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1973 نوره منخي امال نعمھ شمخي الشامي 2 1947 روبیھ عوده قاسم یاسر محیسن الموسوي 9384 1

1 1949 عجیبھ خلیف عالھن عیسى حنین الدخیلي 1978 2

1980 ھاشمیة نعمة مدیحة تركي نغیمش العویلي 2 1952 زینھ بدر خریبط عبد رمیح البدري 23259 3

1 1935 مطره جلود كاظمیة فیصل محمد المیاحي 9019 4

1966 موزة غالي 2  كنطارة جبار عواد 1954 بدریة جابر 1111  یاسر  كریم عنجور 5

1 1944 كواكة كریدي عباس كریم جعویل االبراھیمي 17146 6

1 1954 زعبالھ سعید عطیھ عاتي مسیر الراضي 9467 7

1957 سعیده دحیح 2  زھیھ شدود عاصي 1949 سعیده دحیح 2251  غنیھ شدود عاصي 8

1 1952 نشیده دخیل عجیلھ شندوخ جبر العمري 30672 9

1964 قنیده صخي جمیلھ عبید لفتھ الجبر 2 1954 صبریھ عبود عباس  صالح منصور الخلف 5331 10

1960 بیده نجم جلیلھ عامر سعید الشرھاني 2 1951 كاظمیھ مشمور لطیف جوده عذاب العایدي 21991 11

1 1955 زمزم فھد لیلئ یوسف ناصر المنذور 35218 12

1952 كاظمیھ عبد امل لفتھ متعب الزرفي 2 1937 جوزه ھیجل صافي عبد متعب الزرفي 23531 13

1973 صبریھ راضي بشرى سلمان صعیصع العتابي 2 1943 فخریھ حسین صبریھ راضي مبارك العتابي 20911 14

1 1956 حلیمھ ناصر سامیھ صكر صالح الحمید 6498 15

1953 سكینھ صخي كاظمیھ مكطوف ناصر ال مكطوف 2 1947 نوره ناصر علي محمد صخي ال صخي 32996 16

1 1954 زھرة جبر حسین زغیر بشیر الغالبي 21896 17

1978 صبریھ سلمان 2  مصطفى خزعل مظلوم 1949 خزنھ مفتول 17921  صبریھ سلمان شنیور 18

1 1943 عذیبھ غالب عبد الحكیم  زایر والي روضان الصالحي 10320 19

1960 حسنیھ ضاحي سھام كریم عیسى الطائي 1984 سھام كریم وائل ساجد جھاد الزیدي 3 1953 كاظمیھ عبد ساجد جھاد عطیھ الزیدي 27570 20

1953 صبریھ شنین قسمھ سمیر ال جار هللا الغزي 2 1947 بنوره ناصر غانم كلیل جبیر الھاللي 32147 21
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1 1953 زھیھ سلمان جاسم زبیل حسین ال زیر حسین 9854 22

1957 زھره جبر امل كاظم عباس التمیمي 2 1947 زكیھ عبدالحسن جبار عبد علوان الخفاجي 27059 23

1976 عزیزه حذیھ عبدالحسن عباس جبر ال عبودي 2 1950 بدریھ شعیبث عزیزه حذیھ سلمان عبوده 24215 24

1960 زنوبھ حسین عدیمھ شرشاب یاسین النصر هللا 2 1953 منتوبھ حسین شاكر محمد یاسین النصر هللا 29555 25

1969 بخیت شویل حلیمھ محسن خلف الغزي 1943 تدباره عبد ھدوده خلف فضالھ الغزي 3 1963 ھدوده خلف علي محسن جابر العكیلي 7328 26

1 1952 نعیمھ عبید عباس فلیح حسن الشویلي 6957 27

1945 فاطمھ فلیح صبیحھ ضنون فارس الحضري 2 1970 صبیحھ ضنون كاظم محمد صادق صادق 14586 28

1968 كاظمیھ محمد فاطمھ جابر ضیول الغالبي 2 1954 مسمایھ زیاد عبدالحسین عبدالنبي محسن الزیادي 2888 29

1962 نومیھ شخیر سوى كاظم عجیل الجبر 2 1955 نوریھ سعدون فلیفل عوده سلمان السلمان 8925 30

1972 رابعھ ریسان اركان جمیل رزیج الحمداني 1975 ھاشمیھ حتروش بسام شریده باتول البوحمیدي 3 1940 كوطھ شاھین ابعھ ریسان علیخ الحمداني 13437 31

1960 ضویھ جابر لیلى ازبیل مدفون الجیاشي 2 1947 بیجیھ جبر بتول ھندي شلخ الحسیناوي 9373 32

1 1940 عاجلھ علي صالحھ دویج بدر بدر 25308 33

1 1951 دخیلھ عبد جاسمیھ زاھي یاسر الحدیدي 8625 34

1970 ھاشمیھ لفتھ سعیده جلیل طاھر الموسوي 2 1947 صالحھ شمیل سھل مھدي كطل الزیدي 34940 35

1 1952 بدریة جوعان نجاة طارش علیوي السایر 4207 36

1 1951 وسیلھ یاسر حمید محسن جاسم الموسوي 10898 37

1 1953 شھیده  عبید نعمھ  السعید ملكیھ  عبدهللا 631087 38

1 1954 عیده دوده ھدیھ یاسین مشیرف مشیرف 80487 39

1970 بتول علي تغرید عودة جودة الغزي 1951 رسمیة ناصر بتول علي نصیف الموسوي 3 1944 فطومة عبد عودة جودة ھداد الغزي 79105 40

1957 انشیده نصار مدیحة عبد هللا طاھر الخفاجي 1954 انشیده نصار نجمھ عبد هللا طاھر الخفاجي 3 1953 شدھة عبد یوسف عبد الجبار زغیر موسى االمیري 43348 41

1968 ھدیھ عباس سمیره موسى حمود ال حمود 2 1955 ورده راضي صبار ھاشم حمادي الحسیناوي 38784 42
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1 1954 زینب راضي مریم حسن صالح الدریعي 70849 43

1954 رشدة دخیل شفیع عطشان سلیمان النصرأ 2 1950 عدیمة مونس ربیعة  عزیز سلیمان النصرأ 49427 44

1959 عیده ضیول سھام محمد مناحي الحسیناوي 2 1956 حنونھ ھلیل یاسر حسین یسر الحسیناوي 49675 45

1 1949 سبحھ داود حسنھ جبیر منھي الحسیناوي 40776 46

1 1954 جكاره سلمان ھدیھ ابیھ عكموش الشویلي 42349 47

1945 كاظمیھ حسین بثینھ عبد الرحمن رضا الجاسم 2 1944 خدیجھ حسن علي سلمان صالح الحسیني 76033 48

1 1953 بھیھ عبد فلیح حسن عبدالرضا الحسیناوي 69493 49

1 1950 سعیدة جبر كاظم صبر علي الحسیناوي 82107 50

1948 غالیھ محیسن حمیده علوان سعدون سعدون 2 1939 عبینھ حنیت كامل فدعم صفر صفر 62073 51

