
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1983 صبریة  محسن حسین مانع فرحان االسدي 6808 1

1976 ھضیمھ معیبد غصون حمید خضیر السواد 1961 نعیمھ عوده جمھوریة رشیج عطیھ عطیھ 3 1963 فطیم قاسم فارس  وشیل حبیب الحسیناوي 11828 2

1 1964 مكیھ محسن ایمان غالب محمد الیاسري 11051 3

1 1963 حیھن مكي لیلى كاظم فرج فرج 8856 4

1 1967 موزه عبود محمد درویش حسین الشھبان 7193 5

1 1976 ھاشمیة عبود جعفر حسن عبود الجوي 4087 6

1 1965 كمیلھ احمد حلیمھ جلود سفیح ال سفیح 2344 7

1 1972 صالحھ لطیف بشیر عذافھ قاسم االسدي 9675 8

1 1960 سكینھ ناصر صالح فاضل حسن الحسائي 14820 9

1 1971 صبریھ ناصر امین خشان اكمیر الزیدي 2748 10

1 1969 خضیرة عباس ھناء جاسم محمد محمد 23872 11

1 1984 قدم محمد مصطفى علي عبدالزھره االسدي 11885 12

1 1963 ملكھ سلمان انتصار خلف منصور الموزاني 10999 13

1 1959 5256 كریمھ  سالم عكار عكار كلثوم  محمد 14

1 1963 نشده ساجت زكیھ كاظم كطع الحسناوي 4234 15

1 1966 عبیسھ جواد ایمان سحاب سبع الزیدي 328 16

1975 سعدیھ جبر ھیام عبد الرضا حسین الحریشاوي 2 1967 فخریھ كاظم علي داود زایر الحریشاوي 408 17

1 1960 كاملھ ثجیل سلیمھ بري حسن الحجامي 19659 18

1976 نجیھ جوید قصي محمد حسن ال عبید 2 1986 فاطمھ محمد لینا علي فرھود االحول 17070 19

1 1958 عطیھ خلف احمد اسماعیل ابراھیم الصوافي 13889 20

1 1959 كاظمیھ فزیع قنده جدح محیسن السعیدي 9982 21

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 117

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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1 1960 سلیمھ عبد حمادي نعمھ عبد الرضا محسن 41764 22

1 1960 صبریة عوده عبد الستار كاظم زایر المحمد 39094 23

1 1968 بھره محسن ھناء لذیذ حسن البھادلي 24622 24

1 1971 نعیمھ ناصر عدنان عبود یاسر المشبك 32868 25

1 1971 حوریھ باقر عبد الرحمن جبار مزیعل الزیادي 24720 26

1977 خیریھ عبید بشرى  عبد حسین حسین 2 1975 فطیمھ عبد نجم عبدهللا حسین حسین 47920 27

1965 مطره فارس مكیة شیال وسمي المجذاب 2 1961 نعیمة حسن كریم مكطوف جثیر العامري 26315 28

1 1962 عنیفھ حواس مھدي حمود خضیر العباس 38996 29

1 1960 شریفھ علون كاظمیھ جھاد صبر الحسناوي 48450 30

1964 ھیلھ حلو كلیمھ عبدالحسین خلیف الصالح 2 1964 خیریھ عبود حسین فیاض خنجر الحسین 35328 31

1963 بنیھ جبار علي رفش محمد الكطان 2 1966 صعیده رجاف ھاشمیھ عكاب مسلم الحسناوي 34891 32

1 1966 بدریھ عبد حسین كاظم جاسم العوادي 43497 33

1 1973 نشده ناصر بندر نغیمش ظاھر ظاھر 49816 34

1968 حسنیھ محمد میعاد ھاشم حمید الزیدي 2 1970 شكریھ  محمد جواد كاظم حسین القریشي 75764 35

1 1979 خوفھ عبد صباح محسن صابر العلي 64154 36

1970 فرحھ حمیدي حاتم فلیح حسین الغشیم 2 1977 كتبھ موحان بدور شیال العیبي الحاتم 68979 37

1966 نبیھ خضیر سالم عبدالحسن كحامي الھلیل 2 1968 ساره ناصر خولھ شاكر ابراھیم البوكفایھ 55481 38

1 1969 موزه بشیت نھاد ھاشم خیون الصافي 69336 39

1964 كاظمیھ  صكبان صباح  مصحب جابر اجلیف 2 1964 ھیلھ  حمیده حسین  عبد   كایم  العجھ 70427 40

1 1967 76445 فطومھ  مسیر  نجم  الزھیریھ صبریھ  شمخي 41

1 1965 كمیلھ  فرھود محمود مكطوف ذبیح آلبحمیره 64188 42

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 217

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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1 1974 فھیمھ نعمھ حسین عامر ھاشم الحسیناوي 57979 43

