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1955 عطیھ حسین عائده ھندي علي الحسیناوي 2 1954 نبویھ علیوي عبدهللا نذیر سلطان نذیر الزایر 6911 1

1 1953 عاشوره شذر كاظم  خضیر فتفوت الخفاجي 25248 2

1962 كاظمیھ  زبیل قسمھ حمود عبد  الشدود 2 1950 نعیمھ صالح محمد ناصر علي العبد هللا 789 3

1950 بحیتھ حسین صالل  خلف مطیر المطیر 2 1955 شمره سالم غنیھ  نعیثل غانم ال مطیر 24627 4

1 1951 كطفھ ذبیح عبدالكاظم راھي رویضي الزیرجاوي 11219 5

1945 خزنھ جاسم شھیھ عبد الساده ثویني السعیدي 2 1967 حمده محیسن جمیلھ مفتن كاطع الغشیم 33385 6

1956 قبیلھ علي عھود عباس حسن حسن 2 1940 قمریھ عبد النبي عبد الباقي علي حسن اسماعیل 29565 7

1 1955 فطیم سلطان 19686  حسین نعیم عبدالحسن 8

1 1940 غریبھ محمد جاسم محمد حنتوش المیاحي 1399 9

1 1949 كاظمیھ بنیان رجیبھ محمد الزم حمود 3072 10

1 1939 شنینھ محمود 644 رفیعھ عبدالرزاق یوسف الكصوان 11

1963 كاظمیھ بشیت زھره عوده عریمش السراي 1988 زھره عوده صابر كامل عبد الرزاق الشریفي 3 1952 داخلھ ناصر كامل عبد الرزاق كاطع الشریفي 22509 12

1952 برقیھ سعدون محسن صالح جعاز البشاره 2 1960 جلیثم خلف علیھ عبدالعباس مظلوم الھالل 22821 13

1952 فطوم عبدعلي ھدیة نجم عبود الشویلي 2 1948 سعیدة عبد رسمي مجید دبیان الخالدي 20415 14

1943 بجایة دغیبي جبیھ عباس جوده البعالوي 2 1950 حمده كلھام زعیبل مخیلف جوالن الغزي 1140 15

1974 سكنھ ھالل عدي  محسن خضیر الدبي 2 1943 سلیمھ  محسن سكنھ ھالل جلود الدبي 16927 16

1952 نوره محمد بدر رومي ضویف الطائي 2 1959 فوزیھ حسین شفاء حسین حمود األسدي 22714 17

1972 كتیبھ عوده علي بدر عبد الشنان 2 1942 رسیلھ علوان كتیبھ عوده یوسف الشنان 33290 18

1 1945 عجیلھ طویرش فخریھ لفتھ جبار الدبي 33358 19

1952 ضویھ جمعان كاظمیھ سلمان مكطوف مكطوف 2 1952 حنینھ زغیر عبد هللا محسن جحیل الكعبور 6439 20

1965 فوزیھ كاظم اسراء محسن  سلمان الغالبي 2 1948 جالبھ حمد علي حسین علي عریوه 10321 21
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1962 2 حكیمھ عبدالھادي  محسن  الخزرجي شكریھ  سلمان 1949 10053 فالح مھدي محسن  الخزرجي صبریھ  سلمان 22

1 1952 ركیھ شغي 35237  مكي فرحان ثجیل 23

1950 حضھن لعیبي خزنھ صاحي خفي خفي 1975 خزنھ صاحي حیدر ھادي مصیخ العباس 3 1942 فیضھ ماجد ھادي مصیخ عباس العباس 11909 24

1 1949 مریم حسن ابریجھ جاسم محمد ال جبار 33131 25

1930 مطره كزار شویتھ كحط دعیم المعیوفي 2 1954 حدید منشد سعید ھاشم نعمھ المعیوفي 23387 26

1972 غنیھ ھادف زغیر شناوه ضمد المرعي 2 1953 سعده مھاوش غنیھ ھادف دیكان المرعي 2387 27

1967 وسیلھ منشد عبدالرحمن سلمان محسن االسدي 2 1947 موھھ مشجل وسیلھ منشد تویفي االسدي 29169 28

1955 جاسمیھ عیدان یحیى محمد رھیف الرومي 2 1962 مدلولھ صالح سكینھ حسناوي كشوش الجیاش 25012 29

1955 فھیمھ عودة میره مذبوب مویش مویش 2 1952 بریده ابوشكھ بدر جاسم محمد محمد 2131 30

1 1953 تعیبة جلود  محمد عباس حنون حنون 26065 31

1976 مصریھ زبالھ مرتضى سعدون حناوي الشاطي 2 1956 جمالھ  مزعل مصریة  زبالھ صحن العكیلي 9104 32

1953 نوره سالم حنونھ طاھر فرھود المنصراوي 2 1953 سكنھ تایھ عبد الكاظم مطھر فرھود المنصراوي 2974 33

1 1948 ازھیھ زایر فالح اعوید جخیور الجعوبي 6332 34

1 1951 حضیھ محمد قسمھ طلب محمد الحسناوي 33253 35

1 1956 قسمھ عالوي سامیھ جاید علیوي الناصریھ 22594 36

1973 رجاة علي محمد كاظم عبد الحسیناوي 2 1940 ظلمة عوده رجاة علي فیاض الفیاض 12874 37

1938 حدھن عطیھ بدریھ شمس حسون وائلي 2 1940 حدھن عطیھ شكریھ شمس حسون وائلي 48755 38

1974 1972 سناء  ھاشم  جاسم  ال جباره جلیلة  عباس عمار  عبد الحكیم  زایر والي  زایر  امل  عبد العالي
 والي

3 1947 موزة  عطیة 81581 جلیلة  عباس لفتة  ال لفتة 39

1978 2 مریم  جالب  مجلي  السھالني كمیلھ  محسن 1947 جھیده حطاب 52389 جالب  منسي  مجلي السھالني 40

1 1953 ظھریھ محمد ساجده عذافھ شنین الشنین 45822 41
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1 1953 قسمھ حسن فوزیھ جبر ابراھیم التیسي 69207 42

1969 فضیلھ علي ناظم وذاح حسین حسین 2 1936 علیھ مران فضیلھ علي موسى موسى 45222 43

1 1946 عزیزه فلیح نجیھ شیاع سفیح الخفاجي 73297 44

1 1951 كاظمیھ محمد باسم عبد الحسین لفتھ لفتھ 39796 45

1 1953 افطیمھ شمخي رزاق انعیھ شمخي ال جبر 38860 46

1964 نعیمھ جلیب 1981  بیان مالح سلمان بیان مالح 3  عالء حیدر تجي 1939 فتینھ محمد 52170  حیدر تجي سلمان 47

1 1945 كاظمیھ محمد حسین والي حمدان الخفاجي 45918 48

1952 خیریة عنتیك امل ھاشم حمیدي الشیخ 2 1949 حوریھ حمید جلیل  عبد الرزاق  محسن  الموسوي 77398 49

1990 رباب علي یحیى شنان صالل الموسوي 2 1955 تنزیل حطیحط رباب علي سلمان الغالبي 74485 50

