره محمد حسن كاظم خضیر االنباري 91821 196

1 1944 لبیبھ جاید بتول عبد حسین المولى 500987 197

1 1952 شفیقھ محمد ثریا محمد مصطفى القباني 206034 198

1963 فخریھ حسن بھیجھ حسین علوان الكعبي 2 1954 بزونھ یاسر بنیان كاظم احمد البھادلي 216595 199

1955 عطیة جبر حیھن جمعة كطوف الكناني 2 1949 بطیخة احمد جاسم غلیم كطوف الكناني 27204 200

1 1954 لیلى طھ بثینة رضا غثیث الصمیدعي 469667 201

1962 شمة خلف فطومھ حسین علي السلماني 2 1955 علیھ یاسین جاسم محمد احمد االعز 130235 202

1 1947 نزیره عبد الغفور بشرى مصطفى ساقي السامرائي 332687 203

1950 شكریة عبدهللا یاسین طھ حبیب الدوري 1956 شكریة عبدهللا خولھ طھ حبیب الدوري 3 1941 شكریة عبدهللا بلقیس طھ حبیب الدوري 620036 204

1958 فخریة عبد الباقي انتصار زكي اسماعیل المال عبد هللا 2 1953 واجدة اسماعیل بشیر عبد القادر حسین محمود 171281 205

1953 ھدیھ ھزاع خدیجھ صالح فزي صالح 2 1950 فاطمھ جراخ حسین زیدان علي علي 481728 206

1949 تسواھن خلف مھدي صالح حمد حمد 2 1943 كتبھ عبد ثریھ صبح حمد الدلیمي 610951 207

1952 عطیھ عوفي جمیلھ سید حسون العقابي 2 1949 شوكھ سعید بھلول محیسن حسن العكبي 246352 208
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1 1948 شعواطھ فرج بھیھ مانع ابوشنھ الزیدي 602040 209

1964 بدریھ خلف امل ضیدان سنید العلیوي 2 1956 بنیھ مطلك حسن لعیبي مشكور الفریجي 430866 210

1950 عجبة وزیره كافي فارس عبدعلي السعدي 2 1945 حوزه حمدهللا جاسم محسن +لیعبي البازي 611860 211

1978 حسنھ ھراط ابراھیم تركي فرحان فرحان 2 1942 ھاللھ حبیب حسنھ ھراط ھتیمي ھتیمي 105207 212

1 1953 سلیمھ حامد بدیعھ حسین صفوك صفوك 100043 213

1 1954 ھدیھ علیوي بثینة فاضل عباس الحسني 651667 214

1 1950 رغیده جبر تننزبل عزیز صالح بحرالعلوم 408855 215

1972 ثنوه عنود باسم عبد هللا بدن الكناني 2 1951 شاھھ جبر ثنوه عنود مشكور الكناني 254408 216

1965 نعیمھ سلمان ألھام عبد هللا اسود اسود 2 1952 ضویھ داود حسین محمد علي عبد الحسین الظاھر 154890 217

1938 زھور حسن حكمھ حسن محمد سعید المخزومي 2 1973 حكمھ حسن حسن محمد عبد الزھرة زایردھام 559762 218

1958 مریم كریم احالم رحمن قنبر سلمان قنبر سلمان 2 1948 ھاشمیة محمود حازم غني عباس السامرائي 76490 219

1 1956 وبریھ شتیت خدیھ حسین عنبر الدلفي 308158 220

1955 مطرة عبدهللا حمیدة احمد حسین الغریري 2 1958 نصرة حسین حسن خمیس حسین الغریري 486434 221

1965 رسمیة حمید ھیام زكي احمد السامراءي 2 1941 طلیعھ مصطاف خلیل ابراھیم احمد البیطار 274716 222

1957 سعدیھ مطنش بسعاد كریم رزیج كعبي 2 1950 ثنوه جخیور جبار مسیر مذبوب عبودي 486838 223

1952 غاشیھ كریم أمل عبدعلي ناجي شبر 2 1945 غاشیھ كریم حسن عبدعلي ناجي شبر 363378 224

1 1949 صنعھ اشكح حده یوسف عمیره معموري 281588 225

1948 سمیعھ صالح 2 نھلھ حمید احمد 1946 ترفھ رحیم 366226 حامد حمید حدو 226

1975 جمالة صافي محمد سعدون حافظ الكناني 2 1947 زكیة زاكور جمالة صافي فرحان الالمي 26262 227

1987 جنان حمید محمد علي سلمان الجبوري 2 1956 تسیار  طلب جنان حمید سھیل الجبوري 364739 228

1965 بلشھ محمود فطومھ بدر شھاب شھاب 2 1955 ردسھ شكر جبار محمد شھاب شھاب 100303 229
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1 1952 علیھ حسون جمیل حدید جبر العوده 231177 230

1 1942 بنیھ الزم خزعل ماضي خویل المحمد 636432 231

1930 ام حسین ابو كطفھ خدوة جابر جمیل الشیحاني 1971 صبیحة سلطان ھناء مطشر ناصر الالمي 3 1963 خدوة جابر جواد كاظم شالكھ الشیحاني 304643 232

1977 خجھ عباس جبار حسین علي لیلو 2 1952 غنیھ حسن خجھ عباس صالح صالح 618864 233

1964 خمیسھ حمد حسین علي جلوب العامري 2 1942 نصرة جویر خمیسھ حمد محیسن العامري 440837 234

1960 خدیجھ جاسم سعدي ذاري عاصي الھماش 1963 خدیجھ جاسم ھناء ذاري عاصي الھماش 3 1927 عنب رحمھ خدیجھ جاسم عیسى الھماشي 682413 235

1955 حمدیھ محمد زھره كاطع سلطان االمي 2 1949 شیحھ جلوب جلوب موزان كاظم الحریشاوي 114775 236

1 1949 بزونھ مناحي جسومھ محمد ھویرف الجعباوي 491519 237

1965 حسنھ جاسم ابتھال محمد دري فدعم الدوري 2 1940 خدیجھ مزھر حسنھ جاسم  حمیدي الدوري 307267 238

1 1947 نایلھ حمد جمیلھ عبد حمادي العامري 325733 239

1 1950 ازھیة عبد علي جمیلة عكار محسن الركابي 643684 240

1 1941 غیاب فتحي حربي محمد بولص الزیدي 595404 241

1954 كلثومھ بدر 2 صبیحھ حسین سلمان 1950 زھره حسین خماس كطافھ كاظم الداواوي 551195 242

1 1946 فرجھ سلمان جاسمیھ محمد سلطان الكناني 441405 243

1956 كعیھ كاظم كمیلھ عبد الزھره خضر عباس 2 1947 زھره ھاشم حسین موسى كاظم خضر 655051 244

1954 سعدیھ ابراھیم داود سلمان حسین الربیعي 2 1961 سلیمھ صالح جنان محمد حسین الحسني 464508 245

1954 فضیلھ حمودي عواطف ولي كامل النداوي 2 1956 نشمیھ حسن حاتم جاسم حمادي التمیمي 513128 246

1 1945 جبرة حسین جمعة  ناصر سلمان سلمان 446051 247

1955 كلفة حمادي بداع مخلف عباس الفھداوي 2 1949 شریفة محسن جمیلة احمد دحام الفھداوي 433160 248

1 1955 حتم عبد خالدیھ علي سید الكعبي 155110 249

1948 حظھن كلیب ابراھیم فزع دھلة الركابي 2 1981 علیة فالح حیدر ابراھیم فزع الركابي 270589 250
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1 1945 جبره علي جلیل احمد محمد الغریري 207452 251

1962 زنوبھ وجر ھدیھ خلیف كناد العكیلي 2 1954 اریاسھ فرحان جبار ضمید شاھین سراي 64823 252

1 1953 نجیھ عبد حمدیھ خلف حسن الیساري 672396 253

1 1952 وضحھ ثامر خمیس عكار محسن الربیعي 394960 254

1957 بدریھ  جبر سلمیھ عبد الحسن وساك الزیدادي 2 1951 ھعذب موزان جبار شنوف وساك الزیداوي 52872 255

1957 ساھره جعفر ھالھ عبد العزیز حمودي حمودي 2 1945 غنیھ محمد جعفر حمید حسین علوش 333771 256

1976 فاطمھ حسن ایالف حارث عبدالوھاب الكروي 2 1942 فاطمھ عثمان حارث عبدالوھاب عبدالرحمن الكروي 670382 257

1 1944 بدریھ امین حسام عمر یوسف العنزي 109452 258

1955 نجمة دھش كریمة داود عبد الفالحي 1979 كریمة داود اسیل حسن حمود الفالحي 3 1952 نجمة محمد حسن حمود ابراھیم الفالحي 468305 259

1 1953 معاني ابراھیم حلیمة  حسن ھادي الخزرجي 292187 260

1972 جبره كریدي محسن فاظل فرج العكیلي 2 1936 شعینھ علیوي جبره كریدي عبید العبید 417547 261

1950 لطیفھ مضعن حمدیھ كاظم عبد الكرطاني 2 1942 شیخھ كسار جبار عوید حمد الكرطاني 237774 262

1955 ملیحھ ھادي عالیھ عبد الجلیل علي الموسوي 2 1954 حكمھ شاكر خلیل عبود حمید بدراوي 73882 263

1949 حلھن صالح رداعة عبد هللا مطر الساعدي 2 1946 فیھن الیج جمعھ عبود صالح الساعدي 122073 264

1960 زھره راضي رحیمھ عبود عون الجیزاني 2 1954 زنوبھ محمد حمید ثنوان غضبان السراجي 19023 265

1984 جاسمیھ محمد حسن خلیل حافظ الغریباوي 2 1952 مطره حسین جاسمیھ محمد ظنھ الغریباوي 373308 266

1 1939 شلیھ خدام حمزه عبدالحسن عبد میاحي 38744 267

1959 قسمھ ھاشم امل عكلھ حسوني الخفاجي 1997 امل عكلھ مرتضى حمود حمزه السھالني 3 1951 نوفھ جفیت حمود حمزه حسوني السھالني 169040 268

1 1940 بدریھ زبور جمال مصطفى عبدهللا البیاتي 485367 269

1 1954 فھم مبادر جاسمیھ حسین مخیلف النصراوي 356731 270

1952 سكنیھ فرحان زھره  خلف فارس البزوني 2 1953 جبار  حسن  فارس  سراي بدریة  محمد 227489 271
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1964 فطیم سالم ایمان احمد حمادي المشھداني 2 1950 شكریھ  صالح حاتم محمود حمادي المشھداني 233479 272

1957 نصره علي رسمیھ خضیر عباس الساعدي 1975 رسمیھ  خضیر ھدى جالل حسین ال خضیر 3 1952 مكیھ قاسم جالل حسین عباس ال خیضر 619431 273

1971 جایھن عوفي عادل حنین عبد هللا الزیدي 2 1952 علیھ ظاھر جایھن عوفي حسن الربیعي 317117 274

1957 صبیحة فلیح انعام ناصر حسین الذھب 2 1956 فوزیة مھدي حسن عبد هللا علیوي الزبیدي 85115 275

1953 زنوبھ لفتھ عجیلھ كشیش صیاح الدبي 1971 عجیلھ كشیش نزیھھ جمیل راضي المیاحي 3 1943 حمیده حسن جمیل راضي بخیت المیاحي 552551 276

1 1934 فطیم جلوي جبار عناد علوان الشمري 42848 277

1 1952 مریم حرفش جواد كاظم عبود الجنابي 419105 278

1962 جسمیھ رسن سلیمھ كاظم ظاھر العكیلي 1970 حلیمھ فاضل عامر غازي صالح الدلیمي 3 1950 زھره عدید حلیمھ عبد الساده كاظم البراكھ 60687 279

1964 زنوبة حافظ غنیة رسن یوسف الكعبي 1982 غنیة رسن حنان جمعة مفتن الكعبي 3 1954 كاشیة حسن جمعة مفتن یوسف الكعبي 390269 280

1 1951 حوري غویز جمعة راضي علوكي الساعدي 295979 281

1977 نجیبھ شیر خان 2 احمد شھاب فرمان 1944 فانوس ھكور جھان شیر خان واري واري 395978 282

1965 سعدیھ كریم ایمان غازي جواد المطیري 2 1954 شكافھ كاظم راضي محمد رضا ابوالبخور 445963 283

1964 صبیحھ دحام نازك احمد عبدالحسن كعبي 2 1956 علیھ عباس حسن جلوب عبد كعبي 456534 284

1981 حمدیة رفیع صدام حسن علي زعنتي 2 1943 بھیة علوان حمدیة رفیع عباس عباس 463518 285

1965 سنیھ طلمس 2 احالم علي عامر 1955 فطومھ عباس 257139 حسین علوان فریح 286

1981 حتومھ زیدان ھاشم فالح حسین الفرطوسي 2 1944 زھیھ غالم حتومھ زیدان حسن الفرطوسي 455971 287

1952 علیھ ھاشم كاظم حسن فلیح البھادلي 1957 جمیلھ عبود علیھ ھاشم عبد هللا البھادلي 3 1938 زنوبھ عذاب جمیلھ عبود حیط البھادلي 693906 288

1966 رسمیھ جابر محمد عبید حسن درھومھ 1968 سعاد عبدالھادي شروق ماشاء هللا جابر عاكولھ 3 1931 كمیلھ حسن رسمیھ جابر حمد عاكولھ 481631 289

1969 ماھرة صبري اسمھان عبداالمیر كریم الربیعي 2 1939 نعیمة موسى خیریة عبداالمیر عیسى االسدي 166918 290

1 1953 صدیقھ محمد زكیھ فاضل عباس طیاوي 650888 291

1 1948 خفیھ علوان جوتاره شریجي نعیمھ العقابي 225926 292
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1 1938 ھاشمیة سلمان حمدة اجیاد لطیف الجنابي 628985 293

1946 خاتونھ حسین ساجده عبد الحسین رزوقي الخفاجي 2 1938 جبره ھندي حمزه عبد عمیش الجنابي 535103 294

1950 زھره حمد وسیلھ كاظم فریح العطواني 2 1946 فنصھ زایر حافظ حمید یوسف العطواني 480246 295

1973 صبریھ خریبط نجاة حسن كاظم الفرطوسي 1984 صبریھ خریبط وجدان حسن كاظم الفرطوسي 3 1932 جمالھ مجبر حسن كاظم رحیمھ الفرطوسي 39204 296

1973 حسنیھ حسن صادق جعفر غالن الشمري 2 1952 زنوبھ ابراھیم حسنیھ حسن شاطي العبودي 106567 297

1 1953 عوفھ ماجود جوده عبدالنبي محمد محمد 482620 298

1 1951 بنیة عودة خولة كاطع خلیل العتابي 161739 299

1 1954 شوكھ عذاب حماد شعالن عضیب الشمري 449608 300

1 1952 فاطمة  كرم هللا حلیمھ شلش بھار العمشاني 467516 301

1 1949 حیھن زبون حریھ عیسى سلمان الساعدي 269765 302

1 1949 وطفھ ذیاب حمده شالل محمد محمد 374035 303

1967 كمیلة عبد الحسین زینب حمید محسن الخفاجي 2 1951 كمیلة عبد الحسین رعد حمید محسن الخفاجي 504123 304

1970 حمده شحاذه محمد حامد ابراھیم المساري 2 1945 میاحھ شاھر حمده شحاذه علي المساري 60918 305

1958 مشھد  یونس 1956   سامیھ ھویدي ملفوت حنونھ  عبدهللا كاظمیة  ھادي دوخي العبودي 3 1953 حنونھ  عبد هللا 269938 حسن  ھادي دوخي العبودي 306

1975 حریھ فرھود عادل جبار ظاھر المالكي 1976 سعدیھ حسن سندس عبدهللا ناجي حسیناوي 3 1956 نجمھ حسن حریھ فرھود مزعل المالكي 324942 307

1 1947 قسمة عبد هللا رابحة حسین ابراھیم الخفاجي 293431 308

1 1954 علیھ جلیوي جواد رحیم محمد الھلیجي 412768 309

1948 زكیة محمدعلي صبحیھ یونس ابراھیم العبیدي 2 1946 صبیحھ ھادي حازم محمد جودي ال جواد 129977 310

1 1946 فینھ لفتھ حافظ كطیش علي عزواي 298253 311

1979 مكیة باقر كاظم جواد صادق البرزنجي 1985 مكیھ باقر زینب جواد صادق البرزنجي 3 1944 زھره حسن جواد صادق باقر البرزنجي 459641 312

1 1947 فیضھ لومان حمده فرحان جھف السعداني 635330 313
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1 1955 بدریھ حسین جمیلھ عبد هللا سلمان ال صبیح 215749 314

1956 حذیوي جابر 2 خیریة جیاد شالكة 1949 مسعودة كاطع 3954 حاكم خلیف جابر العكیلي 315

1 1948 حسنھ علي حسین ناھي عبد هللا عامري 43729 316

1953 نوفھ احمد كامل علوان حمزة الخابوري 2 1952 سعدیھ حسون حمدیھ نغیمش جیاد الخابوري 222186 317

1 1948 بلھھ مخیف حارس كاظم سلیم الشمري 326272 318

1957 رعد  فاضل   حسن حسن ھدیة  عبد 1968 شیماء ثامر  عباس عباس رابحة  كاظم 3 1950 676937 رابحة  كاظم  كیطان  كیطان مھدیة  عبد الرحمن 319

1959 بدریھ عبد 2 لیلى زغیر كوید 1954 غند ونیس داود جاسم شلش زبیدي 418944 320

1947 فطیم احمید سعده عبدالساده حمیدي الجیزاني 2 1950 سنیھ وادي حافظ موحان زایر جیزاني 83204 321

1957 2  زھرة  كاظم  علوان خیریھ  عباس 1951 604760 رفیق  عبد الكریم  عبد المطلب ربیعھ  فرج 322

1961 حمدیھ خلف داود سلمان حریش الجبوري 1962 رحمھ ربیع ساھره خلیل ابراھیم االنباري 3 1937 حسنھ نجم حمدیھ خلیفھ علي الجبوري 250347 323

1946 صبیحھ محمد حسین فائزه محمد حسین عیسى 
المشاط

1956 وفیقھ عبد المحسن زھراء عبد االمیر محمد حسین العكیلي 3 1946 وفیقھ  عبد المحسن ریاض عبد االمیر محمد حسین العكیلي 663341 324

1 1946 ھدیھ ضاحي حسنھ محمد ردیني الجنابي 361079 325

1951 نشد غریبي حسنھ منكر صیوان القیسي 2 1951 عفیفھ ناصر حسن فالح صیوان القیسي 210330 326

1 1937 فاطمھ غني حمدیھ مجید غني البیاتي 419636 327

1961 كاظمیة مجید حسن ھاشم طربوش الرمیثاوي 1965 رھنة علیوي لیلى جاسم جنان العزة 3 1956 رھنة علیوي حسنة جاسم جنان العزة 51634 328

1968 جبریة جاسم وفاء حسن علي عتاب 2 1951 قیده عطیة حسن علي خلف عتاب 629641 329

1 1956 فاطمة فرج جنان احمد صالح جاروان 191568 330

1960 غنیة حمدان سھیلة وناس حمدان االسدي 1988 سھیلة وناس ھیثم حبیب ناشر الحلفي 3 1945 سنیة غیاض حبیب ناشر مدلول الحلفي 95465 331

1948 بدریھ محمد كامل فھد شابت البھادلي 2 1950 علیھ بریدي حسن درجال ثجیل البھادلي 655585 332

1952 نعیمھ حسین حموده داود عباس قره غلي 2 1939 خضیره عباس حامد سعود جارهللا الشمري 537330 333

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1678

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1952 جمیلھ البیس حِسن سنید نجم الالمي 247866 334

1964 سھام ابراھیم ایمان كاظم جواد بني سعد 2 1947 رازقیة حمودي رزاق حسین سلمان بني سعد 135290 335

1 1939 كظیمة ناصر حمده عباس فلیح الطائي 423932 336

1 1943 سلیمھ محمد حسیبھ عبدهللا محمد حسن القادري 162939 337

1962 جمیلھ عبد هللا وداد حسن جابر العقیلي 2 1943 فراك عكار جمیلھ عبد هللا ھالل العقیلي 153793 338

1 1950 فھیمھ علوان حمدیھ جاسم محمد 0 64031 339

1984 ابتسام حسین نسرین یوسف رشید السعیدي 2 1947 حایلھ عبید حسن كاظم زایر البخاتي 355325 340

1974 فضیلھ مصطفى نادیھ عاصي ابراھیم دھلكي 2 1952 صبریھ احمد 536074 حسین علي صالح 341

1 1949 ورده محمد حسن رسول علي الربیعي 13806 342

1 1954 صدیقة ھادي ریاض راضي عبد زاھد 134033 343

1 1950 ذیبھ محمد رسول ابراھیم رسول الصفار 523018 344

1 1940 زھیھ جدوع حرب حسن مكطوف الجوابر 599478 345

1 1947 ملكة  سلمان حلیمة مصطفى ابراھیم ابراھیم 607158 346

1975 حسنة جبر عباس حاتم فھد السویعدي 2 1938 حریة  عیسى حسنة جبر كطامي السویعدي 512781 347

1 1948 زینب زوید خیریھ محمود علي السیري میري 211933 348

1 1952 سكنھ عوده حفیظھ فجان مویسر البوعبود 386643 349

1 1954 وضحة محمد سعدیة علي عبد المفرجي 46314 350

1964 بیجیھ كاطع خضیره حمید عبد العلنجي 2 1956 سلیمھ كاظم خلیل مھدي عباس الجبوري 21942 351

1 1950 نعیمة احمد خولة ایوب ابراھیم العزاوي 368646 352

1 1952 وحیده حنش حیاة فاضل حافظ الھیتاوي 31028 353

1 1947 نوره مزھر سعد احمد جلوب الویسي 356765 354

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1778

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1964 وضحة حسن اسماء ابراھیم صالح الجبوري 2 1956 ھیلة حسن خمیس صالح خضیر الجبوري 677798 355

1970 حظھن رعد علي شاتي قاسم الموسوي 2 1949 حوري سكران حظھن رعد علوان مفاصیص 63039 356

1951 نجیھ نعیس حسنھ عزاب شویشھ الزاملي 2 1954 ثالثھ بجاي حسین ناصر حسن زاملي 41445 357

1962 كاظمیة كمر ابتسام ناھي محسن القریشي 2 1947 اسومھ فنیر حسین علي عبد الموسوي 3573 358

1956 خدیجة علي خالد ابراھیم رشید الكروي 2 1952 خدیجة علي خلود  ابراھیم رشید الكروي 423231 359

1 1946 نوریھ حسن سامیھ جعفر جابر مھجج 539719 360

1 1946 تاضي محمد زھره عباس ثامر الوائلي 618314 361

1 1947 سنیة غلوم سامي فلیح حسن الركابي 469173 362

1 1955 المیھ محمد حسیبھ تایھ سفیح عكیلي 53369 363

1951 فطیمھ عطیھ نجیھ جاسم احمد العیثاوي 2 1950 تایھ حمادي خلف شھاب احمد عنادي 90947 364

1 1952 موھة سلمان حلیمة  حنون  علي الكعبي 315928 365

1951 زكیھ ھادي كریم صادق محمد قزاز 2 1953 صدیقھ علي سرور باقر حسن النداف 655799 366

1 1953 بھیھ فرحان حسنھ عبدهللا مناتي مناتي 136170 367

1 1955 فاطمھ عباس 619255  حكیمھ محمد  جاسم 368

1965 فطیم علي حسین ھالل عیدان المجمعي 2 1952 حمده عیسى حسنیھ جاسم مطلك الجبوري 575701 369

1962 زھره محمد سمیر عبداالمیر  لطیف دجیلي 2 1934 فاطمھ علي زھره محمد ناصر یاور 66768 370

1955 فخریھ علي صباح حبیب راشد البندر المنتفك 2 1951 فاطمھ سلمان زھیر جوده عیسى عمران 201121 371

