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1967 نعیمھ عنید أمنھ سالم فلیح الحسن 2 1939 رجیھ صالح سالم فلیح حسن الحسن 196211 1

1 1937 زھیھ سعدون داود سلمان عوده المغصوب 172330 2

1963 نجیھ عبودي 1939 صدى ضیاء حمادي جمیلھ ناجي نجیھ عبودي محي النافع 3 1924 خفیھ غضبان ضـیاء حـمادي ابراھیم النافع 300326 3

1 1935 نشیده حسن ورده وادي باصي العنیسي 278009 4

1971 ترفھ معیلو علي جوالن حسن الشھابي 2 1930 برده حتیت ھادي حسن حمیده الخفاجي 234064 5

1954 نارسیھ عمیر شالكھ كاظم باھن البوشھاب 2 1927 زریھ غیاض جواد كاظم یاھن البوشھاب 166083 6

1969 كیفھ عنیدل 2 زھیھ حسین حمادي 1937 دمغھ جبیر كیفھ عنیدل یاسر الشامي 252630 7

1960 بطلھ عزیز عالھن راشد معارج الشویلي 1963 حلوه صكبان طعیمھ ناھي حسین الشویلي 3 1937 مسیره صالح حلوه صكبان نحو الشویلي 305432 8

1962 حومھ علي حمید عبد الزھره جابر الھالل 2 1932 حنونھ ناصر حومھ علي داود الھالل 359722 9

1949 رضاتھ عبید فھیمة زغیر شبیب شبیب 2 1937 رضیھ لفتھ عطیھ نجم روضان روضان 204650 10

1 1930 ضمینھ یعقوب فضیلھ دیوان رسول رسول 335720 11

1 1938 جوزه غافل جاسمیھ محمد لفتھ الشرھاني 364328 12

1984 عطیھ تاجر وسیلھ خزعل عطشان عطشان 2 1939 ضنھ لكن حسن منشد صحن صحن 152526 13

1965 لطیفھ سفیح احالم عبدالعباس كزار كزار 2 1938 فاطمھ جیاد نعیم حسین محمد العواد 278734 14

1966 بكھ عبید نذیره سعید عبد عبد 1961 كمیلھ مجید یونس علوان عبد الرضا الخفاجي 3 1938 حسنھ دبس كمیلھ مجید محمد الخفاجي 357959 15

1966 سكنھ عباس عادل غانم حیال حیال 2 1929 عالھن عباس سكنھ عباس موسى موسى 294640 16

1972 سلیمھ عكلھ سعاد ناصر راضي ال شمخي 1962 ملكیھ صبار علي حسن جابر جابر 3 1937 غنیھ حیدر ملكیھ صبار محمد محمد 210655 17

1947 زلیخھ عیسى كمیلھ علي جبر جبر 2 1938 رجیبھ طلب خلف ثامر راس ال مشاخیل 375935 18

1960 ھدیھ راضي حمدیھ عبد الرضا عبد الجبار عبد 
الجبار

2 1932 نجیده ھندي عبد الرضا عبد الجبار عباس 
الشمخاوي

253465 19

1963 رسمیة مھدي موفق رشید شنور شنور 2 1936 حلیمھ جعفر رسمیھ مھدي صادق الصفار 363203 20

1967 ھضیمھ راھي علي كاظم خلف خلف 1942 زري حنظل ھضیمھ راھي معیجل الخفاجي 3 1937 طیاره حسن كاظمیھ خلف حنظل السعدون 285160 21
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1 1938 فخریھ عناد كاظم مطر دیوان الحسینات 99750 22

1948 جیتایھ حبیب طرفیة عبد النبي ماشي ماشي 2 1938 شكلھ جبر علي فرج حسین الزیدي 88280 23

1958 فطیم عازي ریاض محمد جبر جبر 2 1939 فطیم عبدالعالي جاسم محمد جبر جبر 90839 24

1 1935 سكنھ میلح ھاشمیھ مریعي خلیف خلیف 277576 25

1 1935 حسنھ محمد حنون كریم مشعان مشعان 105778 26

1956 نوریھ مھدي ساھره كباشي بارح بارح 2 1937 شاھھ حسین نوریھ مھدي علي علي 264890 27

1963 عطریھ ابیدي جواد كاظم حسوني النصار 1937 فطیم جباره عطریھ ابیدي حسین النصار 3 1932 غالیھ روضان سلمان ناصر حسن الشویلي 304538 28

1949 زھره علي ثجیل ونان عجھ السعیدي 2 1933 سعیده نایف شنینھ كاظم عجھ السعیدي 72563 29

1966 عزیزه عبداهللا لمیاء ثجیل ھذال الشویلي 2 1936 فیر مجدي عجیبھ ھذال مشاري الشویلي 169622 30

1 1952 كاظمیة سلمان سلیمھ كاظم عبید السعیدي 176303 31

1975 جبره ثجیل صادق غراف سلمان ال وادي 2 1942 باھیزه رمیض غراف سلمان وادي ال وادي 310168 32

1 1942 فطیم عبد الرضا عبد الرسول كاظم عبود عبود 336080 33

1972 غنیة مطشر عبدالعظیم عبید عوید عوید 2 1942 ھاشمیة راھي غنیة مطشر سایر سایر 252282 34

1 1939 فكر حیدر كاظم مسعد محمد الماجد 307548 35

1 1939 ھظیمھ ناصر فوزیھ نكروز فلیح المیاحي 357879 36

1966 ھدیھ عوده 1966 فرھوده صبیح حسین سوریة عوده 3 غني بدیوي حسین 1940 كریمھ كاطع 93033 سوریھ عوده حاشوش 37