1 1990 حیاة فاضل حیدر  حسن  نعیم الصبیح 67767 44

1 1990 رحیمھ زغیر محمد ناشور حسان االسدي 12722 45

1 1966 خدیجھ بیده ماجده كریم حسین الغزي 99441 46

1967 فجر الفي رشیجھ كاظم خلیف خلیف 2 1958 شكحھ سفیح شریف زغیر عیال عیال 83279 47

1 1970 96449 عقیل  ذیاب  علي  السعیدي ركیھ  یوسف 48

1 1983 سامیة كامل اسعد حسین علي الجابري 96721 49

1 1966 فتحیھ مرزه خلود كاظم جاسم الربیعي 86445 50

1 1975 حسنھ كحویش رسول سعدون خضیر االسدي 86311 51

1965 سعیده سلطان حمیده كامل مالح السعید 2 1965 زھره خلیف كریم كاظم جبر جبر 90162 52

1 1964 ملكیھ حداد نوره عتوي عبید عبید 101764 53

1972 فطیم نایف حسنھ بدر زناد الغزي 1964 فطوم موسھ یوسف جابر مطیر الغزي 3 1966 حلبوتھ جبار امل خلف غریب العبودي 98218 54

1 1972 فوزیھ ساجت احالم مزعل نجم الحسینات 94894 55

1969 شفیقھ جابر 2  ذكرى محسن كاطع 1961 جواھر حمود فاضل قاسم سماوي الشالش 82341 56

1 1973 شكریھ حمود عقیل عواد جاسم الحسائي 117863 57

1 1983 نوریھ كاظم انور محیسن نصر هللا العبودي 105457 58

1958 وسیلھ مسعد بلقیس سلمان حمادي حمادي 2 1977 بلقیس سلمان محمد رزاق حسین ال محمد 110014 59

1 1974 رسمیھ صاحب كاظم محسن جمعھ العكیلي 107499 60

1980 امینھ والي ھناء علي عبد الرضا الحسیناوي 2 1970 رسمیة عبدالرضا حیدر سھر نعیمھ الحسیناوي 102256 61

1 1967 ھدیھ شنبول امل خلف عبد العصفوري 129898 62

1974 فھیمھ محسن بثینھ علي حسین حسین 2 1971 سلیمھ علیوي علي سلمان جدعان جدعان 125005 63

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 317

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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1965 تركیھ حسین عالیھ غانم سلمان الزیدي 2 1963 جمیلة عكیلي شاكر فلیح شذر الزیدي 125279 64

1 1986 كریمھ كاظم عادل غلیون عبره الحدیدي 121626 65

1968 شكریھ عبد فاطمھ بستان محمد الحجیمي 2 1962 قسمھ حسن مكسیم جبر ابراھیم التیسي 127128 66

1 1984 ایمان محسن اسعد یازع عطیھ الخالدي 117357 67

1 1963 سلیمھ جواد علي جلیل حسن الخلیلي 139824 68

1978 نجیبھ خزعل سعده محمد خضر العبودي 2 1959 رضاتھ نایف ثائر جبار یاسر العبودي 148325 69

1 1971 فریجھ عیدان شریف جبار اسعید محیي 140048 70

1 1966 عدوه نصیف رزاق محسن یازع الخفاجي 148671 71

1 1958 خاتون مزعل 136580 كحیلھ عزیز عبدالحسین البوسعد 72

1 1963 فضیلھ كاظم حمیده عبدالجلیل حمیدي الدلیمي 133638 73

1978 حیاة فھد ازھار طالب مشرف الزیرجاوي 2 1984 حیاة فھد علي طالب مشرف الزیرجاوي 148793 74

1 1978 سھیلھ حسن حنان داخل یونس الحجامي 132010 75

1965 ناھده علي ابتسام غازي عبدهللا الجصاني 2 1959 ھدیھ ھجیر سعد سلمان فلیح الجصاني 139244 76

1963 لطیفھ علیوي تھاني كاظم مكطوف العمیري 2 1963 خمیسھ ماجد اسماعیل خلیل عالوي العمیري 152354 77

1 1957 غنده عبید رتیبھ علي ھاشم األمیني 139108 78

1 1962 طاكھ كاظم حبیبھ خلف عزیز المحمد 607714 79

1 1980 وبریھ جلود سعد عبد القادر علي الحمید 161038 80

1967 بدریھ حسین فاطمھ عیسى حسن اخفاجي 2 1962 عجمیھ حسون ایاد عبد جبار العباس 175394 81

1964 2 ناصر  عبد  حسین  الصریفي خیریة  عبید 1969 فطیمة   عبد 173931 نجوة عبد هللا  حسین  الصریفي 82

1 1992 مكیھ جبر حسنین مزید شمخي الحجامي 155751 83

1981 عزلھ كنفذ حنان عبدالعباس ھاشم العظماوي 2 1980 فضیلھ  جبار حسین جبار فلیح الخفاجي 178808 84

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 417

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء
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1 1958 رومیھ جالب جمھوریھ خضیر جباره الدبي 175159 85