1 1954 ھندیھ عوده جمالھ حنون شراد ال زایر محمد 79620 52

1 1939 فنیر  مشتت حسین  مھوس  حسین الحسین 36336 53

1 1950 شمیتھ مطشر صبریھ جھاد نایف الكناني 82347 54

1953 ھاشمیھ كطیو فاطمھ عبید مطیر الجوراني 2 1951 كاظمیھ كطیو صیوان حسین نعیثل الحسیناوي 43930 55

1 1947 رھیة علي تاجیة  حسین طعیمھ العسكري 82243 56

1951 زریھ علي بتیھ عنید صیاح العوادي 2 1947 غدارة مویش جاسم ھدید صباح العوادي 54725 57

1 1955 سایرة موزان جیاد كاظم حبیب السھالني 66491 58

1 1941 نزھھ جمعھ فاطمھ محمد عباس شحماني 42897 59

1 1955 رھیفھ شویط 74216  نوریھ مبھر حزام 60

1 1945 دحامة ناصح ھاشمیھ مشخول علیوي علیوي 80951 61

1 1942 ام ھادي مھیدي بلیشھ حسین مالغي الغزي 48067 62

1 1938 خاتون ستار برزان فرھود عبید العبید 65618 63
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1 1945 وسیلھ یوسف جاسم محمد شمیر الرمیض 42403 64

1 1942 حضیة حساني جحیل خفیف بادي الشمري 41810 65

1971 رباب یاسر لیث مطر عباس ال نجم 2 1949 حضیھ طالب رباب یاسر محمد اشناوه 44043 66

1 1948 بیده ناصر جبار حرمل حسن حسن 67057 67

1 1949 جریوه مجمان مكیھ طاھر احمد الموسوي 64131 68

1 1951 شفیقھ حسین دالل عبد المنعم محمد المجیبل 41114 69

1969 زھره جفجیر كاظمیھ نعمة واجد عظیمي 2 1948 قنده سلمان سعود زایر عرد العظیمي 45254 70

1955 عزیزة  شنین صفیة خلف غالب الخلف 2 1951 نجیبة یاسر حامد لجالج فلیح الحسن 50313 71

1971 صدیقة مجھول راضي خلف لفتة العودة 2 1942 كزره حرب صدیقة مجھول كریم الكریم 69941 72

1 1955 ثریھ ھادي شھید حسین عبدالرزاق الخفاجي 75550 73

1966 كطیعھ جیاد فھیمھ حمد سمیر الزیرجاوي 2 1954 الفیھ كاظم عبد جواد عبد الكریم الغالبي 39030 74

1967 سلیمة عطیھ طھ یاسین خضیر ال خضیر 1970 عالیھ زغیر اقبال جواد محیسن العبد العالي 3 1951 موزه خیون سلیمة عطیة جلیخ البو سعد 103491 75

1958 شنونھ دخیل 2  حریھ كاظم مھدي 1956 جمالھ زوید فاضل صابر صویلح الحریز 122948 76

1951 خیریھ سلیمان بدریھ ھادي حسین ال نصرهللا 2 1944 خزعلیھ سلیمان جابر فلیح حسین ال نصرهللا 91099 77

1 1951 دوخھ عیھ زھره ضھاب مكي الخفاجي 120246 78

1 1949 كاملھ عنید مدیحھ عبد اعطیھ الجابري 85704 79

1 1945 حسنیھ  حمادي حلیمھ كاظم جاسم ال بورضي 90265 80

1 1949 جبیلھ  خربیط عزیز فنجان سبع البدري 88625 81

1 1955 زھره حسن كریم عبدالمطلب مطشر الخفاجي 99913 82

1 1947 شكحھ حوذان شمخي جبار نعمان السلیطي 98163 83

1955 حوري علي جمالھ حسین علي الیاسري 2 1955 ظنھ داود عبدالحسین نایف علي الیاسري 107796 84
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1974 صالح  حمید  عوده  السویطي حنونھ كاظم 2 1939 112293 حمید  عوده زوید  السویطي ھملھ  سعید 85

1961 حیاه صالح حسین خورشید رشید الربیعي 1964 فرات صالح منى عبدالرحمن جاسم العزاوي 3 1938 بدریھ توفیق حیاه صالح عبد الحسن الشویلي 92138 86

1961 عطیھ جاسم احالم محمد عبد الخفاجي 1950 جاسمیھ محمد تركیھ جاسم محمد العبودي 3 1962 احالم محمد ستار سرحان محمد الحمیداوي 128889 87

1 1953 زھره شحل 88533 عجیبھ ناصر عیدان ال بو سمح 88

1958 بدریھ خلف جنھ عبار حسان البدراوي 2 1956 كاظمیھ بجاي كریم خزار عذاف صافي 88130 89

1957 مصیبھ حطاب أمل مجید حمیدي النجیماوي 2 1953 حسنیھ ضاحي كاظم كریم عیسى الطائي 120960 90

1 1948 رخیھ مطرود كاظمیھ مھدي عبود ابن حجین 97265 91

1944 زھره یعقوب فاطمھ عبد الشھید حسن العرھاوي 2 1980 فاطمھ عبدالشھید حسین كنعان عبدالكاظم العرھاوي 102489 92

1 1951 رھیفھ شویط نوري مبھر حزام الزعیالت 85251 93

1963 2 سامیھ  مسعد  عنید  الواجد ركن  خفیف 1955 130293 بدر نتیشون  جوید  الواجد حسنھ  جبر 94

1 1951 رضیھ خلیفھ جبار خضر ذبیح العكیلي 122235 95

1 1954 93095 شدھان  كاظم  بدر  جباره سجنھ  موسى 96

1 1952 كوه عافص علي حسین عامر الصالحي 99630 97

1 1955 دینا راھي حیاة جبار مزھر ال زیرج 89223 98

1964 منتوبھ محیسن نبات شالل صالح الشریفي 1986 نبات شالل سیف قندیل علیوي السعداوي 3 1955 شریفھ عوید قندیل علیوي ابوحرك السعداوي 86813 99

1958 شكریھ حنتوش قسمھ عبد الكاظم جاسم الكوامي 2 1952 فخریھ حمید جبار عبد الحسین جاسم الكوامي 97300 100

1 1948 صفیھ عبد الحسن سلیمھ ناصر كاطع الحساني 97010 101

1 1953 صالحھ داغر نوري  زكي محمدعلي حموزي 88076 102

1957 نعیمھ مطلك رداعھ عوفي علي الخفاجي 2 1952 كاظمیھ محیسن محمد حسن حسین الخفاجي 100597 103

1954 بدھن صخي مجید العیوس فلیح العلیخان 2 1927 بدھن صخي بواك العیوس فلیح العلیخان 101826 104

1 1943 كردیھ ناصر لبیبھ راضي شمخي الشمخي 86997 105
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1 1944 حبشھ بشیر سعاد خضر  حمید الخفاجي 86613 106

1 1955 لفیھ خزعل 122410  حكیمھ  فرج حرجان 107

1 1946 حمدیھ حسین قاسم محمدعلي فلیفل فلیفل 162708 108

1 1953 ھاللھ عطشان لطیفھ عباس صالح الحسینات 137991 109

1 1950 طلیعبھ خلف فوزیة عاتب مناحي اب سعید 143790 110

1966 نجیھ جوید عبد الھادي نعیثل راضي السعید 2 1937 ورده سھر نجیھ جوید مھلھل العلكم 180357 111