1 1943 ظنھ خلف محمد طعمھ حمد المفضل 233158 38

1 1940 شده مالیش حمزه مطیر جلود الحسیناوي 31350 39

1948 غثیثھ خلیف عذیبھ علي جنعان العبید 1938 حریھ عذیر حسین لفتھ كاظم العماري 3 1943 حشیشھ خلف نعیمھ علي جنعان العبادي 89715 40

1973 كاظمیھ ویر سالم ضاحي فضیح فضیح 2 1943 سعیده طھ كاظمیھ ویر عبید الحفاظي 203707 41

1 1943 خساره جحوني محمد خضیر شریوي شریوي 230350 42
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1 1940 فطیمھ حسین موات ماجد رخیص الدلف 349486 43

1969 فوزیھ شباط 2 علي محسن رحم 1941 ركینھ صویل محسن رحم زایر رحم 299166 44

1958 نجمھ جابر انتصار صاحب حسن حسن 2 1939 حیھن كشاش نجمھ جابر مطر مطر 295493 45

1 1943 خدیجھ یاسر 112374 راضي محسن عباس 46

1 1941 منتوبھ صالح شمخي جبار بدیوي بدیوي 288621 47

1949 مریم علوان ھدیھ مطرود محمد محمد 2 1943 صنیتھ ضمید خضیر عباس محمد الوائلي 90347 48

1 1941 خیونھ عبید كمیلة صكبان دارج الخفاجي 21121 49

1965 ارحیمھ وادي تاجیھ لفتھ نصار نصار 2 1943 زھره لفتھ خنجر نصراهللا سایل سایل 49917 50

1949 عزیزه رسم شمخیھ جابر حسین المرشدي 2 1942 افتینھ مالح جبار موشي جاسم الركابي 289397 51

1977 زھره حنون عادل عبد الكاظم عبد الحسین 
النایف

2 1943 ریزه عمار عبد الكاظم عبد الحسین ھادف 
النایف

79517 52

1975 بدریھ علي حسن سعار حمیدي العلیخان 2 1942 فطومھ حمود بدریة علي كاظم كاظم 188356 53

1 1940 فضیحھ مطیر حسن طارش محمد محمد 64276 54

1 1940 نازي سعدون غالیة عبد علي علي 199596 55

1 1942 حسنھ سدخان حیاة عبدالرضا مھدي المحمد 364005 56

1962 جلوه حرز عبود داشي جابر الحجیمي 2 1940 تالي خفیف محل حرز فضالھ الحجیمي 199490 57

1959 فخریھ سعدون كریمھ عطیھ حسن الحسیناوي 2 1939 نوریھ حبیب فخریھ سعدون حمد حمد 292737 58

1946 فاطمھ علي دینار عبد عاكول عاكول 2 1942 كزیر كریم جفیھ جابر محیسن محیسن 337233 59

1948 فضیلھ نعیمھ كمیلھ مكطوف عوید البطي 2 1941 نوفھ حسن جمیل خشم كلیب الحسن 335747 60

1964 كمیلھ خضیر بشرى ناصر حسین ال حسین 1966 كمیلھ خضیر زھره ناصر حسین ال حسین 3 1941 زینب محمد كمیلھ خضیر عباس العباس 127806 61

1971 رجیبھ راھي جبار بدر موحان الخویلدي 2 1941 نعیمھ حسین رجیبھ راھي عوید العبودي 182725 62

1947 كلثوم حسین ھاشمیھ عبد مطیر القرغولي 2 1943 شكحھ دنانھ عبد الحسین جبر علیخان القرغولي 68960 63
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1952 صبریة سعدون جاسم وادي سلمان المشاخیل 2 1942 مشخولھ حسین كاملھ عطیھ غالي غالي 288028 64

1966 جنسیھ منصور مھدي كتاب عامر التوبي 2 1941 بنیھ سوادي كتاب عامر حلو التوبي 350001 65

1 1943 زكیھ جاسم كاظم كعید حمد السعیدي 363914 66

1 1943 جویحھ منیشیر خیر اهللا فرج علي العماري 376835 67

1966 صبریھ عبداهللا باسم والي زبن زبن 1964 نجمھ عبداهللا وحیده جلیل حزام العكیلي 3 1944 غنوه جویعد والي زبن فدعوس فدعوس 80579 68

1949 حنونھ قنبر سعدیھ كاظم حسن القریشي 2 1946 حسیبھ حسن حسان محمد علي حسین حسین 26024 69

1970 قبیلھ عواد ماجده طاھر ناصر الیوسفاوي 1962 قبیلھ عواد عباس طاھر ناصر الیوسفاوي 3 1943 فخریھ لطیف قبیلھ عواد ھزاع ھزاع 338120 70

1 1945 بلكوتھ محمد حسنیھ كریم لفتھ الخفاجي 134587 71

1964 بخریھ صالح ھدیھ شناوه جعفر المحیسن 1940 خاتونھ محیسن فاطمھ حسین موسى الراشد 3 1946 خاتونھ محیسن علي حسین موسى الراشد 97996 72

1950 تقیھ ابراھیم ھنیھ حسین نعمھ الحمیدي 2 1944 ھاشمیھ مھدي لطفي عبد الواحد ناصر البعاج 108302 73

1950 خیریھ عباس زكیھ صفر زلفي الجادري 2 1945 خیریھ عباس عطیھ صفر زلفي الجادري 242600 74