1970 آیھ عبدالزھره رغد مطشر عنید الحسیناوي 2 1971 لطیفھ حاجم احمد حسن جاسم الحسیناوي 157463 86

1 1960 الفیھ حمد حسن علیوي غیثان البازل 158502 87

1 1964 تقیھ نعیم رحیم جازع عودة العمیري 162754 88

1 1984 فاطمھ محمد حسام ماجد علوان املیجي 155551 89

1979 عزیزه صادق منال مجید محمد الخزرجي 2 1976 محمد جعفر صادق ال مسلم فطومھ سلمان 155541 90

1 1964 ارضیھ محمد كریمھ كریمش صاحب الوائلي 187738 91

1 1959 جمعھ عباس كریمھ محمد مكي مكي 190027 92

1968 مریومھ ھادي انعام ھادي ھداد البدري 2 1970 جاسمیھ حمید حسین نعمھ محسن الزیرجاوي 201208 93

1 1962 شریفھ منھل كریمھ حمید حمود السعاوي 190638 94

1 1968 بیجیة حسین محمد جاسم محمد الخرسان 192522 95

1973 صبیحھ كاظم رملھ  لفتھ  داخل الحجامي 2 1971 فخریھ جابر محمد طالب علوان العقداوي 199101 96

1 1971 لیلى عجیمي علي جبار ھاشم الحسناوي 182269 97

1 1972 رسمیة  محسن ایوب مھدي عبد المحسن الصالحي 184665 98

1965 حمده حمد ھیفاء سفیح حسن القرغولي 2 1967 حمده محیسن ساجت بزیخ خلف القرغولي 188564 99

1967 نجیھ خضیر انتصار عبدالھادي عبود المشرفي 2 1961 بدریھ عبود فائق موحان لفتھ المشرفي 196523 100

1 1972 زھرة عاجل عدي حسن داخل الداخلي 181165 101

1 1969 بحریھ مسیر احمد حسن كاظم كاظم 189033 102

1 1989 سعوده عوید محمد عبد الحسین خیون المحمد 221122 103

1 1963 ھوزه یاسر 206836  احالم ابراھیم غالي 104

1 1972 عجیلة حدوان بھاء عبد محمد العبودي 214876 105

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 517

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء
جمھوریة العراق
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1 1969 نوعھ جرمد حبیب عجید حریجھ العبادي 211240 106

1 1966 بدریھ سعدون احالم حامد شھد العمیري 231170 107

1960 شفیقھ ماشھ مؤید خمیس عابدین ال محمد 2 1993 شروق غالب فرح مؤید خمیس ال محمد 214637 108

1962 نعیمھ احمد سعدیھ سالم مولود الضاھر 1973 حسنیھ مجول عطیھ عوده عالوي الضاھر 3 1965 نجاة محیبس خاف عوده  عالوي الضاھر 208072 109

1966 ندیمھ  محمد استقالل حسوني  خلف  ال شناوه 2 1963 ندیمھ عباس ایوب ناصر حسین الفجار 211330 110

1978 خیریھ ثجیل غفران ضیدان  شنین العباس 2 1978 رسمیھ شنین حیدر عبود حنون العباس 233270 111

1967 جبره تبن سعدیھ عبد حمد العبودي 2 1969 ھاللھ جابر حمید عبد یاسر الشویلي 211318 112

1 1969 طلیعھ علي سناء جبار محمد العبودي 242827 113

1 1957 كمیلھ نایف ونسھ عسكر ضمد ضمد 249349 114

1 1967 جتیھ عبد حبیب خضر جبر الزیدي 239272 115

1 1957 بلكت عذاب لیلى عاتي علي العلي 236788 116

1992 نوال جلیل نور سمیر مخلص الغزالي 2 1988 سالمھ عالوي سمیر غانم جبار الزبیدي 248802 117

1 1972 حلیمھ مجھول زكیھ غافل حطحوط حطحوط 250034 118

1 1965 ماجده محمد میسون جواد داود النصرهللا 237828 119

1 1983 نوره خماط حیدر عوده عناد البدري 242101 120

1 1978 بشرئ صالح احمد محسن خیون الركابي 238280 121

1 1962 نعیمھ مجلي علي عبود خلیف المحیسن 240826 122

1 1976 تحفھ منشد عماد محمد یاسر ال كاصد 249070 123

1957 مكیھ خلف شاكر حسن عباس االسدي 2 1962 كاظمیھ زداعھ كریمھ كاظم حسین االسدي 254832 124

1 1963 جبره عبد الساده حمیده سلمان یوسف الوائلي 248016 125

1 1963 مریم عبدالحمزه سھام عاجل عساف الطربوشي 254526 126

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 617

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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1 1974 غازیھ فیصل كاظم عبدالرضا كاظم الحسیناوي 273823 127

