
الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1964 زھرة عبد ندیمھ خنیفر نعیم المیامي 2 1956 ربیعھ عیدي ظاھر طاھر عبود المومن 36399 1

1 1951 فخریھ جبر نزیھھ نعمھ یاسین الزیرجاوي 6881 2

1 1938 ھدایھ جاسم منوره راضي عباس االعسم 28634 3

1 1954 تبھ كشیش 31652 حامد مزھر حاشوش 4

1 1950 تقیھ جعفر رحیمھ مجبل حمادي الشریفي 26290 5

1949 ام ھیان غباش عزیزه حرز سعید عامري 2 1940 زھره سعید تاجر مریعي طاھر عامري 11204 6

1 1946 بیبي كاظم حكیمھ محسن فضل المحنة 10218 7

1 1956 شكریة جواد فطم كاظم حسین الدبي 1851 8

1 1949 شنونة اشیرم اجلیدان  عجیمي مھدي مھدي 2633 9

1955 ھاشمیھ محمود فاطمھ كاضم عبد الزھره العذاري 2 1954 سامیھ محمود عدنان غني مجاس الحسیني 7606 10

1 1947 كلثوم شمران سامیھ محسن عكاب اللھیبي 28719 11

1 1954 ھدینھ رخیص فاضل عبد عاشور الشبالوي 24633 12

1 1952 ھدیھ حسین دخیلھ عبد كاظم الجبوري 3371 13

1975 حمیده قھار سكینھ حمزه عبدهللا الجالبي 1969 سكینھ شاطي حسین كاظم حسن الجالبي 3 1951 ركیھ حسن حمیده قھار عبد الجالبي 1874 14

1 1952 جماره عبادي فروري سموم موسى الشبالوي 557 15

1 1951 ھویة سلمان وجیدة عبد الكاظم راضي الماضي 16652 16

1953 كنوشھ ابراھیم مكیھ حمودي جبر جبرین 2 1954 بدریھ عباس رزاق حسن حسین التالل 26540 17

1966 علیھ حسین فضیلھ عبد الحسین عباس الفیداوي 2 1952 تنزیل  عبود عباس  داود سلمان الفیداوي 1380 18

1949 حظیھ عبد الحسین كمیلھ عبد الحسین جبار التمیمي 2 1948 سكینھ ھاشم سالم عبد الحسن علي التمیمي 32617 19

1 1956 امیھن زغیر عبد الحمزه عبد الزھره عطیھ ال بدیر 14070 20

1950 مریم موسى زھوري حمود جاسم حیدر 2 1939 ملكھ علیوي صالح محمد سعید سلمان 31914 21
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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
1955 شكریة خضیر حسن كریم خنفور البو حمره 2 1957 طاھره مسلم سعدیة ھادي خنفور البو حمره 18470 22

1 1952 نعیمھ عبدجابر عبدالساده محسن ھلوس الجنابي 134 23

1964 عنایة مطرود فطیم  محمد حسین الجالبي 2 1927 مطره عجیل جبرة حسن غیاض الجالبي 15437 24

1964 نھایھ  جاسم سعاد جواد كاظم  صبي 2 1948 صدیقھ  باقر عدنان  عبد الكریم  عبد علي  الدباغ 23885 25

1949 خیریھ جبار نذیره عبد هللا عبد نور الحسوني 2 1948 خیریھ جبار سھام عبد هللا عبد نور الحسوني 33026 26

1951 سكینھ جدیع كمرة ابو رویش جبار كشكول 2 1947 جماره رحمان جبار شناوه صالح الحسناوي 528754 27

1962 امیره  محمد اشواق محسن محمد الطریفي 2 1952 غنیھ ھادي عدنان حسن علي محبوبھ 50743 28

1 1947 فخریھ عباس علي حسین رضا الصحاف 43504 29

1 1955 تركیة ناجي حسن حمید عبد هللا الروازق 59827 30

1955 شكریھ جعفر انعام معتوق عراك الشمري 2 1949 مدلولھ رسول رسول مھدي عبد الرزاق الشمري 56594 31

1 1954 تاجھ  عبد الزھره ھادي سعید عبد الحسین الخفاجي 45514 32

1952 حدھن ھاشم كمیلھ حمود اكساره حمود 2 1946 بیبي حسین یوسف محسن محمد علي الشرقي 37154 33

1 1947 بدریھ سلمان سھام محمدعلي حبیب المحنھ 62188 34

1 1954 ھدیھ  مسلب عاید حسین جاسم الغزالي 54560 35

1951 فاطمھ نور سعاد كاظم حسن المولى 2 1942 رقیھ علوان خضیر عبد سلمان المعموري 63224 36

1954 قسمھ  محمد مدینھ عبد الیمھ حسن موساوي 2 1946 عبیده زغیر حسین نعمھ عطیھ الفتالوي 49348 37

1955 نعیمھ احمد صبیحھ ابراھیم خلیل الحساوي 2 1955 بدریھ حسون صاحب عبد خلیل الحساوي 47758 38

1956 بزھي عبود لمیعھ حسن حسون الجباري 2 1950 غزالھ موسى حسن كریم حسون مجاتیل 52597 39

1953 نعیمة علوان نوریة عبد ھاشم الجنابي 2 1958 شمعة عب السادة عمران موسى عبد البدیري 46734 40