1987 نھضھ مزھر مازن طارق سعدون ال عبد 
الرضا

1956 عوده حلو طارق سعدون عبد الرضا ال عبد 
الرضا

3 1958 رویسھ داخل نھضھ مزھر عباس ال عباس 57396 51

1 1934 شوفھ شطي علي كاظم عباس الحامي 76309 52

1972 شكریھ شنان سحر فھد علي بني مشرف 2 1942 لذیذه رویعي حمامھ زیاره عویش ال غایل 46454 53

1949 شریفھ سحاق نجدیھ فرحان ضیدان الضیدان 2 1945 مرھج شناوه حمید ضاحي عاجل الراھي 38493 54

1962 مصریھ محمد نداء خضیر جاسم السلطان 2 1950 فدعھ عوده عبد الصاحب حمد یاسین الحبیب 75135 55

1959 نصره حسین رحیلھ سعید محیبس زھیري 2 1935 رومیھ معیجل بطھ موزان عیسئ ال جري 67460 56

1 1953 مسیره نمر 52034  نجیھ محمد سعدون 57

1952 سعده علي رسمیھ ماجد تقي الفرج هللا 2 1951 شفیقھ محمد جمیل جابر تقي الفرج هللا 71316 58

1 1945 جراغد محمد جبیره حسین خلیف الحاتمي 67440 59

1950 عوفھ علي 1977  وداد مزھر سلیمان وداد مزھر 3  ندى صقر عاجل 1945 نكوه مصبح صقر عاجل منصور النصر هللا 69908 60

1952 صالحھ محمد كاظم فھد منخي العكداوي 2 1950 نعیمھ بدر حسنھ  بدر مونس العوفي 35962 61
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1965 خفیھ شایع لیلى حسین عبد ال لفتھ 2 1953 نجیھ عبد عزیز  صكر دشش النیازي 74523 62

1953 دره مجید زھرة ریسان حمید الحسناوي 2 1950 فطیمة مھدي جمیل محسن بدر الحسناوي 80055 63

1 1955 سھیھ عبود جاسم حسن علي الطبراوي 45760 64

1973 بدریھ صبار ناجي جخیم حسین ال حول 1960 بدریھ صبار كریم جخیم حسین ال حول 3 1932 رضیھ عكش بدریھ صبار وجح الحسین 56891 65

1 1953 رضیھ مطرود جبار جاسم بدیوي االزرقي 51737 66

1 1948 نوعھ بداي مالك ثامر مطلق المطلق 93119 67

1952 سنیھ فجر سلیمھ كاظم شمخي الزیدي 2 1948 حربیھ عجاج عطشان عبد واوي الزیدي 106876 68

1 1942 92248 ھدیة  جالب  راھي  الجكاني دوالیھ  حسین 69

1 1947 رایھن شمخي صبریھ فیاض منخي ال منخي 84124 70

1 1952 زعیلھ خلف علیلة ثامر عبید الغزي 88028 71

1 1942 عجیلھ كاطع عبد الكاظم عطیھ عبود القریشي 124284 72

1 1953 فضیلھ ردام 94566  قسمھ كریدي مناحر 73

1983 حمیدة فرحان حمزه خضیر جابر ال جابر 2 1949 انویزه فیصل حمیده فرحان علیوي ال عبید 107770 74

1 1930 دفره موسى علي حسین شیاع الخفاجي 83441 75

1970 قوطیھ محمد رازقیھ جخیم عبود الھالل 2 1955 قوطیھ محمد سعدیھ جخیم عبود الھالل 100878 76

1 1935 شوشھ محمد حنینھ شھیب عاید العرجاني 101018 77

1972 والیھ شمخي قاسم طاھر ادخیر الحسین 1972 طاھره دخین زینب وایل شمخي الغشیم 3 1953 حسنھ یونس زھره منخي حسون ال غشیم 101238 78

1 1944 سویره كریم حیاه عمیر شھد شھد 107842 79

1 1950 مصریھ جبار كاظم جبار زاجي الوائلي 99329 80

1951 فضیلھ لفتة سوریھ راضي فرحان فرحان 2 1951 ھویھ دحل خضر شریف عبید الطبراوي 98395 81

1 1954 نعناعھ عكش فھیمھ حمزه عبد هللا الشویلي 93827 82
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1 1947 واجد حمود حبیب  عوده حسین الدجین 113073 83

1 1953 حسیبھ حمزه منذر الزم جیجان االسدي 87899 84

1949 ورده اجبیر 2  عزل حمید جرید 1986 عزل حمید 85428  حامد عبید حامد 85

1 1955 عطیھ ھلیب حمیده شویع دغل العبادي 95526 86

1 1950 حظھن مطرود 107801  رحیمھ شناوه نعیمھ 87

1 1951 عسلة  مزعل شكریھ  زغیر لفتة العكیلي 86835 88

1 1953 كاضمیھ علي سنیھ شریف بجاي الزیریج 82781 89

1959 فخریھ رفاك مدیحھ زوید مرز الحول 2 1952 مخیفھ مرز ورد عایف ضیدان الغضبان 123966 90

1956 عجیلھ رداد نجمھ ھواش مكي الحام 2 1962 فھیمھ علي باسم محمد محسن الحسیناوي 127725 91

1 1950 سالمھ دحل علي محمد غیالن الطبراوي 101843 92

1952 نعیمھ عالوي غنیھ شھاب احمد العضبان 2 1950 88393 عبد  نجم  عبد العالي  العضب جاسمیھ  حمادي 93

1 1952 102541 بدریھ حمد ھاتف  العتابي مطشره  وزن 94

1980 فطومھ شیال بیداء محمد یاسین الشویلي 1947 حظیھ زایر بدریھ خیرهللا صیوان الشویلي 3 1954 بلیده عبید علي حافظ خیرهللا النصار 98648 95

1965 ھدیھ ھاشم فاطمھ داود وطبان الجوراني 1966 ھدیھ ھاشم زینب داود وطبان الجوراني 3 1944 كمیلھ جاسم ھدیھ ھاشم محمد الخفاجي 96864 96

1971 ھدیة طبر 2 اقبال كامل كیطان الحریز 1954 118772 ھدیة  طبر حسین الحمد كاظمیة  جابر 97

1976 رضیة عبدالحسن محمد عبد الزھرة عاشور  الصفار 2 1951 زھرة علي رضیة عبدالحسن محمدعلي ربیعة 130114 98

1961 جمیلھ ناصر غنیھ جابر حسن البدور 1982 كریمھ رمضان وئام حمود خضر السعید 3 1950 رویحھ عبدالوھاب جاسم خضر ناصر السعید 88451 99

1 1945 حسنیھ جعفر 101302  قسمھ صالح فایز 100

1949 نجیبھ حسان رسیلھ سعدون عبدهللا الحبوس 2 1941 فنھ  ھاشم ریكان مجید حسان البوسیار 166952 101

1 1952 زھره كریم عبد هللا حنتوش عبد هللا علي 176567 102

1971 نعیمھ حسین میعاد داحس غریب البغدادي 2 1956 تقیھ محمد حبیب ابراھیم نعمھ النعمھ 131332 103
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1961 رزیقھ معارج حنان كریم ثجیل الزوید 1987 حنان كریم الحسن یحیى محسن الحمیداوي 3 1955 شاھھ سعود یحیى محسن ھاني الحمیداوي 177914 104