1964 بدریة ناھي بشرى طاھر محمد الحسیني 2 1959 فضیلھ باشا كریم جمعھ فلیح االبراھیمي 280414 128

1 1970 غلوه عباس ماجده عبید عبدالرضا االسدي 261150 129

1 1958 كاظمیھ عبدالرضا فخریھ خلف فرحان فرحان 267262 130

1966 ھدیھ مھاوش انعام محسن عوده الھدام 1972 شكریھ خلف عادل موسى حمود ال حمود 3 1965 ھدیھ مھاوش ضیاء محسن عوده الھدام 260573 131

1 1979 حمیده فلیح عالء مخور عاصي عاصي 279322 132

1 1972 حسنھ خضیر 260960  محمد جبار عبد 133

1 1985 قمریھ حسین جاسم صاحب محمد محمد 269419 134

1976 برقیھ شاكر منال كریم كاظم الغزاوي 2 1974 خدیجھ محسن سالم عادل خضیر الواسطي 269829 135

1977 اجلیثم الغیث الھام شاكر ناصر الوحاح 2 1972 فاطمھ لفتھ طارق عوید جاسم الزوید 263101 136

1 1969 كمره عبدالرضا حسین راضي لطیف الدبي 258805 137

1 1962 ھدیھ حطیري نوال یاسر حسین الشویلي 296683 138

1 1965 جمالھ طربوز مطرود مزیعل كاظم الجندي 295894 139

1 1977 صبریھ سلمان احمد خیون ناصر الفضل 291583 140

1 1989 سعدیة عجیل رعد جاسم محمد االبراھیمي 305906 141

1969 نجیبھ حمود جبار عذیب جكان جكان 2 1976 زھره دعیوش بتول عكاب حمود حمود 290561 142

1 1965 حسنھ عبد رشید مشرف یاسر یاسر 305668 143

1 1990 نوریھ موسى مصطفى خمیس بكھ االسدي 289403 144

1972 2 امل جاسم  جبر  البدري امیره  جبر 1967 287382 كریم  حسن  راھي  الھاللي نصره  ھریش 145

1966 غنیھ جابر ندوه جمعھ حسن ال عطوان 2 1961 تسواھن حسن عبدالكریم فاضل جاسم الصافي 287272 146

1 1967 كنطاره مونس حسن علي لطیف الزیرجاوي 289076 147
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1961 صفیھ كشیش 2  نوال عثمان صبر 1957 دولھ بجاي شریف عكاب مخیلف ال جباره 290571 148

1 1978 قسمھ عبد المحسن شاكر غضبان عبدناھض الدبي 295569 149

1963 نجیھ عبد قاسم عبد الحسین ناصر الحسائي 2 1958 صفیھ حسن امینھ محمد ناصر الحسائي 312967 150

1 1965 فندیھ شحم حمیده ثجیل كاطع الزیدي 316155 151

1 1988 فضیلھ كرم مرتضى صالح حیاد الصوافي 310772 152

1 1975 حیاة جھید 310603  عبد الحسین عواد فیصل 153

1 1961 تركیھ خلیف جمیلھ حمید مطر مطر 319695 154

1993 ایمان حسون دعاء كاظم جوده الزیرجاوي 2 1982 فخریھ ظاھر علي ماضي راھي االبراھیمي 320788 155

1 1996 موزه عطا هللا صالح مھدي صالح الزایر 312620 156

1962 عطیھ جعفر عالء طھ یاسین العوده 2 1975 عظیمھ ورد نضال محسن شالل النصار 324179 157

1 1983 مھدیھ صالح ومیض كاظم مطلك ال محیسن 313361 158

1 1990 لیلى عجیل محمد جبار جبیر العبودي 322011 159

1 1959 آیة عبد الزھرة نضال مطشر عنید عنید 315940 160

1 1963 كاغد جوید فردوس حمید فرھود الفرھود 315215 161

1 1967 كمیلھ جبار ھدیھ محسن فرھود الزیرجاوي 319296 162

1968 ملكیھ حسین مریم حسین فاخر الشمیس 2 1962 بدریھ ولد جاسم صبیح محمد الفرج 351687 163

1 1977 وسیلھ عبدهللا شھید شاكر جوید الھاللي 351679 164

1 1968 شنونھ  سلمان نضال عباس مزبان ال صكر 347516 165

1982 امل عبدهللا رابحھ طاھر رجھ البطحاوي 2 1976 سالمھ عبدهللا زھیر محمد خمیس المیاحي 340477 166

1972 صبیحھ صھیل علي محمد حسن مكطوف العسكر 2 1973 سلیمھ خلف 332400  رملھ خلف مكطوف 167

1960 حسیبھ كاظم رباب محسن حمد هللا الشویلي 2 1964 حسیبھ حمید عبد الستار عبد الجبار كاظم العكیلي 337026 168
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1 1962 صبریھ علیوي حمیده عبدالحسین ھاشم ھاشم 349184 169