1 1952 امانھ دعون سمیرة علي عبود ابراھیم 46437 41

1953 شدھھ میثم فخریھ صاحب علي العبودي 2 1965 شدھھ میثم مسلم صاحب علي العبودي 59267 42

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 215

 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 - %60النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1965 فضیلھ كاظم زینب كاظم محسن الغالبي 2 1955 طویره عباس عبد الحسین جمعھ طارش الغالبي 52862 43

1 1952 زغیره خدام نجیحھ كریم سعدون الحسناوي 88391 44

1969 سكنھ عباس نعیمھ  عباس صبح المرشدي 1970 سكنھ عباس ایمان عباس صبح المرشدي 3 1935 فاطمھ علي سكنھ  عباس حمود الجبوري 79120 45

1950 بیبي  علي سعدیھ جواد علي السعیدي 2 1943 فخریھ موسھ عبد الحسین محمد جعفر صادق المعتصر 108550 46

1962 فطیمھ ھاشم حلیمھ حلبص طھیلي الشنیو 2 1953 شكریھ كاظم محمد ساھي عواد البو شنیو 92415 47

1 1951 كظیمھ شمخي عباس كاظم راجي الفیداوي 92261 48

1 1947 مشتھایھ محمد قدوه كاظم عبود الجنابي 104728 49

1959 حبیبھ عبدزید كریمھ علیوي حسن تویج 1937 صفیھ عبدالرضا فوزیھ عكلھ منخي منخي 3 1944 صفیھ عبدالرضا عبداللطیف عكلھ منخي الصرخبي 82464 50

1955 عطیھ صاحب خدیجھ عباس علوان شعبان 2 1949 جایھن عبد عقیل عبود عوفي عوفي 103389 51

1958 حظیھ حسون سلیمھ عبد عباس الرحیمي 2 1956 شكحھ طلیب حمزه حسین عباس ال رحیم 91615 52

1957 فاطمة مصطفى مكیة كریم محمد القزاز 2 1952 مریم علي ازغر صباح صاحب محمد رضا القزاز 82820 53

1947 نجمھ حلو جمیلھ كاظم محمد العابدي 2 1944 حسنھ لفتھ جبل سالم عباس الزاملي 87473 54

1944 ربوعة نعمة جازیة طاھر عبود الجالبي 2 1960 ھاللة  عبود وحیدة عبد الرضا نعمة الجالبي 82087 55

1 1954 مرو عباس محمد عبد محمد ابو صیبع 106734 56

1 1925 عزیزه حاجم 89306  بدریھ ظاھر علي 57

1 1955 رباب حسن رسمیة جواد محمدحسن القاضي 432585 58

1 1955 فضیلھ مجید سكینھ كاظم باقر عزام 109179 59

1962 سوده كاظم سمیعھ حسن یوسف الحسین 2 1954 مطیھ یوسف عبد الزھره جاسم محمد الیاسري 111112 60

1957 فوزیة غني اقبال حسین محمد سلمان 2 1952 كمیلة كاظم محمد حسن عبد المنعم حسن الظالمي 115340 61

1959 شكریة عباس سلیمھ عباس حسن نوریھ 2 1945 ییزي زیاره جاسم محمد كریم السلطان 126093 62

1 1956 كاظمیھ عباس فائزه عبد الرحیم نور الشمرتي 138498 63
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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
1960 عطشھ حمزه فضیلھ عطیوي عبود الجالبي 2 1955 ھاللھ عبود عبدالكاظم عبدالرضا نعمھ الجالبي 143953 64

1 1955 عطیة محسن احالم كاظم جاسم ال دھیم 135202 65

1946 نازي علوان جلثومھ عبد علي عباس شمر 2 1959 ردافھ رسول جاسم محمد لفتھ البو نصر هللا 113385 66

1953 تسواھن  محمد نجیحھ میري ھادي الغزالي 2 1950 صبریھ علي عباس بندر عطیھ الغزالي 125233 67

1 1951 ھدیھ حسین حلیمھ كریم محسن نصرهللا 109799 68

1 1952 زھرة خنجر سوادي شاكر عبد الرضا الجبوري 120146 69

1 1947 خنتاوه عبیس رھیھ كاظم عبار العبادي 114081 70

1 1956 لطیفة یوسف أمیرة ضیاء أحمد البكاء 136333 71

1 1955 خرمھ حسن عاید عسل عبود الخریفاوي 137705 72

1 1932 رضیة راضي زكیة عباس فرحان الكعبي 117959 73

1952 انكیشھ دنش ھنده یاسین حمیدي الشبالوي 2 1974 ھنده یاسین عالء حمید عبود التمیمي 116711 74

1970 خدیجھ حسن ناصر دخیل عباس الغرابي 2 1950 كشاشھ جاسم شھده عظیم علي الغرابي 125347 75

1 1945 فضیلة  كاظم  علي  المال نھایة  حسین 113256 76

1 1950 بھیھ عبد الزھره محمد علي احمد عبد علي زایر ھام 167646 77

1952 علیھ عوید فخریھ حمدان عامر الشمرتي 2 1947 فطیمھ حیف جابر عیدان ابو جون الغزالي 171541 78