1 1953 صبریھ سلمان عالن خلف عسل الزیرج 139808 112

1 1954 علیھ راضي محمد خلف معیش الخالدي 155702 113

1964 رضیھ شبیب صفیھ علي بلیل العمر 2 1954 نوره نعیم سعید محسن شبیب العمر 171372 114

1 1952 وسیلھ حمد شوقي جعفر حسین الموسوي 178098 115

1955 2 تركیھ  داود  سلمان  العتلي خزنة  حمود 1945 140329   سعدون  مخیمر  صایل زھرة  سلمان 116

1 1952 حتیونھ صنكور ورده محمد جرجیس الفعیل 153692 117

1 1954 رجبھ علوان علیھ محمد جبر جبر 149842 118

1971 كسیره جبیر سعود عزیز جبار الزیدي 2 1952 عونھ زوید كسیره جبیر باجي الزیدي 185101 119

1955 سلیمھ حریز جاسم ماجد عوده العلي 2 1949 مدلولھ خلف صبریھ عبد مسیر الخفاجي 166667 120

1 1953 غجریھ خفي وسیلھ حمزه محمد السیالوي 153472 121

1970 سعدیھ مطرب علي مزھر عبدالھادي الوشاح 2 1943 رجوه طاھر مزھر عبد الھادي عبدهللا ال وشاح 152034 122

1 1946 رابعھ فلیح فاخر حسین عوید ال جحیش 146308 123

1 1956 صبریھ علي سلیمھ موحان حوجي الشلب 177939 124

1 1951 عطیھ دلي حسن محمد مجلي الغزي 179310 125

1 1946 نزیلھ حسن سمیر حسن مرزوك االزرقي 166220 126
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1968 حلیمھ حبیب ھناء خضیر عباس عباس 2 1949 زھره حسین سلیمھ حبیب اسماعیل اسماعیل 181522 127

1952 خزنھ كریدي دنیا دلوم حسین االبراھیمي 2 1940 طلبھ سلمان ظاھر حداد حسین االبراھیمي 142964 128

1948 وبریھ محمد حیاة مطیر ساجت العبودي 2 1947 ساللھ عوید ثجیل بجاي عباس العبودي 143270 129

1959 فاطمھ محجم زینب عكلھ زویر الحسینات 2 1955 زھره جاسم احمد موسى عباس الناشي 145210 130

1975 حمیدة عباس ھناء خصاف عبد ال زیرج 2 1940 بھیة  احمد كاظم  عبد عوفي ال زیرج 136856 131

1 1954 كاظمیھ خلف فاطمھ  یوسف حسون المفضل 163436 132

1957 بھیھ علي حمیده  دیوان  حمود الخفاجي 2 1952 عبد العالي  حسین  علي الطویني شكره  حسین 157820 133

1977 جاسمیھ ناھي عامر مطشر نجم العبودي 2 1920 جمیلھ جبر جاسمیھ ناھي عبد هللا العبودي 174769 134

1 1955 ركینة علي نعمھ عبد الجلیل صخیل العسكري 132823 135

1 1947 حسن حمد كاطع خلف طاھر الھاللي 185989 136

1973 قندة اثویني عمار یاسر حسین الركابي 1981 حیاة اجبیر مثال رضا عباس الحمیدة 3 1953 منتوبة جودة قندة اثویني یازع الركابي 182431 137

1981 حیاة خضر لؤي سالم منشد الخفاجي 2 1952 زغیره سلطان حیاة خضر راشد الخفاجي 154242 138

1944 ھاشمیھ ھاشم غنیھ محمد علي حسین الموسوي 2 1946 زھره مھدي رسول نوري حسین الموسوي 159533 139

1948 حظیھ علیخ كوینیھ ناصر مھلھل العیسى 2 1946 بستھ جاسم دیوان جابر علي العلي 142812 140

1 1956 خالدیة محصر عیده خلف حسن الساعدي 137924 141

1963 غنیھ فعیل طالب حمیدي جاسم جاسم 2 1937 خاجیھ كریم غنیھ فعیل حسین حسین 220717 142

1 1955 فطیمھ جاسب حسنھ خلف جلید الھاللي 190107 143

1 1953 مكیھ نذیر محمد سعید عذیب عظماوي 223616 144

1972 عجیبھ شیال ریاض سفیر مزعل السعیدي 2 1949 منسیھ یاسین عجیبھ شیال مندوب علیخان 226137 145

1964 زھره موتان ملیحة كنیو طاھر الوطان 2 1954 كاظمیھ ذبیح علي عبد الرزاق فرھود الحسیني 213150 146

1 1953 صفیھ جصن زكیھ عبد سلمان البرید 217084 147
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء
جمھوریة العراق

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60ذي قار
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1979 ھدیھ مطر بشار مھدي شایع المنھي 2 1954 نعیمھ حبیب ھدیھ مطر كریم البدر 197594 148

1955 نزھھ نجم فضیلھ عبد حسن الحسیناوي 2 1947 فوكھن كسار عاشور عبید جبر الحسیناوي 187121 149

1 1954 ھیلھ سماري شاكر مفتن منخي  الفجیجي 196508 150

1951 شلھ لذیذ صبیحھ كریم حسین الطائي 2 1945 ھوسھ جاسم خلف زاید خیون الطائي 187644 151

1962 سعیده لوكان بخیتھ صالح ضایف ضایف 2 1955 شنینھ رومي رحیمھ نجم عبد البوخلف 236786 152

1 1956 ھاشمیھ  راضي امل خزعل محمد القرغولي 195437 153

1 1950 زكیھ موسى مریم علي علیوي علیوي 236981 154

1 1953 حسنھ علیوي رجیھ ھدھید دوخي العبودي 241530 155

1 1955 عالھن جرجاك فریضة حسین صویح المصیخي 233446 156

1960 نعیمھ جاسم اقبال علي طاھر الطاھر 1990 اقبال علي ازھر عبد الغني كریم الكرعاوي 3 1954 زكیھ محسن عبد الغني كریم طاھر الكرعاوي 198231 157

1960 ضمینھ دخیل 2  غنیھ موسى عیسى 1947 امینھ حسن 236435  عقیل عودة كطامي 158

1952 رشاكھ ھاشم علي مطشر حمود الردیني 2 1954 صبریھ حمود روضھ عبد الكاظم فھد الردیني 202377 159

1967 راجحھ لطیف حسین حمید حسین العبودي 2 1945 زكیھ حسین راجحھ لطیف محمد الیاسري 211365 160

1 1954 سعده مطرود بدریھ غضبان مكطوف المناحي 195784 161

1 1956 كاغد شكر حسین شالكھ كاظم كاظم 225791 162

1 1942 سكینھ عباده بسعاد سلمان عوید عوید 208656 163

1 1956 صفیھ جبر مطرود عطوان عبدهللا العبودي 236558 164

1974 ارھیبھ حمزه محمد ھاشم ناصر الزاملي 2 1955 شدھھ عباس صدیقة مزعل یاسر الزاملي 194832 165

1955 زھره عبد الكاظم قبیلھ حسین جازع ال جازع 1980 فیضھ حسین ضیاء علي ریسان ال عنیب 3 1954 زھره عبد الكاظم فیضھ حسین جازع ال جازع 196061 166