1 1969 نجاح محمد عبد الستار عبد الجبار عبد المجید الزیدي 349421 170

1 1989 سوریھ ھالل أحمد علي وادي الجابر 344713 171

1 1975 سنیھ مھدي احمد عباس عكیب الوائلي 329841 172

1974 قسومھ فدار عبدالكاظم كسار عبد الزركاني 2 1971 فھیمھ سالم سھام جبار عبد الزركاني 343561 173

1 1962 زینب صیاح كریمھ عبد الباري ریكان الیسر 379006 174

1990 أمل كاظم كرار حیدر ماھود ماھود 2 1989 سھام جاسم نمارق صبار صالح الصافي 358098 175

1965 حسیبھ علي غازي فیصل عبد المشتت 2 1968 عجیلھ خضیر نعیمھ شنین داخل المروح 353188 176

1967 نوریھ ناجي فاطمھ جاسم محمد الشمخاوي 1972 وفیھ محمد انتصار عبدعلي ناجي الحلي 3 1973 وفیھ محمد خالد عبدعلي ناجي الحلي 361568 177

1 1967 قسمھ مفلوك سعاد ضیدان وھیب بني مشرف 363358 178

1985 كریمة علي ھبة نجم عبدهللا السعدون 2 1973 فضیلة دنیف خالد جاسم محمد الغزي 373305 179

1972 رجاء محسن فاطمھ نصیف یوسف العمري 2 1968 فاطمھ نصیف علي  شاھین بریسم العمري 365750 180

1 1965 سلیمھ حمود ھناء سعود نافع الغزي 370237 181

1 1960 نجیھ یاسر سعاد ثجیل جمیل شویلي 357475 182

1 1964 نبیھھ محسن ھاشم سالم ھاني الصافي 40375 183

1 1986 كاظمیھ مطشر حسین حمید ورد الشویلي 397553 184

1 1963 ونسھ جرد شاكر برزان رھیف الموسوي 391173 185

1 1996 صباح معاوي علي مكطوف نعیمة الشویلي 396773 186

1 1973 نظیمھ شنین أحمد صبري غافل الجویبراوي 383476 187

1 1961 خشیفھ خضیر رحیم سلمان غنیم ال حمیده 386395 188

1 1970 جاسمیھ كریوش شریف كامل طعیمھ الحسیناوي 401844 189
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1 1962 جمیلھ ضلم سھام ناصر فالح الشویلي 400839 190

1994 جنان صبري علي حیدر عبد الحسین الكریم 2 1975 جنان صبري حسین الشكر زكیھ داخل 383203 191

1 1969 بدریھ زغیر ھادي نایف خفیف المشلب 379977 192

1 1971 كتیبھ خلف شھلھ جمیل طالب الطول 385261 193

1978 جاسمیھ مطلك سعید زوره حسن الشویلي 2 1976 كلیثم محمد ھناء جاسم كاطع الحسیناوي 385583 194

1 1962 زھیھ محیل نجاة ربح سعد الشریفي 403388 195

1 1958 لیلى محمد باقر كاظم لیث عبد علي أحمد الخفاجي 388887 196

1 1992 زھراء طاھر احمد حمید شاكر الدلیجان 394142 197

1 1968 زھرة نجیبان عارف عباس حمادي الغزي 436070 198

1983 احمد حسن عریبي الدخیلي فردوس علي 2 1978 فردوس علي ضفاف حسن عریبي  الدخیلي 436131 199

1 1971 جمیلھ مزعل 426091  سعدیھ حسن شبوط 200

1 1970 وسیلھ جبار عماد خضیر خلف خلف 431262 201

1 1994 حیاة وریوش علي ماجد عیدان الحسن 428152 202

1 1960 علیھ كوشان جمھوریھ سلمان مطر العتابي 412048 203

1971 رضیھ كاظم فاطمھ كاطع خلف المنتفكي 2 1975 امل كاظم وسام  علي خلف القره غولي 426664 204

1 1990 أمل زیرو محمد علي رسول االبراھیمي 406590 205

1 1981 نجاح سایر محمد جبار عبدالرضا عبدالرضا 420765 206

1 1965 صحیھ دھش 430463  علي حسین عبد 207

1 1957 نعیمة ناھي سلوى راھي مكطوف المشلب 433680 208

1999 سعاد جبار عبدهللا سلمان نعمھ الركابي 2 1995 سعاد جبار فرح  سلمان نعمھ الركابي 422523 209

1 1973 ضواھن خضیر ریاض فلیح عبد محمد 421886 210
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1983 صبیحھ محسن ھبھ كاظم دشر الحسیناوي 2 1970 سمیره حمدي مصطفى علي حسین الربیعي 446973 211

1971 بھیھ ھزاع طالب عبدالزھره جعاز الھالل 2 1994 حكیمھ عبدالحسین نور طالب عبدالزھره الھالل 456598 212