1 1949 زھره جواد صالح علي عبود الرماحي 164812 79

1956 نجیھ كاظم نبیھ بعد الساده نجم الفتالوي 2 1948 نعیمھ عبود حمودي محمدجواد صالح النویني 168417 80

1965 تركیة عبد كریمة فاضل عباس شمرت 2 1955 تاضي لیفة سوادي جودة عبد علي الكرد 150219 81

1 1951 حسنھ حبوس نجم عبد كنین الزیدي 166438 82

1954 شریعھ ھاشم رسمیھ عبد هللا جعفر الحداد 2 1950 لمیعھ ابو خشھ علي حمزه سلطان المیالي 168582 83

1958 نصره جحیل 2 ھاشمیھ ناصر  حسین الزیدي 1953 154770 صاحب عبد السادة  مكطوف  الزیدي كولھ  بوذینھ 84
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من 415

 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 - %60النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1956 153949 سعدیھ  داخل  حمیدي  الجنابي فضیلھ  كاظم 85

1954 ملكھ  عیدان باقر جابر موسى دعیبل 2 1987 ازھار   عبدالحسن مریم باقر جابر دعیبل 169066 86

1951 قدوه عبدالرضا زھور عبید نوفان العبودي 2 1949 شھیھ كاظم جواد محسن علي العبودي 173238 87

1 1955 حیاة سالم ضویة احمد حسن الطریحي 153995 88

1 1953 جازیھ جیاد زحمھ شباط شعالن الشبل 149371 89

1956 قسمھ علوان باسم عبدالغني مجید ھیده 2 1962 حیاة سلیم سلمى كاظم حمد شكر 162612 90

1954 كاظمیھ تبینھ أدم فرھود جمعھ الكوفي 2 1950 صبریھ عبد زید زینب عباس اتبینھ الجبوري 151133 91

1 1954 نجیھ مكي موسى عمران كاظم ال داغر 160771 92

1 1955 زھره علي صفیھ عبد  محمد حسن الیاسري 98012 93

1 1952 نجیبھ عبد سمیره حسن علي العیساوي 189281 94

1988 امونھ محمدعلي صالح ھادي محسن السھالني 2 1948 مریم  شعبان امونھ محمدعلي احمد الموسوي 190225 95

1 1955 حنون عبود علیھ غافل علوان الشبالوي 187109 96

1964 حیاة علي جاسب جبل كاظم الجنابي 2 1932 زھره صفوك 194427 حیاة علي ترف 97

1 1947 عجیلھ قمر بدریھ حمزه رمضان العكراوي 182212 98

1958 فخریة فاخر عبد الكریم ناصر شبر الموسوي 1969 لیلى كاضم ایمان ھاتف كاضم ابو الطابوق 3 1950 فخریة  فاخر سمیره ناصر شبر الموسوي 198448 99

1 1946 تسواھن ھاشم قبیلھ محمد موسى الكالبي 188386 100

1960 علیھ عبد هللا كریمھ عیدان محمد غیاض 2 1953 نعیمھ علي رمضان عبد مسلم غانم البركعي 198724 101

1939 حبیبھ مجید رحمھ عبد مھدي شیروزه 2 1968 رحمھ  عبد ندوه جابر محمدرضا معلھ 202455 102

1 1953 207903 سعدیھ  كاظم  علوان  العیساوي عجیلھ عبد الساده 103

1 1954 نجییھ كاظم سعاد كاظم سعد ابو صیبع 202805 104

1973 رضیھ عطیھ كامل عمران موسى العرداوي 1976 فضیلھ موسى زینب حمزه عطیھ العرداوي 3 1953 نجمھ مھدي رضیھ عطیھ عبد العرداوي 210299 105
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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
1957 فخریھ جھود حلیمھ وحید سكر الغزالي 2 1954 وزاكھ صلیبي عبد المنعم جواد سكر الغزالي 205758 106

1976 صبیحھ جبر حیدر عبد المنعم اسماعیل الحدادي 2 1950 جمیلھ حسون صبیحھ جبر كاظم الخاقاني 205286 107

1 1952 كتبھ كشاش رحیم ناصر حسین العامري 175411 108

1 1951 حنتوشھ شنون تاجیھ عبدالحسین عباس الحجاج 175814 109

1 1947 جواھر نجم محمد طھ عباس الشمخي 240112 110

1 1951 نوریھ ساجت رزاق كاظم شنیع الجبوري 213376 111

1975 زینب علي مھا حبیب اسماعیل كاشف 
الغطاء

1977 وحیده محمد مازن مھدي صالح كاشف الغطاء 3 1950 نسیمھ محمد وحیده محمد صالح كاشف الغطاء 218250 112

1 1955 ربابھ سعید طالل محسن محمد شكر 226651 113

1 1947 عنونھ عزوز عبد العزیز عبد  علي المحنھ 242368 114

1958 حمده عبدحمد لمیعھ رزاق صالح البو دراغ 2 1950 بدریھ عباس علوان عطیھ جیاد العابدي 232006 115

1922 دره حمود رسمیھ محمد كاظم ضیكات 1948 شاھھ كطاط كامل عكلھ حمود الخیقاني 3 1976 رسمیھ محمد عماد كامل عكلھ الخیقاني 236078 116