1 1955 ھاشمیھ عكاب فوزیھ رمضان خلیف الھاللي 161602 105

1980 ودیان علي حامد حازم عوده الیاسري 2 1951 زھره سلمان ودیان علي جواد الیاسري 150072 106

1949 ركیھ طوفان رجینھ بجاي عبود المطیع 2 1940 نعیمھ ناصح حسین ریحان شنان المطیع 161615 107

1 1952 شوغھ حمود رسول ھاشم محمد العبودي 135845 108

1 1947 شیالھ جلیب یعكوب مجید سلمان مشبك 143168 109

1 1950 حسنھ محمد توینھ سالم زاروع الزاروع 138779 110

1973 كلثومھ محمد حسین علي یعقوب الخزعلي 2 1945 شھد جار هللا كلثومھ محمد طاھر الخزعلي 181849 111

1976 فطیم فالح اسعد رزاق عایف الغضبان 2 1946 صبریھ سلمان فطیم فالح ساھي علي 137480 112

1946 نجیھ علي رباب علوان  جواد التمیمي 2 1942 عبد النبي  شذر نجم الشطري زنوبة منھل 140346 113

1978 رسیلھ جابر خالده حاشوش عداي جبر 2 1940 فضیلھ خلیف حاشوش عداي جبر الغزي 143121 114

1 1947 فخریة جاسم ساھرة كامل محمد القزاز 156426 115

1 1947 قسمة فالح نورة محمد علي الجابر 136526 116

1 1954 ھاشمیة خضیر فاطمة جیاد شاكر النجفي 172451 117

1953 كاظمیھ نصر نجیھ خلف یازع الیازع 2 1951 ثالثھ جازع عواد منادي عطاي الحجامي 142949 118

1 1955 سكینھ زغیر عزیزه عبد الحسین جابر جابر 138857 119

1 1956 وحیده لفتھ عبد السالم مكي علي السعیدي 175086 120

1 1953 زھیھ حسین صابر عذیب علیوي العلیوي 141942 121

1952 بھیھ عجیل جواد كاظم عریان الحسیناوي 1958 زھره ھویدي زینب حسان ادریس الحسیني 3 1947 قسمھ حسین ماصارت نجم عبد الحسیناوي 165442 122

1 1953 شغیھ نزال حسین سلطان كریم العلیخان 149949 123

1 1941 ریزه محیي طالب ذرب خضیر خضیر 138035 124
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1958 كسره فرھود امل كریم كزار الحمیداوي 2 1951 قنده كرومي فرحان مطرود صافي الحمید 155307 125

1 1952 زھره عبد الحسین نعیم محمد صباح االبراھیمي 163879 126

1 1952 مكیھ فرحان فلیح عبد صبیح البزون 174309 127

1 1950 حسنھ محمد خاجیھ خلیبص راضي الراضي 139948 128

1958 نزیلھ عبودي ضویة نعمة عبدعلي العبادي 2 1950 كاظمیھ شذر محمد فرحان ضیدان الطائي 153653 129

1964 طلیعھ حسین آسیا شعیبث كربول العبودي 2 1955 نوفھ سھر سالم عبد بسھ الخفاجي 174169 130

1959 خماسة عبود كریمة جاسم كاظم كاظم 1978 كریمة جاسم حیدر علي  محمد محمد 3 1938 شلیبھ عجالن علي محمد وزیر وزیر 159471 131

1 1943 بدره  مطلك كاظم الفرحان غلوه سریح 147013 132

1 1952 دخینھ حسن عطیھ عبدالحسن نوام الحمیداوي 138009 133

1 1955 كاظمیھ صبر زكیھ راضي كسار الزیرجاوي 176879 134

1956 قسمھ ابراھیم فاطمھ ناصر عبد هللا العیدان 1975 فاطمھ ناصر 3  شاكر عبد االمیر كریم 1949 مدلولھ  عبد هللا 232178  عبد االمیر  كریم  احمد 135

1950 كلثوم حسین جاسمیھ نجم عبید القرغولي 2 1951 صیاحھ كاطع صبر نعیمھ محیسن القرغولي 207625 136

1 1951 فطیم ھدید خیریھ یاسر حسین العوادي 240153 137

1 1956 جاسمیھ حمید غنیھ علي عبد هللا ال مزیدي 217752 138

1 1932 خزعلیة خشین 207047  زغیر خلیف عباس 139

1 1948 رومیھ محسن حباره سمیر بدر  الخلیفي 186950 140

1972 زكیھ علوان دایم عاشور محمد المحمد 2 1939 لذیذه دوبھ عاشور محمد عطشان المحمد 188217 141

1 1955 صفیھ جاسم احمد ھادي حسین الموسوي 189464 142

1 1954 زھرة خزعل ھدیھ غضبان خزعل الزیدي 235501 143

1955 منوه فراك مجیده حادي عوید عوید 2 1930 ركیھ محمد منوه فراك شھاب الحاتمي 235930 144

1 1953 مسیره شمیل بدریھ نجم زنبور الحصونھ 187433 145
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1969 زبلھ كاظم سھام عبد الحسین ھاشم 

البوحمیدي
1971 زبلھ كاظم وداد عبد الحسین ھاشم البوحمیدي 3 1949 سنیھ فجر زبلھ كاظم شمخي شمخي 217730 146

1975 حسیبھ كاظم عمار محسن حمد هللا الشویلي 1980 حمدیھ جاسم مھا حسن فلیح الغریب 3 1930 جمیلھ فلیح حسیبھ كاظم علوان الشویلي 187360 147

1965 حظیھ خضیر محمد  بطیل حبوش حمیدي 2 1955 مكیھ عسكر ناجحھ عكار ناصر حسین 206707 148

1 1947 نزیلھ حسین صفیھ حسین عوده الموسوي 240852 149

1 1950 موزة صالح مكیھ جخیور صالح الحسیناوي 209245 150

1960 قندة  مشاري قبیلة ناصر عبد السادة الشرھاني 2 1950 شاھھ  محمد ذیاب نعمة فرحان الشرھاني 233308 151

1959 ناسینھ مطر ضواھن شدود ناصر الشالل 2 1953 عطیھ مسیر شرشاب غلیم علي الحسناوي 188515 152

1 1953 دنیفھ سرسوح كریمھ علوان جخیر السھالن 237183 153

1963 صبیحھ عبد سمیر فالح عباس اعكیل 2 1938 شمرة حسین صبیحھ  عبد جبر اعكیل 214184 154

1948 عجیلھ جلیل غازیھ خلف دنانھ القرغولي 1983 جاسمیھ محمد حمزه خضیر عباس القرغولي 3 1941 علي كاظم جلیل القرغولي فتھ مطیر 190168 155

1 1952 عذبھ منعم مالك طراد خلف الصریفي 219051 156

1956 غازیھ سلمان زویریھ یاسر لفتھ الصالحي 1986 زویریھ یاسر غانم مشتت خلیف الصالحي 3 1947 كاظمیھ شغي مشتت خلیف نجم الصالحي 235725 157