1 1945 حلھ علي حسیبھ تركي بنیان بنیان 273990 75

1 1945 زكیة شكیر فریال عبدعلي مكطوف الطوبجي 352538 76

1947 فتھ ثجیل ضویھ محسن حسین القرغولي 2 1945 بطھ عاجل فیصل كنعان حسین القرغولي 149375 77

1 1945 شكریھ طاھر سلیمھ حمید محمد محمد 103244 78

1 1945 فطومھ حنین ھاشم عبد حمادي حمادي 72038 79

1952 شیالھ عتیوي بلقیس ابراھیم حسین حسین 2 1945 ھاشمیھ محمد عناد حلیان فلیح فلیح 171058 80

1 1944 صفیھ بشاره عبداهللا غالي رھیف الطیار 195152 81

1951 فدغھ سعدون فلحھ حسن جاید البزوني 2 1945 خریبھ خشمان رشید حسین جاید البزوني 81696 82

1 1943 سنیھ سالم عبدالحسن علیوي اسیود السلمان 293306 83

1950 جلیثم علي ملیحھ حسن ناشي الناشي 2 1945 قندیلھ عوده صالح ابراھیم شمخي ال مطر 241197 84
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1971 سعدیھ حسن یعقوب یوسف محسن الغوي 2 1944 زھره منصور یوسف محسن موزان اللغوي 105035 85

1 1946 عجیلھ كشیش كاظم ضویف زجاري زجاري 76702 86

1 1944 فخریة علي سعدیھ مزعل مزید الحجامي 23858 87

1 1945 ركیھ مسیر تاجیھ ملیح منشد منشد 248326 88

1970 باشیھ خزعل حكیمھ عبد الحسین مونس 
الھالل

1971 بھیھ ھزاع طالب عبد الزھره جعاز الھالل 3 1945 كاظمیھ مطنش بھیھ ھزاع كفر الھالل 137284 89

1952 ماطلیھ شنباره زكیھ محمد عبد القرغولي 2 1944 كلیفھ جلود صالح كاظم صكبان القرغولي 166477 90

1 1946 زھره حمیدي عبدالكاظم یعقوب یوسف الیوسف 103750 91

1956 تدباره ساجت عواطف عبدالحسین مالجي السعید 2 1943 زھره مناحي شلب جابر فدغم فدغم 332280 92

1976 ریشھ كاظم علي جبر دخیلھ دخیلھ 2 1944 ربیھ كردوش ریشھ كاظم عوده عوده 137422 93

1 1945 ھبھ شلش جندیة اسماعیل كیتب كیتب 235975 94

1 1945 جكنامھ عبید عبد علي مطرود علیوي االسدي 171449 95

1 1945 وسیلة موسى عبد المحسن حسن محمود محمود 220981 96

1953 حسنھ داود كاظمیھ عجیل سحالھ العكیلي 2 1943 ویلھ بیرغ فرحان دحو سالم الحجیمي 362997 97

1979 وھیبھ فضالھ حسن جبار حیاوي حیاوي 1972 وھیبھ فضالھ اطیاف جبار حیاوي حیاوي 3 1945 غنیھ سلیمان وھیبھ فضالھ سعدون سعدون 194791 98

1965 كمیلھ عبد رباب جاسم محمد المھنا 2 1946 علیھ موسى حبیب طاھر عبید السعیدي 182344 99

1 1946 فھیمھ سرحان عبد الكریم عبد علي غافل الطعین 55501 100

1951 عنیوه ھادي جبره شبوط حسین الصالح 2 1947 جبره سعید عبد الرضا عجمي حسین العلي 323686 101

1 1947 لطیفھ علیوي مكطوف عبداهللا حسین حسین 88260 102

1980 بدریھ علي اسراء حبیب كاطع الھدیھد 2 1946 لطیفھ نعیمھ حبیب كاطع شالش الھدیھد 217248 103

1 1947 كطمھ جري نغماشھ فضیح راضي الماجد 59806 104

1 1947 مطشره عباس حمیدیھ علیوي ناھي السعیدي 135207 105
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1971 نجیھ جوید حیدر یاسین خضیر العبادي 2 1947 ربیھ دخیل نجیھ جوید یاسر ال عبداهللا 355827 106

1967 ترفھ حسن محمد منادي ثامر الصریفي 2 1947 عكل رجیب ترفھ حسن رھیف الحواس 290921 107

1950 بیده محمد خزنھ خضیر مثنى السعید 2 1948 نتیبھ شخیر حسین صالح مثنى السعید 88429 108

1 1947 زھره موسى رسمیھ مھدي ظاھر الحسین 154921 109

1979 كمیلھ عطیھ عجیل قاطع بھیل بھیل 2 1947 جاسمیھ محمد كمیلھ عطیھ فرع فزع 137948 110

1984 نعیمھ جابر محمد حسین علي ال عریض 2 1947 بھیة طلیب نعیمھ جابر نایف النایف 107168 111

1 1947 میسھ زاھي عوده عبد الساده بطاح بطاح 292117 112

1 1947 جمیلھ منشد عبلھ مجلي شاھر السوقي 252221 113

1950 صالحھ علي حسنھ شمس طعمھ السعید 2 1947 ھاشمیھ جوده جابر محیسن خلیف السعید 92616 114

1 1947 زھره طناش عجیبھ كامل ادریس المنصور 66347 115

1959 عجیلة ناصر كریمة حمید كاطع كاطع 2 1948 بخیتھ عبداهللا عبدالمنعم حاشوش باھض الفتلي 66149 116