1 1954 395631 سامیھ  جاسم  محمد القزاز وجیھ  رشید 372

1 1955 حلیمھ بدر خالد نعمھ حسین الجنابي 532720 373

1979 خدیجة شریف مھند خالد محمد النعیمي 2 1948 زھرة شعبان 103916  خدیجة شریف عبد 374

1949 نزھھ عبدالرزاق فائزة عبدالغني مصطفى حسن 1971 ساھرة عبدالغني زینب طالب عبدالحسین حسن 3 1943 نزھھ عبدالرزاق ساھرة عبدالغني مصطفى حسن 96521 375

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1878

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1951 جاسمیھ مطلك حلیمھ غضیب كیطان المكصوصي 483000 376

1972 خاتون رشید محمد شھاب حمد عبیدي 2 1942 جاسمیھ محمد خاتون رشید مھیدي عبیدي 74780 377

1958 رابعھ مولود لمیعھ عمر امین مظفر 2 1943 ضویھ احمد خالد عبدهللا جارهللا الجنابي 117770 378

1948 مكیھ جابر فخریھ حسین جباره الرماحي 2 1945 بلخش شاتي حسین زغیر عذافھ الزیداوي 21688 379

1 1955 فاطمة حمید سعاد ھاشم عبد الباقي القصاب 673551 380

1953 سعیده ناصر وداد سماوي حمزه العكیلي 2 1947 خیریھ محمود خلیل فرحان علیوي التویجري 362632 381

1 1951 352300 زھره  ناصر  حسین  الحلفي سھیلھ  مسلم 382

1947 سعیده صالح فتحیھ محمد عالوي كراغولي 2 1942 سعیده صالح حمیده محمد عالوي كراغولي 192085 383

1 1942 خمیسھ محمد خضیر عباس سلمان الجبوري 603717 384

1967 وصال احمد كمال زینب غالب سلمان الراشد 2 1950 خانم صالح خلیل ابراھیم مصطفى البكري 12299 385

1964 نارسیھ جاسم علي حسون یوسف الساعدي 2 1942 زنوبھ حریجھ حسون یوسف عریبي الساعدي 521361 386

1984 خدیجھ عبد 1985 تماره نضال شوكت خدیجھ عبد 3 عمر نضال شوكت 1953 امینھ قادر خدیجھ عبد  دخیل الجمیلي 604642 387

1956 جروه فندي ملكھ ادھم حسین الجمیلي 2 1950 جروه علي خلف احمد مصطفى الجمیلي 238198 388

1 1947 عیده غضیب حالوه عذار نجم العكیلي 214995 389

1967 تمام احمد ولید جندي منصور العبیدي 1967 خالصھ صالح كوثر یاسین طھ االلوسي 3 1944 ربیعھ احمد خالصھ صالح شریف الحدیثي 192280 390

1 1931 زنوبھ مزرع حسین سعد سلطان السراي 390605 391

1983 سعدیة عباس صادق قاسم حسن العامري 2 1955 دلھ جتان سعدیة عباس حسین العامري 405329 392

1962 لمیعھ مزعل ذكرى جبر محسن الخزاعي 2 1956 بردیھ خضیر خلیفھ عبود سالم الجبوري 241381 393

1951 حفیظھ أحمد علي جبار رسن العوده 1955 ملزومھ حلو أرحیمھ مھاوي جبر الوحیلي 3 1932 سنكیھ مطر حفیظھ أحمد بھار الراشدي 73087 394

1954 عزت محمد رضا حنان اسماعیل محمد حسین الحیدري 2 1946 ضویة رؤوف سعد سلمان ھاشم الدیواني 316278 395

1942 غزالھ حسان حمید علیوي حنون حنون 2 1936 زھرة حسین خدیجة صالح حمادي المشھداني 622862 396

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1978

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1951 فرحھ نشمي حسنیھ جیاد علي دلفیھ 309848 397

1964 عیشھ ابراھیم فضیلة محمد عداي علوان 1989 فضیلة محمد شدن خلیل ابراھیم القیسي 3 1948 وجیھھ ابراھیم خلیل ابراھیم  مدحت القیسي 687014 398

1956 فرحھ علوان علیھ علوان عباس عباس 2 1966 كافي حید خمیس فرحان عباس عباس 460278 399

1993 2 یونس  عبدالحافظ حازم  الدباغ نوال  نوري 1936 309348 ساجدة  جاسم  محمد للوا  الدباغ مثیلة  ابراھیم 400

1 1952 سعدیھ رؤوف زھره علي ھادي الزبیدي 651402 401

1 1956 وفیقة مجید خولة غیدان عبید العلكاوي 285713 402

1953 یازي جاموس 2 تركیھ عباس جاسم 1945 یازي جاموس 404748 خضیر عباس جاسم 403

1 1951 نصرت شدھان حظیة حمید سلمان ال جمیل 280083 404

1960 فخریة حسین انتصار صاحب حسن الموسوي 1954 فخریة حسین ماجدة صاحب  حسن الموسوي 3 1949 فخریة حسین ساجدة صاحب حسن الموسوي 692914 405

1 1956 صبریھ محمود خضیر عباس علي علي 600371 406

1 1948 معصومھ ھاشم سعاد حلبوص فرج الوتار 43666 407

1 1954 منیبة محمد امین خالد عبد العزیز محمد الشیخ 99842 408

1966 حلیمھ سالم زینب عبد المحمد نعمھ 
السلیماوي

1956 باشھ سنید مدیحھ محسن كاظم دلفي 3 1940 حنوشھ صالح حلیمھ سالم طاھر السلیماوي 460060 409

1 1953 خاجیھ عجیل حسین علي ملوح العقابي 250266 410

1964 حده مسیر رسمیھ حسین حسن الصجري 2 1944 علیھ صالح حمیده خلف رمضان المشھداني 600276 411

1 1926 مطره عوید زوري كاظم محمد المحمد 458792 412

1 1950 شریفھ محمد علي سعاد محسن امین الخفاجي 210415 413

1975 زینب احمد حسین شھاب حمد العامري 2 1912 خمیسة مھدي زینب احمد  ثامر العامري 287205 414

1 1948 حمدیھ خمیس خالده قاسم راضي راضي 195772 415

1966 زھره ساعي بشرى عباس عبید العبادي 1992 حسنیھ علي محمود سامي عباس العبادي 3 1955 نایفھ عباس حسنیھ علي عبود العبادي 406369 416

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 2078

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1966 فطیم تایھ 2 محمود رمیض غركان 1951 فطیم تایھ 313562 حمیده محمد غركان 417

1 1956 فطومھ عبادي ساجده كاظم حسین حسین 522437 418

1 1954 ملكیھ محیسن سمیره طالب عطیھ السویعدي 511333 419

1 1947 خاجیھ شبیح حمریھ اسماعیل جبر البیضاني 374910 420

1957 زھره لوتي نعیمھ ثامر سلطان الالمي 2 1950 مایھن داود حمید علي معرض الالمي 263059 421

1964 ھضیمھ خلف سعاد صالح حسن العبیدي 1957 ھضیمھ خلف اسماعیل صالح حسن العبیدي 3 1954 ھضیمھ خلف رسمیھ صالح حسن العبیدي 443520 422

1 1951 زكیھ ھادي سھام عبد الكریم ھادي الشیباني 333707 423

1955 بدیھھ بدن وحید كاظم حسین الغراوي الساعدي 2 1962 كمیلھ بدن حمیده قاسم حسین  الغراوي الساعدي 232400 424

1968 سمیرة یوسف فراس فتاح ناصر الجایرجي 2 1944 لیلى شوقي سمیرة یوسف یونس الصیاد 592893 425

1971 حیاة ابراھیم ھاشم محمد مالك الیاسري 2 1949 كدره شالل حیاة  ابراھیم سراب المنخي 21388 426

1955 كاظمیھ محمد ملكیھ كاظم ھندي الطعیسي 2 1954 كاظمیھ محمد سنیھ كاظم ھندي الطعیس 75503 427

1 1956 غنیة علیوي حمیده شاكر محمد الشطري 648057 428

1958 بدریھ محمود فاتن عبد العزیز عیسى محمد 1957 سلیمھ عبد االمیر ایمان صالح مھدي ابراھیم 3 1952 بدریھ محمود رعد عبد العزیز عیسى محمد 159380 429

1966 لمیعة حسین انتصار عبد الحسین غني البو حمدان 2 1953 خیریة غني سمیر رضا علي عبیده 276512 430

1 1953 ذھن فرج رحیم عباس ناھي العوایدي 602045 431

1971 حمدیة یاسین رائد عبد الحافظ حسن الخفاجي 1973 فوزیة حسن انتصار احمد یاسین علي 3 1950 جوریة فیاض حمدیة یاسین علي كاظم 494371 432

1 1947 جبریھ سالم سمیره جمعھ علي التمیمي 655633 433

1952 جیتایھ سلمان خاجیھ كاطع خلف الغانمي 2 1969 خاجیھ كاطع خالد قاسم ثجیل الغانمي 518806 434

1 1951 طماطھ فعل حمیده ربیع حمادي الساعدي 45447 435

1 1954 كنصھ علیوي رابعة حسن شالل الجنابي 203735 436

1 1944 فتنھ داغر حمود عبود حویتم الشویلي 610299 437
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1 1954 شریفة عباس سكنة عریبي سرحان الربیعي 486713 438

1 1941 زھوري سعید رجاء عبداالمیر عزیز عجینھ 266428 439

1965 دلھ حمید رفاه لفتھ علیوي العبیدي 2 1944 عبده شایع دلھ حمید جرموط العبیدي 421776 440

1949 نوریھ قاسم ظمیاء جعفر اغاجان الحسن 2 1945 نوریھ قاسم رسمیھ جعفر اغاجان الحسن 439964 441

1 1944 فطیمھ شاطي سكینھ ھادي محمد الزاملي 258267 442

1 1947 حلوه جبر خالدیھ شمخي عامر السوداني 19647 443

1969 علیھ ساھي 1970 مصطفى عبد هللا مراح راجحھ كاظم بان شاكر عبعوب المعموري 3 1949 زھره محمد جواد راجحھ كاظم محمد حسین االسدي 550459 444

1955 خدیجھ  صبح عبد الرزاق فاضل عبد الرحیم العبادي 2 1968 سلیمھ وھیب سناء عبدالوھاب حمدان العاني 81727 445

1 1950 قسمھ حسین شاكر حمود مرتضى الربیعي 655568 446

1963 حمید مجبد 1963 منئ عبدالرزاق سماعیل سعدونة عبود علي عبدالطیف علي النوري 3 1952 حریة عبد حمیدة مجید حسن االبیض 159027 447

1 1953 تقیة باجي سلیمة ھادي سنید االبراھیمي 525726 448

1943 موحھ راضي راضي فوزیھ سلیم عوده سلیم عوده عوده 
البھادلي

2 1934 كواكھ غیاض غیاض حمود فزیع فھد فزیع فھد فھد العلیاوي 129251 449

1949 عفره نومان مطاخ زایر مطنش الالمي 2 1957 بدریھ ورور حمدیھ عبد ھبسي  النصیري 615839 450

1982 حوري رشید 2 فراس حسین كاظم 1947 كارھن راضي حوري رشید طاھر مصلوخ 444744 451

1 1950 شوغة میذاب حمیده حنین حسین الزبیدي 572217 452

1 1939 حمدیھ ردیف رسمیھ اسود محمد الجبوري 291709 453

1 1956 مدیحھ فلیح خولھ محمد حسین الذھب 669990 454

1 1953 زھره علي رجاء عبدهللا حسین كرغولي 192783 455

1985 رشده داود خالد برجس دھیس دھیس 2 1950 فطیم ناجي رشده داود علوان علوان 441091 456

1 1953 فضیلھ صادق سوریھ مھدي حسین االسود 254819 457
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1 1946 فطیم غدیر خاتون خماس سھیل الجبوري 325653 458

1961 ھشومھ جاسم نعیمھ مھدي صالح النداوي 1937 زھرة مطلق ھشومھ جاسم عریبي النداوي 3 1985 نعیمھ مھدي خیري احمد كاظم الشمري 503083 459

1961 ھشومھ قطھ ھندیھ ظاھر حمادي خزرجي 2 1951 فاطمھ الحسین شارع سلمان مطلك الخزرجي 647204 460

1959 بنوره حسین كریمة حسین زغیر زغیر 2 1955 جسم كاطع سمیر راضي فلیح العماري 303121 461

1 1948 نعیمھ رسن سلیمھ جاسم موسى السوداني 430263 462

1 1951 صدیقھ صادق سمیره عزیز صالح المال 88325 463

1 1951 فاطمة  خماس رعد  عبد الكریم  محمود  الزھیري 335411 464

1 1946 وحیده شغیت حمید كاظم طاھر البھادلي 587482 465

1964 امینھ مجباس زینب عبدالمھدي شراد شراد 2 1956 حسن نوریھ داود عبدالنبي حسن حسن 166279 466

1 1951 فاطمھ عباس سعید غازي فیصل المقصوصي 277007 467

1960 مدیحھ علي نزیھھ خلیل محمد الدلیمي 2 1951 نوریھ شھباز حمید مجید علي البیاتي 33866 468

1944 قسمھ كاظم سعاد محمد عیسى  محمد صالح 
السمین

2 1952 قسمھ كاظم سھیلھ  محمد عیسى محمد صالح السمین 278355 469

1 1949 ھیلة فنجان خالد عبد جندر الشموسي 41321 470

1957 فاطمھ عبد الحمید ایمان محمود عبد الرحمن شبیب 2 1950 وجیھھ عبد الحمید رشید عبد المجید رشید الصباغ 188063 471

1951 صدیقھ حسن نعیمھ حسن محمد برزنجي 2 1933 فضیلھ  سلمان خالد عبدعلي حسون برزنجي 631765 472

1 1936 نشمیھ محمد رشید جاسم محمد الدلیمي 252233 473

1 1955 فضیلة علوان سلیمة حسان قنبر الطائي 92018 474

1 1955 ملكھ علوان سلیمھ حسن عبد ال عزیز 566519 475

1 1954 بھیھ نعمھ حمدیھ كریم برھان التمیمي 222264 476

1952 فاطمھ علي سعدیھ ابراھیم شرھان عامري 2 1978 سعدیھ ابراھیم حیدر حسین حنوش البعلیان 220570 477
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1971 سلیمة عطیة علي عیسى عبد العویدي 2 1952 فطومة عباس سلیمة عطیة علي ال شبانة 661305 478

1956 بدریھ حدیش سعدیھ علي فرحان فرحان 2 1946 خشفھ عكاب رشید شامان نھر نھر 116836 479

1978 حنتوسھ جابر شاكر حمود عباس العلیاوي 2 1949 لیلوه راضي حنتوسھ جابر كاظم العلیاوي 98186 480

1978 سكینھ فاضل ریاض سعدون محمد حسن حصبالوي 2 1953 فخریھ حمودي سكینھ فاضل عبد حصبالوي 610013 481

1966 سلوى ابراھیم محمد عزیز حمد جبرین 2 1944 ھیلھ موسى سلوى ابراھیم توفیق تاج الدین 206141 482

1968 عذراء مجید االء شعبان رجب التكریتي 1970 عذراء مجید شذى شعبان رجب التكریتي 3 1952 عذراء مجید ذكاء شعبان رجب التكریتي 521045 483

1969 سھامھ شاكر خنساء احمد طھ المشھداني 2 1944 غنیھ محمد سھامھ شاكر سلمان الطائي 75600 484

1 1948 ھمدیھ علي رشید سلیم عبد الدلیمي 284192 485

1964 صبیحھ محمد حسنھ فھد كحیط المحیط 2 1952 بدریھ بنیان حمزة حسن حمود العبود 618879 486

1 1954 صبیحة محمد سلیم جواد كاظم العبیدي 192705 487

1 1955 251289 سمیره ابراھیم  ابراھیم  محمد الجبوري وفیھ  عبد 488

1963 صفیھ عذیب صبیحھ منادي شھد مطر 1942 شھیده موسى ثمینھ زاجي شمخي جبر 3 1940 شھیده موسى حمید زاجي شمخي جبر 301003 489

1 1952 زھره وادي خیریھ شكر حمود البكري 54643 490

1 1940 كوھر اكبر صافیھ علي غالم الزھاوي 395691 491

1 1954 كیفیھ جاسم زھره حسین جواد العبیدي 439082 492

1949 زھلولھ جبیر نزیھھ فلیح محمد محمد 2 1947 عزیزه جعفر ریاض عبد هللا حسون العلي 429632 493

1 1947 كعیھن زاجي خیر هللا دیوان كعود النصار 203423 494

1 1952 كاظمیھ جار هللا خیون جاسم حسین حسین 677915 495

1947 بدویة حمد عباس حریز حسین الكرغولي 2 1946 نجیة خلیف 79408 زكیھ نایف كاظم 496

1 1950 273903 ساجدة  یاسین  مجید  السالم فاطمة  حسین 497

1 1950 فوزیة احمد شذى حسن محمد صالح الصفار 43753 498
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1945 فطومھ  جابر زكي غیاض عجیل حسین 2 1972 فطومة  ابراھیم رغد زكي غیاض عجیل 67227 499

1 1948 دكة باسط خمیسة عیسى علك الشرع 142954 500

1984 صبیحھ الزم 2 زید فیصل شغیت 1952 فاطمھ مرعب صبیحھ الزم مرعب المالكي 480136 501

1947 شكحھ مھدي حمدیھ علي سلیمان الجمیلي 2 1942 امینھ  جمعھ شدھان  رشید نایف الخفاجي 128457 502

1 1951 حمدیھ عبد الرحمن زھیر عبد الغفار سعود الكبیسي 327955 503

1976 زھرة حسن سرمد فاضل جبار العزاوي 2 1947 فھیمھ رضا زھرة حسن كاظم التایھ 221477 504

1966 خلبة فالح ناصر حسین ذباح العكیلي 2 1931 ھدیدة جبر خلبة فالح جبر العكیلي 119090 505

1960 جمیلھ مجید ھیفاء شمھ ولي البیاتي 1981 سعاد محمد نور سامي شمھ البیاتي 3 1950 جمیلھ مجید سامي شمھ ولي البیاتي 445414 506

1 1942 فتنھ مطیر صبریھ كمر ھالل الموسوي 491871 507

1972 زھرة طالك 2 احمد مزبان سباھي 1935 عذابھ ضامن 501177 زھرة طالك صالح 508

1951 مشخولھ منصور نوریھ صالح موزان البطاح 2 1944 مویحھ عبید خیر هللا عودة  كبان كبان 521803 509

1974 زھره علوان امیره فاضل عباس الحیاني 1969 كمیلھ عباس الھام توفیق حسین الحیاني 3 1947 فھیمھ محمد زھره علوان جواد جواد 253173 510

1954 نھاد عبدالرحمن ھیثم نافع عبدالرزاق العاني 2 1966 نجمة عبدهللا رفیدة محمد حامد مالحویش 687111 511

1962 زھره ابراھیم تركیھ حیبش بردي البطاوي 2 1952 لطیفھ حسن صبحي محمد نصیف العكیدي 59749 512

1 1945 فضیلھ عزیز صالح مھدي جدوع الخفاجي 583236 513

1948 برنجي علوان احمد فاضل مناور فراجي 2 1950 برنجي خمیسھ زھره فاضل مناور فراجي 187793 514

1 1947 ھویھ خلف صبیحة عیسى  عبد السعدي 308411 515

1957 علیھ كاطع 2 لیلى  مھدي جوھر 1955 عیده جوھر خضر  عوده محسن  الكعبي 496226 516

1964 فاطمھ رسن صالحھ عبد حمود الشموسي 2 1953 كاظمیھ راضي خزعل موجر رسن الشموسي 414495 517

1966 حسن یوسف سعدیھ كاظم رحیمھ السداوي 2 1952 بھیھ حوزي داود سلمان دراج االسدي 260922 518

1 1956 فتوح مجید شذى نعیم عبد الغني غزاي 620925 519
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1955 بیرق فرحان مھدیة مطر سالم كنعان 2 1945 مطره شطیب خضیر زیار سویلم كنعان 652331 520

1 1947 ملكیھ جعفر دراھم علي عواد العامري 264550 521

1963 نعیمھ عطیھ فضیلھ محمد ناصر عنباوي 1970 فطومھ حسین خالد حامد محمد عنباوي 3 1942 فطیم حمد زینب حسین ناصر العیثاوي 82357 522

1937 فخریة علي سعید اسماعیل مجید الجوخھ جي 2 1974 ماھیة موسى شذى فاضل جبوري جبوري 373225 523

1 1943 زغیره صبیح شكریھ وحید جاسم التمیمي 30377 524

1 1939 امینة عمر زھیرة سعید یحیى الجراح 416084 525

1 1945 كنطار تعبان زھره عبید حسن المكصوصي 312421 526

1941 شلتاغھ سلمان رشكھ جبر سلطان الجعباوي 2 1945 عوفھ دوھان خیون رسن طاھر الجعباوي 100996 527

1 1956 فركینھ علي شمسھ ابراھیم حسین الدلوي 258031 528

1 1939 فتحیھ علي ساجده خلیل شكر الدلیمي 464566 529

1951 خانم محمد فریدون مجید عبدهللا الیاور 2 1955 اختر ھادي روز محمد عارف المفتي 282600 530

1 1955 بدریھ حمزه زیتون حسین مراد الدلیمي 530669 531

1 1953 ملكھ سلمان ساره صالح عیفان العیثاوي 630689 532

1 1952 وضحھ عطیھ صالح خلف شاھر الربیعي 261718 533

1960 افراح  عبد االمیر  محمد علي   بدریة  عبد هللا
 محمد علي

1956 3 سھیلة  رضا  ناصر  علو سعدیة  كاظم 1952 692724 صادق  رضا  ناصر  علو سعدیة  كاظم 534

1 1955 نوعة خشان صبیحة داخل ثابت الفكیكي 13130 535

1 1950 علویھ ابنید 409223 خشفھ ھیاي صمیخ 536

1 1955 فطم حمید صبیحھ عبد هللا حسن النجفي 436774 537

1 1952 فخریة حسون صدیقھ عزیز حسن الدجیلي 515253 538

1971 خولھ خلیل ثائر احمد كماش المالكي 2 1950 صبیحھ یحي خولھ خلیل اسماعیل خیاط 419597 539
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1956 شفیقھ سعید سھاد احمد جرجیس الرمضاني 2 1950 شفیقھ سعید رقاد احمد جرجیس الرمضاني 396290 540

1 1947 نبیھھ رشید صباح علي عبد الحسین الحسني 129416 541

1961 نزیھھ صادق نضال ھادي كاظم 0 2 1945 سلیمھ جاسم صالح عزت جوھر  الموسوي 597776 542

1961 رحیمھ سلمان ھناء جاسم محمد الدفاعي 2 1955 رحیمھ سلمان رابحھ جاسم محمد الدفاعي 586085 543

1 1951 بدریھ عواد سامیھ كاظم احمد الدلیمي 549489 544

1964 صبریھ حسن سمیره ھاشم یاسین الغراوي 1966 صبریھ حسن سمیر ھاشم یاسین الغراوي 3 1945 جمالھ كاظم صبریھ حسن ماذي الغراوي 682537 545

1945 نعیمة محمد ناھدة عبدهللا خلف الدلیمي 1971 نعیمة الزم سنان مجبل حسین الحریشاوي 3 1963 ناھدة عبدهللا سامي عطا حسین الدلیمي 639801 546

1950 سلیمھ محمد عیده صالح كاظم كاظم 2 1946 فخریھ محمد صالح مھدي سعید العاملي 147955 547

1 1953 نظیمھ سعید خیریھ كریم عباس الزبیدي 498602 548

1982 سامیھ رشید عبدالقادر عباس جواد السعدي 2 1954 جویده كاظم سامیة رشید كاظم السعدي 400683 549