1961 عوفھ علي خاتونھ عبد عبدهللا الغزي 1981 خاتونھ عبد عالء حسین علي الغزي 3 1925 سعدیھ كسار دكسن جارهللا شھد الغزي 189022 158

1962 سعدیھ عباس حیاة كاظم جبر الخلیفاوي 2 1955 شكحھ حمیدي صبار عبد منھي العصفور 187386 159

1953 عیاده داخل فضیلھ ضیول علك النصرهللا 2 1951 عزیزة غالب حسین محمد حسین النصر هللا 229935 160

1955 رضیھ كریم عزیز امین واجد الغالبي 2 1954 نزیلھ حمدهللا بتول كاظم واید البدراوي 213661 161

1947 جاسمیھ محمد عوفھ خلف تقي الشویلي 2 1954 جاسمیھ محمد نعیمھ خلف تقي الشویلي 216493 162

1 1937 نشیده شبیب ذھب ھلیل عوض العبادي 213694 163

1 1949 كرایة فرج كمیرة ذجر علي العلي 267079 164

1952 بلده عجیل حمیده رحیل طخیخ الصالحي 2 1950 زھره صویح عبد عنید ابرھین الصالحي 268188 165
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1 1952 صویحھ عبد علي حمود ثامر مطر النصار 291030 166

1956 اجحیلھ ساجت سالم فرحان بطي النصیري 2 1962 عزیزه حمد 254905  فوزیھ عواد طعیمھ 167

1 1953 لھیده  محسین خلف زغیر رشدان السایري 270206 168

1959 حدھن عبد 2  جمیلھ دخیل شلیج 1951 كلیفھ خیون یوسف حمود فھد الغزي 247446 169

1 1933 نھیھ مالغي شمخي جابر عبید العوید 246165 170

1956 انیسھ عزیز رضیھ عباس خلف عنیزه 2 1949 شمسیھ عبدمحمد حمید طالب جبر الخفاجي 248761 171

1 1947 بلكوتھ عباس محسن شایع جبر المنھي 286770 172

1 1948 مشخص حسون حبیب زعماك بطي البطي 246033 173

1957 فطیمة احمد لمیعة غركان حمود الحصونة 2 1950 مرزایة منصور جواد دخیل نظیف الغزي 282648 174

1957 خصیفھ عبدالحسین 2   سعدیھ خشن عجیل 1947 حتم محمد 245525   سعد جلوب جاسم 175

1 1956 كمیلھ مراد جویده كاظم ھاشم ھاشم 290027 176

1968 كاظمیھ عوید ھدیھ عبید حویس حویس 2 1952 افطیم جبر عبدهللا غریب عذال عذال 279434 177

1958 محیجھ صیاح بدریھ حسن خریبط خریبط 2 1955 ثجیلھ صیاح خزعل سعد خریبط خریبط 243924 178

1 1956 رسیلھ حمد غنیھ جعفر حسین الموسوي 242700 179

1 1940 بیره حسین خلوف جاسم جابر الموسوي 275829 180

1959 تسواھن ضاحي نعیمھ طعیمھ طرھیل جوده 1947 فتنھ خضر مریم حمد فضالھ سوادي 3 1955 فتنھ خضر وھیب حمد فضالھ سوادي 257903 181

1 1955 نوعھ فندي ھادي  محیسن عالوي الركابي 248776 182

1 1950 فضیلیھ راضي عدنان شھاب احمد البراھیمي 245162 183

1984 عیاد عبدالرضا حیدر كاظم عبد ال جاسم 2 1943 غثیثھ سلمان فخریھ عبد جاسم ال جاسم 280417 184

1 1955 شنینھ عرنوص حسین حسن منیھي منیھي 288175 185

1973 حمیده حسن جھاد فائق عبد الرزاق الخیون 2 1949 بدریھ مانع حمیده حسن بندر الخیون 252740 186
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1957 كاظمیھ مجید حمدیھ خلف حسین ال زیاره 2 1943 نوریھ عبود عبد الحسن رشید ھاشم ال زیاره 251742 187

1966 قسمھ مھدي صاحب غدیر عبد عبد 1969 فھیمھ مھدي قسمھ رحیم مزھر الفتالوي 3 1920 زھره حداد قسمھ مھدي لفتھ لفتھ 254564 188

1 1952 شدھھ خضر نجاة صاحب باجي الصافي 271721 189

1962 ورده علوان نوال عبدالھادي سعدون العتابي 2 1953 سكینھ امھودر عبدالزھره كاظم یسر العتابي 286422 190

1971 فھیمھ یوسف وفاء شریف جالب جالب 1966 حلیمھ محمود عباس خلیل عبدعلي الدلیمي 3 1934 ملكھ سلمان حلیمھ محمود حسین حسین 247351 191

1 1956 صالحة  شاھین سمیرة  أرحیم عذیب الجابري 261033 192

1 1949 دوحھ داغر طالب مخلف كریمش كریمش 254922 193

1 1952 زوینھ عجیل عباس دھلیز محیسن االبراھیمي 253337 194

1 1952 ام حسین خلیف زھره دخیل حسن الفیاضي 271620 195

1 1943 زكیھ محمد امل حمد نوري ا 271555 196

1 1943 زھره خلیل حسنیھ عباس غازي غازي 250260 197

1 1948 زمیزم یابر شونھ سكران ھاشم ال منھي 305246 198

1958 خفیفھ جبر كمره شلیھ عبید النصار 2 1946 بیوعھ مخیلف كوكز مایحصل طالل الشویلي 319968 199

1 1950 بھیھ بداي نسیمھ منصور فرحان المحمد 322081 200

1 1955 صبحھ صاحي نوره حسین معارج الشویلي 326060 201

1956 عزلھ مالجي عبدالرزاق حسن كاظم الجوابر 2 1963 سكنھ باكوت نجاة یةنس علي الموسوي 333338 202

1972 قبیلھ كنین بسمھ ذیاب حمد القیسي 2 1952 جاسمیھ محمد قبیلھ كنین داود القیسي 329391 203

1 1951 حسنھ حاجم زھره حسن زویر البھادلي 309246 204

1 1954 سویره شھد عدنان عبد العزیز ظاھر الحصونھ 335457 205

1 1947 جسبھ عالوي عاصي محسن ھندول العمیري 335717 206

1967 مصریھ محمد خدیجھ عبدعلي كاظم الجعوبي 2 1948 رضیھ فرحان مصریھ محمد راشدج الجعوبي 340640 207

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 1022

 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 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1971 صبیحھ عباس محمد راضي عبد علي 

الحسیناوي
1976 صبیحھ عباس شیماء راضي عبد علي الحسیناوي 3 1951 جمیلھ عنید صبیحھ عباس كاظم الحسیناوي  294841 208

1 1952 جلوه كھو محیسن عبد لبعالي حمادي الزیدي 314673 209

1973 نونھ فلیح قاسم عواد محیسن الدراجي 2 1949 سویھ نایف حضریة عیفان كطران الشریفي 299148 210