1956 سكنھ رضا صفیھ رزاق عبد الصاحب 2 1949 عالھن ربح ناصر زوید خلیف البو ھاللھ 222470 167

1956 زكیھ كویطع علي حسن فضل الشمري 2 1960 شریفھ غشیم 236692  نعیمھ فراك لفتھ 168
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1 1952 عطشھ ھاشم سعدیھ حبیب عباس الحسینات 235385 169

1 1950 زغیره زھري عبدالواحد جبیر وحید الحسیناوي 239052 170

1 1930 نزیلھ خلیف تركیھ خلیف شذر شذر 200805 171

1982 باشیھ خلیف كاظم حسین خلیف خلیف 2 1944 تمامھ دبخي باشیھ خلیف جبر البدري 241637 172

1 1950 فخریھ عالوي ھدیھ خطل ھندال الظاھر 237686 173

1 1954 رجیبھ كایم وصف كصل عنصیل السلیطي 232650 174

1 1950 عوفھ عبود یاسر خزن حمود الكناني 539113 175

1946 تینھ زغیر یاسر حسین عوید دخاني 2 1968 خاتونھ طاھر امینھ حمید عبد عبد 249360 176

1 1951 فطومھ فھد كامل خزعل قاصد قاصد 258129 177

1 1949 نشیدة حسین عبد الرضا حسین خلیف الحواس 247298 178

1 1949 زعونھ كاطع عاشور خلف عاجل الرحیم 276936 179

1 1952 نسیمھ سھر سھام محسن ھاني المحمداوي 249928 180

1 1954 حربیھ جابر فالح حسن جبر العبودي 243152 181

1980 زمزم صالل ایاد محمد حمید الفحام 2 1956 سكینھ سمیر زمزم صالل عطیھ الزاملي 251433 182

1953 رابعھ جبار لطیف ناصر حسین حسین 2 1969 لطیفھ رواد قسمھ ھالل حسین حسین 251437 183

1 1949 ركیھ حسین سمیره صابر عباس الزیادي 264287 184

1 1953 حسنھ محمد فضیلھ رزاق محمدرضا محمدرضا 285083 185

1953 بدریھ طاعون صباح عبد ھلیل األسدي 2 1953 زریھ خضیر سمیره مفتن كحیط األسدي 285097 186

1961 تینھ كاظم ھیفاء مطر جمیل االبراھیمي 2 1954 عنھ داوود خضیر عباس نعیمھ الركابي 252339 187

1 1951 عوفھ جوده ھاللھ عباس زغیر زغیر 283136 188

1 1956 كلثوم نعمھ خضر یوسف ابو رھین ابو رھین 246064 189
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1 1948 بھیھ خاجي صباح حسین زاجي الفریجي 250431 190

1960 حمده حمید مریم قاسم عبد البطاط 2 1953 ھاشمیھ صالح حسن علي یاسین الحسیناوي 242932 191

1979 خمیسھ ھاشم سناء  كاظم جري الشاكر 2 1935 بسعاد حریب غازي ھاشم محمد محمد 264456 192

1 1952 فخریھ رفاك حاتم زوید مرز الحول 253540 193

1952 فختایھ بدر علیھ غضبان طاھر ال مشتت 2 1952 فاطمھ داغر جھاد مغامس طاھر ال مشتت 256375 194

1952 خیریھ ابراھیم ھادي الحسیناوي صبریھ حمیدي 2 1954 ختیمھ جاسم یعقوب زید جاسم الحسیناوي 258765 195

1960 سكنھ حسین 2  واجب حمد هللا علي 1955 ذھیبھ علوان طاھر عزیز بریسم الفاضلي 288329 196

1 1954 حنونھ خالطي صباح شخاط صویلح ھویرف 283147 197

1 1947 تعبھ حسین طالب سنوح صباح صباح 267004 198

1 1947 غنیده جازر مھدي كباش طالل العسكري 245945 199

1 1955 حصة معیوف بدریھ عوید سعود الرفیعي 289405 200

1 1956 طلبھ حسن بسعاد عطشان فیروز فیروز 243320 201

1 1942 ذبھ المي صالح فیصل حسین حسین 289895 202

1972 فوزیھ عبد رغد داخل علي الزبیدي 2 1949 ثجیلھ دخیل فوزیھ عبد محمد محمد 265385 203

1953 ھیلھ عبید عبدالحسن حسین علي االسدي 2 1967 ماجده كاظم مھا ارحیم لفتھ االسدي 291529 204

1 1952 فریحھ شھیب ثمره صالح علي علي 254234 205

1 1954 كمیلھ حیاوي 261228  ذھن دبیان سلمان 206

1 1954 حسیبھ مكطوف بتول عزیز عبد الحسین الناصح 270142 207

1 1954 نوریھ خلیل سناء فاضل حمود عوض 287735 208

1953 نجمھ جعفر جویده عبد الكاظم مزبان الركابي 2 1943 جماره مسیر ھادي جوالن یوسف الركابي 250875 209

1956 دخیلھ عجالن صبریھ وحید محیسن الغزي 2 1958 ملكھ احمد كریم صباح محسن الحمامي 269231 210
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1950 شھیده جوده شیخھ المي شاھین الزاملي 2 1956 زغیره جوده محیسن ثجیل جیاد الزاملي 256712 211

1 1945 الیجھ شمخي كاظم موسى عوفان الطائي 256092 212

1 1952 رشیده ضاوي عائشھ عكال عابر البدري 319749 213

1959 2 امل  اسماعیل  اسحاق  البدر نوریھ یاسین 1952 339834 صادق خوان  بدر  البدر كلثومھ  نعمھ 214

1 1952 زھره محمد رباب محمد صالح سلمان سلمان 328216 215

1965 ھاشمیھ جبار حكمھ رحیم حسن العمیري 2 1954 فطیم جبار رزن كاظم رحیمة الربیعي 328784 216

1 1946 صالحھ عبید نعیمھ حمود داود الجعیفري 344042 217

1966 حكمھ علي ھناء حسین كعید الغر ه غولي 2 1949 عیده دیوان رشده حمود جابر القرغولي 317170 218

1 1952 ودعھ حمیدي عطیھ عبد الحسن الزم الزم 297646 219

1959 ملكیھ یاسر ایمان منصور جواد االنصاري 2 1956 لطیفھ حاجم سالم رشید مجید االنصاري 297275 220

1 1943 عجیلھ فارس حسنھ عباس زغیرون الزویدي 327710 221

1956 معصومھ احمد طالب حبیب نور الصافي 2 1961 قبیلھ كاظم كریمھ خضیر عیدان الغرباوي 325031 222

1 1951 وسیلھ صكر فاطمھ جواد عزیز السھالني 325854 223

1 1948 دخیلھ اطخیخ 298032  طرمیزه كیوش والي 224

1 1942 جودیھ كاظم محمد سلمان صالح الحسیني 335730 225

1 1954 فضیلھ عبدالكریم أنیسھ عبدهللا صلبوخ صلبوخ 294073 226

1 1956 فطیم صیھود سراي حسین عذار الصالحي 317137 227

1972 شكریھ علیوي احالم حیال جبر السعید 2 1951 شفتایھ عجیل شكریھ علیوي خلیف السعید 332558 228