1 1953 جویدة حمود صبحي جبار عبیدش الربیعي 232560 550

1960 نجاه ابراھیم االء عبد الحسین عبد الصاحب مظفر 2 1953 سمیعھ حسن ریاض محمد حسن حسن 601686 551

1 1939 رابعھ سعید سامي محمد فارس محمد 663616 552

1954 موشھ كاظم ندیمھ حسین علي العكیلي 1976 امیره فلیح ھناء رحیم شنیف العكیلي 3 1967 بدریھ عبد ذیاب عاصي حاجم العكیلي 236141 553

1964 صبیحھ حاتم ایمان عبدالواحد حاتم المحمداوي 2 1944 شذره كماش صبیحھ حاتم ھاشم ھاشم 209751 554

1988 خیریھ حمادي یوسف مبارك اسماعیل الساعدي 1976 خیریھ حمادي ھدى مبارك اسماعیل الساعدي 3 1953 شمامھ كحیل خیریھ حمادي معین الساعدي 225155 555

1 1955 نوفھ عیال زكیھ جیاد عواد الحلبوسي 395805 556

1960 ترفھ شرموط حمدیة كامل حریش الجبوري 2 1949 خمیسھ جاسم سبع محمد زعیتر الجبوري 55988 557

1953 بحریھ فیاض ھادي حربي حمود الخالدي 2 1949 نوفھ خلف زكیھ حسین فارس الخالدي 438935 558

1954 نعیمھ مھجھج سعدیھ عنصیل حمید بني عمیر 2 1955 علویھ محمد فیصل عبد مھجھج العمیري 91404 559

1 1948 نجیة حسن ضویة ھادي عبد الكرمنجي 593876 560
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1 1953 نوریھ حسین سعد عبدهللا محمود الھویدري 299769 561

1953 فوزیة عباس طلیعة عبدهللا عباس العماري 2 1951 مظلومة كاظم عبد الحسین  مرجان كاظم الزبیدي 641245 562

1983 رزیقھ جبر جبار فوزي عبدهللا الھیبي 1952 فخریھ بدر فوزي عبدهللا مسربت الھیبي 3 1959 بھره علوان رزیقھ جبر كاظم الرماحي 385188 563

1 1954 غنیھ علي سعدیھ یاس خضیر الدوري 182004 564

1959 فخریة عبد الكریم ایمان خضیر جاسم العمار 2 1954 فوزیة  حمید سعد  مسك محمد علي المرسومي 121767 565

1 1955 كیفیھ خلف رباح عبد الواحد راضي العامري 446222 566

1953 سلیمة داود علي حسن علي الجبوري 2 1953 علیھ حسن سعدیة حسون علي الجبوري 216428 567

1954 فرحھ حنتوش ملكیة حدید سلمان االمي 2 1955 تاضي جابر رشید سعدون سلطان االمي 2954 568

1943 صبیحھ عبد 2 خدیجھ ناصر علي 1964 خدیجھ ناضر \\\\ رسمیھ جولي طویلھ 656688 569

1954 فخریة عباس احالم رضا حسین الحسیني 2 1947 بدریة عبد المجید عادل موسى باقر البشیر 283052 570

1 1932 كاملھ حسن 377939 رتبھ صالح سلطان 571

1966 سعاد عبدالحسن ذكرى محسن سھیل العبیدي 1968 سعاد عبدالحسن محمد محسن سھیل العبیدي 3 1945 بدریة عبدالقادر سعاد عبدالحسن جاسم الجیالوي 340755 572

1981 ضواھن  حسن عبد االمیر علي خیري الفھداوي 2 1954 كلثوم  جابر ضواھن حسن غشن الفھداوي 604543 573

1955 طلیعھ عباس نصیره احمد اسماعیل الدھوي 2 1947 رباب علي عبد الحسین رضا علي فیروز 293605 574

1 1954 عذیھ روكان رعد شجاع نجرس الركابي 358781 575

1971 كاظمیھ علي رضیھ حسین ھاشم عبودي 2 1955 حفیظھ حسن عباس معرض عرار الحریشاوي 478268 576

1952 علیھ مظھور حكیمھ عبدهللا أبراھیم التمیمي 2 1946 عمشھ فنجان طالب كاظم عبد التمیمي 267011 577

1 1948 عدیلھ احمد عباس یاسین صالح الدلیمي 22556 578

1 1950 فاطمة داود سعدیة محمد حسن النعیمي 221015 579

1953 سكینة قنبر شاكر محمود محمد حداد 2 1995 شذى محفوظ ضحى شاكر محمود حداد 503265 580

1 1937 ویھ خنجر رابعھ ھادي راضي البوحیاي 611978 581
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1944 عمشھ فارس حیھن عبد مول الشھیلي 2 1960 بیجیھ محمد رحیم مجید عبد الشھیلي 200821 582

1954 جھادة ناصر كریمة حسین حسون الشمري 2 1942 فخریة عباس الصباغ ضیاء مھدي حسن العفون 329749 583

1 1952 ھیلھ حبیب سعید حسون حسین العنبكي 163702 584

1940 لطیفة سلمان عبد وھیب علي الكرخي 1964 سعدیة منصور ابتداء عبد وھیب الكرخي 3 1945 زھوة حبیب سعدیة منصور محمد الربیعي 462383 585

1 1954 89133 عبد الحسین  خضیر  عیدان  المیاحي غاتھن  مرھج 586

1961 خیریھ حسین امل عطوان ھاشم الصافي 1985 امل عطوان حیدر عبد االلھ حمود الربیعي 3 1947 قسمھ حسین عبد االلھ حمود مرتضى الربیعي 655543 587

1970 فاطمھ بندر نوریھ الیج خضیر المالكي 2 1956 حتمھ راضي رسن علوان عیسى المحمداوي 660031 588

1 1925 بشیره عسل عانھ عاكول علیوي االعرجي 11904 589

1 1951 بدریة  یوسف سعاد صدیق رشید داوودي 592317 590

1 1956 عفتھ محمد سعده علي حسین االمارة 316447 591

1 1948 خماسھ حمید ضیاء مجید محمود مریزة 555309 592

1982 سعدیة مھدي 2 جمال طھ علي المشھداني 1943 جوریة احمد سعدیة مھدي صالح المشھداني 418350 593

1962 ستھ جاسم ثامر محمود صالح عیثاوي 1962 امونھ نصیف خولھ سلمان حمد العیثاوي 3 1939 فطیم حمد ستھ جاسم حمید العیثاوي 274819 594

1 1951 صبیحھ صادق ضویھ ھادي مھدي الجراح 418615 595

1 1947 جاسمیھ محمود سعاد محمد صالح صالح 302645 596

1947 سكن كاظم 1975 نجاة علي  عطیھ باسمة مھدي سحر صبیح احمد العلي 3 1968 نجاة علي عباس رمضان محمد الصالحي 276283 597

1 1951 محینھ كاظم عبد الغني  ھادي حمود الموسوي 126026 598

1957 رجیبة حسین جمیلة مكطوف ناھي اعبودي 2 1952 بنیة ھاشم طھ اسمر مدھوش الزیداوي 91169 599

1965 قبیلة بلیح صباح قاسم طابور المالكي 2 1953 جمیلة سدخان رسمیھ قاسم طابور المالكي 73800 600

1 1956 طیبھ مخلف سعدیھ اسود محمد جاسم 609919 601

1979 صغیره عبد علي علي عبد الكاظم جاسم الشموسي 2 1943 طاكھ محسن عبد الكاظم جاسم  صابط الشموسي 54692 602
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1973 طلبة حسن فوزیة ھادي موسى موسى 1972 دلة ابو الزود علیوي عبد رباط رباط 3 1946 شمسة عامض طلبة حسن مطر مطر 677790 603

1 1947 خیریھ لفتھ سعاد صالح مھدي الدوري 48345 604

1956 ھدیھ روؤف خالده فائق امین امین 2 1949 ملكھ حسین سعید موسى ابو سوده الفتالوي 312152 605

1 1950 حكمھ نویصر عبد  حاوي عطوي الربیعي 526460 606

1966 فاطمة منھل حریة علوان علیوي المكصوصي 2 1956 قسمة  یاس رمضان سلمان علیوي علیوي 631199 607

1 1949 زھره مجید سرور عبدالعزیز رشید األوسي 81331 608

1969 رضیھ عبد علي میعاد فائق خضیر التمیمي 2 1950 فضیلة ذیاب رضیھ عبد علي جواد الخفاجي 527144 609

1 1945 رباب محمد عبد الحسین اصغر علي علي 428767 610

1966 رضیة جاسم مازن محمد باقر عبد الھادي 1966 لیلى محمد خلود عبد الستار عبد الجبار المخزومي 3 1944 شریعة محمود رضیة جاسم محمد الطالقاني 207791 611

1 1951 قسمة ظاھر سعدیة قاسم وحید العزاوي 470484 612

1 1950 جمیلة محمد سعاد جاسم محمد الكرطاني 276672 613

1951 ظلمھ یاسین عجیل كاظم مبارك السایري 1967 رضیھ عوید كریمھ ساھي مریبي الزیدي 3 1941 حوریھ لفتھ رضیھ عوید حسون الدخیل 247581 614

1978 ضمیاء عبد الرزاق نور صاحب مجید النجار 2 1955 فخریة عبد الھادي ضرغام عبد الحسن جواد الزبیدي 486939 615

1 1955 خمیسھ كاظم رسمیھ علي حمادي الدلیمي 385936 616

1 1953 جسومة  فارس رسمیة نجم ثامر  المالكي 604042 617

1 1948 شاكریھ مطر سعاد سعید مزعل الریاحي 564255 618

1 1951 حسنھ محمد رسمیھ محمد سلمان الحجامي 537160 619

1 1952 حدھن ابراھیم عباس نصیف یوسف ال شمیس 386804 620

1 1947 باشة فرحان عبد الكاظم سعدون محمود الطائي 678789 621

1 1940 فاطمھ عبد الحسین طلیعھ  قنبر محمد الكاظمي 135385 622

1 1944 رشیجة حسین رحیم كاظم راضي المجداوي 107687 623
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1 1948 نعناعھ سعد رضیھ مظلوم حاوي البنداوي 496418 624

1954 فاطمة علي احالم محمد محمود الغبان 2 1952 طالب  علوان  طالب الواني فخریة مھدي 233474 625

1961 مقبولة صبري عواطف طھ اسماعیل اسماعیل 1990 عواطف طھ نور سعد یاسین یاسین 3 1953 كلثومة محمد امین سعد یاسین اسماعیل اسماعیل 408209 626

1970 فھیمھ حمادي صبحھ حسن علي علي 2 1956 لبجھ بحر سرحان سالم علي علي 247519 627

1 1945 جوجب غزاي رسن فھد خشن المالكي 261803 628

1966 طلیعھ كاطع ایمان عاشور حسین حمیري 2 1956 خلفھ عبد هللا عباس نجم عبید الشمري 96912 629

1 1954 صبیحة نصیف راجحة ھاتف حمادي الصدام 463490 630

1 1950 شكریھ وھیب ریاض یوسف سعودي سعودي 596923 631

1950 نعیمة محمد زكیة سالم ابراھیم التمیمي 1975 زكیة سالم اسیل عبد جواد التمیمي 3 1943 وضحة  ابراھیم عبد جواد حسن التمیمي 182293 632

1 1951 ربوعھ احمد سھامھ احمد حسین العزي 189969 633

1 1947 نعیمھ داود ساجده خلیل محسن الباوي 580987 634

1953 كاشیھ محیسن نضوه زوید عمود المي 2 1941 جیتایة كاتب زغیر سید كمر الشمیالوي 10316 635

1 1950 شیھ نجیر عفیفھ مریر دسیج العكیلي 351624 636

1 1950 ھیلھ شلش زھره شاتي قاسم الماجدي 438117 637

1959 حسیبة محمد نجاة مجید جاسم النصیري 2 1954 كلثوم علي زین العابدین احمد عبد الرسول المحزومي 115253 638

1969 زھور صالح صبا راھي نور الیاسري 2 1945 عزیزة موسى زھور صالح حسین الیاسري 136445 639

1 1946 فاطمة قاسم سمیرة عبدالواحد عبدالكریم الدلیمي 251667 640

1 1955 حمیده ابوالحسن عالء نوري احمد الحكیم 566269 641

1 1949 صفیھ موسى ساجده جودة زراك الركابي 365876 642

1954 حسنھ محمد نعمھ عباس حسین التمیمي 2 1961 حسنھ ریحان سھامھ حسین شھاب القیسي 231900 643

1977 رتوبھ ثامر شھالء حامد عبد  العاني 1965 عدنان عفتان ثامر العاني سھیلة  عبد الحمید 3 1946 نوریھ محمد سھیلة  عبد الحمید  محمد العاني 339693 644
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بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 حسنھ حسین عبد الكریم عباس جاسم السعدي 360788 645

1 1952 فاطمھ عبد الھادي سناء عبد المطلب رشید القطان 55378 646

1 1943 حسونھ ھویدي سھمة جمعھ جاسم الجیالوي 246410 647

1953 حطریھ جھلول حیھن حاوي علي مكصوصي 2 1945 نجمھ ھویشم زوید فریح منادي المكصوصي 510519 648

1 1950 صبیحة  موسى عزیز شلش عبدالسادة الساعدي 6398 649

1958 معصومھ علي 2 امل محمود باقر 1952 خاتون علي عبد هللا حسین ید هللا ایزدي 487579 650

1966 سنیھ مھدي عثمان ھادي مراد عبیدي 1972 رسمیھ مھدي جنان عبدهللا حمید حمید 3 1943 نوفھ جتان سنیھ مھدي ذیاب العكیدي 70557 651

1968 نشمیة فرحان احمد عطیة علي التمیمي 2 1932 زنوبة  درب عطیة علي عبد هللا التمیمي 407846 652

1 1937 حسن عجیل علویة بھار صافي الربیعي 516290 653

1 1954 صبرة عبدالرحمن سمیر عزیز سمیر العاني 135345 654

1952 حبیبھ جباره بلدة غانم محمد دراجي 2 1946 فطیم تمیر زوید سلمان خلفھ دراجي 15510 655

1957 امینھ یاسر جاسمیھ عباس علیوي العكیلي 1988 جاسمیھ عباس عباس زایر رحیمھ الھلیجي 3 1945 قاسمیھ كاظم زایر رحیمھ حسن الھلیجي 154538 656

1982 سھامھ شاكر مصطفى فائق احمد العاني 2 1954 فضیلھ مولود سھامھ شاكر داود الویس الزبیدي 78841 657

1 1945 رجیھ جاسم زھرة كاطع علي الموزاني 52542 658

1 1954 فطیم مصلح عبدالجبار احمد عبدالواحد الكرطاني 670116 659

1 1952 شایعھ حمود زھره كطوف طریف المترفي 166712 660

1 1949 طلبة داود عدنان عبد  حسین الفاضل 621028 661

1 1939 نعیمھ كاظم عبدالھادي عبدالحمید حبیب الالري 373361 662

1960 نجاه صالح عروبھ خضیر عباس الطائي 2 1950 صدیقة حسون سلمان داود سلمان الطائي 233501 663

1 1944 كریمة مجید عدنان خلیفة جاسم الدھان 26590 664

1967 ھدیھ علي عدنان عمران دخنھ الخفاجي 1962 فوزیھ ابراھیم امال عباس طاھر الموسوي 3 1945 ویزي محمد ساجده مسلم عبد الحسین حكاك 79877 665

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3278

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1938 زھره صالح زینب عبد الغني مھدي الحسني 301289 666

1 1929 حسنھ راضي زھره یاسر شغي الساعدي 62880 667

1 1956 عیشھ ناصر سمیعھ خلیل ابراھیم الجبوري 15095 668

1959 سلیمھ حسن جمھوریھ علي منھل الدلیمي 1955 حربیھ حمادي حمیده محمد فلیح فلیح 3 1952 حربیھ حمادي سلمان محمد فلیح فلیح 56622 669

1969 سھام محمد نھلھ عبد الجبار عبد الحمید 
الجواد

1966 سھام محمد ظافر عبد الجبار عبد الحمید الجواد 3 1944 باھي محمد سھام محمد مھدي الموسوي 447349 670

1954 جمیلھ جاسم وفیھ جھاد صالح الحریب 1974 وفیھ جھاد دعاء عبد اللطیف حمود الحواس 3 1944 وثیقھ غالب عبد اللطیف حمود ثامر الحواس 333835 671

1963 سعدیھ عبد هللا شذى عبد المحسن عبد الرحیم المذحتي 2 1953 نعیمة احمد عبد الوھاب طاھر بشیر الشمري 236491 672

1 1935 زنوبھ عطیاء زھره شكیر محمود انصیراوي 501134 673

1 1947 جمیلھ مھدي ریاض حسن كاظم المعموري 368099 674

1 1932 فطیم شلیش 99341 عبد عبید كشي 675

1 1937 صدیقھ عباس زھره عبدالجبار عبدالكریم الطحان 552671 676

1 1955 نجمھ عبدهللا سلمى جاسم حمادي البدراني 419610 677

1982 زھره علوان احمد جواد كاظم الزیرجي 2 1948 كاغد حمود زھره لعیبي علوان الزیرج 281290 678

1 1949 نوریة عبد الحسین علي جواد كاظم السعدي 482135 679

1960 مویھ داود اوعیده حمید دوحان العایدي 2 1955 عنیده كاطع زغیر كاظم دوحان العایدي 33206 680

1 1949 زھره  كریم  حسین  طلباوي حریھ محمد 478646 681

1958 بھیھ شلش سلیمھ حسین صالح المي 1954 سكنھ جاسم لیلى كاظم محمد الزیدي 3 1955 مجیتایھ ھداب عزیز شبیب دیوان التمیمي 47747 682

1 1940 صوغة خلف عبد هللا حافظ  جبارة العبودي 221868 683

1961 حبیبھ ابو الفضل زھراء مصطفى كاظم الجلیحاوي 2 1953 سكینھ قاسم عدنان حسن رشید العبیدي 227973 684

1 1955 306027 زھرة  مالح محمد الالمي كیفیة  رغیف 685

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3378

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1943 لیلوة محمد عبدالرضا اسماعیل لعیبي الغالبي 414106 686

1950 فاطمھ احمد سالم داود سلمان سلمان 2 1953 بھیجھ اسماعیل سمیره محمود صالح قدوري 258435 687

1970 سلیمة حمید خالد مطلك حسن القره غولي 2 1930 زبلة دھش سلیمة حمید احمید القره غولي 603804 688

1970 فوزیة محیسن محمد عبد الكریم مناتي المیاحي 2 1941 لیلوه  محنھ عبد الكریم مناتي جوھر المیاحي 185061 689

1 1945 صبیحة عبد الوھاب سھام عبد الوھاب احمد الشیخلي 280641 690

1965 حمدیھ ابراھیم بدریھ عبد احمد الفراجي 2 1953 فصلھ كاظم سلیمان محمد ابراھیم ابراھیم 300397 691

1 1947 فاطمھ باھض زھره فالح حسن عكیلي 416594 692

1 1948 صبحة طاھر سلمى مجید ابراھیم الكاصوصي 181776 693

1 1953 كطایھ عباس سھام فخري حسن ابو قالم 115155 694

1954 سعودة حمید فاتن عبدالوھاب محمد الجمیلي 1986 فاتن عبدالوھاب زھراء عبدالمنعم ساجد الشاعلي 3 1944 غند كریدي عبدالمنعم ساجد معیدي الشاعلي 221897 695

1976 ساجدة حمید حسین جواد حسین النعیمي 2 1944 نجیة نصیف ساجدة حمید محمد النعیمي 641207 696

1 1952 341459 سمیرة  حسن  علي الدلیمي فضیلة  علي 697

1 1953 جمالھ سلمان ساجده سلمان محیبس البطبوطي 668456 698

1 1930 نوفة محسن سلیم فیاض محمد محمد 169281 699

1 1951 امنھ مصطفى سھى محمد علي حسین العزاوي 333378 700

1 1951 ناكھ شناوه عبدالعزیز الزم ناصر السوداني 455677 701

1977 طلبھ جاسم نھى زیاد خلیفة الجمیلي 1967 سھا حسن علي عبدالكریم صبیح الزركاني 3 1949 لطیفھ توفیق سھا حسن معروف برزجي 523785 702

1964 لمیعھ باقر منار زھیر عمر الخفاف 2 1934 سنیھ عبود زھیر عمر محمد الخفاف 365603 703

1 1939 277204 عبد الكریم حاتم نعمھ المنشداوي فلھ  لعیبي 704

1958 ھضیمھ حسن 2 نضال كریم مشیھد 1945 نجمھ عبد هللا 681949 صالح  عبد مھدي 705

1 1946 زھره عبد شاكر محمود حمزه القرطاني 81375 706

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3478

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1943 خیریھ محمد سعدیھ حسین جواد عمبكي 179706 707

1971 شكحھ ناصر ابراھیم سعود محمد العزواي 2 1948 علیھ محمد شكحھ ناصر صیوان العزواي 76117 708

1980 سعده حلو مرتضى حسن مانع البیاضي 2 1954 حسنة حسین سعدة حلو  راشد البیاضي 82419 709

1 1947 جلیھ وھاب سعاد ھادي سلمان سلمان 393886 710

1978 سعدیھ بجاي حسین طالب رامي الجبوري 2 1954 زھیھ بطاح سعدیھ بجاي وحید وحید 508378 711

1945 مكیھ غضیب سعدون مریھج ضیدان المحمداوي 2 1951 طشاره محمد سعدونھ الزم راضي النویصر 160048 712

1965 شعیع عوض 2 تركي ماجد عبدالرزاق 1939 شاھھ سلیمان 690810 شعیع عوض علي 713

1 1951 حكم محمد غالب ماضي سلمان العزواي 485136 714

1 1953 تالھ عبید علي كامل دریب الفنھراوي 659450 715

1947 فاطمھ ابراھیم زھره نوري علي علي 2 1944 سعدیھ رضا صباح حسن صالح الصوالح 626401 716

1 1945 جسومة محمد فالح حسن دنیوس السراجي 595823 717

1950 فطیم ابراھیم صبیحھ حسن علوان الجحیشي 2 1968 صبیحھ حسن علي سامي غالي البطاوي 344213 718

1967 صبریھ حبیب ایمان حسن فرج الخزرجي 2 1953 نبیھھ محمود فارس سامي عزیز الكفائي 597108 719

1 1955 كاظمیھ عباس صادق جھاد محمد الویسي 14014 720

1 1939 نعیمھ سلطان شاكر محمود حسین المرعي 65804 721

1 1956 صفیھ جواد عون حسن حسین سعداوي 522079 722

1958 سھیلھ داود عبدالسالم خلف داود حیالي 2 1939 معصومة محمود سھیلھ داود احمد المصالوي 498361 723

1940 كاشیھ مھودر فخریھ نعمھ ضیغم الضمیداوي 2 1936 شنتھ جبر سالم العیبي ماجد المحمداوي 645523 724

1 1954 فاطمھ شھاب صباح نصار عبد الركیباوي 269595 725

1980 سعاد ھاشم محمد عبداللطیف محمد ابو 
عكلة

1986 جنان عباس اسراء سامي جمعة العامري 3 1953 نبیھھ موسى سعاد ھاشم محي وتوت 528516 726

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3578

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1953 خاتون جاسم شمامھ كریم حمد العامري 97773 727

1963 زكیة كریم زھره ابراھیم اسماعیل السعدي 2 1947 نجیة جعفر علي فاضل علو اسعدي 520225 728

1 1955 زھره عبدالحسین غنیھ صالح رشید الدراجي 569240 729

1955 نعیمھ محبس كاظم راضي علي الساعدي 2 1955 مذبوبھ جاسم سامیھ نوري محسن الصبیحاوي 602214 730

1956 سعاد عبد الغني أیمان صبحي صالح الحیالي 1964 سعاد عبد الغني حنان صبحي صالح الحیالي 3 1958 كاشیھ كاطع علي یوسف خنیاب المالكي 165887 731