1 1940 شعیعھ رسن نھیھ  لملوم صابط  العامر 335234 211

1 1942 نكوه خلیفھ شریفھ عیدان زغیر الشویلي 326044 212

1950 مزنھ برع حبیبھ جابر منصور المرشدي 2 1937 بكره صافي معارج جاسم سھر السھر 294130 213

1 1953 ملكھ رحیمھ كریم زغیر صاحي الغزي 315080 214

1 1950 حازم  عجیرش  دبین  الراشد حلیلھ  رحیمھ 308678 215

1978 حیاة عبید حیدر خیرهللا كریم الكنزاوي 2 1951 ھاشمیھ كطیو حیاة  عبید مطیر الجوراني 306601 216

1 1950 ھویھ محمد حكم حسون صبیح صبیح 317031 217

1 1955 فطیمھ عبد بلقیس رھیف صوین الحسیناوي 329350 218

1 1954 كاضي صبار رسمیھ عبد نابت السباھي 323660 219

1 1953 ھویھ فیصل ناصر حسین نایف نایف 302469 220

1955 فطیمھ احمد ربیعھ غركان حمود الحصونھ 2 1948 ثالثھ جبیر جھاد حمود راضي راضي 326416 221

1 1944 جكاره عبید حسین علي بدر الغزي 291890 222

1 1948 نصرة حسین صبیحة زكي سعدون الغریباوي 344072 223

1976 نجاة دعدوش 1975  خالد محمد حنیفش حیاة عبد علي نذار عبد الكاظم سعدون المصارع 3 1952 فتینة كزار 312714  محمد حنیفش عرار 224

1 1943 حظھن مناحي ساھیھ  حوید سرحان  المشلب 342535 225

1912 غنیھ سریع حسیبھ سلمان عبد هللا الشمري 2 1955 حسیبھ سلمان رزاق مسعود عبد العزیز الشمري 320570 226

1961 سكینھ عیالن خضیر عباس صالح صالح 2 1938 ذباحھ خضر سكینھ عیالن شویع شویع 331112 227
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1970 زھره دخیل صادق ھادي مصارع الصریفي 2 1945 عجیلھ عوید زھره دخیل ناصر الصریفي 299264 228

1955 جماره الیذ فھیده طعیمھ كویت الطویني 2 1948 كمیلھ فریح جرداغ سلمان كویت الطویني 321677 229

1955 حسنھ زاجي عزیزه حمید خالوي السعید 2 1950 جكنومھ خالوي حمید یوسف عبید السعید 327116 230

1 1951 كاظمیھ یاسر ندیمھ جاسم حمیدي البوزوین 318384 231

1 1940 كمیلھ حیال صبریھ مجید كحیط كحیط 322381 232

1 1952 فوكھن موسى ھندابھ عبدعلي نصر السھالني 370430 233

1 1949 نجدیھ كزار 403496  رشید شریف لطیف 234

1947 ودعھ كاظم فخریھ عطیھ طوفان الحسینات 2 1946 قندیلھ ناھي جبار جوید صالح الخفاجي 377950 235

1 1943 رضیھ جابر بدریة عبد هللا غیاض غیاض 369157 236

1 1956 شكریھ محمد منى طالب محمد محمد 390397 237

1960 زھرة طاھر جون حنون علي العتابي 2 1937 شغیة حسین زھرة  طاھر كركوش العتابي 396873 238

1955 بدریھ حمد نعیم حسن جعفر ال جعفر 2 1957 فتینھ لصیلص تاجیھ فرعون ثجیل الثجیل 348863 239

1 1952 كنیھ خلیف حوریھ حمود كریم الحسن 362862 240

1956 نسیمھ حسن سالمھ عدام جبار الحامي 2 1945 عینھ رھیف محمد عاكول محسن الغزي 353528 241

1982 رسمیھ جلود حسن علي عوید التمیمي 2 1952 رخیصھ عطیھ رسمیھ جلود كزار التمیمي 403325 242

1965 رباب كصاد احمد بدر علیوي العتابي 2 1956 نسیمھ مھدي لیلى محمد حسون النواشي 366648 243

1 1947 قنده ذیاب مھوس شریده فتات الحاتمي 346755 244

1953 غنیة حسون عبدالجلیل عبدالحسین جوید الكاووش 2 1965 لیلى كاظم فاطمة محمد صالح الشدود 372249 245

1 1950 فخریھ عباس عدنان حسن علي الموسوي 364583 246

1960 جمیلھ جابر أمل عبد الكریم روضان 
الحمداني

1962 وسیلھ حسین نظام محمد جالب ال كھو 3 1952 سلیمھ ضیدان محمد عبد العالي روضان الحمداني 403341 247
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1 1952 رحیمھ علیخ ھدیھ دخیل جبر الموسوي 348664 248

1 1952 كمیلھ علوان عباس خضر حسین الحسیناوي 358702 249

1 1954 رزنھ ھویدي علي شیال شلیش الراھي 351753 250

1952 نصره خضیر موحھ ناصر حسین الركابي 2 1937 دوخھ جابر عداي حمید حسین الركابي 370893 251

1972 ولیفھ حایف أحمد عبدهللا عواد النصار 1952 بھیھ حمد ولیفھ حایف منصور النصار 3 1980 عروبھ بندر رشا ثامر عجیل السعدون 380314 252

1958 2 عبدالكریم  عطیھ  خفي  غوالب صبریھ  عوید 1955 357712 سامیھ  جاسم  حسن  غوالب رداحھ  عوید 253

1 1954 صبریھ صالح رجاء ابراھیم محمد محمد 396513 254

1 1952 بكمھ شیاع ونسھ عبد الحسین صنكور االبراھیمي 381717 255

1 1954 نمونھ حسین نظام مفید حسن الحجامي 391996 256

1960 طویره دالل 2  مسیره عجیل عبید 1951 جبیره عبید رشیج مظلوم ندیب الحسین 368185 257

1 1943 حسنھ طعیمھ جمیلھ صحین صیوان الشویلي 358843 258

1978 نجاة  حاشوش قحطان مسلم مصبح الركابي 2 1941 بیرغ حسوني مسلم مصبح حمود الركابي 349151 259

1 1946 جاسمیھ محمد رضیھ محمود عناد النجار 359113 260

1 1944 رھیفھ شویط محمد مبھر حزام الحسیناوي 350708 261

1937 1973 زھیھ  سعدون  عباس  الزیدي نابت  عبدهللا 3 جاسم  علي  نصار  الكریطي زھیھ  سعدون 1931 399173 علي  نصار  علي  الكریطي حسنھ  علي 262

1964 فطومھ خلف یسرى ھویدي نعومي الزیزي 2 1953 جسھن یاسر كامل فرھود زایر الموسوي 390036 263

1 1950 ركینھ خضر نجمھ عبدالحسین ثامر الرفیعي 369062 264

1 1942 زھرة نعیمھ فاطمة علي شبر الشبر 49253 265

1 1955 ھمره كزار لعیبي فرحان عبید العرار 377827 266

1940 ھاشمیھ  فرج كاظمیھ حمود محمد العضبان 1976 كاظمیھ حمود اقبال صادق حبیب العضبان 3 1930 فاطمھ عبدهللا صادق حبیب جاسم العضبان 438219 267