1967 عبدیھ عاقول كلثوم جالب شبیب العمري 2 1952 رشده نویدر رمضان فلیح سلمان سلمان 319298 229

1 1952 زھره مرجن فاطمھ قاسم محمد الدراجي 317569 230

1976 مطره جبار رحیم لعیوس محمد الھاشمي 2 1952 ھاشمیھ  غیاض مطره  جبار  راعد ال ونیس 299712 231
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1 1953 ردحھ فكعان اكسیره جابر علیوي الركابي 296431 232

1958 مكیھ دغیم شامیھ رحیمھ حسین حسین 2 1945 حطیر غالم جبار حسین محیسن محیسن 295775 233

1 1947 نوریھ علي ربیعھ عباس خشلوك الخشلوك 303861 234

1 1947 كسره كزار بدریھ عبد ملبس الخضیراوي 311231 235

1 1953 حسنھ علیج طلبھ صالح علي معیدي 344629 236

1956 سعیده صالح سناد عبدالكاظم علي ال عطیھ 2 1954 سعیده صالح عناد عبدالكاظم علي ال عطیھ 324500 237

1 1953 كاظمیھ طربال فوزیھ حمید ضیدان ضیدان 333256 238

1951 تاجیھ محمد ناھده صاحب جاید التمیمي 1979 ناھده صاحب قاسم  علي ناشور النواص 3 1945 وصف عساف علي ناشور  حسن النواص 343850 239

1966 بیبي محمد سعیده حرابھ عجیل ال مسافر 2 1928 ریحھ عوده حرابھ عجیل محسن ال مسافر 309475 240

1 1950 كلثوم حسن 323448 صبیحھ حسن شمخي الخفاجي 241

1 1950 سكینھ رجیب فوزیھ حمید خفیف االماره 313968 242

1 1951 قسمھ سلطان حسین غصھ ناصر العماري 339461 243

1944 شرھب وني سلیم حمود ساجت القرغولي 2 1946 كاظمیھ عاجل ندوه حسن ساجت القرغولي 319857 244

1 1955 جبریھ عبود منوه عوض طاھر الغالب 296082 245

1 1952 ماھي ضیدان حمید خلیف محیسن محیسن 329554 246

1951 دره خضیر عالھن راضي عوده العلیوي 2 1949 زمیزم یابر صالح سكران ھاشم ال منھي 334650 247

1977 صفیھ عبدالحسن زاید عباس عطیھ البوعظم 2 1952 ونسھ ذیخان صفیھ عبدالحسن زایر ال زایر 318371 248

1 1952 علویھ سعود شكریھ عبدالحسین خیون المھدي 382167 249

1963 نعیمھ مطرود نضال علي غیالن العلي 2 1947 انعیمھ مطرود احمد علي غیالن العلي 351852 250

1952 عوفھ عبود سكنھ خزن حمود الكناني 2 1942 رابعھ علیوي مایش مطرود بدیوي الحجامي 386749 251

1985 انمار مؤید حمد النصر هللا سندس ناجي  ناجي 2 1928 زرى راضي حمد سلیمان منصور النصر هللا 349605 252

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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1939 مزه زایر علي حسین نجف الحسیناوي 2 1975 حمده حسین نسیمھ علي حسین الحسیناوي 404042 253

1 1951 حمیده عبود حمود حمود ھدیھ لفتھ 389904 254

1 1949 حبشة فرج ثامر باني سعد الغزي 359456 255

1 1951 طلبھ مھدي طالب داخل فیصل فیصل 358260 256

1 1945 حیاة عطیھ عبدالصاحب شناوه سعدون الزیدي 389891 257

1 1928 مطره صیاح عبید عبدهللا علي العلیاوي 347855 258

1938 صایھ جبر لبلوه تولھ جثیر الخنجر 2 1962 لبلوه تولھ شریف عبدالحسن مربھج الخنجر 351650 259

1972 ندیمھ عبد الحسین 1982  عبد الجلیل طاھر یاسر صدیقھ جعفر شعوب علي عبد الحسین المسافري 3 1956 ندیمھ عبد الحسین 357290  حبیبھ طاھر یاسر 260

1 1951 فاطمھ حسین بتول جبار عوده الزھیري 385150 261

1 1953 حبیبھ عساف كامل سعدون عبدالرسول عبدالرسول 366239 262

1962 صبیحھ لفتھ أمل خلف عبد هللا  خضیراوي 2 1948 صالحھ عذافھ ھاشم حسن جاسم ال عباس 390770 263

1 1951 رجیھ عاجل امیره عواد مطلك العبودي 361759 264

1969 ثجیلھ دحام 2  رغد عبد المحسن كاطع 1956 سلك كاطع 356487  رزاق مھوس كاظم 265

1 1955 فطیم محمد ظھریھ عمیر حمار عكیلي 356551 266

1 1948 ھاللھ حاتم ھادي جابر دخیل ال دخیل 356484 267

1 1942 فتینھ نعیمھ سلیمة مطر  ھاشم الھاشم 378695 268

1 1951 عنب حمود 386205  عمیشھ خنیاب یاسین 269

1 1949 حسنھ شریش 350560  عجیلھ صالح وادي 270

1 1927 عسلھ شجر ظاھر عواد منصور الشویلي 351642 271

1 1950 وھنیھ بعنون حمده ساجت ناصر العبودي 369730 272

1 1949 كاظمیھ عباس ستار عبد ھجوج ھجوج 392486 273

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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1971 سعدیة جمعة 2   ھناء بدر سلمان 1956 سامیة حسن اصالح عبد الصاحب مھدي القرشي 376149 274

1 1951 ھاشمیھ سلمان رضیھ ھاشم جوده الحسیني 361657 275

1980 نجیھ حسین حمید موحان مطر الیاسري 1974 نجیھ  حسین رجاء موحان مطر الیاسري 3 1943 طلیعھ تمل نجیھ حسین جبیر البراھیمي 385937 276

1 1949 ھنیھ كعید خالده كریدي عبد الزیادي 352114 277

1955 فطیمھ مطھر علیوي جاسم طاھر البرغش 2 1961 حسنھ ھویدي صبیحھ كریم علیوي الحسناوي 348111 278

1 1932 زغیره حمد جابر مشكور شاھر المغصوب 349093 279

1 1947 نظیفھ سفاح اسماعیل جلود جابر ال جابر 353370 280

1 1954 فوزیة شفیق أمل علي حسین الكناني 402621 281

1 1939 رشیده بدر 351387  طعمھ مطلك سكر 282

1959 ھویھ دحل علي شریف عبید الطبراوي 1967 طلیعھ جبار فاطمھ مكي نایف السماوي 3 1940 ھویھ دحل فضیلھ شریف عبید الطبراوي 359071 283

1 1948 جكاره جابر مطیر خضیر ثاجل العبودي 381837 284

1 1951 ركینھ حسین عبد الرضا عكموش جربوع الشریفي 349616 285

1979 امیره عبد مرتضى محمد شناوة شناوة 1984 وداد صالح نور غالب جواد جواد 3 1956 صبیحھ عبد الحسن امیره عبد راضي راضي 417165 286