1 1953 قدوة خضر فارس محمد كریم شبر 238631 117

1 1955 قسمھ محمد صاحب دھش شكر خفاجھ 217166 118

1 1952 حمده حبش جبار بوھان رجب اللھیبي 236979 119

1956 كتبھ حسان زینب جاسم محمد جیتب 2 1941 ھاشمیھ رضا سلیم خلیل ابراھیم الحمامي 235429 120

1 1956 كرجیھ حسن فاطمھ دلي محمد الكعبي 217764 121

1960 نعیمة حسین واجدة فاضل عباس الجبوري 2 1956 عالھن محمد حسین فلیح حسن السالبات 221267 122

1968 حكمھ احمد مائده محمد موسى فحام 2 1951 ھاشمیھ سعید جمیل مھدي عبد هللا شربھ 227417 123

1958 لمیعھ عبود انتصار جواد عباس البو الدین 2 1950 حني حسین تحسین جواد محمود ابوسعیده 244592 124

1 1956 شعاع مرتظى عفاف موسى جواد الھاشمي 212742 125
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1 1945 زھره نعمھ صبیحھ صاحب سلمان حتیتھ 235731 126

1959 فوزیھ عباس علي رزوقي كناوي االبراھیمي 1967 نھایھ علوان رجاء كامل كناوي االبراھیمي 3 1934 نجیھ حسون رزوقي كناوي زید االبراھیمي 266902 127

1962 سلمھ عبد المھدي خولھ نوري حمید برمكي 2 1955 نجیھ حسین علي شریف علي ابو سعیده 262830 128

1985 حسنھ عبود اشواق عبد الرزاق خلیل االحمد 2 1942 حبیبھ كاظم عبد الرزاق خلیل ابراھیم االحمد 261848 129

1955 كتبھ عبد سلیمھ حبتور موسى الغزي 2 1961 لھیده عبید شاكر غالي متعب الغزي 251140 130

1 1952 فھیمھ جبري سلیمھ زبالھ شاكر الصافي 257638 131

1968 شنونھ خلصان عدنان كتاب عبد العبودي 1971 فوزیھ عبد علیھ حسین خلصان الجبوري 3 1952 صفیھ عزیز فوزیھ عبد زبالھ الخلف 263474 132

1 1956 انزیلھ عزوز سلیمھ حمزه حسن ال خنجر 259075 133

1974 شونھ عبد الساده 2  امل عبد الحسن جاسم 1952 ام الزین زغیر 275921  خیري نعمھ شنشول 134

1982 عطیھ حمود سلیمھ ھادي ابراھیم ال جمیل 2 1945 زھره حسین عطیھ حمود حسین ال جمیل 264243 135

1 1952 رتبھ رزاق علي حسین جاسم طھماز 254417 136

1 1949 زھره حسون فخریھ لیلو عباس عنوز 248431 137

1964 فضیلھ كاظم سمیره صبار جبر الشباناتي 2 1953 غالیھ عباس كریم عبد االمیر عبد المراشده 267084 138

1965 رحمھ عنیزي ھناء ھادي حسن الخفاجي 2 1956 كاظمیة داھي رحیم ظاھر محسن الحاتمي 273566 139

1 1940 عدولھ عبد خمیسھ كاظم حمادي العكاشي 647038 140

1 1949 شریفھ حسن عبد العظیم عباس علي التمیمي 38297 141

1958 حنتاوه حمزه رضیھ عبد الزھره عبد الحسین 
ال فتلھ

1989 امیره ھندي زھراء رؤوف صادق الدھان 3 1954 فطومھ عباس احمد مجید علوان الزرفي 293828 142

1 1949 بھیھ حمادي عبد الكاظم جاسم محمد الغریباوي 303240 143

1 1952 صفیھ سلمان حظھن خلف خفي الخفي 320910 144

1958 ركنھ خلف حیاه جارهللا ثامر الحجاجي 2 1951 شریفھ جوده طعمھ حافظ علي الخفاجي 321398 145
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1972 سھیلة علي زینب عبد الرحیم كشیش الیاسري 2 1954 نزیلة فلیح جعفر مجید حسن القریشي 302026 146

1957 ھدیھ عبد غنیھ ناصر حسین ذبحاوي 2 1953 ھدیھ عبد جواھر ناصر حسین ذبحاوي 317807 147

1 1949 حضیھ راضي سعدیھ نعمھ حبیب الخفاجي 318360 148

1950 شریعھ حسین جلیلھ كریم علیوي تویج 2 1945 ملكھ حسن عمار حمید نجم تویج 301248 149

1 1955 نوره علیوي وناس عبد ساجت الدحیدحاوي 295943 150

1971 مھیھ حسون كریم عبید عباس العیساوي 1975 عذبھ عبد عون سناء كاظم عباس العیساوي 3 1942 كباحھ حسون مھیھ حسون جاسم العیساوي 310453 151

1 1949 سكینھ حمادي شاكر لفتھ احمد العوداي 286303 152

1956 زینب جابر كمیلھ عبد االمیر عبد هللا البركي 2 1953 جلوة محسن علوان كاظم خشان الكرد 300258 153