1 1956 قسیمھ عبدالستار سوسن عبدالكریم عبدالرزاق حنش 307035 732

1 1947 عالھن مھدي غالب عبد االمیر علوان الجبوري 70423 733

1 1952 شمسیھ خلف فالح حسن شعبان الكوالني 61839 734

1953 ملكھ عباس علیھ ذیب ضاري ضاري 2 1966 شمسھ عطاهللا صباح سرحان ضاري ضاري 212084 735

1964 سلیمة حمود عواطف غني ناصر السعدي 2 1950 سعدیة حسین سعدون جعفر حسن البلداوي 420916 736

1963 فاطمھ جعفر محمد عبود عباس الخفاجي 2 1937 زھره رضا فاطمھ جعفر محمود الخفاجي 479359 737

1952 ناكة خشجوري موحیھ خلف سید البو محمد 2 1947 حلوة خشین سالم  محمد سید النصراوي 294728 738

1990 فاطمھ عبداالمیر مصطفى علي حسن الھاشمي 2 1946 ملكھ مھدي فاطمھ عبداالمیر رشید الخفاجي 614607 739

1947 فضیلھ  كاظم سمیره جاسم نصیف السعدي 2 1944 صدیقھ حسین سامي ناجي عباس القیسي 134184 740

1954 جاسمیھ حسین حیاة مھدي رحیمھ المالكي 2 1943 مایعھ سلمان سعاد حسین غمیس الجمالي 656073 741

1957 علیھ جدوع خالص حسین جلوب الخزرجي 2 1951 جدعھ محمد شاھھ حمود غركان الخالدي 655975 742

1990 غریبھ ولي سامي كاظم كاطع العارضي 2 1955 دیناره ابودیھ غریبھ ولي عبود العارضي 485918 743

1975 سعدیھ محمد جواد فالح مھدي عبد الھادي الضایف 1977 سعدیھ محمد جواد سماح مھدي عبدالھادي الضایف 3 1951 حسیبھ عباس سعدیھ محمد جواد العزاوي 270971 744

1948 شدھھ فنر شبوط حسن اخیرس الطویل 2 1964 بسھن غانم سعاد حمزه ردام العالك 359979 745

1955 سلیمھ عبد كریمھ لطیف جاسم الخالدي 2 1954 فھیمھ عبد ستار ارحیم حمود النعیمي 300880 746

1963 نوریة حبیب انغام كاظم محسن ال محمود 2 1953 زكیة عبدالحسین سعد عبدالحسین ناجي جواد 297983 747

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3678

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1948 نجیة عبد الستار سلیمة كاظم جواد حمرة 1957 نجیة عبد الستار بشرى كاظم حمزة حمرة 3 1941 امیرة عبد الستار فاضل عباس موسى الخالصي 512492 748

1 1950 حریھ حسن غیالن راضي وریج الفوادي 40153 749

1957 ثمینھ حمد لمیاء حمد جابر ابو المجد 2 1951 فضیلة علوان فالح ابراھیم عبد الھادي الزبیدي 692154 750

1 1953 نمره عریان عمشھ حسین مكي الحجامي 419371 751

1954 ساجده كطر نجاة عبد هللا عباس العامري 2 1947 رشده حسون علیوي ناصر حسین العامري 162224 752

1 1955 فطیم یوسف غزاي حسین سعید العكیلي 373525 753

1963 سلیمة محمود سامر یحیى ابراھیم الخفاجي 1981 فوزیة حسن شیماء نعمة  محمود الخفاجي 3 1939 فرحھ شالل سعدیة ابراھیم محمد الخفاجي 224309 754

1 1944 جواھیر حسین فاطمھ علي مراد حسن اركوازي 643333 755

1 1955 نعیمھ حسن سعدونھ لعیبي فاضل المحمداوي 297916 756

1 1931 مرھج خضیر صایل عبد حسین الفلوجي 624887 757

1957 طشاره عبد الرضا صبیحھ  موسى طاھر الربیعي 2 1950 نعیمھ محسن علي مانع رسن الربیعي 399838 758

1949 رابعھ خماس فاضل علي منصور الركابي 2 1958 خدیجة حسین سیادة عبد الجبار عباس الربیعي 152992 759

1 1946 ھاشمیھ فلیح سعدون علوان علي الوائلي 443026 760

1958 حمدیة حمد انتصار جمیل اسماعیل الراوي 1986 انتصار جمیل نوار صباح حسن حسن 3 1946 زھوه عیسى صباح حسن اسماعیل اسماعیل 641547 761

1 1948 معالیھ حسن فاضل عباس عنبر الفریجي 382227 762

1978 سعاد جعفر عبدهللا كاظم سعودي قرملي 2 1946 شكریھ احمد سعاد جعفر عبدالكریم القرملي 355991 763

1955 منوه عبد ابتسام حطحوط جاسم الظاھر 2 1953 خدیجھ سلطان سبھان دوش كطینھ االمي 62461 764

1967 زینب حسن ایمان غني محمد المطر 2 1955 شعاع خلیل فاضل یوسف جعفر فخر الدین 229960 765

1977 شذره مجباس ضیاء حامد احمد الزوبعي 2 1956 زھیھ سعود شذرة مجباس مشعل الزوبعي 435041 766

1960 بھیجھ رضا ایمان عزیز عبدالواحد الموصلي 2 1947 رسمیھ  رضا عماد علي ھادي الخنلي 634778 767

1959 زھره كاظم كریمھ  كاظم خالطي نداوي 2 1949 نوعھ خفي فاضل سید حاجم النداوي 518864 768

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3778

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
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بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1977 سعاد عكار 2 كامل عباس جباره 1952 شكریھ كاظم سعاد عكار مھوس عكیلي 604216 769

1 1945 فطیم ظاھر فاطمھ حسین شالل المعموري 497768 770

1 1950 خدیجھ علوان فاطمھ متاني لعیبي الھلیجي 166570 771

1 1951 فاضل مھاوي موحة جبار عبدهللا عالق 499109 772

1966 طلبھ عواد طھ ضاحي حمد المساري 1972 طلبھ عواد احمد ضاحي حمد المساري 3 1943 شیحھ عكوب طلبھ عواد حسین المساري 356159 773

1 1952 تاضي حسین سلیمة منصور علي الدراجي 105487 774

1 1955 فوزیھ عبد هللا فائزه غازي خلیل التمیمي 312324 775

1964 فضیلھ سلمان حیدر فاضل عباس الحمیري 1977 رضیھ لفتھ زینب فاضل عباس الفرادي 3 1938 فاطمھ حسین فضیلھ سلمان قاسم الحمیري 526493 776

1 1955 التون شاھین 163411 سكینھ باوي محمد 777

1 1954 رداعھ علكم فوك جباس غالي الدھاشي 9898 778

1959 منجھ فارس فاطمھ حمید حاج عجیل الخفاجي 2 1952 ألویز فارس صفاءالدین رافع عبود النعیمي 659700 779

1956 فضیلھ محمد ھناء فاضل محمود عیسى 2 1954 حسیبھ عبدالحمید طھ ھاشم عبدالغفور العاني 382788 780

1968 فوزیھ عبد سندس جعفر عباس ال یسین 2 1956 طلیعھ عبود فرحان رضا جاسم الطائي 122418 781

1959 طلبھ احمد 2 شاكر محمود معیوف 1937 ترفھ علي 295345 طلبھ احمد عبد 782

1965 سمیرة صادق سناء  عبد هللا ھاشم الربیعي 2 1943 خیریة  مجید سمیرة صادق  جعفر شبر 627194 783

1956 فتحیة حسن انعام جاسم محمد االحمدي 1949 فتحیة حسن سمیرة جاسم محمد االحمدي 3 1950 رسل حسن طھ كریم محمد الحلفي 522696 784

1 1951 حده حسن فخریھ علوان محمد الساكني 459509 785

1 1944 دلیل مجباس 654233 طلبھ علي حسین 786

1980 فلیحة حسن سلوى فیصل عبدالحسین 
الجنابي

1998 سلوى فیصل رقیة ثامر حسین الربیعي 3 1946 جسومة  جخیور فیصل  عبد الحسین خضیر  الجنابي 132209 787

1 1955 طرفیة صدام فخریة محمد ماجد العزاوي 424423 788

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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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 1956 مریم عوض سمیره علي ولي فلیلي 613505 789

1 1952 خاجیھ ناصر فوزیھ سكر لفتھ الساعدي 581570 790

1950 فاطمة أحمد أنتصار عبد الواحد جواد السامرائي 2 1951 لمیعة حمید صالح جاسم محمد المشھداني 76533 791

1948 حلیمھ عبود صباح احمد نورس عبد هللا 
محمد

1980 صباح احمد علي طارق رجب عمر 3 1946 سعدیھ مجید طارق رجب عمر خطاب 180781 792

1 1951 رابعة حسین سلیمة خزعل طاھر القریشي 314500 793

1 1955 مسمایھ عبود سكنھ اھویشم علیوي الساعدي 647916 794

1978 سكینھ حنین رجاء كامل كاظم الدراجي 2 1954 فطیم علیوي سكینھ حنین حسین الدراجي 80417 795

1975 فدمة عبدعلي عادل ھاشم حسن الیزرك 1975 صبیحة مطشر نجاح  جبار عبدعلي الكریماوي 3 1947 ة حافظ عالی فدمة عبدعلي محمد زیرجاوي 180580 796

1 1953 زكیھ سمین فخریھ عبد حسین العبادي 300290 797

1950 2 فرحھ  یاسین  ضمد  الصبیحاوي نوعھ  صالح 1943 484670 قاسم  ناصر  مولھ  الصبیحاوي لیلوه  عاتي 798

1 1955 غریبھ علي سمیره خلف یاسین السویعدي 254356 799

1 1947 زكیھ عبد الحسن فرحھ عزیز كاظم جناح 635313 800

1 1949 خمیسھ حمد طالب رحیم دیوان الجنابي 681321 801

1980 تازونھ ذیاب سحر جبار كامل المولى 1982 صبریھ ذیاب لیث كاظم حسن البطاوي 3 1952 فضیلھ  جمعھ صبریھ ذیاب سلمان البطاوي 469439 802

1 1951 خیریھ مالك سالمھ عدیل حسین الجبوري 480860 803

1948 عبده علي ھدیھ ابراھیم عبد هللا  عبد هللا 1968 حسنھ منصور ھاشمیھ عبد عواد الجبوري 3 1942 طلیعھ احمد طالب نایل كعید الشورتاني 596033 804

1 1952 جیران جوامیر سلمى حسن ولي البیاتي 305255 805

1 1952 سنیھ توفیق طالل بھاء الدین عثمان العبیدي 575210 806

1951 خزنھ عذره صنعھ حسن حجام دراجي 2 1947 سلیمھ ثامر سعید عكال عكش دراجي 655067 807

1 1943 زھره محمود صبیحھ عبدهللا حسین المشھداني 438040 808

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 3978
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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
1973 سلیمھ موزان اسماعیل جاسم حسن الحریشاوي 2 1951 شیحھ جلوب سلیمھ موزان كاظم الحریشاوي 538897 809

1 1955 ھیلھ كاظم سمیره علوان حسین النجار 460256 810

1953 ذیبھ عبید حسونھ مرعید خضیر الزبیدي 2 1943 كمره جاسم طراد كسار ھبیسي المیاحي 508013 811

1 1947 ھضیمة جدوع صفیة جاسم محمد الوكاع 20794 812

1964 حسیبھ محمد سناء محمد سعید عبد الجبار الراوي 2 1950 سعیده محمد طالب عبد الرحمن عبد المجید الراوي 585325 813

1973 فخریھ ابراھیم حیدر صاحب علي السعدي 2 1938 صدیقھ كاظم فخریھ ابراھیم مصطفى العطار 446411 814

1951 فاطمھ محمد فاضل رسول علوان المعمار 2 1948 فاطمھ محمد فضیلھ رسول علوان المعمار 6759 815

1957 فھیمة عبدهللا سناء عمران عیسى الخفاجي 2 1951 قسمة عبدهللا ظاھر حسین ابراھیم الخفاجي 606618 816

1972 فرحھ دور علي عباس محمد عبدالرضا عبدالرضا 2 1944 رخصي عطوان فرحھ دور علي عزیز البسروجي 125638 817

1981 فخریة علي صدام حمید ھادي الطائي 1987 زینب علي سارة اسعد حسن الطائي 3 1949 زھرة جاسم فخریة علي عبد الرضا لیلو 307106 818

1 1950 بدریھ عنون سمیره خیري عبدهللا الدھان 438437 819

1942 مجیده نجم كاظم ابراھیم مخلف جناعره 2 1945 عیده عبود ضحیھ مخلف محمد جناعره 390192 820

1 1950 وضحة محمد فوزیة علي عبد المفرجي 45458 821

1 1956 فھیمھ منصور سعید عبد علوان الشاطي 26024 822

1979 صبیحھ محمد فاضل خلیل سلمان سلمان 2 1952 یازي خلف صبیحھ محمد علي الدلیمي 333172 823

1953 فطومھ عبود فریال صالح مھدي المحمد 2 1946 زھره حسون سعید محسن حمزه القطبي 413229 824

1966 مالحت قادر سوسن عبد الرحمن عبد القادر 
البغدادي

2 1953 عمشھ حسین ضاري محمد عبد هللا الجمیلي 271344 825

1960 نبیھھ سلمان سندس حسن احمد العامل 2 1952 وزیره توفیق صالح محمود بدر بدر 258313 826

1 1949 بھیھ علیوي فوزیة عبد الشھید محمد حسن ابراھیم 667789 827

1976 بدریھ خلیفھ كریمھ صبیح ثاني العطواني 2 1951 حفیضھ  ثابت سلمان  العیبي بجاي العطواني 484926 828

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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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
1950 شاھھ حمزه سلیمھ زبار عوده المسافري 2 1942 نشیده علك فوزیھ شبوط فرحان السراي 453819 829

1 1956 ضاحیھ ھاشم سالمھ زغیر اسماعیل الموسوي 493183 830

1962 صبیحھ علي اخالص حسین جعفر الطیار 2 1955 ملیحھ فلیح سالم سعید كاظم الطیار 258279 831

1965 شغیة عكار جنان سلمان عبدعلي عكیلي 2 1946 حسنیة جعفر سعید صاحب عبد الھادي الزبیدي 463733 832

1968 فتنھ محیسن جنان كاظم علي العلي 2 1947 مدلولھ محمد فتنھ محیسن عبید العلیوي 400819 833

1 1952 حده حسن صبیحھ عباس عبد علي 554807 834

1 1956 127847 فرات رشید  عباس  ناجي منازل  كریم 835

1 1956 زھرة محمد فلیحة ساھي كاظم العامري 492681 836

1949 ملكھ خماس مبدر محمد نجرس العطواني 2 1974 مصریھ عبد سندس مبدر محمد العطواني 431061 837

1956 كمیلھ ابراھیم سعدیھ كاظم كشمر الجابري 2 1957 كیفیھ عبد فلیح حسن حمید الجابري 447555 838

1969 فریده علي سحر سلمان ولي الالمي 2 1943 كمره حمد فریده علي احمد الخفاجي 601382 839

1956 عربیھ حسن ندیمھ منفي عباس الربیعي 2 1955 رسمیھ جعفر عبد علي موسى مسلم الربیعي 163725 840

1 1939 خدیجة محیسن كامل  محمد احمد العبیدي 44256 841

1 1947 حلوه حیدر كاظم جاسم عیسى الفرطوسي 151432 842

1968 حمده نعمھ ماجده ھاشم فالح ال سید حمید 2 1953 جمالھ الزم عبد الوھاب عبد الحمید شالف الساعدي 129763 843

1 1954 ملكھ صالح شكریھ كاطع جبر الالمي 551150 844

1958 ساجدة محمود وحیدة حسین جاسم سرخوش 2 1953 شكورة محمود عامر محمود سعید سعید 603446 845

1 1955 فطومة  حسین كمیلة عبود محمد مالجم 596694 846

1963 ركن حسین ھظیمھ كریم محمد الطائي 2 1956 عنیبھ سلطان صادق خلوف محمد الطائي 684296 847

1 1956 كریمة حمید عبد الكریم رحیم عبد هللا الشمري 420126 848

1946 كاملة عبود صبریة صانت صالح الساعدي 1950 شمعة صالح بدریة حسن علي المندالوي 3 1955 كندیلة  حازم سھیلة زیاد مبارك الظوالم 154058 849

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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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 فضیلة محمد لمیعھ خلیف عبد الشجیري 344660 850

1968 لطیفة حسن ابتسام ثویني دحام معن 2 1943 كاظمیھ محمد لطیفة حسین جلوب معن 330765 851

1932 جوري عیسى 2 فوحھ وادي كرام 1983 فرحھ وادي صادق فرحان عبد  الحسن سراي 260779 852

1961 جمیلة طوبیا سمیرة حبیب باكوز الجمیل 2 1955 خدیجة خداواي عبد القادر امین محمد قرةداغي 501821 853

1 1955 ترفھ مرفود ظاھر قصاب عكرش عكرش 611220 854

1 1952 بدریھ یعقوب صادق حبیب كریم الجادري 456824 855

1956 خدیجھ عوده جیشیھ عذاب حمد الفداغي 2 1954 فطیم حمد عبد صباح حسین الفداغي 362323 856

1954 كمیلھ خضیر علیھ عبدهللا مرھج الفرجي 1957 ماھیھ ویس مراد الھام عزیز اسد اسد 3 1952 جدعھ محیسن شمس جلوب شدھان ردیني 133542 857

1 1953 عبد المحسن  فرحان  عبد السراجي عسلھ  بالسم 685683 858

1956 خدیجھ داود زینب حسن محمود السعدي 2 1950 تاضي حمد عباس جسام محمد العزاوي 462128 859

1952 فطیم منشد سلیمھ سعید حسین الفریداوي 1958 نجیھ جبر صبیحھ حدید فرج بني الم 3 1957 فطیم منشد سویلم سعید حسین الفریداوي 85637 860

1 1955 عنیده عبید عبد حمید كماش عوده 411613 861

1983 شونة شاكر أحمد عبد هللا كاطع السراي 2 1947 ناكھ حاجم شونة شاكر صالح الیاسري 26866 862

1 1955 ثریا علوان عباس كاظم محمد المھداوي 62930 863

1 1956 حمده ضعیف كظیمة عیسى شعالن الشبالوي 51770 864

1 1942 زكیة كاظم كواكب  حسن نجم المعموري 223836 865

1965 ریاسھ حسین تسواھن ھادي محمد العمشاني 2 1955 شلتاغھ جبر سوادي عوده حسین البوعلي 440079 866

1976 كرجیة حسن نغم علي حسین علي 1969 كرجیة حسن نزار علي حسین علي 3 1941 فطیم خلف كرجیة حسن علي حبیب 263374 867

1956 بدریھ حسین نجاة عبدالمیر محسن الجباري 2 1951 نجمھ یونس صاحب سمسم مھدي الجباري 668597 868

1968 فطیمھ حمید سعاد جاسم محمد محمد 2 1954 صفیھ جواد لطیفھ عباس محمود الدجیلي 460991 869

1 1951 فاطمھ عبود قاسم عبد الحسین عبد علي الزعتري 578961 870
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1965 شكیلھ زوید فاطمھ باجي ناصر الكاوش 2 1942 صینیھ صویح شكیلھ زوید نغیمش المالكي 74527 871

1 1950 نزیلھ ذیاب كواكب كطران شعالن خزعلي 176322 872

1 1948 نوریھ تمن \\\\\\\سنیھ شنیل علیوي 563948 873

1955 فطیمھ ظالل غافل حمیدي فرحان السعیدي 2 1953 جمیلھ فنیخ شھیده ھاني جاسم السعیدي 320942 874

1959 دھیده بلجي قبیلھ رحم نجم غریري 1982 لطیفھ رحم حیدر عبید عاصي غریري 3 1953 دھیده بلجي لطیفھ رحم نجم غریري 401601 875

1967 ملكھ صیھود سعدیھ شالل سلمان الجنابي 2 1955 ھضیمھ شكر عباس حسن حسین العامري 254486 876

1 1951 صدامھ محسن شامخ عبید ناصر العكیلي 630855 877

1 1948 سكنھ عناد سھیلھ رحمھ ھاشم المحمد 349621 878

1 1952 كوي حمید شمھ جاسم قاسم القره لوسي 342084 879

1 1953 بنیھ جبر كمیلھ یاسر حسن الزیدي 151869 880

1961 2 رازقیھ  جعفر  بدر  بني  حسن رابعھ  كاظم 1954 238206  كتاب   اسماعیل  عبد  بني حسن حمیده  جاسم 881

1960 حسیبھ محمد ھدى ناجي رشید الھاشمي 2 1956 حسنھ فیاض عبد الرحمن حسون علي عماري 466303 882

1968 عائشھ عبید احمد شاكر حویش الكبیسي 1975 عائشھ عبید وسیم شاكر حویش الكبیسي 3 1942 سنیھ جمیل 648332 عائشھ عبید سالم 883

1967 كاظمیة نصیف فالح كاظم حسن الزیداوي 1986 حلیمة محي رسل خطاب مناتي الحمراني 3 1933 زھرة عیسى كاظمیة نصیف جبر البیضاني 417752 884

1948 بھیھ مصطفى شكریھ محمود خضیر الزیدي 1992 شكریھ محمود مصطفى عادل حسین اللوز 3 1942 وفیھ محمود عادل حسین محمد اللوز 263478 885

1 1942 226222 كاظمیة  حمد فنجان الكناني شلتاغة  ضیدان 886

1957 حلیمة مھدي عالء كاظم جواد ھدب 1964 سعدیة فرحان سناء عواد حسین الطائي 3 1925 زھرة محمود كاظم جواد ھدب ھدب 431611 887

1 1942 حسنھ خضر كاظم دخینھ سلمان السلمان 47131 888

1964 سنیھ خلف جمیلھ علي عبود السامرائي 2 1956 طلیعھ سلوم عبد الرحمن محي عبود السامرائي 411960 889

1949 غركانھ عبد الحسن ھوال جاسم ھذال التمیمي 2 1953 جسومھ صبیح سھیلھ عیسى ھالل التمیمي 52993 890

1975 كمیلة طھ نبیل عبدالعادل محمد ال فتلة 1974 كمیلة  طھ عقیل  عبدالعادل محمد ال فتلة 3 1943 حظیة شعالن كمیلة طھ جبر الفیدواي 33229 891
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1 1948 خیریھ محمد سنیھ ذجر شمخي الركابي 684540 892

1955 بدوه حسین شكریھ حمید خماس النجادي 2 1967 بدوه حسین عبد االمیر  حمید  خمیس النجادي 681675 893

1970 صدیقھ فتاح سلیمھ سالم سلمان زركوش 2 1949 رقیھ احمد شمسھ مطلك داغر زركوش 356241 894

1948 خیریة رشید ندى محمود ابراھیم حداد 1973 ندى محمود تحریر عبد الرحمن خزعل العزاوي 3 1937 زكیة وھیب عبد الرحمن  خزعل جبوري العزاوي 200386 895

1972 میسة عبدالزھره نجاة شناوه فیصل فیصل 2 1930 تینھ لفتھ شناوه فیصل جعفر جعفر 285052 896

1949 2 فخریة  حسین  علوان  الشرشاحي وبریة  ثابت 1943 17039 سوادي  عبد علي دیوان  التمیمي تقیھ  سبھان 897

1 1947 شتالھ  ثاني 533774 شیده  فھد كاطع 898

1958 صفیھ شھاب اقدس یاسین غافل االبراھیمي 2 1949 لھیده مطر كاطع عبد الحسین راضي الكناني 96779 899

1962 رحیمة كاظم سرور عبد اسماعیل الدلیمي 2 1953 صبریة حمادي عادل حسن ھزاع الدلیمي 551646 900

1954 عائشھ احمد نوال عبد الجبار محمد السعدون 2 1943 لوفھ سعدون عبد الواحد میزر محمد السعدون 76097 901