1 1950 كواغد بارح عبد الرضا عطیھ محمد علي 431128 287

1954 ملكھ سلطان صبیحھ خلف منصور الربیعي 2 1943 حسنیھ معیدي ھادي عوده محمد العلي 465821 288

1953 نصرة بریبت زھلولة فتات اجرع العبودي 2 1954 فیھن خافور شنان خلف عبد الواحد العبودي 405371 289

1 1952 كلیثم علوان لیلى جھاد فیصل فیصل 426291 290

1 1927 بریھ كاوي ركینھ فضیح غدیر المولى 451765 291

1966 سلیمھ ادھام شعالن نعیم عفریت عفریت 2 1948 حنینھ فنجان سلیمھ ادھام سدخان السعیدي 453861 292

1 1947 نجمھ عبید كاظم محمد  امان المحمد 454233 293

1975 ھدیھ محیسن انوار نعمھ نعمھ سلطان 1971 صبریھ محیسن ریاض كامل حمید الحسینات 3 1953 بجایھ زویر ھدیھ محیسن كریدي كریدي 430015 294

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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1981 فردوس علوان نبراس عباس عوده حسن 1974 مثال شنیار علي صكبان حسن ال شنیو 3 1950 ملیحھ كاظم فردوس علوان مكطوف ال حسن 462291 295

1952 زھره حمد ابتسام حسن عبد الصمد الطائي 2 1947 فطمھ علي حسین  صالح لفلوف الدبي 467606 296

1974 ازھار صبحي 2  ایسر مساعد عبدالحسن 1947 جریھ محمد 411311  ازدھار صبحي نصیف 297

1976 قسمھ حسن وعد عبد الحسن عبد جار هللا 2 1949 توفیقھ بدر جمیل ھادي محمد العضاض 421649 298

1957 زھرة متعب فتاة شریف نمر نمر 2 1949 سارة محسن جاسم راضي عباس الماجد 460374 299

1960 لیلة علیوي زھرة احمد حسین حسین 2 1956 وفیھ علي ستار جبار خوین خوین 446568 300

1964 زبیده دواس حبیب بدیوي برغوث المولى 2 1947 نعیمھ داغر زبیده دواس معارج الشبیب 450516 301

1952 سكینھ فارس حبیب حنون فنطوس الشمیساوي 2 1955 نشیده محیي اجعیده جابر فنطوس الشمیساوي 462914 302

1 1955 فطیم مطنش طعمة عودة عبید عبید 466808 303

1981 1978 أحمد  بدر  جبار  العبودي نشیدة  موسى جلیلھ دشر 3 فرقان  عدنان  موسى العبودي 1947 حسنھ نعیمھ 407898 نشیدة  موسى برھوص  العبودي 304

1 1955 مظلومھ صیوان ریسان جیاد ریھ البدري 452196 305

1 1951 عجیلھ  خضیر فوزیھ نعمھ عبدعلي النصار 452334 306

1975 عالھن خزعل رنا علي ساجت القرغولي 1967 عذبة غضب اسعد مویش حسن العوادي 3 1948 فتنة خضر علي ساجت وسم القرغولي 424674 307

1 1945 جمیلھ لفتھ قسمھ خضر حسین الماجد 431727 308

1959 صبریھ صكبان زكیھ اسود ملوح العمري 2 1947 قرونده صكبان محمد خیون وادي العمري 468736 309

1 1946 كاظمیة حسین كریم عباس مكطاع مكطاع 450579 310

1 1945 فوزیھ عبدالصمد سعاد سامي محمود الحران 453003 311

1965 رباب عباس خلود فالح فشاخ القرغولي 2 1956 فطیمھ زماخ كریم كاظم شمخي القره غولي 471605 312

1951 شاھھ عاجل مھدي عبدالكریم عاتي عاتي 2 1959 عالھن عجیل رجاء علي عتوي عتوي 413221 313

1 1955 فھیمھ عبد الرضا فوزیھ خضیر حسین الرماحي 86135 314

1961 غنیھ حسین 2  انتصار عبد الرضا حمیدي 1953 كاظمیھ وحید كامل یوسف عبد الساده الكناني 484559 315
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1 1952 فضیلة جعفر ھناء محمود حسین الموسوي 477035 316

1 1953 جمیلھ عبید حمیده وریوش راضي الحجیمي 524754 317

1 1935 حیاه طاھر شناوه جاسم محمد المغامس 488805 318

1 1945 علویھ داحس كاظمیة جواد زغیر الزغیر 497732 319

1 1956 كظیمھ لفتھ كریم علي جسام الزھیري 499646 320

1965 فشلھ سعدون بشرى اغجیري سلمان االزرقي 2 1956 عجیلھ سعدون فضیلة باني جبر جبر 493822 321

1948 بھره مصراع ملكھ زبیدي حمیدي حمیدي 2 1952 صافیھ جبار حبین عزیز حمیدي جبر 492078 322

1964 ابرنجیة مھلھل لیلى مري محمد العالج 2 1956 سنیة عریبي شكیب شریف محمد الصالح 509010 323

1 1949 رداحھ عباس عبدالواحد عبدالزھره یاسین الطائي 504239 324

1 1945 رشیجھ احمد ھاشمیھ كاظم حرابھ الحاتمي 489916 325

1968 ثالثھ حمیدي احمد عبدالرضا حیدر حیدر 2 1945 بھره علوان ثالثھ حمیدي مشخول مشخول 504425 326

1949 وبریھ عطشان نظیمھ حتروف مزید مزید 2 1969 نظیمھ حتروف مالك سالم شبوط شبوط 473256 327

1955 جریھ عزیز حلیمھ كریم راضي الماجد 2 1951 نكروزه حسین عطشان خلف حسن الموسوي 479442 328

1 1945 حیاه حارث نادره انعیم ھداد ھداد 496553 329

1979 كلثومھ حسن واثق محمد صاحب ال علي 1980 كتیبھ خلف رقیھ طالب عباس النجار 3 1953 عیده جاسم كلثومھ حسن علي علي 503177 330

1 1951 مشایھ عباس كاظم لنغیمش راشد المرشدي 474567 331

1986 2 ابراھیم  ردیس  عبد  علیخان وصف  جاسم 1947 480165 ردیس  عبد  شعبان  علیخان حنینھ  حسین 332

1964 نكریھ ثجیل 2  حیاة طاھر حاتم 1927 فریھ صیوان نكریھ ثجیل نجم الصریفي 484043 333

1 1952 عالھن غیالن ھاشمیھ رحیمھ منحوش منحوش 473458 334

1 1950 جده خیون جبار عیسى محسن الغزي 491269 335

1 1949 جمیلھ صلیبي قبیلھ  شھد حمزه العمیري 520442 336

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
من 1622

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء
جمھوریة العراق

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم

2018 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1976 بھیھ جعاز انتصار یاسر صالح الخفاجي 1944 حسنھ علي یاسر صالح رحیمھ الخفاجي 3 1977 بھیھ جعاز ایمان یاسر صالح الخفاجي 524057 337

1970 وھیبھ جبار قاسم زاجي منحوش منحوش 2 1947 طیوبھ عبدهللا وھیبھ جبار زغیرون زغیرون 519631 338