1 1948 فطیمة جابر زھرة علوان ناصر ناصر 306221 154

1 1955 تاضي غضب عبد الرضا عبد الواحد جبر الحجیمي 296042 155

1 1953 رسمیة عطیة نوري عریف خفیف الحجیمي 286995 156

1 1948 شنینھ حسین قاسم محمد علي الكاظمي 312585 157

1 1946 تركیھ زایر عبداالمیر عباس عبدالحسین الشاعر 596153 158

1965 نوریھ عبید لمیعھ عبید علي العامري 2 1956 كظیمھ محمود طھ جاسم محسن حدراوي 352108 159

1961 رزیقھ محمود ھناء عباس علي البیرماني 2 1954 حظیھ مھدي عماد رسول عبد الكریم باقر 354518 160

1975 مذبوبھ حسین اقبال راھي یونس النعماني 1944 بیبي حسین قسمھ ھادي محمد علي الذبحاوي 3 1970 قسمھ ھادي جعفر نعمھ محمد الذبحاوي 334511 161

1 1949 بدریھ كاظم فلیحھ عبد عیدان المجتومي 340402 162

1 1948 كتبھ جبن صاحب  عطیھ عواد العراداوي 351636 163

1987 قسمھ محمد طارق محمد بدیوي الفتالوي 2 1951 جلثومة سلمان قسمة محمد حبیب العابدي 339763 164

1980 رئسھ ابراھیم غیاث احمد محمود الزیدي 1989 حمیده راضي دعاء عبد الزھره نعمھ ال عیسى 3 1943 تاجھ محمد رئسھ ابراھیم حسین البو غراش 329608 165

1954 شھیھ عبطان حمزیھ حمادي عواد الیوجد 2 1950 منجھ عواد عبیس عبد الخضر عبطان الزرفي 327216 166
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1 1949 شكریھ كریم ریاض عبد شعالن بقر الشام 338270 167

1 1947 نعیمھ سلمان قوطیھ كاظم فرج العامري 323017 168

1 1955 رزیقھ سلمان زھره جاسم محسن الزاملي 333851 169

1963 شریفھ تمن فلیحھ فاضل حسین البو صھوه 2 1948 زھره راضي شریفھ تمن صالح البو صھوه 347502 170

1978 رجیحھ جبار 2 رعد كاظم محمد 1955 شكریھ عبد العباس رجیحھ جبار عبود اللھیبي 340020 171

1952 سكینھ كاظم وزیره درب حسن الحدراوي 2 1950 فطیمھ ابراھیم عمران موسى حسن الحدراوي 352523 172

1 1955 مرانھ لفتھ بسعاد منصور عبد الفتالوي 52047 173

1957 فطیمة عبد ملوك علیوي ناصر عنوز 2 1950 خیریة مجید شالل عباس جودي عنوز 369037 174

1975 منوه علي قاسم حمید سوادي العیساوي 2 1944 بتره محمد منوه علي خلیف العیساوي 358334 175

1964 غنیھ  عبد بشرى محسن حسین المرشدي 2 1940 دنیفھ فلیح غنیھ عبد ھراطھ المرشدي 376891 176

1 1956 قسمھ حافظ سامي فرحان عباس البدیري 359099 177

1955 حسنھ حسین نجاه حمید عباس االبراھیمي 2 1946 كتبھ علي غالب كاطع عباس االبراھیمي 380012 178

1 1953 عطیھ حنتوش امیره وحید محمد البو عیسى 378119 179

1957 نشوده حسن رجیحھ شاكر عبدهللا عبدهللا 1964 فطیمھ سكر عادلھ نور حمزه الذبحاوي 3 1949 فطیمھ سكر نظیمھ نور حمزه الذبحاوي 380264 180

1971 زیتون جبار ازھار محمد جواد كاظم السلطاني 2 1951 بھیة  ھادي زینب جبار نعمة ابو كطیوة 393216 181

1960 عطیھ صالح سعدیھ ھادي علي حمداني 2 1943 فرحھ شریف ناظم طاھر علوان المیالي 386013 182

1 1953 صفیھ شلواح 368368 صبریھ طویر حمزه السالمي 183

1 1942 عبد محمد  عبود  محسن بھیھ عبود 367650 184

1 1955 فھیمة شمخي قناه سوید حسن االسدي 391466 185

1952 سلھوه یوسف بالسم جفات كحط محسن 2 1951 زھره مھدي عبد الحمید عبد الحسین علي محسن 389420 186

1 1948 حیاة رمضان ملیحھ محمد حمزه الدجیلي 394401 187
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1 1949 كلثومھ كریمي حسن عبد الشھید محمد البو رقیبھ 387704 188

1954 سكینھ عبد الحسین سمیره خضر عباس الفحام 2 1950 حضیھ كاظم عبد زید علي محمد الفحام 384451 189

1954 حلوه مھدي وصال عاشور محمود الخفاجي 2 1942 مروه مھدي عاید جواد كاظم تویج 429929 190

1 1952 روضھ عطشان نشعھ صافي محسن المیالي 399223 191

1954 كتبھ مھدي خلیل احمد كاظم الذبحاوي 2 1957 فوزیھ مجید زھره تقي رضا لبان 416606 192