1 1967 رومیھ جالب جلیل خضیر جباره الدبي 443872 213

1 1974 عطوه منسي عثمان طارش جالي الزاملي 450453 214

1 1959 عبد المجید حمدان عبد هللا  الگنزاوي نعیمھ  مطر 464135 215

1980 خزعلیة بنید 2  ھدى صالح مطلك 1981 حكمھ  بجاي 444377  ابراھیم  خلیل ابراھیم 216

1970 صخیلھ عیال حمیده شدود محیسن ال محیسن 2 1961 كواكھ كریدي ستار كریم جعیول جعیول 457730 217

1969 علیھ جبیش رعد عاصي عكلھ عكلھ 1992 ندى علي علي رعد عاصي عاصي 3 1971 سعده جخیور ندى علي كاظم العبودي 459090 218

1 1972 فھیمھ حمود علي عبود مھاوش الطاھر 457726 219

1 1967 حسنھ سعدون سامي حسن حبیب الشویلي 457386 220

1973 زوینھ حسین جمالھ مجید سلمان سلمان 2 1968 شكریھ صالح نعیم حمید جدران السعیدي 478446 221

1 1990 حمیده عیسى محمد عبد االمیر نعمھ نعمھ 476439 222

1974 زھره ناصر فرات قبیل منشد االزیرجاوي 2 1967 قبیلھ منشد باسم عبدالحسین زویر االزیرجاوي 480588 223

1 1973 بثینھ اسماعیل مھند عدنان مجید الحمادي 473072 224

1967 نشیده نذیر بھره جراد لفتھ الحنتوشي 2 1970 رده ثجیل صالح كاظم نذیر الحنوشي 473752 225

1969 شكریھ حنون نعومھ طعیمھ ثامر الصوافي 2 1957 فھیمھ علیوي غالي كاطم یاسر جبر 485184 226

1 1962 كاظمیھ حسین عبدعلي كطان مطر الشویلي 485667 227

1 1965 حسنھ طلیع حسین ھاشم طعمھ البعاج 479981 228

1 1961 لوعھ حسین محمد كامل منشد منشد 476179 229

1 1958 فاطمھ  محمد احكام ناصر حسین العتابي 465883 230

1 1972 شكریھ ناصر حیدر شالل حسین الخفاجي 471568 231
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1 1976 قدیمة سالم غالب قسام عبدالواحد الزیدي 591924 232

1 1957 503946 محمد علي خضیر  عباس  الركابي فخریة  عبود 233

1 1977 نجیھ علكم عزیز عطیھ حسن العتابي 500197 234

1 1962 صفیھ جبیر حمدیھ عطوان عبدهللا عبدهللا 495243 235

1 1973 غنیة صیھود عالء خیون حسن ال حسون 502237 236

1 1975 لویذه كریم حیدر عبد الصاحب عیسى ال حرز 498265 237

1 1973 ملكیھ رشید محسن علي طعیمھ الحمید 500442 238

1 1984 مھى جواد أحمد كامل جبار الركابي 491045 239

1975 فارسیھ مزھر رتبھ جلیل غازي ابوغربان 2 1975 مسیكھ مزھر ساجد كریم سوادي الحسیني 487632 240

1973 ضویھ شالكھ منتھى جابر عبید عبید 2 1964 شكریھ جبار صادق كریم علوان علوان 495725 241

1 1957 طلبھ خشیني زینب كامل حسین الیونس 507050 242

1 1963 حنیفھ محمد خضر بجاي راھي راھي 496169 243

1 1971 ركھ عبید عوده عباس بشاره الحدادي 500275 244

1984 غنیھ علي نرجس عامر ناصر القره غولي 2 1983 سعدیھ قاسم رسول عبدالرضا علي علي 497543 245

1958 تویھھ عنید كاظمیھ تعبان مانع البوخلف 2 1957 رشاكھ خیون عبدالكریم ریسان شنیاره البوخلف 507903 246

1967 2 سھام  عوده  صالح  السعدون بطاقھ  عیسى 1964 507785 جبار  علیوي  كاغد  العتابي جماره  حمادي 247

1 1967 بدریھ عبید والء اسماعیل حسین الطلقاني 515158 248

1 1963 غازیھ رفاس ماجد فارس امریھج الحمداني 525768 249

1 1963 شدوھھ عبد العباس خولھ قاسم مكي خباز 522501 250

1 1963 524909 بشرى  حسین  ساجت  االزیرجاوي ھاشمیة  حسین 251

1 1990 وفیھ عبدالحسین احمد ضاحي عبدهللا البدري 509212 252
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جمھوریة العراق

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2017 - %40ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1966 وضحھ ثامر صبریھ صكبان عامر الشویلي 2 1965 محیلھ عامر حسن ظاھر مشكور الزاملي 509705 253

1982 جاسمیھ حسن ساره علي شناوه شناوه 2 1970 معصومھ حسین مظفر محسن زوید زوید 524643 254