1 1932 زكیھ عالوي صبریھ ثامر زغیر الجدوعي 490856 339

1976 حنینھ سلطان حیدر حمدان عامر الشویلي 2 1942 شیخھ علي حنینھ سلطان عبد الضاحي 493597 340

1959 تسواھن جاسم صبیحھ ثامر حساوي القره 
غولي

1977 فاطمھ سلمان زینب محمد ھادي الغالبي 3 1952 خالفھ حساوي جلیل ھادي صالح الغالبي 500192 341

1969 مندیلھ فرحان عجیبھ مبارك عالوي عالوي 1969 شریفھ عوده عواد كریم ریھ الزوید 3 1919 سعیده جبر شریفھ عوده رشید الزوید 498111 342

1960 فضیلھ حمد مدیحھ حسن علي الجاسم 2 1954 كاظمیھ تایھ جمیل طنیان وادي المرشدي 500271 343

1955 فلیحھ جیاد ابراھیم رحم برھي رحم 2 1950 عیده عطیھ نجاه فالح جیاد جیاد 478157 344

1 1955 جسم عبود جاسبیھ عبدالحسن معارج الدراجي 584609 345

1956 اصیلھ علي محمد سعود راشد الحسیني 2 1962 حسنھ طالب نجالء خلف یعقوب األسماعیل 573043 346

1955 جویده كاظم نجاة عبید امیر مخیلف 1976 فھیده شعیوط عبد الحسین جبار حلو شالش 3 1932 حنظلھ كاطع فھیده شعیوط فرحان المرشدي 569868 347

1974 ركیة حسن عمار یاسر علیوي الزیادي 2 1945 كعیھن كبیح ركیة حسن دغیم الزیاده 558696 348

1 1937 حسنة ناصر فاطمة غركان جبیر العمري 550868 349

1 1947 عبد الكریم  عبد الرزاق  غصاب  الغصاب  دندوشھ صیصیان 534554 350

1 1939 دلمھ كرحوت نصره حسین صبیح البدري 541206 351

1 1954 فضیلھ سلمان جواد كاظم طارش الجاملي 543261 352

1961 بدریة زغیر امینة راھي ذفره المغصوب 2 1953 ربیعة یوسف شعیب شایع عكال الطربوش 552308 353

1958 كاظمیھ جبار جواد كاظم دیوان المرعد 1966 بذریھ جبار صبیحھ عبدالرضا ھاشم ھاشم 3 1948 شاھھ دیوان 531654 لیلى  كوكز عبدهللا  العبدهللا 354

1979 كمیلة حزام حیدر عجیل زاجي زاجي 2 1937 تدبارة سلطان كمیلة  حزام بدر  بدر 554288 355

1 1949 خمیسھ درویش شریفھ حنون حسن حسن 556539 356

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

2018 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1936 حفیفة منشد حسن شقي  صخي الحمیداوي 553064 357

1 1943 تاجھ موسى جبار عوده حسن الحسیناوي 572211 358

1 1956 عبیھ صبار صادق  سبتي وجح المطنش 556431 359

1976 نسیمھ عیال احمد نعیم محمد العلي 1973 سنیھ عبد سامیھ محسن علي زیادي 3 1953 فخریھ علیوي نسیمھ عیال جابر الوحاح 567159 360

1 1925 بھره   براك مالیھ شناوه سلطان المشلب 552223 361

1973 نعیمھ سلمان احمد ثامر عباس لطیف 2 1941 ریحھ سلطان ثامر عباس طاھر لطیف 546653 362

1985 نبیھة ناجي صفاء صبار مفتن الحسیناوي 1991 خدیجة عودة نور حیدر داخل العصفوري 3 1949 جریة راضي صبار مفتن جاسم الحیسناوي 578485 363

1 1954 قنیده ھلول كاملھ عبد الحسن معیجل ال معیجل 544453 364

1 1949 زھره حسین نجیھ عبد العاجل القرغولي 568703 365

1 1954 جمیلھ بدر ناجي علي حمود الشویلي 530737 366

1950 زریھ عبد علي حاجم فاخر حاشوش ال حاشوش 2 1951 مسیره زیاره وفیھ عبد هللا محیسن ال جبر 569471 367

1 1955 ركیھ مطرود نعیمھ حسین علي علي 534646 368

1 1951 صبریھ كشھ ناظم ھاشم طاھر السھالني 525658 369

1 1955 دعیفھ حسین فطومھ سرحان طاھر طاھر 547039 370

1 1952 حتروفھ جحیل دوایھ سھم حسین الزیادي 531744 371

1966 غالیھ ھدیھ سعدیھ نعیھ عباس الفزاع 2 1956 خاتون  محمد عباس عبود حسب ال حسب 529619 372

1982 نوریة كریم حسین جلیل كریم العسكراوي 2 1950 عزیزه یاسر نوریة كریم زاجي الخفاجي 573882 373

1968 شعفھ زاید صالح عبد علي  عبد الحسن الداغر 2 1950 عزیزة سلمان شعفھ زاید شجر الشجر 572849 374

1958 كمیلھ عجیل امیره شریف دنیف الحبتري 2 1951 صبریھ علیوي خلیل وداعھ شالكھ المطیراوي 533020 375

1954 كلثوم عبدهللا ناجیھ راضي عبد العلي 2 1944 عجیلھ عبدهللا كامل عبدالصاحب وادي الحسن 546416 376

1 1953 نجیھ حنون وحید عبدالرضا جاسم الصافي 545989 377

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

2018 - %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 توفیقھ عنز خلف حمید محیسن الزیدي 347471 378

1 1948 رمیھ محمد ظاھر محسن عبید الشموس 581482 379

1 1944 سعدیھ علي كمیلھ حسین علي الشعیري 609547 380

1 1951 نجاة مساعد وحیدة سویلم مھوس العتابي 626399 381

1 1951 زینھ غاطي غازي فنیخر دبعن الشویلي 631728 382

1 1956 كاظمیھ مجید جبار حمدان نور الظاھر 624234 383

1 1945 جبره ناطق عزیزه عسكر عاید عاید 632916 384

1 1949 قنده ھاشم محمد محمد فنھ حسین 617774 385

1963 سكینھ كشكول مصریھ عبید مخور العطیھ 2 1943 كحم عبید ذخران منصور شمخي ال شمخي 608313 386

1 1953 فرھوده عباس فوزیھ ناصر حسین الغزاوي 607491 387

1946 عوفھ علي علي مزھر سلیمان سلیمان 2 1950 نشیده عجیل مائده محمد سلیمان سلیمان 608325 388

1 1945 كمره عبد دوسر زوید ساجت ساجت 613291 389

1 1954 فضیلھ محمد حسنھ جخیور منشد الفتالوي 631639 390

1956 باشھ علي حمیده سلمان عبید الربیع 2 1955 خاتون علي عوده كاظم حمید العبدالھ 627138 391

1 1941 توفیقھ بدر عبد االلھ ھادي محمد العضاض 581546 392

1965 تفاحھ شخیر سلیم كامل غافل الزاملي 1967 تفاحھ شخیر بشرى كامل غافل الزاملي 3 1937 مباركھ حمید تفاحھ شخیر ثویني الزاملي 588834 393