1 1950 فضیلة محمد نبیھة محمد عبد جبران 404373 193

1 1953 زھره محمد سلیمھ عبد الزھره عبد علي الزویني 431733 194

1959 رمزیة محمد حمدیة محمد محمود محمود 2 1948 شعاع عبد الكریم جواد عباس عبد الھادي البرقعاوي 437831 195

1961 شكریة ردیف سمیرة حسین كاظم الدلیمي 1955 سكونة ناجي سامي كاظم كریم الذبحاوي 3 1935 خیریة مھدي شكریة ردیف نصیف العامري 403065 196

1 1955 علیھ محسن عدنان صادق جعفر الربیعي 417628 197

1 1952 شھیھ طاھر نجم عبد مجید العابدي 407818 198

1 1947 فاطمھ كریم عبدالكاظم لطیف نعمھ الجابري 427707 199

1 1954 وزیره مھدي بلقیس عبد العالم محسن الیاسري 413864 200

1957 خیریة  خضیر سناء رزاق حسون الزبیدي 2 1951 قدوة  جوده عقیل محسن كریم الفتالوي 414762 201

1954 جمیلھ محمد سلیمھ عبد الرضا سریع لھیبي 2 1943 جمیلھ محمد منذر عبد الرضا سریع عابدي 434484 202

1965 بتول علي زھره علي حسن الموسوي 2 1954 صبریھ فرج نزار فیصل صالح الخفاجي 394406 203

1969 عطارد حاتم رائد شریف شاكر الحسناوي 2 1951 فخریھ مرھج عطارد حاتم حسن الحسناوي 418001 204

1 1947 سكینھ عبید ھادوده بدیوي شمخي الجنابي 426423 205

1 1953 زھره كمر صبیحھ عیدان بدر الجیاشي 455836 206

1 1951 فطیمھ جاسم فاضل تركي حسن البوكلل 457542 207

1951 كبره علي حمیدة ھاشم عبوه الجنابي 2 1937 عالیة حمزة حسین جبر عمران ال راضي 441148 208
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1959 رسالھ حسن نرجس محمد عزیز البطاط 2 1955 بدریھ اسعد عباس ناجي عبید الكالبي 451511 209

1 1937 وضحھ یاسر نوره عبد هللا محسن العكرات 453167 210

1 1944 زكیھ حسن طالب عدنان عالوي الشبالوي 453113 211

1952 زونھ عبد الرضا رسمیھ حسن جبار االبراھیمي 2 1950 شاھھ علوان علي كاظم عبود االبراھیمي 457720 212

1 1950 نشمیة غزال عبد االمیر فلیفل كاظم الفتالوي 468564 213

1959 نعیمة علي زھرة ھادي حسین حسین 2 1951 نجیة احمد عالوي عبد مھدي الحمداني 458390 214

1 1951 سعیده ھادي فوزیھ محمد عبدالرضا الحالوي 448223 215

1 1937 غبنھ فضالھ نھیھ فھد ھدیھد التمیمي 454811 216

1949 فخریھ محمود ساھرة حمد  محمد علي قسام 2 1950 زھرة  محمد تحسین روؤف محمد علي قسام 454260 217

1959 جلیمھ مھدي رزیقھ حسن عیسى الموسوي 2 1955 لمیھ جعفر حسین علي عیسى المؤمن 458088 218

1 1947 لھیده ھمیم كریم كامل ابوخنیصر الجبوري 450160 219

1968 2 أنتصار  كاظم  جواد  بني طرف حمدیة  دحام 1952 كاظمیة   علي 463684 محمد  جابر  أصغیر  الحداد 220

1 1940 سمحھ روضان جاسم محمد حمدي الشولي 475976 221

1970 برقیة خلف كواكب محمد غائب الموسوي 1962 مصدھن عبد فاھم شریف غایب الموسوي 3 1949 غازیة  علوان محمد غائب شریدة الموسوي 456368 222

1 1949 بیبي مجید احمد عبد الحسین احمد الحلو 441113 223

1987 محامد علي محمد ولدان حسین قسام 2 1942 زھره عبد الحسین ولدان حسین عبود قسام 489777 224

1 1949 ملیحھ شنشول سامي خضیر ھادي ھادي 492470 225

1 1943 غنیة عبود وداد عبدالھادي محمدحسن سمیسم 516219 226

1 1955 انیسھ كاظم فاضل مھدي محسن البقال 479851 227

1 1954 زنوبھ علي عدنان مجید عبدعلي ھلول 514657 228

1 1955 حربیھ عاشور لوكھ نوماس عذاب الغزالي 519570 229

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1115

 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 - %60النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1954 نسمھ عبد نور علیھ حتروش حمزة العبودي 2 1950 نجمھ ابو جواد سعید موسى جبار العبودي 485310 230

1965 وطفھ عبدالحسن غالب حطاب جعمول المنشد 1969 صفیھ جبار سوسن ھدیان ھزاع الخفاجي 3 1931 خصافة  شندي حطاب جعمول فیاض المنشد 487732 231

1 1954 دلھ جاسم بتول عبد الصاحب محمد حسین سمیسم 480825 232

1962 حیاة كریم بشرى كاظم جبر جصاص 2 1947 غنیھ  عراك كاظم حسن حسین فیروز علي 510070 233