1 1954 راھبھ زغیر سعاد ثامر صالح الطربوشي 454697 268
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1 1931 ثجیلھ حمد شكریھ عبدهللا جواد السعیدي 458964 269

1 1955 ربیعھ مرشد محیسن منشد عبدهللا المعیوفي 451177 270

1 1955 وفیة  صالح 465140 عفاف طالب مجید الھاشمي 271

1954 زكیھ مصطفى فاطمھ مكي خنجر االبراھیمي 1976 مدیحھ مكي فاتن كاظم موازي العلیاوي 3 1977 فاطمھ مكي عالء كاظم كریم الجمالي 448941 272

1959 بیده صالح نزھھ جابر حسن الشرامطھ 2 1956 نوره عرنوص صالح مھدي محمد العبودي 459879 273

1 1955 قندیلھ محمد بالسم حامد عامر المناع 444592 274

1 1946 حسنیة جخیور عدنان عبد الرحمان مھدي الطحان 406606 275

1 1945 جوھره علي سنیھ مجید حسین العبد هللا 450312 276

1946 كحم شنین سمیعھ سلمان لیھوب النعیمھ 2 1943 ریحھ مجازي عبد الرضا علي روضان الحسین 433852 277

1942 زھره روضان جبر حاتم  كشاش الصریفي 2 1952 صحوه علي فخریھ لیلو حمود الحمیدي 443987 278

1978 جمیلھ خزعل علي عواد جابر المرعاوي 2 1956 ھاشمیھ رضیوي 436514  جمیلھ خزعل غالم 279

1 1944 بھود خیانھ بشیر زبن ثویني  الكبیح 448950 280

1 1949 نشده عوده طعیمھ دخیل عذاب التمیمي 457056 281

1961 نعیمھ عبد سعاد تعبان جبار الدبي 2 1944 شمیسھ عبدعلي مطشر جبار عبد الزیدي 460568 282

1958 سنیھ عطیھ كوثر حسن كشیش كشیش 2 1951 عجیلھ ثجیل حسین شناوه علي الفضلي 437632 283

1 1948 نعیمھ عبید كاظم جوالن مھلھل مھلھل 428618 284

1 1952 تینھ جبر وزیره شغاتي محمد الناشي 459634 285

1951 كاظمیھ علي لیلى  كاظم محمد الشنان 2 1941 حرجان  محد  علي الشنان سعیده محمد 430880 286

1948 حنونھ عذب محمد جبار ناصر الناصر 2 1954 شریفھ موزان غنیھ ماطور شنین النعیم 451973 287

1 1947 عطیة زغیر شریفة حسن تایة تایة 433113 288

1975 فاطمھ علي شفاء ابراھیم ثامر الزجاح 1997 اسیل ابراھیم سجاد علي كاظم الزجاح 3 1950 زریھ والي فاطمھ علي محمد علي 456504 289
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1978 موجھ فاخر مرتضى حسین مصطفى 

الصالح
1982 خمیسھ حنون وجدان حسن شناوه العلكم 3 1950 قند حسن موجھ فاخر دھیش الفھد 405644 290

1 1955 نعیمھ ملقط 447204  قبیلھ شویش صباح 291

1951 كنداسة بمبح كریم عباس كاظم رمح 2 1954 تینة عور لمیعھ اعریج كاظم رمح 458611 292

1 1939 شھد محسن صالح مھدي حسن الجبر 456621 293

1951 غالیھ نعیمھ باشیھ حسن وادي المشاخیل 2 1963 جلیل بغدادي سلمان سلمان فھیمھ خضر 430241 294

1972 رجیحة محمد ولید عبد الحمید حسن الزرقاني 2 1948 قبیلة عزیز رجیحة محمد علوان الزرقاني 433284 295

1978 حیاة عبدهللا سلیم كاظم جابر الحسیناوي 2 1951 وسیلھ عطار حیاة عبدهللا خطار خطار 425435 296

1977 سعاد محمد 2  دالیا ستار عبد الواحد 1955 نشوه راضي سعاد محمد عالوي الطوكي 469986 297

1 1956 دویده جابر جبار شنیار دھیش الحسناوي 501668 298

1 1946 رضیھ وادي حسیبھ محسن جاسم المحسناوي 489157 299

1981 حمریھ علي رافد خماط راضي الزبیدي 2 1946 رضیھ محمد حمریھ علي عطشان الزبیدي 512184 300

1 1954 كمیلھ حسین محسن عطیة جبیر الحاتمي 498462 301

1 1954 جواھر داخل كریم عبد علیوي علیوي 488900 302

1 1946 عطیھ غلوم رضیھ عوید حسین حسین 493538 303

1 1952 محینھ نعیمھ كاظمیھ حسین علیوي علیوي 497578 304

1980 رضیھ عصفور حمزه بجاي حشف الصالحي 2 1949 فتینھ عبد بجاي حشف محیسن الصالحي 499714 305

1963 رسمیھ جواد 2  سعدیھ سعدون  مزعل 1953 جاسمیھ مكطوف فریھھ مرحب  علي المكطوف 475048 306

1960 غنمھ عیال كمیلھ منحر مجید العلیاوي 2 1954 جمیلھ جبار محمد بغیھ محمد الموسوي 491711 307

1964 مطشره شباح شریف كسار جازع جازع 2 1939 مشایھ عرار مطشره شباح طویرش طویرش 489454 308

1952 ھاشمیة محمد فوزیة  محسن  بدر الجبوري 1980 فوزیة محسن احمد سعید خضیر السماح 3 1954 خضیرة حنیش سعید خضیر حسین السماح 502590 309
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1 1956 كاظمیھ مریف حمدیھ سلمان عبید العبودي 484837 310

1 1947 بطوشھ علیخ عزیزه شالل جھل ال جھل 475692 311

1 1950 زمزم مھدي محمد ناصر بدر الصافي 514656 312

1967 لطیفھ عبد الحسین كاظم عباس عبد عبد 1967 شریفھ عبد الحسین امینھ موحان عبد عبد 3 1937 ورده جبار لطیفھ عبد الحسین حمزه حمزه 506232 313

1 1947 زھره یعقوب وھاب عبد الشھید حسن حسن 509619 314

1955 مكیھ عاید صبیحھ محینھ حمد الحمودي 2 1956 صبریھ سعد حسن كاظم زغیر الھالل 489071 315

1955 فطیمھ ساجت قسمة حسن عناد الحسیناوي 2 1953 كلثوم جابر محسن عبود نوید الوائلي 473932 316

1 1951 كلیفھ غریب حصیل كاظم محمد القره غولي 490656 317

1961 صبریھ عبد جمیلھ یاسر كسار القره غولي 2 1953 ستھ ھندول مجید فھد حسین القره غولي 480104 318

1 1953 امانھ جازع جاسمیة مزھر نزال نزال 496399 319

1985 رتیبھ حمود حسین علي محسن القرغولي 1952 حسنھ محمد فوزیھ محمد ساجت القرغولي 3 1958 عجیلھ عبدالعزیز رتیبھ حمود ساجت القرغولي 513616 320