1975 الماس علي عباس سھیل جمیل الخزرجي 2 1939 صبریة  محمد سھیل جمیل عبد هللا الخزرجي 526021 902

1958 فطیم محمود حذام علي سلمان العقیدي 2 1951 حمده محمود عامر عبود محمد الجبوري 606115 903

1 1948 لطیفھ صالح عادل طاھر سعید الخیاط 626778 904

1 1952 مسج رشید عبد خلف عباس العبیدي 20647 905

1 1954 فرحة  فزع جاسم  خضیر  عبود جاسم 318684 906

1950 زكیھ مفتن حیاة جبار سھیل الربیعي 2 1943 صفیھ جندیل صبیح عبدالحسن بنیان العبودي 95722 907

1949 امینھ محمد صالح عدویھ سلمان سعدون الكرخي 1956 عالیھ عبد 3 مدیحھ فرحان دوشان 1958 حسیبھ كریم 248562 مجید محمد مھدي 908

1949 سومھ قاسم حلھن لعیبي كزار الشمیالوي 2 1946 سجنھ خلیفھ صبیح زیاره جوید البیضاني 203917 909

1963 حمزیھ جواد زھره مھدي كاظم العكابي 2 1941 زوینة نجرس محمد سالم علي العكابي 220438 910

1953 كمیلھ حمدان اقبال علي حسن الشویلي 2 1951 زھره خلف محمد رضا مھدي كاظم الزبیدي 401354 911

1 1951 عمشھ ھیثم عبود احمد حسن الدلیمي 622473 912
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1 1950 صبریھ علیوي مبارك وثیج عكیلي ال یوسف 166021 913

1 1952 بھره عبید صالحھ عطیھ سرسوح الشویلي 315652 914

1 1954 حسنھ خماس صباح مطش علي المیاحي 2806 915

1975 عذبھ احمد علي صالح شمران شمران 2 1950 جمالھ عبد عذبھ احمد مشلول مشلول 177586 916

1980 مدیحة كاظم نصیر ابراھیم علي التمیمي 2 1954 صفیھ محسن مدیحة كاظم محمد السمیلي 388513 917

1 1955 مروه عكلھ مجیده عبدالكریم ابراھیم العامري 153633 918

1972 عدویھ علوان فاطمھ ابراھیم خلیل خلیل 2 1945 حلیمھ  صالح عدویھ علوان احمد الدلیمي 465492 919

1967 امینة محمود ندى عبدالرحیم جاسم الدلیمي 2 1955 فخریھ خضیر عبدالكریم ابراھیم حسن الجبوري 57840 920

1 1956 صبریة محمد صبیحة محید عبدهللا العید 367281 921

1 1946 امنة محمد تقي مرتضى عبد المجید عبد الحسین الحیدري 485226 922

1 1940 عوفھ عبید محمد كاظم سلومي الخزرجي 590195 923

1961 جباریة زایر سعدیة طاھر راضي المحمدي 2 1952 باشة صادق محمد حنوف لفتة الساري 97853 924

1983 لیلى ھادي زید طاھر عبد االمیر العكیلي 2 1947 نجاة حاتم لیلى ھادي موسى العكیلي 691899 925

1964 طلبھ سلطان مدیحھ حسن شریف الزنكي 2 1952 حمزیھ عطیوي محمد عكش عبود عبود 211334 926

1 1947 مناھل حسین لیلى فالح جابر الفوادي 435964 927

1 1952 ساللھ مریح صالح مھدي غریب الدلفي 85542 928

1959 عاشورة ھاشم سامیة عبد حمزة الدلیمي 2 1956 جمیلة حمزة عجیل حمود مھنا الدلیمي 21862 929

1953 شویلھ سلمان زھره زنید دفار مصطفاوي 2 1948 حولیھ عنید صبار حسین رمیض مصطفاوي 208271 930

1932 عذیبھ شذري صالح معیب داود الزبیدي 2 1946 زنوبھ كریم صبریھ مفتن حنتوش  االمي 113795 931

1 1955 شكریھ محمود عدیلھ صالح حمادي المشھداني 621996 932

1 1955 صبیحھ حسین عدنان عبد الجبار سلمان العبیدي 220437 933
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1961 فوزیھ احمد میسون عبدالوھاب عزیز العبیدي 2 1937 لطیفھ محمود عبدالوھاب عزیز محمود العبیدي 142955 934

1 1945 نكد شیخاو صالحة جبر عامر العاشقي 614642 935

1 1933 حسنھ عبد صبر غانم طرفة طرفھ 302510 936

1969 زھرة خضیر یاسین مھدي صالح الحفاجي 1970 بتول  عیسى میادة مظلوم سلمان الخفاجي 3 1947 زھرة خضیر 315356 صالحة مھدي صالح الخفاجي 937

1953 بدریھ محمود نھاوند كاظم مطر الشطري 2 1951 خیریھ  علي محمد جواد كاظم جودي الجودي 67324 938

1953 ھضیمھ جماش فاضل عضیب خلیفھ بدون 2 1949 علیھ جواد صبریھ عباس مھدي بدون 263706 939

1 1949 ملیكھ حسن ماجد حمود مجلي مجلي 4258 940

1 1952 نمره كاظم صبیحھ مزید عبدهللا السعدي 562203 941

1971 مدینھ عبد سناء سعید كاظم الحسیني 1961 نجاه جواد عباس جاسم كاظم الزاملي 3 1952 حیاه جواد مدینھ عبد جاسم الزاملي 373378 942

1974 منتھى لفتة حیدر سعید ھادي الجنابي 1971 لیلى ھادي جنان علي كاظم الزبیدي 3 1944 فخریة صالح لیلى ھادي جاسم الجنابي 497842 943

1959 كمیلھ رضا ایمان علي عبد عبد 1990 ایمان علي زینب محمد احمد الجراخ 3 1953 شریفھ فاضل محمد احمد كاظم الجراخ 196806 944

1 1945 نجیبة خلف عفاف عبد الجبار عبد السالم الراوي 105316 945

1 1952 طلھ خضیر مجید صغیر فاضل العامري 544942 946

1967 رشده عجیل سمر علي مطشر العكیلي 2 1956 كلثوم ثجیل صبري عاصي ستار عكیلي 404978 947

1 1956 خضره ناصر عدنھ محیسن حسین ال عبد ویس 522415 948

1954 زكیة ابراھیم مدیحھ احمد عیسى العاني 2 1943 سكینة حسین عبداالمیر سلمان سرحان الجنابي 99961 949

1958 اصیلھ ساجت سوادي مارد جوده الفوادي 1969 فاطمھ عطیھ سمره دویح جوده الفوادي 3 1940 خاشوكھ علي مارد جوده مطنش الفوادي 208649 950

1953 فضیلة جاسم عالیة علي غلوم حسین البدري 2 1945 فضیلة جاسم لیلى علي غلوم حسین البدري 469126 951

1950 نجمھ مظلوم نزیھھ ابراھیم علوش علوش 2 1952 كمیلھ عبدعلي محي سطم فرحان فرحان 508845 952

1952 بدریة حسون جنان ھاشم توفیق العبیدي 2 1941 ریمھ علي عبدالملك سطم صالح صالح 128971 953

1964 عدویھ عبد الجبار رعد سھام عبود الجمیلي 1971 ھالھ بشیر ھبھ ابراھیم كاظم الجبوري 3 1946 ھدیھ محمد عدویھ عبد الجبار جسام الجمیلي 117090 954
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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 1947 مریم صالح محمد جاسم حسن السنداوي 487041 955

1 1951 اقندیة مسلم صباح یوسف داخل الدلفي 260135 956

1980 رائدة ھاشم اسراء عبدهللا مكطوف ال یوخان 2 1952 جوالنة كریم عبدهللا مكطوف یوخان ال یوخان 690117 957

1 1950 زینب مراد صبریھ ابراھیم قاسم الحداد 423882 958

1961 خیریة توفیق انتصار محسن  عبد رمضان 2 1955 فخریة توفیق محمد ھاشم عباس العاملي 82947 959

1955 رابعھ عبدهللا فلیحھ عباس عبدهللا الكرطاني 1984 فلیحھ عباس 3 حنان عبدالجبار احمد 1950 نھایھ كاظم 193055 عبدالجبار احمد عبدهللا 960

1 1956 علیھ خضیر عبدالجبار عبدهللا احمد الجبوري 32789 961

1976 سلیمھ طاھر حسین محمد حمید الخزرجي 1949 خیریة داود اعتماد عبود جواد العبیدي 3 1947 فاطمھ عبید محمد حمید حمد الخزرجي 19987 962

1 1949 صدیقة جعاني محمد نایف كاظم العماري 130307 963

1966 شكریھ حسن ھادیھ عبدالوھاب محمد البیاتي 2 1955 بیده لزام محسن جیاد صحن الكناني 286985 964

1 1954 نفلة حاجم لیلى حسین حمزة حمزة 14767 965

1 1955 زھره عباس عطیھ عبود عبدهللا الجبوري 562668 966

1 1953 نشمیھ عزیز صبیحھ درویش عبود الكعبي 655604 967

1973 عطیة حمود خالد شاكر حامد الخالدي 2 1953 جمیلة ثویني عطیة  حمود وسمي الخالدي 194521 968

1979 لیلى حمزه سھاد عبدالساده مزھر العفاري 1980 لیلى حمزه احمد عبدالساده مزھر العفاري 3 1955 صبریھ جواد لیلى حمزه عطیھ العطیھ 510527 969

1960 جسومھ كاظم حمیده سعد مھدي الموسوي 2 1956 زنوبھ حسین صبیحھ علي محمد جابري 126740 970

1952 سلطانھ یاسین اسماء رشید محمود بغدادي 2 1949 طلیعھ صالح عدنان عطا جمیل علي 331342 971

1964 امنة رضا امال مھدي حسن الموسوي 2 1955 رضیة محمد محمد اسماعیل حسن حریري 676784 972

1 1945 حسنھ محمد عبد رحیم عبدهللا الشمري 44170 973

1954 جاسمیھ عبد عون شعالن علي سلمان الجالبي 2 1953 جمیلھ راضي ملكھ حسین سلمان جالبي 289333 974

1 1953 فخریة حذاف ناظم جبار امانھ الشمري 69298 975

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4778

 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
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1962 زینب عبود سوسن عیسى مظلوم الدلیمي 1943 ذیبھ جاسم زینب عبود رحیم المجمعي 3 1950 قسمھ مھدي عوده كاظم عبود المجمعي 460331 976

1 1949 ھیبت امین ضویھ كامل جودي جودي 499764 977

1 1943 مریم فرج 640012 طیاره عباس حسوني 978

1969 نافعة محمد احمد طارق نجم السامرائي 2 1938 خیریة عبد هللا نافعة محمد حمید النعیمي 110750 979

1945 زھرة جواد فوزیة داود سلمان الشاملي 2 1946 زكیة ابراھیم طارق خلیل احمد الجبوري 517244 980

1 1955 حسن سلطان طالب حسین جابر جبر 634197 981

1959 مكیة كحامي عسلة نعیس عبدهللا البو محمد 2 1949 فاطمة حسن صدام عبدالحسین حسن الفریداوي 204548 982

1 1954 نوریة فلیح مناھل شكر  محمود الكروي 231499 983

1 1941 طرفیھ غزاي مكیھ عبدالعباس فنجان نصرهللا 174149 984

1967 كردیھ الیج كاظمیھ شلتاغ سعید الالمي 2 1953 حریھ سلمان عادل شبیب ھالل االمي 626990 985

1 1955 سكنھ حسن طارق جلوب كاظم العبیدي 590875 986

1965 نبیھھ كاظم سعاد جبار حسین الجبوري 2 1943 امینھ جاسم نبیھھ كاظم فرحان الكرعاوي 272850 987

1950 خاجھ علي خدیجة صالح عبد هللا الجاف 2 1956 عزیزة ناصر عیسى حسین محیمید الخیكاني 615593 988

1955 صبیحھ حمودي میساء  عباس حسون الخفاجي 2 1947 نشمیھ عبد عواد محمد سلمان التمیمي 194204 989

1 1950 فاطمة محمد غازي دعدوش احمد الشمري 354991 990

1957 سنیھ كاظم اعتماد كاظم احمد الیوسف 2 1951 ماجده عبد المجید عماد شھاب احمد الیوسف 297044 991

1 1953 فضیلة عبد عذاب میعاد صادق موسى الخالدي 116829 992

1 1951 شدھة جاسم مھدي ابراھیم عبد التمیمي 200981 993

1 1954 فطیم  عبید علي  عبود احمد المحمدي 102984 994

1971 فائقة جمعة ایمان خاشع عبدالرحمن فتحي 1952 دالل رزیك فوزیھ مجید مالك الكبیسي 3 1968 فائقة جمعة علیاء خاشع عبدالرحمن فتحي 199315 995

1 1942 شكلھ فنجان صكر حرز حافظ عجب 149177 996

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4878

 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
1977 عمشھ حسین ولید یاسین سمسم االوسي 1979 عمشھ حسین خالد یاسین سمسم االوسي 3 1942 نعیمھ عبدهللا عمشھ حسین سلیم الجمیلي 332395 997

1958 خدیجة صالح نضال محمود صالح جمعة 2 1955 سعدیة صالح علي مھدي داود سلمان 417922 998

1 1949 بھیة منجل صحبیة كاظم منصور الخماسي 131960 999

1952 سعدیھ حمید خیریھ عبد حبیب المشھداني 2 1951 صالحھ جمیل علي یاسین عبد المشھداني 335791 1000

1953 رضاتھ نود نعیمھ حافظ صالح فكیكي 2 1960 عیده حافظ طاھر حبیب لطیف بھادل البوعید 253783 1001

1952 كلثوم كمال نرمین  برھان عبد القادر 
النقشبندي

1977 نرمین  برھان 3 سوزان مؤید كاظم ربیع 1946 زھراء جاسم مؤید كاظم جعفر ربیع 280766 1002

1 1948 زینھ علیوي صدیقة كتاب بربوتي االمي 677610 1003

1953 رسائل  مھدي رجاء مھدي لفتة الحسناوي 2 1943 زكیة لفتة موحان حاتم حسن الحسناوي 587064 1004

1 1941 مرھج عقلة علیھ محمد موسى الحمداني 123870 1005

1955 صبریھ علي عالیھ اسماعیل حسین الساعدي 2 1946 طشاره صالح صدام وھیب شبان القطباوي 58781 1006

1980 عنوه عبد عز الدین جاسم خلف العامري 1983 امنھ شبیب سناء عبادي علي االمباري 3 1956 مجیده علي عنوه عبد حسون االمباري 534700 1007

1958 سنیھ رسول لمیعھ سلیمان عثمان زنكنھ 2 1951 جسومة رمضان طالب محمد علي الربیعي 689857 1008

1955 ناھدة حسین جالء عبدالسالم محمد عاني 1960 نظیمھ محمد عبدالناصر عبداللطیف نعمان عاني 3 1954 نظیمة محمد میادة عبداللطیف نعمان عاني 448572 1009

1942 رسمیة عبدالھادي نازك عبداالمیر محمدحسین 
الغبان

1934 زھره داود كاظم جواد شریف البلداوي 3 1950 رسمیة عبدالھادي منى عبداالمیر محمدحسین الغبان 555796 1010

1954 سعدیھ كاظم  ناصر  النصیري مدیحة  شھاب 2 1953 صدام  ناصر  عبد الرضا  الالمي قریبھ صحن 307273 1011

1 1955 زھره عكلھ عاشور فالح منصور الماجدي 413977 1012

1 1955 سكنھ كاظم عباس سعد كاظم صبیحاوي 113260 1013

1980 مائده عبدالكریم علیاء عماد عبدهللا الخاصكي 2 1948 ضویھ موسى عماد عبدهللا حسن الخاصكي 389772 1014

1 1953 عطیھ حردان علیھ یوسف عسل عسل 499864 1015

1975 علیھ بدیوي عامر جلیل صدیان مساري 2 1947 ریمھ ضیف علیھ بدیوي شبیب المساري 77824 1016

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 4978

 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
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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
1954 زھرة سلوم وداد حسین عباس عباس 2 1955 فتحیة عباس علیة حسن علوان قرة غولي 631660 1017

1 1942 خیریھ عبد معصومھ ھادي حسین الخفاجي 286154 1018

1956 صدیقة علي نبراس  جعفر كاظم ثامر 1958 نعیمة علي أنتصار عبدالرزاق أمان محي الدین 3 1951 نعیمة علي علي عبدالراق أمان محي الدین 517267 1019

1954 رداغھ خلف حاتمیھ ھاشم حسین الجابري 2 1947 حسنھ الزم طعمھ حاتم فلحي الجابري 203950 1020

1970 عیده عمران محمد عبدهللا محمد المرسومي 2 1945 كمیلھ منصور عیده عمران دلف المرسومي 24773 1021

1952 سكنھ شاتي فاطمھ معارج علیوي الدلفي 2 1942 زكیھ سلمان عباس جابر علیوي الدلفي 594616 1022

1 1952 فطیم ربیع علي حسین نجم العكیدي 459256 1023

1964 كفایھ عجاج وجدان طاھر صادق سلمان 2 1953 بسعاد صالح عیسى جبار یوسف العاني 213991 1024

1942 فاطمھ حسین غنمھ عبدالرضا جعفر المحمداوي 2 1939 غدره جاسم عباس حسن جعفر المحمداوي 246017 1025

1953 مره مري نعیمة عایز موازي التمیمي 2 1949 حسنة معیوف ناصر  حسین  خلیف التمیمي 626718 1026

1946 بدور كاظم لیلى عبدالرزاق احمد الظاھر 2 1941 فخریة  خمیس منذر عبداالمیر حمزة درویش 18178 1027

1 1955 فخریھ رضا طاھر ھادي درویش الحممجي 614180 1028

1969 رسمیھ حمدان سعاد خلیف حافظ صریفي 2 1956 میاسة زایر عاصي جبر فریح عكیلي 188604 1029

1957 نبیھھ مولود غالیھ قادر صابر ناعورجي 2 1940 نعیمھ محمد طھ حسن احمد البیاتي 213125 1030

1956 صدیقھ حسین ھناء محي علي الجابري 2 1940 معصومھ اسماعیل صدیقھ حسین عبد الربیعي 530629 1031

1 1951 كلثوم سلطان عائدة محسن سلمان الربیعاوي 467206 1032

1 1945 موزر خمیس طھ حسین علوان الجنابي 35163 1033

1 1949 فضیلة محمد علي كاظم ناصر التمیمي 468811 1034

1 1955 جوزه  محمد 89728 ناھي حمد ابراھیم 1035

1 1953 فضیلھ محمود نادیھ محسن موسى المناصیر 391313 1036

1 1952 نعیمھ جاسم نجاة مطرود دوش سلمان 220093 1037

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5078

 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 فاطمة مھدي نادیھ داود سلمان الكشي 596632 1038

1 1950 مكیھ محمد طلبھ خشان جراغ الكناني 260541 1039

1 1942 فاطمھ عباس طیاره احمد علي المالكي 51181 1040

1966 زھرة علي رحیم محمود سلمان محمود 2 1910 فرحھ محسن علیھ خلف عبد حسین 392944 1041

1 1952 كطایھ جبوري سمیھ فاضل قدوري العبیدي 28736 1042

1 1945 زكیھ ونان نجاة علي عبد الرضا المیاحي 692377 1043

1967 فخریة غیدان سحر طاھر حسین البیاتي 2 1947 حكیمة كاظم فخریة غیدان خمیس البیاتي 81629 1044

1939 زھره علي عبدالحسین مسلم حسن الذھبي 2 1945 مرضیھ علي نوریھ ھاشم علي االعرجي 478910 1045

1 1933 بھیھ  دجر عبد الواحد محمد  مسلط محمد مسلط 340735 1046

1 1947 فاطمھ جبر نعیمھ جاسم صبر الساعدي 43686 1047

1 1950 عطیھ رضا 600021 عبداالمیر احمد كسار 1048

1 1956 كمیلة علوان نونییة علي حسین العامري 243331 1049

1973 فاطمھ كریم طھ سامي ھادي ھادي 2 1949 خلفھ مخلف فاطمھ كریم حسین العبیدي 81571 1050

1 1930 زھره حمزه نجیھ جبر جاسم الغنامي 3325 1051

1957 حسنھ دھیم سكنھ عاتي خشین الساعدي 2 1944 لیلوة درجال عبد الزھرة مزعل كاظم الساعدي 588328 1052

1 1953 سمیره محمود نھوض محسن حمود الربیعي 523202 1053

1 1952 زكیھ كاظم نوال ھاشم مجید النجار 195341 1054

1 1953 قندیلھ علي عبد الرضا كاظم اسمیح بني الم 344415 1055

1 1954 سمیعة  صالح غطفان حمید  احمد الھیبي 220834 1056

1 1950 وحیدة داود نوریھ جواد كاظم العزاوي 616369 1057

1949 صبیحھ علي نوریھ خضیر عباس الخزرجي 1955 ھیبھ جمعة 3 عواطف غضبان رؤوف 1944 نبیھھ علي فتحیھ رؤوف ارخیص الربیعي 548969 1058

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5178

 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
1947 جاسمیة جابر عطیة محمد جویعد سراي 1967 عطیة محمد قاسم عبد المحسن جاسم البدیري 3 1941 عیده جویعد عبد المحسن  جاسم محي البدیري 184537 1059

1 1956 سلیمھ عبد علي نضال عباس علي الطائي 15066 1060

1949 مكن صالح فلحھ عبد النبي عبد الكریم العمار 2 1949 وضحھ حسین عبد هللا سلمان عوید العكیلي 105572 1061

1955 نسیمھ حیدر فاطمھ علي شكر المندالوي 2 1947 نسیمھ حیدر غازیھ علي شكر المندالوي 515089 1062

1983 بدریھ عبد الحسن توفیق عبد الحسین زبون الربیعي 2 1941 حریھ سعدون عبد الحسین زبون وادي الربیعي 399059 1063

1 1956 فوزیة عزیز ندى جاسم محمد حاجم 423334 1064

1949 نمره عذران تویھھ شھاب حرامي حرامي 1981 غفلھ فرج عالء عبید ذیاب ذیاب 3 1961 طلبھ سلمان غفلھ فرج طایس الزیدي 549889 1065

1961 سعده محمد ساجده اسعد محمد السوداني 2 1947 بھت حماده عبد الكاظم جبر حسن السوداني 173107 1066

1 1935 زكیة عبد الرسول ھاشم حسین حسن التمیمي 314079 1067

1947 غریبة فندي راجحة طالب داود الفضل 2 1935 اسماء عبد السالم فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي 500295 1068

1956 سنیھ صالح ھیفاء حسین عبود الغریباوي 2 1949 سنیھ صالح نوال حسین عبود الغریباوي 129590 1069

1 1950 زھره عناد 272797 نوشھ حمید صیھود 1070

1970 حمیده ابراھیم مدیحھ احمد رشید المشھداني 2 1952 حمده ابراھیم فاطمھ احمد رشید المشھداني 496279 1071

1957 نجمھ عبدهللا نوال حسین صالح الربیعي 2 1955 عطیھ حسین فاھم جیاد جعیفص حمداني 373485 1072

1 1953 كافي مدب فخریھ نوري ابراھیم  الغریري 483811 1073

1 1952 فھیمھ حسن فاضل كرجي نصیف الدھلكي 119151 1074

1962 زھره عبد علي ندى جبار سمیر بھادلي 2 1942 زومھ نادر عبد الكاظم محمد  حسن البھادلي 632938 1075

1 1954 فضیلة علوان فائزه علوان احمد الدلیمي 247548 1076

1 1956 ملكھ جاسم ھدیھ عبود ھادي مساري 143374 1077

1956 لطیفھ عبد الكریم ھیفاء عبد الرحمن خلف الجمیلي 2 1946 عذبھ عزیز غازي محمد عبود الغریري 60053 1078