1 1947 حسنھ مھجج ھلیل عمران جاسم اللھیبي 513431 234

1 1949 نھایة جعفر محمد نور الدین محمد امین علي الصافي 508317 235

1 1953 شكریھ عبیس جواد كاظم حبیب الفتالوي 499350 236

1 1937 نجمھ عبد رسمیھ خضیر عباس عباس 504802 237

1 1945 عندلیھ خلیل 491350 سلیمھ عبد علوان 238

1 1936 فخریة محمد فطیمھ جعفر نجم العابدي 484713 239

1 1944 شدھھ حسن كاظم جبر أحمد الحسین 490547 240

1 1954 شفیعھ محمد صادق مھدي كاظم المسلماوي 506663 241

1958 كردیھ ناجي بدریھ موسى خطار الحدراوي 2 1955 ھاشمیھ راضي محسن سعد حسین الحدراوي 510077 242

1 1956 اجمالھ كزار وفیھ كاظم زایر العابدي 206658 243

1 1953 سناء كاظم  عبد علي  حدراوي شكریة  فرحان 531464 244

1959 صبیحھ محمد احالم محمد حسن الھنداوي 2 1943 نعیمھ جاسم فاضل كاظم حسون صبي 546868 245

1 1945 زھره كاظم فاطمھ ھاشم ناجي البو عربي 532292 246

1 1951 فخریھ محمد حسین رزاق عباس محمد مرعب 557672 247

1956 نجیھ ھادي عبود جواد نور الجحیشي 2 1987 معصومھ ابراھیم زینب جواد كاظم زنكي 533368 248

1 1952 ملیحھ حمود نھایھ عبد الكاظم عبد العباس بالھ 559560 249

1970 قبیلھ كریم عالء عزاوي محسن العیفاري 2 1946 فھیمھ نجم قبیلھ كریم صفوك العیفاري 529504 250

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1215

 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

2018 - %60النجف االشرف



الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1955 ذكیھ سوادي راضي راھي راضي العامري 531524 251

1 1948 سلیمھ علي صبیحھ محمد جاسم ابو سراج 522923 252

1945 رتبھ حمد قائد رسن سكر الفرعون 2 1950 علیھ محمد احالم علي سكر الفرعون 563029 253

1 1952 534787 حیاوي  حسین  حجي  العیساوي جمیلھ  رحیم 254

1951 زھرة ھاشم سھیلھ حمد حسون اشبال 2 1944 شریفھ صاحب خضیر عباس حسون اشبال 561523 255

1968 رفعھ عبدالحسین منى محمد محمدعلي خیرالدین 2 1944 حبیبھ محسن عبداالمیر حسین علي دخیل 534104 256

1 1950 عنیدة عدوان كافي داشي عبد العباس المواشي 553966 257

1946 1971 فاطمھ  حسان  حمادي  حمادي وفیھ  حسن 3 رجاء  حمدي  دلي  الكعبي فاطمھ  حسان 1950 537639 حمدي  دلي  محمد  الكعبي كرجیھ  حسن 258

1965 ملیحھ حمید اقبال محمود صبار صبار 2 1953 كمیلھ حمید حمادي عیسى خضیر ابودرب 528909 259

1 1954 أنیس مھدي ھادي الكریم لمیعھ عبد االمیر 76656 260

1955 كزیده ناجي بشرى عبد الجلیل عزاوي العزاوي 2 1944 شعاع حمزه ناصر صاحب محمد حسین الشماع 567274 261

1 1951 نوریھ مھدي رفیفھ عبد محمد الجصاص 581821 262

1 1956 عدویھ صاحب سلوى عبدهللا وبل بالل 613249 263

1 1937 سعدیھ عمران جبار كاظم عبد السالمي 594077 264

1973 امل مرتضى حیدر مدلول محسن الغراوي 1986 ھناء ابراھیم ایالف جابر عبدالمنعم الرماحي 3 1945 زكیھ عباس امل مرتضى طاھر فرج هللا 584855 265

1971 ونسھ جعاز عبود ناصر جاسم السالمي 2 1950 نمره یاھت ونسھ جعاز حمود سالمي 609709 266

1 1950 حمیدة عبد علي طالب عباس محمد مال یوسف 597422 267

1954 ملكھ كاظم رجیحھ عباس طاھر الشجیري 2 1943 رفعھ دھش ھادي جابر صدام العارضي 571445 268

1 1950 انیسة صالح حذام محمد جواد جعفر الحكیم 566958 269

1955 طلیعھ عبد عون سلیمھ عاجل جابر جابر 2 1941 نوریھ جبار مھدي عباس عبد عوف سعید 580318 270

1 1947 فطیمة ھادي لیلى عبدالحسین محمد الفنھري 574995 271

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1315

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو

) )(( لموسم حج
 

الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1945 صفیھ منصور جمیلھ صاحب علي العبودي 2 1939 موحھ نعمھ ھلیل محي حجیل العبودي 595780 272

1969 نجاة جیثوم كاظم ناھي سعدون صكر 2 1917 غالیة كاظم نجاة جیثوم فارس العیساوي 576574 273

1 1941 رسمیھ عبد فطیمھ ھادي عبد الحسین الشباني 572493 274

1953 موشنھ ھادي فاطمھ صاحب یاسین یاسین 2 1959 زھره ھادي حسن عبدهللا حسین النجم 613364 275