1 1947 رھیھ دواس ثالثھ معیوف سعید سعید 110989 117

1 1947 كاظمیھ جار مھدي جبار رجاب رجاب 49798 118

1 1947 ھوشھ جاسم رداحھ عریمش سعدون سعدون 231128 119

1949 عفیفة عالوي فوزیھ جالب مكي آل جابر 2 1947 كلثوم موسى جاسم محمد مكي مكي 250677 120

1 1948 نشمھ زایر علي محسن عباس جبر ال جبر 138211 121

1 1947 عزیزه عبدالحسین ستار مندوف جبر ال حسن 201198 122

1 1947 دعدوشھ شالكھ حسنھ جعیول حرز حرز 292697 123

1 1947 زریھ مصحب زلیلھ عبد خاجي النصار 281867 124

1 1947 عبیده علي حمدیھ كرم صالح صالح 68625 125

1970 سلیمھ مھدي زھره خزعل ھادي العوادي 1962 زھره طاھر عبد الرحمن ھاشم زغیر زغیر 3 1947 زغیره علي سلیمھ مھدي راشد الراشد 168390 126
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1 1947 زھره صبر عباس مجید یاسر العبداهللا 304317 127

1957 فاطمھ عباس فیحاء محمد مكطوف الكاظم 1962 زینب عباس منى عبد مكطوف الكاظم 3 1947 فاطمھ عباس جاسم محمد مكطوف الكاظم 245972 128

1969 خدیجھ حسن میسون عبداالمیر عبدالصاحب 
عبدالصاحب

2 1946 حنینھ رضا خدیجھ حسن ھلیل ھلیل 370615 129

1 1946 نصره مندیل 327534 جمیلھ جاسم علوان 130

1961 فطیم رویضي محمد حسین زغیر زغیر 2 1947 نعیمھ عبد الوھاب فطیم رویضي لطیف لطیف 294818 131

1977 عانھ جبر نجاح حسن عبید العبودي 2 1948 عذبھ جبرة اهللا عانھ جبر سالم العبودي 108357 132

1 1947 زغیره مخیلف ناصر ھباش حمیدي البعالوي 353498 133

1955 عجیلھ ھداد حلوه عیدان جابر الزاملي 2 1946 ثجیلھ ھداد طریبل نجم عبداهللا المیاحي 232787 134

1 1947 نوفھ عذیب شنوه خالوي سفیح سفیح 180736 135

1 1948 فتینھ رجیب رباحھ حسین عویش عویش 27416 136

1 1947 لذیذه علیوي محسن حسین علي السھالني 129150 137

1951 حسنھ عطیھ سواھي علي جوار الدالن 2 1947 مصریھ مراد مطرب مصبح عساف وادي 161909 138

1 1947 حبیشھ حسوني جبره علیوي نعیمھ نعیمھ 95462 139

1968 قسمھ موكر سعد صالح مھدي مھدي 2 1949 صبریھ سكر قسمھ موكر خیون خیون 60890 140

1 1948 نعیمھ زایر كاملھ زایر حمود خنجر 292658 141

1963 عیده حسین رحیمھ شرباك حاتم حاتم 2 1950 نمره طالل دیوان خضیر مسیر مسیر 59493 142

1955 كاظمیة شبرم فطیمة حسین عباس االبراھیمي 2 1948 طلیعھ تمل علي حسین جبیر جبیر 366110 143

1955 طاكھ نزال حضھن عطیھ وادي عبید 2 1949 نوره نافل حسن یاسین حاجم سلطان 203777 144

1 1950 كمیلھ محمد حیران رمضان ماھود الكریم 80792 145

1961 حنونھ صكر ملكھ ماجد ناصر ال حسن 1953 غریبھ لھمود منسیھ عبداهللا ابوكرصھ االبراھیمي 3 1949 غریبھ لھمود ربیع عبداهللا ابوكرصھ االبراھیمي 151842 146

1 1949 شریفھ یاسر زكیھ كاطع مزعل مزعل 261392 147
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1945 اكطیفھ حسین بیجیھ علي ارجیب الشاھین 2 1949 اتریك صنكور انعیم اعبید ھجول المحمد 69763 148

1 1950 فاطمھ عطیھ رضیھ ناصر جابر الساعدي 68592 149

1954 ونسھ شعیر دالل خیون مطلك مطلك 2 1948 بشاره جحیل حسین الزم علك علك 221013 150

1 1949 زھره طاھر عوده طاھر خلف المفضل 133540 151

1 1950 كاملھ عوده سھام بدن بدر البدر 25207 152

1 1949 لفھ حزام شاكر عباس عبد عبد 21583 153

1962 لطیفھ منخي نسیمھ كاظم بریج بریج 2 1949 عفره حسین عبد الھادي شمران عیسى الخفاجي 214527 154

1 1949 مكبولھ خالد عبد كاطع جاسب جاسب 108662 155

1 1950 عنوه جاسم نھیھ موسى جعفر الحمادي 92525 156

1970 فندیھ علي حسن حمید جابر الھاللي 2 1950 مكیھ محسن فندیھ علي حسین حسین 61129 157

1 1948 لذیذه احمد راجحھ طارش محمد محمد 256822 158

1 1948 ھاشمیھ كنش نعیمھ خنفوس خلف خلف 250144 159

1 1949 ھانیھ فلیح عبدالرزاق كزار ناصر الطربوش 313213 160

1 1949 مره عوض ظفیفھ حسن زبین زبین 54225 161

1972 اجلیثم الغیش محمود شاكر ناصر الوحاح 2 1949 نجدیھ الثامر أجلیثم الغیش جابر عطیھ 262474 162