1 1954 موحة دشر عباس كاطع بنیان الربیعي 367826 1079
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1964 جدعھ حسن فاطمھ عتاب ھاشم عیسئ 2 1955 نبیھھ دحام عبد العزیز عبید كاظم النداوي 97026 1080

1954 حلیمھ عبدهللا لیلى كاطع رسن الھاشمي 2 1950 جسومھ رسم عباس كرم علي الموزاني 114500 1081

1964 بدریھ علي ملیحھ عبد زید راشد المسعودي 2 1925 تاضي حسون عبد زید راشد علي المسعودي 601409 1082

1953 سفحة خلیل خلفة ناصر بطوش الشجیري 2 1950 نشمیة مضغن فخري بدو بطوش الشجیري 268990 1083

1946 لیلوة مبارك زھرة عبد صبر االسدي 2 1946 مریم خمیط عبد الرضا یوسف صبر االسدي 447916 1084

1952 وفیھ عزت فؤاد رفعت عبد الواحد الشیخلي 1960 مالیھ شعوبي اسراء ضیاء یوسف العبیدي 3 1958 مالیھ شعوبي فائزه ضیاء یوسف العبیدي 246205 1085

1984 انتصار قاسم حسین حسین زیدان كناني 1973 عباسیھ علوان فاطمھ قاسم محمد الجمیلي 3 1941 سلیمھ داود عباسیھ علوان مصطاف الجمالي 365036 1086

1960 كاظمیھ ثویني قسمھ زبون عبید السراي 2 1948 حسنھ عباس عبد عبدالساده عكلھ القریشي 58995 1087

1 1948 فلیحة  ایوب نضال شھید عباس الربیعي 127287 1088

1 1955 زھوري حمید نضال جبوري محمد العكیلي 123871 1089

1961 بھیھ اسماعیل كفاح عكش جاسم البھادلي 2 1952 فھم مطشر عبد داود شاطي البھادلي 660255 1090

1 1945 عنیدة عكال نجیة حسین عیفان الكیتاوي 616288 1091

1953 كریمة طھ محمد حسن حمادي حمادي 2 1950 كریمھ طھ فخریھ حسن حمادي حمادي 645426 1092

1946 بھره ھجیج عدنان مصیخ مرزوك الخالدي 2 1956 بركھ كركز غنیھ علي مصیخ الخالدي 377204 1093

1957 كاظمیھ طاھر سمیره حنش حسون ملطاشي 2 1954 زھره حسوني ھادي عبدالرضا جبر الدبي 56071 1094

1 1952 حنشھ كاظم نجیھ شنشول مولى السماعیلي 147651 1095

1 1945 رتبھ محمد ھادي عبد الحسن حمیدي السھالني 166920 1096

1 1956 صفیة  كنطار ھادي صالح مھدي الجساب 175718 1097

1 1947 تسواھن درفیش غذبھ مرزوك براك معموري 209989 1098

1 1947 عوفھ خلف فخریھ جواد عبد هللا غریري 79780 1099
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1963 فاطمة عبدالحمید سمر عبدالمجید عبدالرحمن 

السامرائي
1965 فاطمة عبدالحمید عامر عبدالمجید عبدالرحمن السامرائي 3 1941 وجیھة محمد فاطمة عبدالحمید عبدالمجید عبدالمجید 648962 1100

1 1952 زھره عبد هللا عبد الرزاق مھدي سلمان الحسان 180123 1101

1955 نزیھة سعید فوزي دھري رشید الفتالوي 2 1960 وفیة حسن نجلة جلیل عباس الجمیلي 527663 1102

1 1944 زكیھ اسماعیل غانم داود سلمان الخطاب 386572 1103

1 1955 حسنة راضي فاضل عباس علوان القره غولي 381881 1104

1 1946 ھدیھ دعدوش فاطم جاسم محمد الدلفي 268191 1105

1949 خیریھ ھادي سمیره عباس ھدب ھدب 2 1947 ضویھ ھادي نجم عبد الزھره جواد السعدي 153124 1106

1 1955 قبیلھ مھدي ھدى طھ احمد العزاوي 463111 1107

1957 بتولة شاكر ھدى خالد احمد الزبیدي 2 1947 ھدیة نصیف فایق خلف محمد الشمري 248955 1108

1939 حواطة رسن جمیلة عباس عبد هللا االنصاري 2 1963 جمیلة عباس نداء جاسم محمد الخفاجي 524496 1109

1955 شطبھ علي نجیحھ مدلول صاحب صاحب 1977 نجیحھ مدلول وسام عبد الكریم عبد االمیر التمیمي 3 1947 زكیھ مصطفى عبد الكریم عبد االمیر حسین التمیمي 461211 1110

1 1939 صینیھ موكر عبد داود عبید الساعدي 90217 1111

1961 حیاة حسون سلوى فارس فتنان الجنابي 2 1955 صبریھ سلیمان نجیھ ثامر سعدون النصر هللا 167076 1112

1979 غنیھ علي ماجد محمود مصطاف مصطاف 2 1952 حسنیھ عواد غنیھ علي لباج لباج 464005 1113

1958 صبیحھ محمد ساھره عباس سالم الخزرجي 2 1953 كاظمیھ خلیل ھاشم قاسم حسن العمیدي 549056 1114

1974 دوشة صویح مریم عبدالرضا جابر الغزاوي 2 1930 عاجلة ناصر عبدالرضا جابر جالي الغزاوي 512377 1115

1 1938 عائشة علي فیض هللا محمد علي محمد محمد 141976 1116

1959 نعیمة  جاسم مھا ابراھیم حسن الحمیري 2 1950 كنوة جاسم ولید عبد االمیر جاسم العزاوي 526437 1117

1954 مرواري احمد فھیمھ كریم داود فیلي 2 1952 نوریھ بناق عبدالحسن علي شیخھ فیلي 154301 1118

1 1945 حكیمھ بنیان عزیزه مزعل غضبان البنیھ 667494 1119
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1961 رافدة كاظم نھلة جاسم محمد الغریري 2 1947 فطومة عبود یونس محمد سلمان الغریري 9249 1120

1 1952 ربح عناد فھیمھ مزھر سعود السعدون 157964 1121

1 1953 زكیھ فرج فوزیھ عبدالغني سعود الكبیسي 427230 1122

1 1949 زنوبھ ضمید فوزي عباس راضي الصبیحاوي 665988 1123

1965 فطومة حسن زینب محمد علیوي علیوي 2 1952 صفیة احمد قاسم اسماعیل ابراھیم ابراھیم 511129 1124

1 1952 امینة نجم عزیز كریم شاكر الخزرجي 340941 1125

1 1937 وضحھ محمد فوزیھ مد هللا محمد الراوي 669486 1126

1 1948 حسنھ رسن فوزیھ حسین جاسم الزركاني 656231 1127

1 1948 زكیھ عباس فضیلھ مرھون یوسف الكروي 365857 1128

1 1945 مكیھ غریب عذبھ حنظل حسن الدلفي 331434 1129

1 1942 بندرة جاسم وبریة ثابت فرج البھادلي 229257 1130

1940 فاطمة حسین عبد الحسین علي حسین النجفي 2 1948 خیریھ حسین وجیھھ علي رضا دادبخش 358579 1131

1 1952 تاضي خلباص 4435 علوان جري جباره العطواني 1132

1945 2  عسلھ  الزم  بنیان  الفرطوسي شنینھ  عیسى 1941 36229 عذاب  یحیى  اكبر   السراجي خاجیھ  حسن 1133

1 1952 سعیده علي خان عبید یوسف یاسین الراشدي 350201 1134

1956 كوھر اسماعیل فوزیة عبد الحسن یوسف البدراوي 2 1953 ھدیة محمد عبدالمھدي داخل رضا انصاري 172696 1135

1956 محنایھ شرھان نجیھ عبد هللا سبھان عبودي 2 1949 ھاشمیھ محمد عقیل عبد عون وادي العبودي 333153 1136

1957 فاطمھ حسین سلمى عباس علي الشماع 2 1953 فوزیھ عبدهللا ولید طھ علي علي 693699 1137

1 1952 حوري  حراد عبدهللا  كاظم عبود 64566 1138

1959 فطومة ثویني ابتسام حمود جثیر غریباوي 1955 زھیة جابر مریة طربوش رھیف المیاحي 3 1954 زنوبة طاھر عدنان كاظم عباس العكبي 643146 1139

1962 عزیزه محسن 2 زھره خلف ثجیل  الفاضلي 1943 فطیمھ  خضیر عطیھ ثجیل كاطع الفاضلي 277513 1140
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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
1953 زھره كاطع وداد محمد علي السراي 2 1953 حسنھ خدام عبدهللا فرج ثجیل السعیدي 219055 1141

1955 رباب فتحي ھمسھ حسین علي الزبیدي 2 1950 رشیده رعد فوزي حمودي احمد محالوي 659752 1142

1967 فوزیة كاظم فیصل عمران غربال العبیدي 2 1946 بحریة محمد فوزیة كاظم حمودي الخزعلي 185290 1143

1 1949 وفیھ محمود عبدالوھاب طاھر محمود البدري 204424 1144

1 1954 حمده مھدي قتیبھ جمیل عالوي عالوي 495701 1145

1953 فیضھ عبد فاضل   جار هللا غضیب 
الجدادي

1961 نشمیھ حمود كافي مطر عواد الشمري 3 1932 ترویحھ لھمود فیضة عبد مخلف العزاوي 295315 1146

1 1939 سكنھ صرع عبدالجبار عبدهللا حسین المحمداوي 33330 1147

1982 قسمھ سلمان كریم خضیر شرھان الخلیفاوي 2 1949 واحده صاحي قسمھ سلمان مرعي السراي 136090 1148

1 1944 زھره حسن فرحھ محمود جاسم العزاوي 380288 1149

1957 ھدیھ عیدان صبحھ عبدالرضا شیاع اصداعي 2 1955 عجیبھ كاظم 16152 عبدالكاظم عبدالعباس شیاع 1150

1 1954 ھدیة عبدالحسین عبدهللا ھزاع علي الشافعي 607398 1151

1 1952 زھره حافظ عزیزه حسن غضب ساعدي 219320 1152

1965 دلھ مران ماجده كاظم علك عطواني 2 1932 بوشھ راضي عبدهللا حمزه دمن البدركي 427244 1153

1954 لطیفھ جبر ماجده جاسب حسین الساعدي 2 1942 رضیھ جوده عبدالنبي واجد سیف الساعدي 411592 1154

1 1955 فضیلة ھادي عالھن یوسف محمود الكریعي 468051 1155

1938 زكیھ صالح عبد الطیف عبد الحمید نایف العاني 2 1944 مریم عران فوزیھ حتروش وادي كریم 644163 1156

1974 حده نعمھ غزوان علي جاسم غریري 1952 نوفھ حرج حده نعمھ حواس غریري 3 1945 نوفھ حرج فضیلھ نعمھ حواس حواس 128752 1157

1956 نعناعھ حسن حلیمھ عبدهللا حسن جنانھ 2 1951 حره علي عبدالزھره كاطع ضمد الالمي 383632 1158

1968 صبیحھ علوان نھوده حمید حسن الدلیمي 2 1945 غنیھ حمدي عزیز حاضر عزیز التمیمي 383064 1159

1982 فوزیھ كریم علي نبیھ جعفر العوادي 2 1956 خاور اسد هللا فوزیھ كریم محمد البیاتي 50190 1160
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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
1972 فضیلھ عبد الحمید خالد ولید ھادي ھادي 1967 فضیلھ عبد الحمید نھلھ ولید ھادي ھادي 3 1950 خانم  علي فضیلھ عبدالحمید عبد هللا افغاني 255266 1161

1961 رسمیھ جبار احالم رمل خویلد الكناني 2 1948 حكم غویلي عجیل عزیز عریان العكیلي 238563 1162

1958 بركات مھدي خیریة جواد طالب الكروي 1953 بركات مھدي نادرة جواد طالب الكروي 3 1955 نزیھة مھدي ھشام حسون عباس العزاوي 560531 1163

1 1953 جھادیھ حسین فطومھ جاسم محمد الحشماوي 246823 1164

1956 فضیلھ جاسم میسون مجید اسماعیل حجازي 1983 میسون مجید ابراھیم قاسم امین امین 3 1952 سلیمھ قدوري قاسم امین احمد احمد 674906 1165

1 1954 ھیلھ خلف یاسین عاجل خلیل خلیل 654404 1166

1953 طاھرة جوده نزیلھ عوید جبح الجوارین 2 1949 ام شعاع جراب عزیز بطي سدخان الزیدي 74187 1167

1 1956 مكیھ ذوب عبدالواحد مطر فنطل الردیني 537905 1168

1972 فضیلة منصور جبار رشید حسن الخلیلي 2 1942 فرحة حداد فضیلة منصور كاظم الخلیلي 61722 1169

1945 فطومھ حمود جاسم حسین نجم العیثاوي 2 1942 حمده نجم فطیم حسن حمود العیثاوي 451308 1170

1 1953 شھد حسین 213917 ھناء خماس راضي 1171

1 1947 كاظمیة احمد فضیلھ یونس حاتم حاتم 669168 1172

1 1954 حكمھ كاظم قسمھ كاظم حسون الزیدیھ 431203 1173

1 1949 كمیلھ عباس فریال علي صایل المشاھدي 572934 1174

1961 فوزیھ حسن نسرین حسن امین الحیدري 2 1950 جمیلھ حمودي قیس عبدهللا صالح الجبوري 265094 1175

1 1953 حسنھ جاسم فرحھ زغیر عرسان العلي 311850 1176

1 1956 عطیة مھدي فریال ناجي عزیز العبیدي 672689 1177

1956 جلیلة صالح وصال علوان حسین العاني 2 1955 ساجدة دحام قصي خلیل ابراھیم العاني 502302 1178

1969 سعدیھ حسن احالم اموري غریب وزني 2 1949 فوزیھ فتاح عالء جبار شاكر الغبان 314728 1179

1 1953 طرفیھ جناح عزیزه عبادي عبدالرضا الحریشاوي 296370 1180

1967 زكیھ رضا 2 شذى عبد هللا محمد حسین 1940 ترفھ خلف 606218 فوزیھ مھدي شبیب 1181

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 5778

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة
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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

2017 - %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 علوان ورده فلح سلمان سلمان 342650 1182

1 1951 منتوبة فھد وفیة كاظم محمد محمد 659544 1183

1 1951 ھاشمیة  راضي قادریة حسین علي الدلیمي 280729 1184

1 1943 غریبھ علي فطیمھ صبحي اجنیح المي 360417 1185

1954 حمده موسى منال عبدالرحیم اشعیب العساف 2 1949 صبیحھ علي فوزي عبدالرزاق اشعیب العساف 272277 1186

1 1939 فاطمھ خالوي وجیھھ عبد الرضا محسن التمیمي 423720 1187

1963 مدیحة حمود سعاد حمید رشید الواني 2 1955 خدیجھ علوان عواد حسین محمد علي العمیدي 593627 1188

1960 خمیسھ ماھود نجیھ مغتاض حسن ال غره 2 1956 فوكھن لفتھ عیدي زامل حمیدي ال غره 537765 1189

1978 لطیفة جاسم جمعة حمد حسین الھیازعي 2 1941 فضیلة جاسم لطیفة جاسم مخلف الدلیمي 469821 1190

1967 وطفة عبد مدیحة خلف حسین حسین 2 1949 علیة حسین كردي خلف صالح الفھداوي 649686 1191

1962 سعدیة سلمان دنیا عبد العزیز خلیل الراوي 2 1955 شكریة سلمان لیث مھدي صالح السعید 152338 1192

1 1954 ماھیھ شھاب مائده احمد صالح العزاوي 594431 1193

1952 حنشھ رسن بدریھ فلیح موینع العقابي 2 1950 وطفھ رشید علیھ شالكھ زویر العقابي 534410 1194

1 1949 زكیھ كریم ماجده خلیل داود العجیلي 163946 1195

1961 جمالھ رغیف وزه محمود مرعید الدلف 2 1942 زھلولھ نذیر عنیھ كاظم كونھ كونھ 61007 1196

1 1951 سعدیة خلیل لیلى محمد حسین ابو قالم 41178 1197

1 1955 فاطمة خلف كاظم كریدي عاصي الكعبي 159438 1198

1 1950 معصومة  اسد هللا كاظم مھدي محمد الرستم 225203 1199

1959 ھدیھ بنیان كریمھ حمد علي علي 2 1955 جباریھ كریم علي ھادي بنیان بنیان 127170 1200

1 1954 مكیھ حسن علي قاسم صالح الدراجي 484159 1201

1953 حمیدة العلي خلیلھ ابراھیم احمد احمد 1950 تفاحة صالح احمد حسن احمد احمد 3 1951 تفاحة صالح لطیفھ حسن احمد المشھداني 186726 1202

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة
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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

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1942 نعیمھ جمعھ ماجده حسن سبتي سبتي 305156 1203

1964 حسن شنان كلثوم انعیمھ عوید التمیمي 2 1953 بدریھ ضمد غامل عباس محسن عجرش 153635 1204

1965 كظیمھ مطر طارق حسن حمید العزي 1965 فضیلھ علي انعام عبد الكریم سرحان الجنابي 3 1940 سرحھ زغیر كظیمھ مطر عباس العزي 437759 1205

1962 ملكیھ حسین 2 سلیمھ منشد عجالن ال یوجد 1953 علي مزبان حافظ آل ازیرج حسونھ  علي 579353 1206

1 1943 طلیعھ جبیر كمیلھ مشوح باص الزیدي 612792 1207

1 1953 فھیمھ خاجي علي عبطان عوید الشمري 343361 1208

1 1950 صالحة كاطع غنیة حسین محمد محمد 602223 1209

1 1955 بدو جبر عواطف شبل جبر الموسوي 553728 1210

1957 زھرة فرحان 1978 تركیة كنبر شغیت تركیة كنبر 3 نیسان علي عباس 1952 زھرة عبود 92954 علي عباس علیوي 1211

1 1952 خیریھ حمدي كریمھ سلطان مجذاب البناء 60575 1212

1 1943 غنیھ علي ماجده خضیر عباس العامري 284461 1213

1971 غنیھ عبداالمیر طالب محمدطھ داود داود 2 1937 بدریھ جواد غنیھ عبداالمیر علي علي 228238 1214

1 1951 طلیعھ حمد عنید خلف ھاشم الزیداوي 520791 1215

1962 كریمھ جاسم علي احمد محمود محمود 2 1922 ردسھ احمد كریمھ جاسم محمد محمد 266740 1216

1960 نغماشة شبیب زھره عبد سلمان مقاصیص 2 1947 كبشھ شلش عوده حطیحط علوان الكعبي 621874 1217

1 1943 حمده حسن كافیھ مھدي عبید الحدیثي 394127 1218

1 1944 جاسمیة حمادي مثنى خلیل ابراھیم العایش 67577 1219

1962 زنوبھ محمد 2 امل عبد الحسین علي 1946 زنوبھ محمد 60583 علي عبد الحسین علي 1220

1955 فیضة حسن كرجیة رشید سعید السعدي 2 1953 ھظیمھ حسن كریم عواد سعید سعید 137092 1221

1950 قنده موسى كمشھ راھي علیخ العتابي 2 1945 نھد مطلك علي حسین سلطان العتابي 65030 1222

1 1947 صدیقة زیدان لیلى فاضل عبد العبیدي 361471 1223

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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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
1963 غازیة عباس ماجد ابراھیم حسین الكناري 1968 شفیقة خزعل نداء علي حسین الكناري 3 1940 فضیلة حسن غازیة عباس علوان علوان 468664 1224

1947 حسنھ عباس خضیر حمدان كاظم الجبوري 2 1963 قنده عبدالعزیز كریمھ احمد علي المشھداني 600284 1225

1959 عذیھ جدعان كریمھ خضیر نومان العلواني 2 1954 علیھ نومان لطیف ابراھیم عباس العكاشي 584373 1226

1940 حبیبة  ابراھیم قادریة  حبیب احمد النداوي 1979 قادریة حبیب قحطان لفتھ  سلیمان الجبوري 3 1939 حمیدة حسین لفتھ سلیمان صالح الجبوري 345223 1227

1943 نجیة شالل غنیة خمیس صالح الدلیمي 1967 غنیة خمیس مھند لطیف عبدهللا الدلیمي 3 1941 نشمیة ذیاب لطیف عبدهللا صالح الدلیمي 361383 1228

1963 كملیھ علي ھناء خلیل ابراھیم العطار 2 1943 بدریھ صالح كملیھ علي سلمان الھاشمي 678170 1229

1 1953 زھرة دراج علي وادي كماش المشتتاوي 20808 1230

1970 فوزیة جبر عباس علي محمد حمیداوي 1977 رجاء عمر نغم رعد نصیف غرب 3 1927 حسنة عبود علي محمد مشكور حمیداوي 295422 1231

1960 خالدیھ عبد حمدیھ كاظم حمید الدبیسي 2 1953 موھھ وجر علي حمود جري الدراجي 636946 1232

1967 غزه حسین ندى محسن حمود الباوي 1968 زوینھ حمد نھاد عزیز حمود الباویھ 3 1940 حكیمھ كاظم غزه حسین حسون الباوي 685354 1233

1 1949 بدریھ عبد الحسین لقاء حسین خلف المیاح 570501 1234

1 1943 حسینھ محمود لطفیھ محمد رشید المال حویش 643912 1235

1954 مطره شتر = محمد حمد صالح 2 1959 حسنة بخیت كریمھ جواد كاظم الجنابي 115953 1236

1 1922 غبیشھ كریدي علیھ كاظم شندول ابو بدر 299506 1237

1 1950 سكنھ غافل لعیبي عبد الحسین قحط الكعبي 578616 1238

1962 فاطمة جعفر ھناء فیصل عباس الحسني 2 1954 بتول جعفر عماد سعید مجید عبطان 125090 1239

1958 كتبة عودة صالحة محمد شبیب العبیدي 1988 صالحة محمد محمد حسین محمد العبیدي 3 1927 حسن عامر كتبة عودة حمود الفداغي 235893 1240

1957 كرجیھ محمد رسمیھ علي خلف النعیمي 2 1952 حمیده جاسم كریم محمد حسن مشھداني 96439 1241

1 1949 نجدیھ صافي 170723 غنیھ حبیب  صخیل العكیلي 1242

1 1952 شكریة تویھ لیلى خضیر عزیز العزاوي 512307 1243

1952 مطرة نایف علوان حسن ھیبھ علوان حسن الجنابي 2 1949 ركیھ خضر عبید سلطان علي عبید سلطان الركابي 597056 1244

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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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 1945 مثلھ خلیف 594590 غالم خلف راشد 1245

1 1950 حدیده مجید ماجده رشید خمیس العمبري 634925 1246

1 1944 خدیجھ ابراھیم غریبة عودة بدر العكیلي 192149 1247

1 1946 عثمھ حسن مائده  جاسم محمد الدلیمي 359 1248

1 1951 فطیمھ عبید عمار عاجل سلمان الجنابي 505941 1249

1 1944 زھره عاصي غنیة فھیم طعیس الشمري 673012 1250

1 1950 سعدیة سبع لیلى جاسم محمد محمد 362010 1251

1 1950 حمدیھ جاسم علي حسین معیدي الجبوري 474740 1252

1967 زھره صبري رجاء ھاشم محمد ال جندیل 2 1956 ركن ھور غالب جاسم محمد االمي 622400 1253

1971 دنیا دحام قاسم  حمادي خلف البعالوي 2 1939 بھیة سعود كرجیة خلف حمادي البعالوي 60555 1254

1 1955 زھره روضان علي شندي ثجیل السراي 549809 1255

1 1943 ضیة صادق غازي عوده دخیل دخیل 18276 1256

1956 نوریھ عبد القادر امل عبدهللا شریف السورجي 2 1951 حیاة غانم كاظم حسن ولي االشرفي 282706 1257