1 1953 نجیبھ صفر حسنھ ھداد عبد الحسیناوي 521712 321

1971 جمیلھ دروش علیھ یاسر عباس ال عباس 2 1953 دخینھ علي كاظم نعیمھ براك العبودي 474515 322

1986 سعاد علي وعد عبد الكریم حسون الجمیلي 2 1940 فطیمھ ھزاع سعاد علي حسین جصاني 521461 323

1 1927 نبعھ عویجل 509851  نعیمھ خطار زغیر 324

1 1945 حسونھ محمد سنیھ جاسم محمد محمد 474130 325

1960 غیده سلمان لیلى داخل علي علي 2 1953 ھدیھ فاضل رعد شھاب احمد أحمد 474678 326

1 1946 كاظمیھ حسن نعیمھ سالم مطشر العبودي 510254 327

1 1956 عوفھ زغیر صالح انعیمھ وحید العكیل 497092 328

1950 بھیھ علي زھره محمد راضي الخفاجي 2 1949 علیھ فرھود اسماعیل زعالن عبود الخفاجي 476611 329

1 1951 فطومھ طخاخ رشاكھ شري خلیف خلیف 516377 330
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1 1956 عذره مزعل 498936  سمیره جعاز حسین 331

1 1951 كاظمیھ جابر كاظم سعود منادي منادي 559440 332

1 1955 واھلیھ ثامر نایف كریم ضاحي ال فعیل 529320 333

1 1943 فیھن جوید نجاة جبار خفیف خفیف 553640 334

1963 جبیرة مطیر جمعھ جبار حمد العبودي 1967 شكریھ جیاد سھیلھ كامل یاسر العبودي 3 1925 وبریھ محمد جبیرة مطیر ساجت العبودي 576989 335

1942 2   مزید  یونس  خلیف شمسھ  صالح 1966 ملكیة  صالح 545636   جمالة  یاسر  حسین 336

1 1952 حدھن عبد شنان یاسر عذیب عذیب 543968 337

1965 صوینیھ عنید حیدر حسین مطشر مطشر 2 1944 عالھن سلمان كاظمیھ غانم مطشر العبودي 568708 338

1 1955 فھیده شریف فریھھ عنید حلیو حلیو 557110 339

1991 امل مفتن انور عیسى حسن البدیوي 1994 امل مفتن 3  ریم عیسى حسن 1954 جویده دنبوس رشید رسن مزعل البدیوي 560896 340

1985 جویده زبون رعد عامر محمد االسدي 2 1943 نسیمھ فیاض عامر محمد مطشر االسدي 568423 341

1955 بسھم محمد نقلیھ حمید علي ال تویلج 2 1951 رمومیھ عوده محمد عبید مزیعل ال مزیعل 535043 342

1 1949 طلیعھ زاجي یحیى عوید سویجت العزیز 558573 343

1 1945 حبوبھ عوده لطیفھ فرھود عفات الجھالوي 547947 344

1 1956 زكیھ حسون فوزیھ سید بدیوي داود الصوافي 572640 345

1991 حظیره مطرب آحمد عماد صباح السعیدي 2 1944 صفیھ باجي صباح عبدالحسین عبل السعیدي 558148 346

1964 زاھره حسن جمیلھ حبیب وارد الموسوي 1968 زھره حسن خلیلھ حبیب وارد الموسوي 3 1933 منتوبھ محیسن زاھره حسن فلیح الموسوي 529897 347

1 1954 576772 فاضل  عبدالعالي  روضان  الحمداني سلیمھ  ضیدان 348

1 1951 قندیلھ ثامر امیره عطیھ یاسین النصار 571206 349

1978 فاطمة شدید علي نھیر عبید الشویلي 2 1940 غالیة حدید فاطمة شدید جبر الحاتمي 538382 350

1960 حسیبھ حسین كریمھ ثجیل حتروش حتروش 2 1955 بزه مصلط نزار  مجید  صالح الراشد 564892 351

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 1722

 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 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1949 سكینھ ناشي منشد عبد كوماني ال كوماني 529481 352

1 1950 دلمة رشاد طرومھ عطیة صالح الشویلي 553739 353

1 1933 570685 سلیمھ كاظم  حسن  العمیري جویلھ  سویجت 354

1 1952 عجلیھ یسر حیاة علیوي غالي غالي 550699 355

1 1943 وفیھ منخي كلیمھ ذیاب حسن ال مطر 546526 356

1 1953 زھره رداد عدیلة یوسف خلف الخفاجي 560802 357

1975 لذه  محمد حسن  علیوي خاطر الحاتمي 2 1930 ریشھ علي لذة  محمد شحم  الحاتمي 551456 358

1966 فوزیھ أحمد حازم عبدالكریم شكر القصاب 1984 صبیحھ عبید زینھ رحیم شكر القصاب 3 1940 صبریھ یعكوب فوزیھ احمد محمد محمد 551262 359

1 1955 سجتھ ملتوت عیسى حسین سلطان الطوفان 542977 360

1 1948 موشھ حسین ھاشم محمد خرمیط الركابي 572862 361

1 1953 538818 ركینھ  حسان  سعد  الغالبي غنیھ  علي 362

1960 عنتیكھ غازي ساجده عبد سوادي الزیدي 1984 ساجده عبد أمجد علي حسین العوادي 3 1954 موشھ  حسین علي حسین كاظم العوادي 566527 363

1 1956 ادیبھ حسین مالذ ناجي عبد علي ناجي  عبد علي الحیدر 560173 364

1 1951 فدعھ شطب 543184  فاطمھ كاطع كعید 365

1961 نعیمھ مھدي ایمان ناجي عبد علي الصباغ 2 1953 شریده رغیف فاضل مجبل مطرود النصار 588102 366

1969 معالیھ بھینو بشرى اسماعیل عبد الزھره عبد 
الزھره

2 1955 فوكھن عطیھ خلیل جھاد حسین الخفاجي 627423 367

1956 عسلھ مشیرف حلیمھ شرشاب ریسان ریسان 2 1954 جمالھ حواس علي حسین طالب طالب 579864 368

1 1947 منتوبھ جبر ضحیھ مجید عبید الغشیم 622348 369

1964 رمانھ حي صبیحھ عبد منثر السالم 2 1955 ھیلھ عناد خشان عبد العالي كاطع كاطع 618740 370

1960 زھرة باقر كریمھ لطیف حمیدي الدلیمي 1962 زھرة باقر عائده لطیف حمیدي الدلیمي 3 1955 راھیھ صالح عبد الحسین مراد مصراع المنصراوي 616861 371

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 1822

 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 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1950 غلوه حسین جواھر حمود عوده الصافي 629427 372

1967 حسیبھ كاظم رجاء حسن فلیح السعیدي 2 1953 زنوبھ محمد لفتھ عبید جبر العبودي 581039 373

1981 حاویھ فالح خالد دھموش جبح الرفیعي 2 1939 ساره ھریس دھموش جبح ریس الرفیعي 624584 374

1 1945 شنونھ ذجر صبریھ جاید خمیط ال خمیط 609312 375

1 1946 ذیھ شمخي یوسف خیرهللا جعاز القره غولي 611631 376

1 1939 حسونھ علي غیاض كاطع جبر الخفاجي 631597 377

1 1953 فھیمھ ھطیل حسن دنیف عبد علي عبد علي 609160 378

1967 حبره عوده قبیلھ جبیر حلبوص الغزي 2 1936 حسنھ حسن جبره عوده مشخول الغزي 580011 379