1 1949 علیھ رمیض كاظم عطیھ علیوي علیوي 92949 163

1966 زھره عفلوك جواد كاظم شالكھ االسدي 2 1948 قاسمیھ كزار زھره عفلوك مطر االسدي 303981 164

1965 نعیمھ دخیل نوریة جاسم راضي الفیاض 2 1948 فطومھ حیدر ھادي یاسر دخیل الفیاض 165462 165

1982 رباب حسین انوار عاس عبادي ال نایف 1943 حربیھ علي رباب حسین علي علي 3 1949 ضویھ جبار عباس عبادي ناصح ال نایف 151444 166

1 1948 فطومھ فاخر نجاة محمد جبر جبر 326858 167

1 1949 غریبھ سوادي فاطمھ خضیر مریھج العبودي 151203 168
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1975 شونھ علي سھام جبر صیاح المولي 2 1949 رضیھ جابر جبر صیاح حسین المولي 150247 169

1 1949 كلیفھ خزیعل سعیده اصبیر رویھي ال حمیدي 355340 170

1 1948 عیده علي صبریة نایف شجر الخفاجي 261423 171

1974 رسمیھ ماجد عدنان راضي عاید الكیم 2 1949 علویھ سرحان رسمیھ ماجد طھماز الكیم 84738 172

1 1949 جویده ھویدي لیلى غزاي ساجت االزیرجي 286135 173

1951 تسواھن ضاحي حكیمھ طعیمھ طرھیل جوده 2 1949 باشیھ طرھیل جبار خضیر جوده جوده 197914 174

1 1949 ھظیمھ طویرش وفیھ عبداهللا مركب الجوراني 275600 175

1990 فضیلة جبار عباس جبار فلیح فلیح 2 1950 فاطمھ حسن فضیلھ جبار امویني العكیلي 81802 176

1 1949 رسمیھ عبدالحسن مندیل مھدي صالح الحمد 364283 177

1 1949 نجمھ مریح طالب عبد الحسین حزام الزغیر 283741 178

1 1950 علیة جفات جمعھ محسن حیال الصیاح 149632 179

1 1950 حبیبھ شھیب سمیره طالب منشد منشد 311965 180

1950 اعویزه رومي عجیلھ ثامر فزع الغریباوي 2 1951 بیبھ جاسم علي جبر لفتھ الحفاظي 105745 181

1 1951 بھیھ حسین غني یوسف علیخ الموسوي 84148 182

1955 بھیھ شذر تركیھ جالب سعید سعید 2 1951 سكینھ فجر جبار سالم عاشور المشاخیل 151754 183

1966 بدریھ علي جنان غضبان مھاوش مھاوش 2 1950 انجیبھ عوید رزاق وداعھ ساجت عذیر 141048 184

1 1951 شوفھ جخامھ سنیھ محمد خامھ فرج 55746 185

1 1950 تركیھ غصھ حیاة عبدالساده منشار النصار 340097 186

1956 توینھ نویف جمیلھ حسین لفتھ الناصري 2 1950 حیاة كاظم طارق جعاز لفتھ حسین 306620 187

1951 جمالھ خلیف بدریھ نعیمھ غالي غالي 2 1950 بنیھ خلیف عبد االمیر داشر غالي غالي 137358 188

1 1951 تسیار جخیور عبد الرضا شباط زایر الجعباوي 147788 189
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1 1950 فطومھ عبد عبلھ علیوي حسین الربیعي 271637 190

1 1950 عجیلھ مطرود مدیحھ مزھر سلمان بردي 235197 191

1 1950 ظھریھ شھاب علي منصور بھلول ال یوسف 154945 192

1 1950 عزیزه طاھر نجاة مھدي خضیر خضیر 310684 193

1 1950 فطومھ محمد حسن طاھر عالوي غرابات 108050 194

1953 محینھ ضاحي ملكیھ حمود ناصر القرغولي 2 1950 صویحھ عطیھ ناصر حسین علي القرغولي 322776 195

1 1950 مكیھ ذباح عبدالحسین جعاز علیخ العلیخ 365832 196

1 1950 شمره بدیوي بطاقھ برتو وداي وداي 132697 197

1 1950 سكنھ موسى كاظمیھ داود علي علي 327551 198

1 1950 صبریھ مطر باسم محمد عارف العارف 327687 199

1951 عتبار عیسى بھیجھ جواد لیلو الحسیناوي 2 1950 موشھ محسن سالم مكطوف باھض الخلف 232263 200

1 1950 رسلیھ نعمھ عبد الحسین قاسم حسین الحسن 208608 201

1 1951 حریھ شمخي علوك ردام كاووس الشویلي 148596 202

1 1951 صبریھ علیوي فاطمھ رحیم حسین حسین 178187 203

1950 عنوه مناحي تفاحھ قاسم محمد محمد 2 1950 حكم عمیر ابراھیم یاسر عذیب السعیدي 136502 204

1951 اكعیھن اكبیح عفره حسن ادغیم الزیادي 2 1950 یسره حمد كاظم جساب كریبي كریبي 194839 205