1970 سلیمھ جابر ابتسام عبد علوان المعیبر 2 1954 كمیلھ منصور زیاد ناجي شكر القصاب 569169 276

1 1954 كظیمھ اسود صدیقھ عباس تایھ الحدراوي 625324 277

1 1951 زھرة جاسم نعیمة حسین ناصر الزابي 645053 278

1 1956 616786 حمید  مجید  رسولي المعمار فلیحھ مالك 279

1970 رضیھ  جواد 2 سمیره فیصل  حطحوط ابو شلھ 1953 حیاه  مجید رضیھ  جواد  حسین كرباس 639768 280

1 1950 مكیھ حسن فخري مھدي شحاذه شحاذه 624884 281

1 1948 صفیھ جبل الخنساء ھادي  سكر فرعون 616550 282

1975 ھبھ كریم نوماس نبھان وادي االكرع 2 1943 نمره عبد ھبھ كریم حسون ال فتلھ 647077 283

1 1954 643329 علي  عبود  جواد  دبش حسنھ  مكي 284

1966 سعیده اسماعیل حاكم حسین مجبل النفاخي 2 1946 صبریھ یعقوب سعیده  اسماعیل عبود المشھدي 649744 285

1 1948 رزیقھ نجم سمیره مجدي علي العامري 636573 286

1 1954 طقیھ فقیر غانم حمزه حمود عنوز 620914 287

1 1948 سعده مذكور نجاة عاتي حبیب العیس 639934 288

1958 كظیمھ عصاد سعاد عبدالحسین  ابو حمود  بني حسن 2 1949 شیخھ عبود حمزه حسین  ناصر  الدحیدحاوي 657768 289

1 1955 طیارة دھش داخل جبار عباس السعدي 628754 290

1 1941 ملیحھ علي سمیره راضي محسن االعسم 650895 291

1 1955 كمیلھ عبید مكصد ھادي كاطع البدیري 632642 292

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو

من 1415

 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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

بســــم هللا الرحمن الرحیــــم
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الموالید اسم االم للمرافق2 اسم المرافق2 الموالید اسم االم للمرافق1 اسم المرافق1 التسجیل الموالید اسم االم االسم الكامل رقم الحاسبة ت
1 1942 نشعھ زامل زكیھ فاضل عبید المالكي 632360 293

1 1952 رسمیھ سالم شذاء حبیب عطیھ دبیس 615838 294

1949 2  عبد الواحد  عبد الساده  نجم نجیھ  كاظم 1959 644258  كریمھ عبد العالي  عباس صبریھ  جبار 295

1947 وجیھھ مھدي سعد عبود ھادي الرفیعي 2 1959 تحفھ محمد صالح نداء محمد حسن علي الموسوي 653106 296

1954 كریمھ ناجي علي ھادي جریو الفتالوي 2 1967 ھدیھ ناصر وداد عبد الساده شاكر الفتالوي 668418 297

1 1952 ھدیھ حسن سامیھ حسین عبود العوادل 693501 298

1950 سكینھ فرحان نجاة رجب لفتھ الجشعمي 1956 سكینھ فرحان ادیبھ رجب لفتھ الجشعمي 3 1947 قسمھ عیدان 691360 عبداالمیر حسن فرحان 299

1959 حجومھ بعیوي حمیده طارش عبد خالدي 2 1943 شدھھ ابوحلیو محمد حمزه سلومي االبراھیمي 700147 300

1 1951 عالء عبدالزھرة  عبد الصاحب  الفضیلي فاطمة  علي 684550 301

1958 مرانھ لفتھ صبریھ منصور عبد الفتالوي 1977 صبریھ منصور انتظار عبدااللھ جوید الفتالوي 3 1951 سعیده عطیھ عبدااللھ جوید عبد الفتالوي 691066 302

1975 سوریھ كاظم عھود عظیم عبدالحمزه اللھیبي 2 1950 بدریھ خضیر عظیم عبدالحمزه محمد اللھیبي 662046 303

1951 باشا  شنان حسن مشكور عمران ال عیسى 1962 شبلیھ عبدالحسن حریھ جبر صبر السویعدي 3 1949 حظیھ عبداالخوه فطیمھ منفي محمد علي العیساوي 691765 304

1956 فكر عبداوي واجده حمود عبدالرضا الشبالوي 2 1954 شھیھ كاظم سامي عبدالزھره عباس العوابدي 691287 305

1978 زھره ظافر افراح خیري راضي العرداوي 1982 رتبھ ظاھر نزار عبد عون راضي العرداوي 3 1949 جبره راھي رتبھ ظاھر حسین العرداوي 669820 306

1969 زھره جابر رباب عباس عبود البوعمران 2 1937 وحیده جاسم زھره جابر فضیل البوعمران 691722 307

1 1954 تركیھ سماوي فوزیھ غالي جیاد الكیماوي 662619 308

1 1950 تركیھ حسین لیلى عبدالعباس محمد محمد 694662 309

عضوعضو رئیس اللجنةمدیر المكتبعضو
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 اللجنة المشرفة على القرعة المركزیة

عضو
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الھیئة العلیا للحج والعمرة  القرعة المركزیة لمكتب
رئاسة الوزراء

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