1 1955 نعیمھ خضیر 629508  مسعوده عزیز عطیھ 380

1 1954 دندوشھ كطافھ ملوك ناصر حسین حسین 621409 381

1 1952 مدلولھ جبار كیفیھ جاید علي المولي 631984 382

1955 كمیلھ مصحب فوزیھ عرار زاجي مرعاوي 2 1961 رجیبھ جلود فرحان شغي دیكان مرعاوي 586572 383

1958 جمیلھ كیطان خالد دعداع فرحان الطربوش 2 1951 كمره عوده زكیھ نصار عبید التمیمي 628503 384

1942 كدره عوفي نسیمھ حسن سھر السعیدي 2 1939 مدلولھ مظلوم كشیش مھدي عنیسي ال مھدي 617958 385

1950 زھره یاسین خدیجھ حسن حسین حسین 2 1944 زھره یاسین ھدیھ حسن حسین السعیدي 612131 386

1 1950 ھدیھ حسین نجمھ عبدهللا زغیر زغیر 620667 387

1 1949 نشیده ماید رزاق نایف علي علي 610187 388

1978 رباب كریم میثاق ابراھیم ھاشم ھاشم 2 1955 حسینة رجب رباب كریم احمد احمد 636894 389

1 1953 نسمھ ھاشم نظیمھ حسن شریف الخزاعي 618447 390

1 1956 صفیھ مصطفى المیاسھ ذنون حسن الشبلي 595948 391

1 1950 فطیم غران زرزور صكبان طریمش جاملي 584169 392

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 1922

 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 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1960 حنینھ فنجان غداره ادھام سدخان السعیدي 2 1954 رجیھ عبدالحسن عبدالرزاق حران سعید السعیدي 608913 393

1965 ھدیھ حدود ساھره دخیل ھلیل لمیعي 2 1951 جعیده نزیل ھدیھ حدود عبید ال عبید 631219 394

1967 كاظمیة عداي ریاض كامل فرحان الزركاني 2 1947 ذیبة عبدالرضا كاظمیة  عداي صغیر الطائي 635047 395

1957 حسنة ابراھیم لیلى سالم راشد منتفج 2 1948 جمالھ خلیف جبار نعیمھ غالي غالي 631444 396

1 1935 نسمھ معیوف مطره عباس حبیب الركابي 623561 397

1957 غنیھ شنجار ساھره حمید عكاب الخزعلي 2 1954 غنده عطیھ علي حسین عنتیك عنتیك 609927 398

1 1927 زھره فرج عیده عبد الحسین مطروح الشویلي 687536 399

1 1943 شاھھ خلف حلیمھ عبد عوده الصالحي 688756 400

1 1937 نویعھ زمزیر بنیھ جاسم سعود سعود 646248 401

1 1944 رحیمھ كوماني فاطمھ جاسم حمادي الحسیناوي 687662 402

1956 خزعلیھ كاظم ادیبھ عزیز بداي العیداوي 2 1950 نزیلھ علیوي ثجیل جخر منھل الرماحي 671864 403

1 1950 حسنیھ حسین شرشاب لفلوف فكع ال اشجان 643018 404

1970 عوفھ شیاع 2  نعمان معال شكیص 1950 بتیھ صیاح 647772  عوفھ شیاع شخیر 405

1 1952 نجیھ كاطع رداعھ كاظم عبود السالم 652064 406

1 1955 حنینھ عبد ھادي مطر حسن غالي 668872 407

1 1949 تعیبھ خلیوي ھاشم عطشان حنظل حنظل 643989 408

1 1951 ام ھنون  عریبش لیلى محمد كاظم الحكیم 642438 409

1963 صبریھ جمعان لبیبھ عواد عبید ال مسلم 2 1955 صبریھ جمعان عبدالعالي عواد عبید ال مسلم 688057 410

1965 نوریھ ربح منى طالب جواد جواد 2 1953 سكنھ رضا محمد علي رزاق عبد الصاحب عبد الصاحب  686106 411

1 1951 حصیلھ طمام فخریھ سدخان بدیوي المحمد 642932 412

1 1954 نعیمھ علیوي یوسف حسن مجید مجید 668926 413

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 2022

 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 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1952 زبده دیوان سعیده جاسم سعد الكناني 2 1951 فندیھ علوان جبار نشد حسین الكناني 667255 414

1 1955 حمدیھ محل امل محمد منخي منخي 650865 415

1956 رابعھ حمد بتول كاظم جوید جوید 2 1943 نجمھ ثجیل صدام عبود خلف الحمید 658601 416

1 1932 بجایھ زویر صبریھ محیسن كریدي كریدي 678503 417

1952 مكبولھ شجر حاتم عزیز حسین الغزي 2 1948 رشده فرحان حلیمھ جبر عكاب الغزي 686345 418

1956 رسمیھ مزعل ھدیھ عباس ھالمھ الحمیده 2 1958 شامیھ حسین محمد عزیز خلف الصافي 654984 419

1 1945 زغیره  جلود نعیم بدر طعیمھ الرماحي 669042 420

1 1953 حسنھ عزام عریش العریش فتھ  حسین 661228 421

1 1942 ضعتھ خلیف جمالھ خلف ماضي العبودي 638954 422

1967 قاسم مزھر دخینھ  دخینھ سكینھ موسى 2 1940 سكینھ موسى  فنیطل الطاھر فضالھ علي 644188 423

1 1949 عسلھ سدخان مطر جاید ملوح الغشیم 658056 424

1954 فھیده خضر حمیده جاسم سلمان الشویلي 2 1950 شكره نشد جاسب محمد علوان الكناني 667367 425

1 1951 خالدیھ نعمھ تركیھ خضر  غمیس  العبودي 666163 426

1974 ناصریھ غافل صفاء حسین عنایھ حكنوم 2 1945 ھاشمیھ دكسن ناصریھ غافل ورور الحسیناوي 649017 427

1976 تاجیة  جبر عبدالمحسن   عبد علي عبد        
الحسین الكناني

2 1942 بھیة یعقوب تاجیة جبر حسن الكناني 685722 428

1 1955 علیا  ناھض حلیمھ نعیمھ عبد الحسین ال عبد الحسین 673570 429

1960 فاظمھ ھاشم اقبال شمخي جبر جبر 2 1955 شكریھ محمد حسین ھادي طالب محمد محمد 684392 430

1 1942 شریفھ محمد داود عبود جابر حسن 666357 431

1975 رشاقھ جبر زھور حمید عبد عبد 1966 نجیھ مروح علي محسن سمیر سمیر 3 1947 دفنھ بجاي نجیھ مروح عنیطل الغفالوي 675630 432

1 1951 قسمھ جابر فضیلھ محمد زایر الزایر 643602 433

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 2122

 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 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1960 حسنھ صراخ ماجده زعیبل علي العبودي 2 1951 غزیلھ ظاھر امیر خلیف عبید العبودي 571179 434

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 2222

 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 - %60ذي قار