1 1974 فاطمھ مجید بشیر فاضل عبد هللا ال صبر 508979 255

1 1957 كمره موسى حبیب عجیل خضر النصار 523637 256

1 1970 ھدیھ جاسم  انتصار شاكر كاظم الخفاجي 526594 257

1980 نجیھ رداد انعام عبدالحسین جلید جلید 2 1976 شده لفلوف سعید عكاب حسین حسین 530827 258

1969 امریكھ كامل علیھ جھاد محمد كولي 2 1962 كاظمیھ مریوش ماجد رھیف محمد رغیم 531596 259

1 1962 شحیتھ حمیدي غازي غافل ناصر الصرخبي 537242 260

1 1972 نشده عبد هللا فاطمھ فرحان جبر جبر 548454 261

1 1960 جبره عبید 534084  منیره مظلوم ندیب 262

1 1971 نجیبھ راضي احالم شنوف محمد الزیدي 537174 263

1 1963 حسن علیوي كریمھ محمد نمر ال نمر 532806 264

1 1962 ھاشمیة وداي 540810  ربیحة كریم  عجرم 265

1969 ھدیھ صالح رسمیھ محسن علي السعید 2 1964 حیاة عباس نعیم یوسف عبید السعید 546430 266

1962 فخریھ كاطع صالح عبد هللا ابو رھین ابو رھین 2 1966 ھیلھ حمید سعدیھ جار هللا ابو رھین الدخیلي 534507 267

1 1962 صفیھ ثجیل 544139  حبیبھ صاحب محمد 268

1 1978 فوزیھ حسین لیث عباس فشاخ القره غولي 541596 269

1 1964 جاسمیھ محمد حسین كاظم حمد الحسناوي 558280 270

1980 فوزیھ بستان خالد عیدان محمد الخزعلي 2 1985 نعیمھ حسب دنیا سعد محمد الخزعلي 553855 271

1 1989 أسیل جبار سعدون ریاض سعدون النور 554232 272

1 1981 سعاد ھادي غزوان جعفر ناصر الغرباوي 560765 273

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 1317

 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 - %40ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1965 عیده عطیھ عباس فالح جیاد جیاد 2 1975 نجیھ حسن ایمان علیوي حسین حسین 563377 274

1 1970 كلثوم عبد جعفر محمد قاسم البكندي 554789 275

1977 مدینھ عداي حیدر حسن نعیم نعیم 2 1975 مدینھ عداي االء حسن نعیم نعیم 561363 276

1 1969 عنیزه خیون جلیل شعیبت عاشور المحمد 556269 277

1977 امل كاظم زینب علي خلف القره غولي 2 1975 غازیھ خلف محمد علي كاظم القرغولي 564787 278

1 1963 سیلھ ماجد محمد كاظم فرحان الكیم 568196 279

1964 2 حلیمھ  عجیل  عكیلي  الزیدي فضیلھ  حسین 1974 569353 عبد الكریم  وسیل  عكیلي  الزیدي نجیھ   حسین 280

1 1985 ربیعھ عبد علي ذوالفقار علي فھد فھد 592871 281

1 1960 ضحیھ ناھي رزاق عوده كتوب كتوب 580926 282

1 1960 بدریھ محمد سمیره ناھي عنبر الزیرجاوي 586715 283

1977 غنیھ حاتم عبدالعباس غریب علي الكثیر 2 1981 نصره عوده أمل عبدالصاحب عزیز الخواف 579358 284

1 1982 ساجده حسان مھند كاظم یاسر یاسر 580980 285

1978 صبیحھ عبدالصاحب حسین ریاض محمد محمد 2 1957 حسیبھ عبید صبیحھ عبدالصاحب طعیمھ طعیمھ 584878 286

1 1960 رھیبھ مطر نضال عبد علي كاظم العوده 588656 287

1 1969 نجاة بداي ھناء یوسف یعقوب الصالح 571229 288

1973 بدریھ عبود طارق موحان لفتھ المشرفي 2 1974 نوریھ عبد نجالء رمیض بجاي بجاي 583665 289

1 1969 حیاة عبد اسراء معلك حنون الصالح 588283 290

1976 علویھ دخیل 2 كواكب نذیر ابراھیم 1968 حسنھ علي 591138 مشرف محسن حمود 291

1 1966 سكینھ خلیف 583555  كاظمیھ عبد محسن 292

1977 ساھره كامل محمد عبد المجید حمید حمید 2 1976 حمیده حماده ھیلین سلیم كامل كامل 612188 293

1982 فاطمة عودة حیدر ھاشم شالكة الیاسري 2 1993 فاطمة عودة زھراء ھاشم شالكة الیاسري 618230 294

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
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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 1965 ذبھ حاجم ذھیبة مكطوف محمد الركابي 602285 295