1 1950 ریشھ فرھود صبریھ كریم عطیھ عطیھ 131113 206

1 1950 شجیھ حسین صبیحھ عریبي عباس العبودي 120817 207

1 1950 صبریھ علیوي نجاة عبید محیسن الحسیناوي 137360 208

1 1950 علیھ جوده ھاشمیھ طاھر سعدون الحسیناوي 284694 209

1 1951 عجیلھ حسب ھدیھ عوده لھمود لھمود 203500 210
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1955 عوفة محمد جابر یاس مولیح مولیح 2 1950 دولھ دفاس دخنھ كربول فرج الطلبي 240578 211

1 1950 بسعاد كاظم غنیھ جاني سھیل سھیل 317316 212

1 1951 قندیلھ ناصر مدیحھ جعفر عباس الخفاجھ 175059 213

1 1950 ھضیمھ شدید عطیھ جراد غافل الصوافي 305705 214

1 1950 شریفھ علي صبار حسین جوده جوده 253786 215

1 1951 فخریھ رضا زینب موسى حسن حسن 156691 216

1956 عجمیھ عجیل مكیھ حسین ھادي النجفي 2 1951 شخیلھ مرشد شاكر عاجل دویش الجوالن 85556 217

1969 غنیھ یوسف زھیر جواد كاظم الخفاجي 2 1950 حیھن كتاب غنیھ یوسف حمود حمود 261986 218

1 1950 مدلولھ كصاب سكنھ طالب جعفر السعیدي 343667 219

1971 خدامھ فرحان یحیى حسین خوین الحنتوشي 2 1950 عجیلھ فرج خدامھ فرحان مجبل الحنتوشي 309512 220

1 1951 نوره عبد اهللا امل عبد العزیز سلیمان ایا حسین 140170 221

1968 حسیبھ جیثوم حمدیھ خضر حسون حسون 2 1950 عوفھ ودان محمد حسون كایم كایم 206850 222

1 1951 فدعھ جبیر بدریھ جخر عبداهللا عبداهللا 302750 223

1 1951 فھیمھ صالح فرحان درویش حسون الدخیل 270145 224

1 1951 مكیھ جابر دخیلھ جبر لفتھ الخفاجي 213842 225

1961 وسیلھ كاظم سلیمھ حسن مھدي قمري 2 1951 بھیھ یاسین ضیاء عبدالعكار كاظم الجھالوي 247546 226

1 1952 وسیلھ طحیور كواكب حسن مكي خشوم 267245 227

1968 بھیھ سایر سندس محمد اندیر الشرھاني 2 1951 نجیبھ وني حمد سفیح اعور الخماسي 335141 228

1 1951 رابعة ثجیل صبیحة غندوب عبد الصالحي 275373 229

1 1952 كاظمیھ سلمان جمیلھ عبد الحسین محمد المحمد 252064 230

1 1951 نوریھ كاطع بتول شریف عبد علي الموسوي 310142 231

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1117

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1946 زھره عبد عواد كاظم جفیت جفیت 2 1952 كطینھ حسین لیلى عبود جفیت جفیت 269519 232

1 1952 جمالھ عبید كمیلھ جبیر علي الشنابزه 137728 233

1958 حمدیھ فلیح نجوحھ رحیم عبداهللا االزیزجاوي 2 1952 جمیلھ زغیر حیال كاظم صبیح الزیادي 278131 234

1 1951 تسواھن طاھر فوزیھ عبد عبداهللا عبداهللا 226714 235

1 1952 زكیھ كاظم سمیره نوري عمران الموسوي 68564 236

1 1952 علیھ شایع غنیة ضمد عاجل عاجل 69558 237

1 1951 مزنھ كزار عطشان نجرس مزیعل مزیعل 238

1975 ھدیھ داود ناجي كامل صكبان الخفاجي 2 1951 زنوبھ سالم ھدیھ داود خلیف خلیف 375930 239

1 1952 فنر عیدان رومیھ دحام علیوي علیوي 251680 240

1 1951 زكیھ علي حمدیھ جاسم حمد الصوافي 324957 241

1 1952 رضیة جعین مھدیة حسن مشكور العبادي 253156 242

1977 ھاشمیھ جالب اسعد عبد اهللا جعفر الحسیناوي 2 1951 شربت علي ھاشمیھ جالب حبیب جالب 251802 243

1 1951 نعیمھ راضي غازي تاغي خنیاب الغزي 272901 244

1 1952 نواره زناد عیسى فلیح كاطع السعیدي 91217 245

1 1952 كمیلة ھلیل صالح كاظم مزیعل ال مزیعل 110393 246

1 1951 طلیعھ صیاح فضیلھ لفتھ صافي صافي 255831 247

1 1951 حسنھ فیصل فتات جخیور سفاح الحربیھ 204313 248

1 1951 جبره مطرود وبریھ سلمان رحم النصار 276760 249

1 1952 حمدیھ عبد ساھره حمود خریس الحمیدي 142581 250

1 1952 مدلولھ نثر 89560 طرفھ نصیر محارب 251

1958 مجیده مطر حیھن حسین كلھام السایري 2 1952 غالیھ حسین محمد اعبید منصور الركابي 251428 252

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1217

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1953 رضیھ حسن رسیلھ حمود نایف نایف 2 1951 رداحھ نایف كاظم عوض حسن الكنزاوي 326396 253

1 1952 مكیھ حمادي عیده كاظم مطلك مطلك 140014 254

1 1951 قنده مطر عالھن ساجت موحان المنصور 240749 255

1 1952 زنوبھ شاھر عبده تركي شناوه االبراھیمي 252907 256

1 1952 ھیزه علیوي تاجیھ محسن عبدالحسین البوجمعھ 276065 257

1 1952 زھره جوده عبدالرزاق جبار علیخ الخاتم 258150 258

1954 جمیلة ھادي صبرة كاظم محمد محمد 2 1951 جبرة ابراھیم محمد یونس محمد المرزوك 223833 259