1952 ھونھ سعدون الویح اجحیل لفتھ لفتھ 1968 قصھ عصواد مریم خلف لفتھ لفتھ 3 1937 عتبارة حسین غنیھ كتاب صالل صالل 589338 394

1 1955 فاطمھ مھدي سھیلھ یونس موسى الشحتور 632696 395

1978 نجیھ كلف سالم شرشاب معارج الشموس 2 1949 عنیده كشخیل نجیھ كلف فرحان الشموس 580849 396

1 1953 صبحھ محسن ناجیھ محمد  غضبان العبید 625877 397

1983 سویره  زبیدي 2 براھیم محسن نعمھ الیاسر 1951 زنوبھ ضمید سویره زبیدي ساھي ساھي 580254 398

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

2018 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1937 لیلوه محمد عزیز سعود عبد العزیز عبد العزیز 609994 399

1961 موزه سعدون میعاد علیوي مدھوش البو شام 2 1952 كاظمیھ مزیعل عوده كریم مداي السریكد 610968 400

1974 نجمھ محمود عادل علي مجید مجید 1974 علیا مجید امیره ریسان مزبان مزبان 3 1934 كاظمیة محمد علي مجید جعفر العامود 624862 401

1983 ھیلھ كطیكط خالد جبار عسكر القرغولي 1972 ھیلھ كطیكط منى جبار عسكر القرغولي 3 1949 كتیبھ مناحي ھیلھ كطیكط مطیر القرغولي 584610 402

1969 زكیھ نعمھ زینب موسى جعفر الحیدر 2 1956 شریفھ جاسم حمادي عبد الصاحب حسین الحسن 591130 403

1974 ھدیھ محمد فؤاد شریف عیسى الیوجد 2 1950 قندیلھ بروش ھدیھ محمد ساجت الیوجد 617618 404

1956 رشده رشید حسین ربیع منصور الزھیري 2 1963 فخریھ عطشان سالمھ جاسم وداي كشمره 590433 405

1 1952 عطیھ ھذال كریمشیھ خضر عباس ال نجم 620512 406

1 1955 زھره ھادي علي میس عواد الغزي 590151 407

1982 لیلى شعالن حیدر مطشر فرج فرج 2 1955 مصریھ بدر لیلى شعالن سلیمان سلیمان 636424 408

1975 حسنھ حلف حمود مسیر كاظم كاظم 2 1951 بخیتھ عباس حسنھ خلف محیسن البونجیم 583838 409

1 1954 غجریھ خفي خلیلھ حمزه محمد السیالوي 285434 410

1 1947 فضیلھ عباس سالم سعدون عطیھ عطیھ 94533 411

1 1953 حنیحن بدریھ ملكیھ حسین حسین حنیحن 651646 412

1972 ثمره موازي سعد جاسم محمد محمد 2 1956 تسیار زغیر قامر موازي مناتي مناتي 685698 413

1 1953 طلیعھ جبار محسن مكي نایف السماوي 680177 414

1 1952 نزیلھ دخان عبدالرحمن حسین دخل هللا الغزاوي 638635 415

1962 حیاة صبیر فضیلھ عالل ھلیل الحسوني 1965 قنیده ھلول كاظم عبدالحسن معیجل ال معیجل 3 1930 قنیده ھلول حسوني ال معیجل معالیھ حسین 677051 416

1935 نجیھ سلیمان أمل طاھر لعواس السلطان 2 1958 بدریھ لعواس حسنھ طاھر حسن حسن 650100 417

1 1952 عطیشھ مناع كریم جوید باجي المصارع 643049 418

1 1952 فضیلھ علي ضویھ غضبان عیسى عیسى 686641 419

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

2018 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 حمده ذیاب شكریھ كرم مسیور ذباح 691471 420

1975 حسنھ جار هللا غني واشر جلود المعیوفي 2 1943 مدلولھ عبد هللا حسنھ جار هللا محسین محیسن 651233 421

1 1947 فطیم حسین سلیمھ عبد حاتم الركابي 668270 422

1953 ملكیھ كاظم فوزیھ علي جیاد جیاد 2 1957 جاسمیھ میلح نعیم حرب ثویني ثویني 672581 423

1951 2 سامي  كاظم  عطار الدبي وجیبھ فرج 1950 691459 علیھ  اغثیث  كحامھ  غثیث شایعھ  دبیب 424

1984 2 حیدر  صالح  مھدي  الخزرجي حلیمھ  عبدالھادي 1947 649302 صالح  مھدي  محسن  الخزرجي صبریھ  سلمان 425

1 1956 ربعیھ عبد الحسین احالم عبد الخضر لفتھ الحوري 642440 426

1 1947 صفیھ موسى فوزیھ جوده زراك الركابي 676302 427

1967 قنده عبدالحسن حوریھ لطیف مناحي مناحي 2 1946 نوفھ شویش حمید كاظم زاھي زاھي 681746 428

1944 رحیمھ حسین 2 سنیھ خلف  عبدالرزاق  الشاوي 1952 681368 ابراھیم  خلف عبدالرزاق  الشاوي رحیمھ  حسین 429

1947 جھیده ادریس حزام عوده نجي العوده 2 1957 شریفھ نجي فردوس حسین رضا البطاط 681347 430

1 1950 فاطمھ جاید انعام حنون مطلك مطلك 647713 431

1 1950 قندیلھ كریم سعاد عبد ناصر الناصریھ 681973 432

1 1953 منتوبھ دخیل حسنھ جبار بدیوي العبودي 689721 433

1 1948 طلیعھ ابراھیم ھدیھ صكبان مناحي الناھي 654040 434

1 1956 حسنیھ فارس سامیھ علي  عبید الحجامي 647326 435

1 1945 فرحھ بجاي علي سنید عویجل البعالوي 666167 436

1 1956 بتیھ  عباس عبدالرضا میس ذبیح الزیرجاوي 666000 437

1978 الفیھ زجي فاضل منھل ثجیل السعداوي 2 1946 فیھن شالل الفیھ زجي شموط الرماحیھ 668813 438

1964 2 خیریھ عبدالرضا  عوده  عوده نعیمھ عبود 1933 677860 حمیمھ عبود  جابر  الركابي ثجیلھ نعیمھ 439

1968 نعیمھ زري نوال جواد كاظم الحمیداوي 2 1956 حدھن محسن حامد سعدون ھادي الحمیداوي 679706 440

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

2018 - %60ذي قار



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1925 سلیمة یاسین مفتاح عباس حسین الجاسم 652988 441

1951 كاظمیھ حسین حمود دایخ سلمان البدراوي 2 1942 حبیھ سلمان جمالھ حسین عبید البدراوي 639103 442

1 1956 بدریھ كاطع سعاد سلمان جوده الغربائي 668159 443

1 1941 كفالھ رداد محمد بطي سدخان الزیدي 638094 444

1964 صبریة راضي ھیفاء مطر عطب العتابي 2 1942 عجیمیة علیج زھرة حمد صكر العتابي 678583 445

1 1956 كتیبھ سلمان 685890 لیلى كاظم عكلھ عكللھ العرس 446

1 1951 حسنیھ عوید مي شاكر محمود محمود 590089 447

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

2018 - %60ذي قار