1 1951 ولدان خلیل ھیفاء عبد الملك عبد الرزاق الفضلي 671480 1258

1954 عیده ابراھیم عیسى صالح حسن النعیمي 1964 سكنھ داود شكریة محمود عیسى عیسى 3 1936 حسنھ حسین محمود عیسى مطلك الجواري 21787 1259

1962 فخریھ شھاب یسرى ابراھیم جاسم الغنطوسي 2 1955 خمیسھ احمد محمد عبود جاسم الغنطوسي 225456 1260

1968 زغیره شطیب رجاء كاظم شالكھ البھادلي 1969 زغیره شطیب ھناء كاظم شالكھ البھادلي 3 1952 سكینھ حسین فاضل حسین لفتھ العتابي 560056 1261

1953 فھیمھ محمود معیوفھ عبد علي العنكبي 2 1954 زنوبھ حسن فاظل عباس علي العنكبي 159852 1262

1957 نسیمة محمد فضیلة علي حسین الحمداني 2 1946 لطیفة ابراھیم محمد عبود جواد الزبیدي 436020 1263

1963 عمشھ حسین ساھره خلف سعود الركیباوي 2 1954 خلفھ خلیفھ محمود عجاج محمود فراجي 171885 1264

1960 خالدة عبد سلمان ایمان احمد نجم الدین الواعظ 1994 ایمان احمد عبد الرحمن محمد فاضل النعیمي 3 1952 مدیحة شاكر محمد فاضل شاكر النعیمي 168601 1265

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 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

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1944 خیریھ علي فریدة  سلمان حسین الشطاوي 445469 1266

1961 سلیمھ شاكر فتحیھ یوسف ابراھیم المشھداني 2 1948 صفیھ اسماعیل فاضل كاظم نعمھ البصري 110367 1267

1 1952 جاسمیھ خفي فخریھ حسین محمد البنداوي 552674 1268

1994 قریش متعب محمد مشرف عبدالحمید عبدالحمید 2 1942 جوزه ابراھیم مشرف عبدالحمید جاسم جاسم 536580 1269

1 1945 نفوذ حمادي محسن داود حمد حمد 517183 1270

1958 فاطمھ جاسم حسن علیوي لفتھ الكناني 1976 فاطمھ جاسم ھادي علیوي لفتھ الكناني 3 1936 مكیھ عطیھ فاطمھ جاسم طویرش الكناني 51835 1271

1 1955 فاطمة عباس فائزة ناجي عبد هللا عبد هللا 231185 1272

1 1949 زغیره سدخان فرج بدر حافظ حافظ 357603 1273

1 1946 فرحھ جزاع محمود عبدهللا محمد الزوبعي 297971 1274

1955 كافیة علي سكینة عبدهللا صفر زنكنھ 2 1940 خاور علي محمد فرج شمھ زنكنھ 179070 1275

1 1947 ترفھ بارود مدیحھ حمید عباس الجبوري 224031 1276

1971 لطیفة ردیف ھدى محمدعلي توفیق توفیق 1966 ربیعة عبدهللا نھلة مالك عبدالجبار الدلیمي 3 1930 بھیة سلمان مدیحة عبدالجبار نایف الدلیمي 415265 1277

1965 فخریھ كاطع سلوى جابر عبدهللا العوادي 2 1922 قند حسن فخریھ كاطع موسى العوادي 290372 1278

1977 فضیلة حمدهللا زینة نوري صادق الشدیدي 2 1951 یاسة جعفر فضیلة حمد هللا علي الشدیدي 297749 1279

1964 لطیفھ رشید االء عبد الكریم عبدهللا التكریتي 2 1950 فضیلھ عباس فائزة رشید سلمان العبیدي 526622 1280

1 1947 كارھن غالم فرحھ علي كطوف العبودي 420403 1281

1953 صبریھ علوان طلبھ ناصر حسین العامري 2 1951 حنیھ كاظم غنیھ مھدي عباس النداوي 125870 1282

1 1955 عنیده حمد محمد جاسم محمد العزاوي 103559 1283

1 1954 فرجھ جاسم فاطمھ یاسین سلمان الموسوي 351277 1284

1 1951 خدیجھ مجید 93273 محمد عبد الوھاب احمد 1285

1 1956 نوریة ھادي فتحیة صادق صبري المرایاتي 541107 1286
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1 1955 ملكھ حسین محمود خضیر جاسم الطائي 98109 1287

1 1953 سكینھ یوسف فطومھ قاسم محمد وحیالتي 170943 1288

1957 نصرت عزیم زاھره محمدعلي  اسد اسد 2 1949 دولت اسد مراد حیدر مراد مراد 342803 1289

1952 بھره اشطیب عداي سلمان محمد القریشي 2 1950 زھره مطرود فاطمھ علي ناصر العطوان 70792 1290

1954 سعدیھ سلوم صفیھ علي جاسم السعدي 2 1945 كنوه حمودي محمد علي حریمش البومحي 480540 1291

1 1953 كفایھ مجبل 498445 محمد احمد زوید العیساوي 1292

1962 ملكیھ مھدي عفراء احمد جاسم الربیعي 2 1954 حلیمھ جواد فاضل عباس حسین شطاوي 158709 1293

1950 خمیسھ صالح عانھ ابراھیم خمیس المشھداني 2 1944 مھدیھ سلمان مطر عبد خمیس المشھداني 112303 1294

1 1951 حوریھ كاظم فاطمة صكبان علي الفیاض 440402 1295

1958 مجیده احمد فضیلھ علوان نفل نفل 1960 نوفھ رعد نوره مجید رعد رعد 3 1952 مجیده احمد محمود علون نفل نفل 351849 1296

1971 فخریة صلف 1973 عدنان شكري محمود عمشة حسین 3 عروبة نوري محمود 1947 شلتاغة دباش 117151 فخریة صلف خلف 1297

1 1950 كاظمیھ رشده فاطمھ محمد شاطي النصیري 602278 1298

1972 نوریة علوان سناء عطا ابراھیم العزاوي 1948 ھدیة عباس نوریة علوان كاظم الشیباني 3 1972 غنیة ابراھیم مصطفى كاظم عبد علي العوسج 211388 1299

1 1953 عمشة سرحان مطلك لطیف حسن حسن 78925 1300

1975 اشواق سالم اسماء تركي ناصر ناصر 2 1952 كمیلھ سلطان محمد جلوب قدوري قدوري 544465 1301

1950 وفیھ محمد حسن صافي علوان ال سعید 2 1965 تمامھ حسن فاطمھ موسى علوان ال سعبر 436657 1302

1 1923 حلوه احمد مطر فیاض عكلھ الحمداني 459600 1303

1957 2 ملكیھ  موزان  محمد  الساعدي ربیھ  زویر 1954 فطیم  موزان  محمد  الساعدي ربیھ  زویر 339019 1304

1 1949 ھدھوده حرفوش مسیرة محسن علي العیساوي 425280 1305

1972 فاطمة باقر امنة كاظم جلیل الزبیدي 2 1939 تقیة ھادي فاطمة باقر مھدي مال هللا 635832 1306

1 1952 رحمھ ھلیل فتحیة حسین حمودي الشالھي 515663 1307
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1948 عنیدة  جافل زھرة شلش عبد الواحد الكناني 2 1975 زھرة شلش محمد عبدالجبار موسى ال منصور 690541 1308

1 1948 فتحیة علي محمد شریف عباس العزاوي 529698 1309

1957 سعاد محسن رجاء عبد االمیر مھدي الشرقي 2 1952 جوریھ یاسین محمد غني حسون العبیدي 339450 1310

1974 ھیلھ زاجي حیدر فاضل علیوي علیوي 2 1947 ارضیھ اعوید فاضل علیوي اعبید اعبید 71370 1311

1954 بنیة محمد حیاة حمور حسین الدراجي 2 1978 حیاة حمود فاضل محمد شنین الدراجي 10694 1312

1 1947 غریبھ سلمان فخریھ كعید جاسم ظاھر 519436 1313

1 1945 حسنھ فرحان محمد اسماعیل علي الخزرجي 184810 1314

1 1947 ھظیمة أحمد محمد عبدهللا سلمان المشھداني 27795 1315

1 1941 حدیھ عبد هللا مكیھ حمیدي احمد العزاوي 619972 1316

1 1949 سكنھ عبود فاطمھ شامخ سنید الساعدي 208587 1317

1950 غریبھ محسن حسین راضي خلیف الصریفي 2 1956 بشكار علي فضیلھ عبد حسین المیاحي 492270 1318

1960 فخریھ الجبارعبد بشرى طھ علي الطائي 2 1956 بدریھ عبدالجبار محمد عبدالرحمن صالح برزنجي 291019 1319

1 1954 وصف كاطع فاطمة نعمھ علي  ابو رغیف 589123 1320

1957 نجیھ ھاشم وفاء عبداللطیف علي شیبون 2 1955 بسیھ احمد معد  فاضل عباس الجبوري 234189 1321

1 1936 رحمة كریم محمود احمد جمیل جمیل 473848 1322

1954 فطومھ صالح سمیره نجم ھالل الدلیمي 2 1979 سمیره نجم مروان محسن علي الدلیمي 256607 1323

1 1951 حسنھ  عبد الحسن فاطمة شراد محیل العكیلي 70022 1324

1 1947 فتنة حسین 515911 فاطمھ كناوي جاسم 1325

1943 صبیحھ حسین سھیلھ یوسف عبود الفالحي 2 1942 سلیمھ وھیب مضر عبدالودود جاسم الشیخلي 664450 1326

1 1944 زھره محسن فاطمھ مطر غریبج انكلیزي 284155 1327

1976 نعیمة ھادي محمد جاسم محسن الربیعي 2 1942 نشمیھ راشد جاسم محسن بندر الربیعي 172000 1328
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1953 علیھ محمود محمد قاسم حسین الجبوري 2 1952 فرجة محمود فوزیھ ھادي حسن العبیدي 209189 1329

1 1954 حصیلھ واحد فھد حسین كردي البیاتي 99497 1330

1 1950 زنوبھ فلیح كاظمیھ حرین محیسن القیسي 678067 1331

1 1946 شكره محیمید نایف محمد حبیب الخزرجي 177292 1332

1970 حسنھ عبدهللا 1977 سعاد خالد محمد منیفھ محمد 3 حیدر نجم عبدهللا 1945 مسیره عباس 171938 نایفھ محمد سعید 1333

1958 بسنھ محمد حریھ عبدعلي جعفر الدھوي 2 1954 مكیھ سلمان كاطع امشتت اكریم الساعدي 571730 1334

1 1955 محروسة داود مھند عبدالرحمن محمد الھاشمي 613031 1335

1953 ھاشمیھ جرو مایھن كاظم فنجان الفریجي 2 1975 مایھن كاظم قاسم عبدهللا كریم الفریجي 215722 1336

1951 نونھ  محیل كلثوم محمد راضي العوادي 1978 كلثوم محمد ضیاء ناصر حسین الغرابي 3 1953 ھیلھ   حمزه    ناصر حسین بوھان الغرابي 159543 1337

1960 ھیلھ حسین فوزیھ محمد زبون الالمي 2 1956 حجیة جابر فیصل حسین حمادي البحراني 445447 1338

1946 صلبھ خلف طھ محمد حسن حسن 2 1951 حمده ربیع مناھل فدعوس سلمان سلمان 638189 1339

1954 شكریة محمود صدوف حقي ابراھیم النقشبندي 2 1954 نجیة عبد المجید قیس محمد صالح الدغمان 388543 1340

1946 مایھن خلف خدیجھ حمید زغیر السراي 1964 عسلھ عبدال فلیحھ خلیفھ سعد السراي 3 1966 خدیجھ حمید قاسم مخیلف سعد السراي 56067 1341

1947 زكیھ جبر موفق كاظم جدوع عكلھ 2 1950 فخریة كاظم منى عبد الجلیل عبد الحسین زنكي 311821 1342

1971 طرفیھ شواي مؤید عبد الحسین عباس 
العزاوي

1977 كاظمیة مغتاض بتول فالح مجید العزاوي 3 1955 ثالثھ  مطشر كاظمیة مغتاض عباس العزاوي 589993 1343

1 1947 غنیھ حسن نزار عبداالمیر محمد الخفاجي 460851 1344

1 1953 خیریھ حسین نزھت عبود فرج الحدیدي 109603 1345

1953 جیتایھ رضیو محسن محمد ایدام اوحیلي 2 1947 صایھ رضیو فوزیھ شرقي احمد احیلي 20005 1346

1 1952 ھاشمیة طاھر فوزي منشد راھي الساعدي 73478 1347

1 1942 نعیمھ الزم فوزیھ محمد عبد الرضا السعدي 585611 1348
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1 1935 سكنھ زغیر قسمھ لفتھ خلف البو علي 666985 1349

1 1947 حسنھ ردام فھیمھ املیبس ناھي الشمري 95996 1350

1 1956 حمده محمود نجاة نوار صالح محمد 591487 1351

1972 قبیلة كاظم ریاض نوري ظاھر الكناني 2 1948 نجمة عبود قبیلة كاظم زلفة الشبلي 313518 1352

1939 خدیجھ یحیى نجدت بھجت سلمان العبیدي 1949 خدیجھ یحیى ھناء بھجت سلمان العبیدي 3 1950 عفیفة  یحیى نبراس محمود حسن ملوكي 305832 1353

1 1955 صبریھ رشید فوزیھ عبد الكریم حسین حسین 604503 1354

1968 شكریھ طالب خولھ محسن ابوكیف الزركاني 2 1953 سعیده حسین كاظم مطشر حافظ الزركاني 151975 1355

1 1948 390882 فوزیة  صالح  براھیم  البطاط ھیلة  معلة 1356

1 1955 فضیلھ حسن نجلھ علي كاظم العباسي 337763 1357

1 1950 معصومة ابراھیم ناجحة تقي عبد الحسین الكعبي 40658 1358

1958 بلورة حسین نداء عبدالحسن عنك الجمیلي 2 1949 نسیمھ مھدي مؤید حمید صالح الجمیلي 562292 1359

1 1954 لیلى زغیر منى عبدالحسین مطر العیساوي 222438 1360

1953 غزالة فدعم أحالم حسین سعید السعید 2 1948 رازقیة محمد قاسم محمد  حسن الخزرجي 527683 1361

1972 مریم جمعھ احمد منصور محمد العاني 1984 فاطمھ یحیى ایمان حسن عبدالحمید الراوي 3 1936 فطومة علي منصور محمد عباس العاني 407713 1362

1967 ھاشمیھ جبر ماجده عبد الحسن غاوي الكناني 2 1951 نبات دلي كاظم میذاب كرم كرم 225035 1363

1 1945 نعیمھ مھدي فوزیھ ھادي احمد ربیعھ 487947 1364

1 1948 نبیھھ احمد منى عبد الكریم عبد الرحمن الحجازي 14564 1365

1 1948 ترفة علي ناھدة عبد الجبار محمد غریري 560808 1366

1944 فطیم صالح قاسم عبدالكریم حمد المشھداني 1975 نزیھھ عبدهللا خضیر قاسم عبدالكریم المشھداني 3 1947 زھره عبدو نزیھھ عبدهللا حمد المشھداني 352773 1367

1953 فوزیة مجید ایاد محمد حسین جعفر الزبیدي 1956 ادیبة محمود عماد عبداللة ناصر الزیدي 3 1954 ادیبة محمود میسون عبد اللة ناصر الزیدي 212487 1368

1957 زھره رھیف فوزیھ حسن سلمان العكیلي 2 1948 علیھ خلیف قاسم محمد حسن العكیلي 44396 1369
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1 1952 ریبھ رزوقي كاظم رحیمھ عكاب  عكیل 60076 1370

1985 فوزیھ كریم حسن یوسف قاسم السوره میري 2 1955 عطیھ توفیق فوزیھ كریم محمد السوره میري 35028 1371

1 1947 نبیھھ عمران ناھده مصطفى نجم الدوري 583928 1372

1 1955 نوزت نجیب مي صدیق طھ الصباغ 440104 1373

1962 فضیلھ جاسم كریمة حاتم علوان الجبوري 2 1956 علیھ جاسم مولود سلمان حمد الجبوري 133965 1374

1949 ھویھ جاسم عبد المھدي حماد شیبان الجنابي 1951 وضحھ عباس فریال عبد الرزاق طعمھ الجبوري 3 1954 وضحھ عباس نجلة عبد الرزاق طعمھ الجبوري 270387 1375

1969 مھدیة حمد حسین علي خمیس المعموري 2 1947 سعده شبال مھدیة حمد ذباح المعموري 65892 1376

1 1955 اسیا خلیل مي تحسین عبد الجبار عبد الجبار 477769 1377

1970 قسمھ عریبي عواطف عبد سلمان الساعدي 2 1945 غنده حسین قسمھ عریبي فلیح الساعدي 518177 1378

1 1954 وسمیھ اسماعیل مھدیھ حمد ابراھیم الزوبعي 620906 1379

1 1955 640530 قبیلھ  محمود  زوران  البھادلي طلیعة  كاظم 1380

1 1950 جمیلھ زغیر فوزیھ ضمد صیھود االسدي 205919 1381

1953 نجاه فارس امتیاز رشدي رشید الماضي 2 1948 صبیحھ حمودي مؤید عبدهللا رشید الشالجي 125351 1382

1954 نزھت الیاس ابتھال لویس اسحاق وكیلھ 1986 ابتھال لویس خلدون قاسم لعیبي وحیلي 3 1947 شلتاغھ یاسین قاسم لعیبي كحیط وحیلي 427635 1383

1 1948 ثریھ حمید نزیھھ ابرھیم احمد العبیدي 343703 1384

1 1951 حسنھ جمعھ قاسم جاسم محمد الزیدي 682474 1385

1 1954 فاطمھ احمد نجم سلیم نجم القیسي 419270 1386

1957 فاطمھ صالح مدیحھ عبدالباقي محمد اآللوسي 1989 مدیحھ عبدالباقي محمد منیر شاكر المشھداني 3 1951 شفیقھ حسین منیر شاكر محمود المشھداني 70521 1387

1968 غنیھ حسن 2 مجید حمید محسن 1945 مرھج حسن 282980 نجاح فرحان شراد 1388

1 1947 جسومھ عبد فھیمھ جسام محمد الجبوري 479995 1389

1977 نزھھ صالح ھیثم یوسف صالح العكیدي 1979 خولھ بھجت لمیس طھ محي العبیدي 3 1948 حمزیھ مطلك نزھھ صالح أحمد عكیدات 231910 1390

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6778

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1953 صفیھ خلیل نجیھ منزل  حمید حمید 656636 1391

1 1945 كمیلة محسن فوزیة ناصر سلمان العجیلي 406851 1392

1 1954 فیھن محسن قاسم سلمان ساجت الكناني 271658 1393

1963 حدھن عطیة ابتسام عزیز خلیل البونصر 2 1953 نوفة صالح مھدي عباس شرقي الجبوري 516731 1394

1974 بشرى  كاظم  جبر الالمي ثجیلھ  سلمان 2 1939 201315 كاظم  جبر عبرة  الالمي فاطمة  غلیم 1395

1961 فرحھ محمد شذى حمید مجید شوك 1971 بھیھ سلمان ظفر عبدعلي محمد الشوك 3 1954 فرحھ محمد نجیب حمید مجید شوك 76672 1396

1975 نوریھ جار هللا طارق زوبع خلف الزوبعي 2 1949 نورس حمد نوریھ جار هللا سعود الزوبعي 619320 1397

1963 فتحیھ صالح عربیھ یاسین ارحیم الجبوري 1983 عربیھ یاسین جعفر نقتل مھدي الجبوري 3 1956 سلیمھ عباس نقتل مھدي عطیھ الجبوري 165869 1398

1966 سھام محمد صباح نوري صالح النعیمي 2 1952 جوریة  أحمد ھدیة  ذیاب ملحم الدلیمي 227461 1399

1 1935 علیھ فیاض نھایھ یوسف صالح الزوبعي 580185 1400

1951 بطوشة احمد سلیمة حربي خریبط الحمود 1972 سلیمة  حربي وسن كامل زغیر عكلة 3 1943 رزیة عباس كامل زغیر عكلة مناحي 67250 1401

1975 نھى عبد الجبار مھند توفیق أمین البیرماني 2 1947 نجیبة ناجي نھى عبد الجبار مصطفى العاني 252733 1402

1 1953 علیھ حمادي 642044 نعیمة ابراھیم سویر 1403

1 1944 شذره سمیر كریم عبدالكریم بدوي الالمي 358563 1404

1 1945 حضیض بصیص كاظمیھ عبد شمال الالمي 111929 1405

1955 فاطمھ كاظم ناصر سعدون سلطان فاضلي 2 1965 جمالھ محسن لیلى مطلب راضي راضي 691671 1406

1 1953 حنینھ ھاشم لذیذه عوید علوان الكاطع 276599 1407

1 1951 كافي حسن نوري فاضل غضیب غضیب 552931 1408

1947 ھبوب حمد مصلح حسین عنید الزوبعي 2 1963 علیھ صالح نوفھ علي حمزه الزوبعي 442792 1409

1 1951 رفعھ یوسف نصیف جاسم محمد سھیل 602948 1410

1973 مصریة جبر سمیرة عجیل عكبایة التمیمي 2 1955 صبریة محمد لیلى جوحي جبر البوعلي 623480 1411

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6878

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 خیریة محمد ھناء محمود عبد القادر اللھیبي 199979 1412

1955 نظیمة محمد صباح مھدي صالح الجاوش 2 1948 سالمة شریف ھیفاء خیر الدین محمد الزرقي 196261 1413

1 1937 فانوص داود كیفیة محمد احمد المندالوي 16779 1414

1954 ستوتھ عبد الوھاب امتثال كمال عبد الجبار الجنابي 1990 ھدى كمال 3 صھیب فھد نصار 1957 ستوتھ عبد الوھاب 331072 ھدى كمال عبد الجبار 1415

1 1955 فخریھ خضیر ماجده حمید صیھود مشتت 136779 1416

1962 لیلى احمد 2 شذى ازھر ابراھیم 1955 ندیمھ حسن 170751 ھاني  محي الدین محمد 1417

1 1955 خالده حمدان الزم جاسم محمد البھادلي 188677 1418

1 1939 محبوبھ محمد علي لطیفھ ھاشم شكر الزبیدي 554896 1419

1959 نعیمة شبر منى منھاج ھادي شبر 2 1949 نعیمة شبر لمیاء  منھاج ھادي شبر 353076 1420

1978 خانم احمد بشرى عبدالسالم مبارك مبارك 1978 ھناء عبدالرزاق احمد شھاب احمد البحري 3 1945 سعیده عبدالرسول ھناء عبدالرزاق مھدي الدجیلي 652969 1421

1959 منیرة شمعون وضحھ ابراھیم خلیل حیدر 2 1956 سوده عبدهللا ھشام داود سلمان عبدالحلیم 52287 1422

1 1951 جمالھ عطیھ لیلوه عبد كلش الكعبي 650113 1423

1967 لبیبھ محمود ضیاء حسین اسماعیل الركابي 1960 ناجیھ شریف خالده عبد المجید مصطفى كركوكلي 3 1938 خیریھ علوان لبیبھ محمود اسماعیل الركابي 232265 1424

1951 ذبحھ عجاج علیوي حمد صالح دلفي 2 1962 زھره بالي كریمھ مطر نزال الدلفي 655624 1425

1951 موحھ مطنش جمالھ ناصر جبر الزیرج 2 1942 موحھ مطنش كفھن ناصر جبر الزیرج 64707 1426

1962 فیضھ علي خالده جاسم الزم البزوني 2 1954 فاطمة رسن ماضي دایش یوسف الفوادي 28364 1427

1955 صبیحھ مھدي حسنھ وھاب حسوني الفضلي 2 1955 منسیھ خضیر كامل عبید حسین العجیلي 220995 1428