1 1977 بدریة صاحي فالح حسن بیاد السعیدي 607324 296

1 1970 حسنھ عبید علي عبدهللا لیلو العبودي 613562 297

1973 زھره محیسن صباح الزم حسین حسین 2 1974 بسمھ موسى ازھار حاتم محمد الشویلي 609130 298

1984 مالیھ حسین بسمھ  خلف سبعین ال علي 2 1971 ھدیھ سبعین عبد الحسین ناصر حسین ال جعیفر 602655 299

1 1970 حلیمھ جاید مثنى مدلول حسین ال حسین 617732 300

1 1968 شریفھ قاسم رباب كاظم جواد المطیرفي 617561 301

1975 كریمھ حسن عقیل سلیم كاظم الحمود 2 1978 صبیحھ زامل عھود علي حسین العساكره 618093 302

1 1993 سوسن عوده علي عقیل شنان السعیدي 611288 303

1 1968 نعیمھ منصور نظیمھ كشكول فارس االسدي 637073 304

1 1966 رحمھ لفتھ سعدیھ محمد باتول العالج 637972 305

1972 بدریة  حسین امنھ عیسى حسن الخفاجي 1969 صبریھ حسن رجاء  محسن محمد المھنا 3 1969 عزیزه حسن علي  حسن مطر الخفاجي 637276 306

1 1976 نوریھ صكر عمار یاسر حسین ال حسین 634442 307

1 1959 جاسمیھ صاحي سعید جاسم یاسر الشویلي 637587 308

1 1971 جبره عبید 635370  سلیمھ مظلوم ندیب 309

1970 ناھده سبتي ایناس فاضل مھدي العنزي 1961 سلیمة علي أمل عبد الحمید طارش الكناني 3 1960 سلیمھ رؤوف رعد عبد الرزاق عبود الكناني 634797 310

1 1963 زھرة عوده فالح كاظم حري الكردي 625879 311

1 1972 نجیھ حمید عباس كاظم محمد ال جوي 627662 312

1 1968 رمانھ لفتھ 626255  حلیمھ حسوني انعیمھ 313

1 1976 رفیعھ نعمة حسنین علي ھادي الفیاض 632279 314

1 1963 صباح عطشان حسن الحسن زونھ حسین 634429 315

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 1972 علیھ عبود شكریھ بدر كاطع كاطع 660748 316

1964 بدریھ زیاره حسن رحیم صیوان الفھداوي 2 1965 خیشھ عبد جمیلھ كامل عطیھ المري 648317 317

1 1972 بدریھ جابر علي كریم خبار العتابي 666731 318

1990 سعاد خلف استبرق عبد االمیر طاھر یاسر 2 1977 فردوس محمد قیس رضا حمزه الزاملي 669540 319

1968 فضیلھ علیوي رحیم حمدان حسین الصافي 2 1966 فضیلھ علیوي جبار  حمدان حسین الصافي 648896 320

1 1960 فاطمة مھدي خالدة ھاشم  رضا الیاسري 653197 321

1966 حمده ثامر عزیزه مكطوف ثجیل الحمامي 2 1964 سلیمھ عبدهللا قاسم حمید علیعل علیعل 650509 322

1 1957 سامیھ رشید موسى الكوام خزینھ محیس 668141 323

1 1990 رجاء بستان احمد رزاق عبد االمیر عبد االمیر 658706 324

1 1975 مالیھ طالب خیرهللا لفتھ عواد الراشد 661713 325

1 1963 حسیبھ ذیاب زینب حسن حویش عجیمي 661742 326

1 1973 كریمھ زغیر حسن فلیح حسن الحاجم 337295 327

1965 حاجمھ سلطان ساجده حسین نمر االسماعیلي 1961 حاجمھ سلطان سعاد حسین نمر االسماعیلي 3 1959 صبریھ حسین مجید زغیر كندح الساعدي 690156 328

1982 كمیلھ عوده مشتاق جبار قاسم المحیي 2 1958 فطیم طلیب كمیلھ عوده رھیم سلمان 691092 329

1 1967 689789 عبد الرضا   عبد الھادي  جبر  القصاب سلیمة  حمید 330

1968 فنیره ناصر محسن بدر  مارد النیازي 2 1992 حمیده مال هللا نور الھدى محسن بدر النیازي 683894 331

1 1981 فاطمھ شناع احمد جاسم محمد الشدود 673909 332

1963 حاجمھ سلطان علي حسین نمر االسماعیلي 2 1965 لطیفھ دغل جوان عبد الحسین محمد محمد 675904 333

1970 فوحھ محمد محمد خلف ضریس الصنكور 2 1974 سھیلھ عبدالحسین فزاع الوحاح فاطمھ زایر حسن 685615 334

1 1971 زھره ملفوف كرامھ جلیل مھوس حاتم 684799 335

1 1980 كلثوم محسن مؤید حبیب جبر ال زیرج 677186 336

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
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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 1969 فوزیھ محمد بیادر ابراھیم محسن محسن 686844 337

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
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