1 1952 ھاشمیھ جبر حسنیھ خضر علوان علوان 107856 260

1955 زھره حمود ھیفاء عبدالجبار غانم الشویلي 2 1951 حمده حاجم شنان عبد عوده الصرخبي 248417 261

1970 حوتھ سلمان احمد غني سرفان سرفان 1968 فطوم عبداهللا ھناء عبد العالي سلمان السالم 3 1952 بلده خصاف حوتھ سلمان یوسف یوسف 201378 262

1 1951 طلبھ جویمل فوزیھ شلیج سویج الدیكان 282758 263

1 1951 صبریة حسون عادل ابراھیم عبود عبود 255297 264

1 1951 شنوه كاظم شھیھ ھاني ناصر ناصر 222284 265

1961 ھاشمیھ جبار رسمیھ رحیم حسن العمیري 2 1951 صبحھ سایر عوده راشد جابر العمیري 325972 266

1 1952 شریفھ حسون ھظیمھ شخیر یوسف الركابي 84454 267

1 1952 علیھ كبر قاسم جبر فجر الخفاجي 327620 268

1 1953 ضویة رھیف صبیحة حسین خفیف الصریفي 303788 269

1978 فخریھ محمد خالد غني حسین ال حسون 2 1953 جمیلة طاھر فخریة محمد ضاري ال ضاري 145454 270

1 1953 بنیھ عزوز نعیم جالب عیدان عیدان 113290 271

1 1953 حیاة فرعون شكریھ محسن عبدالرضا المومنین 349379 272

1 1953 جمیلھ علي سامي صكبان رزن البشاخي 257525 273

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1317

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1955 ھدیھ كوني فوزیة حسن حسین حسین 2 1953 مطره بجاي كاظم لیلو حسین الزیرجاوي 51014 274

1 1953 علیھ ساجت تاج زغیر فرج الشویلي 367716 275

1 1952 كاظمیھ محسن نعیمھ خضر علي علي 350726 276

1974 كلثومھ انعیم میثم طالب حاشوش الرویضي 2 1952 فاطمھ موسى كلثومھ انعیم جابر جابر 340155 277

1979 حمیده یسر رافد سعید خضیر البدران 1954 جمیلھ مكي حمیده یسر مضخور البدران 3 1953 خیریھ مكي سعید خضیر مضخور البدران 245177 278

1 1953 شنھ عبداهللا علي یعكوب جابر جابر 167622 279

1 1953 نعیمھ یاسین فاروق لیلو زجاري الجمیشاوي 351322 280

1 1953 عنیده محمد نجمھ حسن شحل ال حسن 327359 281

1958 عطیھ محمد شكریھ كاظم حسین الحجامي 2 1953 فاطمھ حسن موسى جبار عبد العبودي 34056 282

1 1953 ھضیمة عبید عبد الرحیم محمد علي المحسن 201109 283

1 1953 كاملھ جالب ملكھ ساھي مبارك مبارك 128327 284

1 1953 غنیھ یعقوب ازھار عبدالكریم موسى المشھدي 156903 285

1 1953 بتول محمد ھدیھ ھاشم جبر جبر 233424 286

1 1953 جاسمیھ عبد صبیحھ ھاشم عبادي عبادي 306079 287

1963 جاسمیھ محمد سراب كاظم ناھي ناھي 2 1953 امینھ محمد عادل زغیر جیاد جیاد 54336 288

1 1953 كاظمیة حمود ریسان نجم عبد الربیعي 202895 289

1962 حلیمھ علوان ذكرى علي محمد ال كلیب 2 1953 حلیمھ علوان نجاه علي محمد ال كلیب 234333 290

1956 عزیزة سرحان اقبال نعمة حسین حسین 2 1953 جاسمیة محمد فتحي عبد الحسن محیسن القصاب 142962 291

1965 خنساء عیسى كواكب فاضل میرزه عباس جمال 
الدین

2 1953 كاظمیھ محمد محمد مصطفى جعفر جمال الدین 302631 292

1 1953 ھاتیھن ثجیل جبار مھود نذیر الحنتوشي 271062 293

1953 غنیھ نصیف باسمھ محمد ھاني الحمیداوي 2 1953 حمزیھ حسن راضي مجید كاظم الحمادي 204595 294

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1417

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1964 منسیھ جابر ھدیھ شعالن جبار الحرباوي 2 1953 رضیھ حسب بھلول ناصر حسین العلي 246983 295

1964 نوریھ عبد صبیحھ عجیل خفیف خفیف 2 1953 نعیمھ سالم عادل حسن كاظم السعیدي 368121 296

1958 ملكیھ كاظم عزیزه عكون عناد عناد 2 1953 زكیھ موسى عیدان جمعھ عباس العمیري 50529 297