1 1941 شنونھ علي كاظمیھ عبد محمد محمد 235138 1429

1 1948 رداسھ محمد نوریة جرجیس سلمان النعیمي 297072 1430

1 1955 خیریة رشید ھیفاء احمد جواد الفراجي 412973 1431

1951 رھیھ مشعان عباس رشید شیحان الزوبعي 2 1961 وضحھ شاھین نوره عداي مشعان الزوبعي 299420 1432

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 6978

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1954 نجیبھ مجید كوكب فاضل حسین الربیعي 333318 1433

1 1953 خدیجھ جاسم 419290 نھى عبدالقادر خالد 1434

1960 كفھن حسن سھام عبد  مفتن السلیماوي 2 1939 شنینھ عبد  هللا كفھن حسن شایع السلیماوي 248424 1435

1 1956 مدیحھ علي ھیفاء سلمان حسون الشكره 168131 1436

1 1956 صبریھ  عشعوش كریم  عباس احبش العمیري 271295 1437

1962 عامره جبار  كاظم  الشمیالوي رسمیھ عبد الرحمن 2 1956 321191 كریم  طاھر  خلف سلیم حریھ كاظم 1438

1 1952 نجیھ جوني ھیفاء سالم جابر السعیدي 12175 1439

1 1953 نجمھ عبید كمیلھ ناسي بدر البیضاني 2530 1440

1 1947 عفره جبر كربول حزیم حافظ العراني 602901 1441

1 1945 فاطمھ یوسف لیلى حسن مطلك الحسیني 162030 1442

1944 عبده متعب غازي محسن غدیر الجواري 2 1948 حسنھ حسین نعیمھ عیسى مطلك الجواري 211281 1443

1 1949 كعیھن وادي كاظمیھ خزعل مثنى شمیالوي 691506 1444

1 1951 ظمینھ فضالھ كریم باھیز عباس جنابي 299329 1445

1 1949 منیره عبد هللا نسرین محمد عبد هللا الجاف 502457 1446

1963 نعیمھ ھجرس وحیده بشیر سالم العاشق 1970 نعیمھ ھجرس انعام بشیر سالم العاشق 3 1954 فھیمھ قاسم نعیمھ ھجرس فیصل الحجازي 68210 1447

1 1939 نعناعة عالج 319569 لیلى ھیجل عباس 1448

1952 خمیسھ عطیھ سمیعھ عباس صالح المشھدني 2 1953 علیھ صالح نومان احمد خلف المشھداني 426791 1449

1 1950 علیھ صالح ھدیھ مزھر نجم العكیدي 32652 1450

1957 علیة كاظم عزیز خلف مھدي البوتوثیة 2 1950 سكینة ھادي كتیبة جھلول ابوحسنة البو علي خان 459062 1451

1 1954 ماھیھ عبدهللا ھناء محمد ناصر الخالدي 214546 1452

1 1955 زھره بوري لطیفھ  حسین ماجان الباوي 60930 1453

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7078

 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

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1977 نصره عناد ادریس یعكوب یوسف نھار 2 1954 ردافھ علي نصره عناد نھار نھار 403240 1454

1 1917 مثلھ لفتھ كعیھ خفي خافور 619704 1455

1 1953 حمدیھ باقر كریمھ عباس كریم الدلیمي 582970 1456

1947 بستھ عنید غنیده داخل موید السلیباوي 2 1949 بطجھ عنید كیم شمخي موید السلیباوي 683714 1457

1957 كمیلة احمد 2 حسنھ شكر محمود 1956 رداعھ دحام لطیف ضمد نصار الدلیمي 56261 1458

1950 نجیة  طاھر حلیمة عبود حسین الوحیلي 2 1964 نجیة  طاھر ماجد عبود حسین الوحیلي 526435 1459

1968 خزنھ ابراھیم كلثوم حسین محمود محمود 2 1947 زمو صالح ھاشم محمود احمد احمد 151794 1460

1966 ماجدة جاسم زینب حسن رویح العبودي 2 1941 ونسة حویل ماجدة جاسم مشري العلي 121614 1461

1955 نسمھ محمد حسنیھ عوده خلف خماس 1983 حسنیھ عوده حیدر كمال جوده خماس 3 1950 فرحھ عكلھ كمال جوده خلف خماس 77279 1462

1984 كریمھ عبدالواحد اسماعیل سلمان كاظم الشمري 2 1953 فطیمھ ظاھر كریمھ عبدالواحد عبدهللا الشمري 81421 1463

1 1953 سكینھ محیل نظیره احمد عباس الموسوي 117137 1464

1950 سنیة نوري رافده جسام محمد الزبیدي 2 1938 خیریة شھاب نعمان عبد هللا نوري البدري 334416 1465

1961 مراتب علي سعدیھ ابراھیم حسن حسن 2 1952 فطیم طھ نوري محمد حسین حسین 568406 1466

1 1955 تاضي اسود نوال محمدعلي شیتاوي شیتاوي 150170 1467

1 1953 53781 لمیعھ  كاظم   عذیبي الكرعاوي سكونھ  عزیز 1468

1 1953 شوكة حسین نعمھ محمود محمد الزنكنھ 362726 1469

1 1955 كافي رومي مكیھ خیون ماحصل الزیدي 478585 1470

1967 مقبولة ابراھیم سھى حمید جفال البكري 2 1940 جمیلة داود مقبولة ابراھیم حسین الحیالي 399406 1471

1982 قسمة محمد علي محمد عبدالمحسن الملیة 1987 قسمة محمد اباالحسن محمد عبدالمحسن الملیة 3 1953 لبیبة محمد محمد عبدالمحسن مھدي الملیة 334776 1472

1956 زھره عطیھ ملكیھ علي اسماعیل زركوش 2 1955 زكیھ عبدالرضا مراد محمود حسین زركوش 239413 1473

1 1939 شده احمد محسن جبر علي الغریري 191461 1474

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7178

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1962 جنھ جبر علیھ ناصر فلیح الغزاوي 2 1945 موھھ زابر محمد فریح جبر الرجیع 295390 1475

1 1947 سلوه مشرف محارب عبدهللا ابحیوس الفریجي 159522 1476

1 1949 نجمھ مطشر مدیحھ حسون حسن السوداني 64969 1477

1958 جاسمیة كمر عبد الرضا عباس روضان العطواني 2 1956 زوینھ خلف معصومھ علي حسین العطواني 132238 1478

1949 حمده شھاب وضحھ احمد خلف المشھداني 2 1956 خلفھ حمید یاسین محمود خلف المشھداني 356604 1479

1969 ھدیبھ حسن جاسم محمد رسن الدراجي 1952 حلبوتھ عویتي ھدیبھ حسن بدر الدراجي 3 1937 حریھ حنتوش محمد رسن بدر الدراجي 157313 1480

1958 فطیمھ ذویب حمیده لعیبي حمید الغریباوي 2 1955 جمالھ فرعون محسن كمین عزیز الغریباوي 531262 1481

1954 عطیة حسن أحالم عبد جسام حوار 2 1944 نعیمھ كاظم مجید محمود محمد الخفاجي 446811 1482

1961 مریسھ حیدر حمدیھ عبد الرضا مھدي المالكي 2 1945 زنكلھ زامل مریسھ حیدر شریش المالكي 85499 1483

1 1950 ردیفة حسین یاس خضیر حسن التمیمي 360799 1484

1 1950 وفیقھ نصیف ولید عبداللطیف محسن الجمیلي 291237 1485

1961 ھدیھ عبدالرضا نھلھ جبار مھدي البیاتي 2 1952 وبریھ جبر مجید صالح مھدي بدیر 604019 1486

1971 ملكھ جسام كامل سعدون كزار الرویعي 2 1950 فطیم حسین ملكھ جسام مصارع الرویعي 65878 1487

1969 فطم رضا 2 جاسم محمد مھدي 1942 ھیلھ ولید محمد مھدي محمد الخفاجي 316671 1488

1967 ھندیھ جاسم ھدیھ علي حسین الدلیمي 2 1942 خیریھ صالح مھدي جاسم حمادي الدلیمي 377824 1489

1948 فرجھ جاسم زكي شاكر سلمان سلمان 2 1976 سعدیھ نجیب وداد زكي شاكر شاكر 651382 1490

1964 وحیده محیسن بدریھ دنبوس سھیل البدیراوي 1956 رسمیھ علي ملكیھ شایع خیطان البدیرات 3 1963 رسمیھ علي محمد شایع خیطان ابدیرات 453491 1491

1963 مریم شجر 2 عفیفھ ھاشم حسین 1939 شنینھ حسن 288762 مریم شجر عیسى 1492

1948 جلوبة ضیدان نعیمة مھدي صالح المیاح 2 1941 حطیري لفتھ محمد حسن مھاوي المساعدي 418907 1493

1962 نورس مزبان رسمیھ سالم ناصر الجبوري 1957 نورس مزبان جمیلھ سالم ناصر الجبوري 3 1956 نجمھ سرھید یاسین سلمان ناصر الجبوري 487256 1494

1976 زكیھ علي ھناء عبد الواحد طعمھ الربیعي 1979 مذبوبھ محمد علي كاظم حسین الفرادیالساعدي 3 1950 شدھة سلمان مذبوبھ محمد باشاغھ الفرادي 232453 1495

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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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
1969 مكیھ خلیل 2  محمد  صدام  عبد 1950 مكیھ خلیل صادق الحمیداوي بنیھ سید 506437 1496

1962 بدریة موسى انعام عباس اسماعیل علي المال 2 1956 زكیة حسین محمد صالح عباس الحداد 341084 1497

1948 خدیجھ عبدالوھاب نضال صبغة هللا اسماعیل 
الواعظ

1950 خدیجھ عبدالوھاب منى صبغة هللا اسماعیل الواعظ 3 1946 سعاد مصطفى وداد محمود عمر نعال 83786 1498

1956 سلیمة حسین سعاد ابراھیم سعید الخفاجي 2 1953 صفیة حسین مھدي رشید خصباك الشمري 94075 1499

1 1947 شریفھ حسین ملیكھ ھاشم محمد الحسیني 332262 1500

1981 مصریة محمد سالم حمزة حسن القریشي 2 1951 حكمھ أحمد مصریة محمد عوید القریشي 30497 1501

1962 محنھ عباس رحیم جبار عبد الحسین العكیلي 2 1940 فاطمھ بھیدل محنھ عباس حسین البھادلي 453161 1502

1 1952 علیھ علي مكیة محمد مھدي مھدي 472691 1503

1980 ملكیة متعب یحیى حسین ملھ ملھ 2 1954 فھیمة رستم ملكیة متعب علي علي 435777 1504

1 1951 فرجھ نعمان وداد ابراھیم اسود النعیمي 429484 1505

1977 مكیة حمید حسین علي طاھر خلیفاوي 2 1952 نویھن زبیري مكیة حمید حمادي حمادي 692865 1506

1 1956 مایعھ سلمان محمد جبیر خضیر الخضیر 603003 1507

1955 جھان صالح سھام زینل ابراھیم ال سلمان 2 1954 شابا نو  نزار محمد ملك باري قیس 343629 1508

1968 نجاه محمد لمیاء عدنان علیوي حمدان 2 1947 جاسمیھ رسن مدیحھ جبار لفتھ عزیز 62818 1509

1959 صغرى جبار جنان ولي علي البیاتي 2 1956 سعدیھ  محمود یاسین جالل جبار البیاتي 214572 1510

1981 حبوبة ھاشم حربیة فرحان عبد الحسین 
العكیلي

1980 ملكیة سلمان علي عباس یاسین بني الم 3 1953 بدریة مصطفى ملكیة سلمان شنیدة الدفاعي 561902 1511

1 1947 سلطانة كاظم منذر عبدالجلیل قاسم الخزعلي 664823 1512

1962 كتبھ علي جلیلھ عبود محمد المشھداني 1960 كتبھ علي سلیمھ عبود محمد المشھداني 3 1954 امل تامول ولید علوان حمادي العكیلي 25220 1513

1950 فاطمھ زویر صبریھ عبد الواحد عبد هللا 
الغرباوي

1990 صبریھ عبد الواحد محمد محمود عبد عون الشمیالوي 3 1947 ثنوه علي محمود عبد عون عذیب الشمیالوي 456543 1514

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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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
1952 بثینھ خلیل ھناء غفوري علي السامرائي 1975 ھناء غفوري غفران  یونس ناجي السامرائي 3 1940 امونھ سعود یونس ناجي احمد السامرائي 641626 1515

1955 فوزیھ محمد عالیھ محمد فضل الساعدي 2 1955 حبیبھ كریم منذر رشید سلطان الساعدي 661467 1516

1956 سباھیھ حسین ساجده مدب مرھج القریشي 2 1956 ھاشمیة بریسم مندوب خضیر مرھج الربیعي 229314 1517

1970 خیریة رضا شذى محمد حسین جواد ال یاسین 2 1935 عنیزة حمود مجید مزھر مختاض الیعكوب 398630 1518

1947 زھره یوسف ھاشمیھ ھاتف جالي الشویلي 1974 ھاشمیھ ھاتف عقیل قاسم علي الشویلي 3 1976 ھاشمیھ ھاتف مھا قاسم علي الشویلي 385194 1519

1981 وداد رشید عمار فوزي محمد الغریري 2 1940 فخریة نجم وداد رشید ناجي الحیدري 205048 1520

1 1948 مدلولھ كاظم مزھر ابو جري مھاوي الغراوي 413930 1521

1965 منوه طبر حسن عكار عیدان العبودي 2 1945 معالیھ مختاظ منوه طبر مكوطر العبودي 415637 1522

1970 ملكیھ علي عبدهللا عبد حسن الساعدي 1970 بنیھ حسین ابتسام كاظم منشد الساعدي 3 1940 زنوبھ كاظم ملكیھ علي محمد الساعدي 676504 1523

1 1955 نوفة عبد وداد عبدالحمید ھایس العامري 428431 1524

1950 حمدیھ علوان نجاة علي كاظم الصفار 2 1948 بھیھ جاسم 640921  یاسین عطیھ احمد العبیدي 1525

1 1956 فاطمھ عبد الكریم وداد یوسف نعمھ السیاف 552550 1526

1953 وضحھ احمد عزاوي عاكول علي مھاوش 1957 فرحھ فرج رسمیھ محمد جاسم كاظم 3 1933 زھره خضیر وضحھ احمد نصیف نصیف 303150 1527

1 1951 نجیبة قدوري قاسم  حبیب عبد هللا الطائي 57878 1528

1 1952 فطیم مخرب ھدیة عبد حنش البھادلي 432925 1529

1973 نوریھ  جھاد كمال حمود حسین الساعدي 2 1937 موجھ علك نوریھ جھاد حسین الساعدي 92164 1530

1972 وبریھ  غیالن 2 عمران  موسى  كاظم  الدراجي 1936 371756 وبریھ  غیالن  جبر  الدراجي مصر  لفتھ 1531

1955 نعیمھ رشم صبیحھ علك لفتھ الوزوازي 2 1952 حالوه منصور ھادي جلوب فرادي الوزوازي 208254 1532

1 1948 فاطمھ كطیف ھدیھ علي مھندس المالكي 506250 1533

1960 سكینھ راضي صادق مھیدي ذباح العكیلي 2 1952 شاطیھ جبر ھاشمیھ لعیبي حسین العكیلي 118819 1534

1 1947 امحینة حمد نعیمة فاضل ارھیف ال وانس 333067 1535

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 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 1944 ام جالب ھویش وجیھة بالش صكر الجبوري 254661 1536

1 1950 زھره عیدان نزھھ عباس لفتھ المندالوي 501228 1537

1 1943 بقجھ راضي نوریھ علي عبد الحجام 547269 1538

1954 لمیعة عزیز رجاء عید الحسین ھادي العبیدي 1961 لمیعة عزیز االء عید الحسین ھادي العبیدي 3 1950 لمیعة عزیز ھیفاء عبدالحسین ھادي العبیدي 315304 1539

1 1956 نسیمھ جاسم نصرت عبد الحسن عوده السلیم 385967 1540

1 1950 حسنة عبد وفیة مایع عبود العبودي 206510 1541

1957 صدامة باشي فخریة صبر سالم اجیلي 2 1952 حسنة محسن ھاشم ابراھیم علي صبخي 97701 1542

1973 نضال عباس حیدر كاظم عبد الحمیداوي 1974 خلود ابراھیم االء حمید جلیل السیمرلي 3 1953 فخریة جاسم نضال عباس حسین الباوي 569696 1543

1942 فطیم صاحب نضال راشد فیصل الفرطوسي 2 1943 منیره عزاوي ھادي محمد محمود المھداوي 49490 1544

1 1943 اشبكار فرحان نعیمھ محسن طاھر سراي 631730 1545

1 1952 نوریھ حمودي ھیبت كاظم حسین الدلبوزي 538283 1546

1 1946 كاظمیھ مطر وزیره تایھ سلطان الباوي 388626 1547

1969 ھوبي ثامر جبار فالح محمد االبیض 2 1951 وشلة ثجیل ھوبي  ثامر محمود االبیض 529645 1548

1 1929 كطمة شرید وضحة علوان رجون الالمي 517190 1549

1 1945 جمیلھ كاشي كاشي نعیم عبد الرضا احمد محمد عبد الرضا احمد 
ال یوجد

634850 1550

1958 نركز عبود قاسم حمزة حسین السماك 1960 سلیمة مجید خالدة جواد كاظم الخفاجي 3 1940 معصومة علي نركز عبود حمزة العبادي 111209 1551

1965 جسم مریوش سعده حسین صخي العكیكي 2 1950 سلیمھ راھي وبریھ جواد كاظم المشاعلي 692917 1552

1949 بھیة  محمد كامل راضي جودة باقر 2 1953 ھیلة بداي نجیة عبد الحسین مھاوش الخلفاوي 501525 1553

1 1950 نسوم محمد واجده سالم جعفر الغریباوي 471372 1554

1950 حسنة شنایة رسمیة مبروك رابط العتابي 2 1968 حسنة شنایة ھناء مبروك رباط العتابي 352511 1555

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 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
1928 زھرة محمد بدریة محمد جواد القزویني 2 1968 بدریة محمد ھالة  مجید ردیف المنصوري 632816 1556

1 1949 بدریھ علي نوال محمود عمران بال 297014 1557

1953 فاطمھ عاتي لیلى محمد خلف الموسوي 2 1949 غالیھ مھدي وھاب محسن سھل الموسوي 64725 1558

1948 خورشي عبدهللا شكریة عاشور علي السیاف 2 1944 ھاشم عباس علي السیاف صافیھ عبدهللا 186887 1559

1964 فوزیة حسن عالیة حسین عبد كریم الالمي 2 1956 شكر كاظم یونس عباس اكبر المندالوي 639736 1560

1963 شامھ جابر فاطمھ حبیب حسون العباسي 2 1954 فھیمھ كاظم یوسف  احمد  مصطاف الخفاجي 263548 1561

1983 وجیھھ حسن عادل خضیر بغیض الھماش 2 1951 حیھن عبد علي وجیھھ حسن عزیز الھماش 402008 1562

1 1947 عزیزه خلیل ھاشمیھ جبر عبد مكصوصي 158680 1563

1 1955 غنیة عبد علي نضال عباس ابراھیم الجلودي 574058 1564

1963 عطیھ علي اكرم توفیق حیدر بك ازكوازي 1968 عطیھ علي لیلى توفیق حیدر بك ازكوازي 3 1956 عطیھ علي ناجحھ توفیق حیدر ازكوازي 367456 1565

1 1949 حسنھ حبیب ھدیھ سرحان بدر العكیلي 64910 1566

1 1953 عنیده كرم وبریھ حسون موزان عكیلي 429348 1567

1 1955 نوریھ عبد الجبار ھیفاء فاخر خلیفھ السعدي 524409 1568

1968 نوریھ زاید عدنان عبدالزھره حاتم وصالت 1980 صبریھ مخرب علیاء جبار عدیم الوحیلي 3 1947 سعیده اسعد نوریھ زاید شمخي الوحیلي 453879 1569

1945 كلبوده فرحان ذھب علیوي مطر الدلفي 2 1957 شلتاغھ زیدان یوشھ قاسم شلش بني الم 537821 1570

1978 موزه محسن علي وحید علي عتاب 2 1945 فطیم حوشان وحید علي سفیح عتاب 321780 1571

1979 نعیمھ عبدهللا محمد حسن خالد الشطراوي 1982 نعیمھ عبدهللا میس حسن خالد الشطراوي 3 1956 زھره صالح نعیمھ عبدهللا عبدالرزاق الغریب 549929 1572

1986 سلیمھ مطلك خلف محمود محمد السعیدي 1970 نصره رباط فاطمھ محمود محمد السعیدي 3 1951 سلیمھ نصیف نصره رباط غالي الحمیدي 538201 1573

1966 نعیمھ رمیض عبدالرزاق حمد عطیھ الشھیلي 1968 برنجي خمیس دالل حسین رمیض الشھیلي 3 1941 عیالھ خلف نعیمھ رمیض خلف الشھیلي 508144 1574

1 1955 فضیلة حمید وفیھ نوري داود علي باش 328281 1575

1 1949 زھره  صالح نرجس عبد فلیح مفرجي 567046 1576

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %60بغداد



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1958 نعیمھ سعید أزھار فاضل عباس الفتال 2 1956 نعیمھ سعید ھیفاء فاضل عباس الفتال 179831 1577

1 1954 سنیة ھیكل ھیام عبود عطیة الجواري 366389 1578

1961 شریفھ فرحان زھره ھزل ضامن البوشامھ 2 1930 فخریھ مطر ھزل ضامن صنكور البو شامھ 207697 1579

1972 نعیمھ رحیمھ 2 علي  تركي سلمان 1947 انجیھ شویر نعیمھ رحیمھ وادي البدري 297774 1580

1 1955 نجدیھ سلمان نعیمھ محمد الخمیس التمیمي 595935 1581

1 1955 ملكھ علي ھناء عبدهللا حسن الحكیم 92696 1582

1 1946 ركنھ فھد واھم كامل زغیر الساعدي 32493 1583

1 1946 سعدیة محمد نعیمة علي عنید الحلفي 456317 1584

1 1952 نازاره امین نشمیھ حاجي علي االركوازي 344198 1585

1959 فریده عباس 2 امل شاكر  سالم 1956 حلیمھ صدیق 367556 یونس فاضل عباس 1586

1 1951 كاظمیھ جویعد نعیمھ جبار زبین الدھاربي 209169 1587

1974 وزنھ زائر حمود محمد حسین علیوي دراجي 2 1943 بدویة علي وزنھ زائر حمود محیسن الشرفي 238112 1588

1974 وسیلة جبر احمد جبار حشوش الخمیساوي 2 1932 فیھن كلخان وسیلة جبر عودة الخمیساوي 534228 1589

1 1952 بھیھ خلف ھدیھ حسن عبود الماجدي 502035 1590

1961 خیریة ابراھیم االء علي حسین السعدي 2 1956 عطیة محمد نھاد محمد عباس صالح 616818 1591

1 1956 فوزیھ مجید نضال فاضل رشید جعیب 372492 1592

1 1953 ردافھ خلیفھ وضحھ ھادي ثجیل المعیدي 539103 1593

1955 وجیھھ علي وفاء جواد محمد زوین 2 1950 نھایة محمود ھیفاء محمد باقر زوین 569433 1594

1 1948 خدیجھ  حسون نضال رزوقي داود الراشد 415123 1595

1957 ھدیة جاسم لمیاء كامل محمد علي الیساري 2 1949 شریفة جاسم ناھض خضیر حسن الشمري 258489 1596

1 1944 مھیا  مزیعل یاسر ردام وادي الحسیني 629856 1597

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7778

 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 1953 نورة معمر میسون زغیر جبر الالمي 71294 1598

1955 مایھن زناد زھره خلیف عباس عباس 2 1950 حیھن سریح ھادي عوید حسین المیاحي 91944 1599

1 1928 نوفھ عباس جورت حسین عبدهللا المحیاوي 149597 1600

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 7878

 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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