1 1953 عجیبھ فرحان نجیبھ عكلھ جبر جبر 99330 298

1 1953 عزیزه عطیھ بركھ عطیھ رحیل التمیمي 240285 299

1 1953 فھیمھ افزیع محیسن رمضان عبد اهللا الجبر 356166 300

1 1953 عطیھ زوید عذاب راضي دشر دشر 129524 301

1 1953 زھره طلب بدریھ نایف جوده العصاد 92895 302

1 1953 خمشھ خریجھ صبریھ ناھي شایع العبودي 82056 303

1 1953 دلیلھ فرحان صاحب علي حسین ال سلیمھ 323372 304

1 1953 حنونھ شاتول فلھ عبد علیوي علیوي 232789 305

1 1953 صالحھ جابر صبریھ راھي عكلھ ابوغنیمھ 174590 306

1 1952 جواھر حسن رشید عاجل عبداهللا الصباغ 357295 307

1 1953 مطره حسین كریمھ خضیر مخیلف مخیلف 280709 308

1 1953 شریفھ حلبوص عبدالرزاق حسن ساجت الرویشدي 310091 309

1 1953 موزه مطرود 91586 عدنان محمد جبر 310

1 1953 بریجھ نباش قنده مصاول نایم العطیھ 228766 311

1 1954 زھره دویح حسین ملیحم جابر جابر 288530 312

1 1954 حوشھ طرماز فضیلھ عطیھ لفتھ لفتھ 127441 313

1 1954 حیره علي حلیمھ حامد شمخي البو سعد 283384 314

1 1954 كریمھ خضیر صبریھ عجیل صیاح صیاح 306147 315

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1517

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1954 ركیھ مسیر كاظمیھ فلیح منشد البونجیم 366052 316

1 1954 فطیمھ معارج عبداالمیر دلیف محمد الجواد 287848 317

1 صبیحة كاظم مجید 103261 318

1950 علیھ سلمان ندیمة جاسم خصاف خصاف 2 1954 سكینھ جرد مداعي عریبي جاسم جاسم 174951 319

1960 نجاة یاسر نضال حسین رمل السھالني 2 1954 بدریھ جبار صبیح حسن عزیز عزیز 304728 320

1949 زوینھ عباس سعدي خصاف علي الخفاجي 2 1955 زكیھ عجیل عھود حسن شریف شریف 84430 321

1958 جمیلھ ابراھیم نجیھ ماجد ھاشم ھاشم 2 1954 بتھ ھاشم عبدالقادر عوید جابر العتابي 169887 322

1967 رحیمھ مھدي ایمان مفتاح عباس عباس 2 1954 كافي یاسین كتاب خضیر حسین حسین 363499 323

1953 جویده خلوھن حبسھ جبار طعمھ العكیلي 2 1958 رضیھ عالوي حسین خطار وحید السعیدي 135403 324

1 1954 نعناعھ سلمان رحیمھ وحید ریحان السعیدي 79490 325

1 محمد عبد حنون ضیدان 103251 326

1 1954 علیا خضیر غني عیس موسى ال موسى 186717 327

1955 تركیھ عطیھ حسنھ عبد محسن محسن 2 1954 بنوره سعید شاكر عاجل رھیف رھیف 64964 328

1952 جواھر زمام عجایب كاطع كناد كناد 2 1961 رضیھ حسین جابر كاظم ناصر ال ناصر 323803 329

1962 رویحھ ھاشم سمیره عادي طاھر األسدي 2 1954 قنیده ماھود صباح رمضان حافظ االسدي 320516 330

1955 عطشھ عیسى جمیل زغیر صفوك صفوك 2 1954 شنونھ بدر حلیمھ خزعل عیسى الماجد 111691 331

1988 لمیعة توفیق علي شندل ھاشم العبودي 2 1954 زھرة علوان لمیعة توفیق حسوني البو سیاب 179417 332

1 حریة عبد الخضر كاطع 103245 333

1957 وسیلھ منحوش ماجده نعمھ محمد العسل 2 1954 كمیلھ عبدالكریم عبداهللا جمعھ جباره الباھلي 365907 334

1960 جاسمیھ عبید ثمیره عباس حمود القرغولي 2 1954 نجدیھ عبید لفتھ عبد الرضا ساجت القرغولي 170780 335

1 1954 مانة خابط نسمة عبد داود داود 82709 336

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1617

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1954 زمیھ علیخ فوزیھ ھاشم عذافھ علي 255095 337

1 1953 عبیدة نوید لیلى دخیل جابر ال جابر 374584 338

1 1954 نعیمھ عباس خالده عبید علیوي علیوي 352399 339

1 1954 سعیده مجلي حمیده خلف محسن محسن 201980 340

1 1954 زویده ماجد كامل عبدالحسین حمود حمود 316860 341

1 1954 غلوه عوده صابر حلبوص مطلك العتابي 199830 342

1 1954 عكیده جار اهللا غنیھ صالح عمران عمران 139402 343

1 1954 شكریھ كاظم فوزیھ محمد حسن المخاظره 269902 344

1 1966 بخیتھ ضعین رسمیة ربیع مطر 103256 345

1 1929 جاسمیھ محمد شراد سكر ساھي 103270 346

1945 زھره عبداهللا حمده عطیھ حمد التمیمي 2 1954 حدھن حسین رمثان حسین مطیر التمیمي 122339 347

1956 فاطمھ خطار سھام طالب احمد االمین 2 1954 فاطمھ خطار سلوى طالب احمد االمین 263904 348

1 ناھدة ھاشم سلمان 103265 349

1 رزاق عبد اهللا دخیل 103250 350

1 1939 كفایة عزیز نصیف حلیوة محمد 103263 351

1 1954 ھاشمیھ سلمان رقیبھ شاھین مطر مطر 74089 352

1965 فھیده حافظ 2 بدریھ حسین صبر 1954 بدریة ھویشم رحیم كریم صالل الصبیحاوي 44931 353

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1717

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم اهللا الرحمن الرحیــــم


