
 
 

 

(أ)مستمسكات قائمة   

 
المستمسكنوع   

 
 االسم

 
 ت

  .1 ازهار صبٌح عالوي لٌد
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .2 احمد سامً احمد 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .3 احمد طالب مهدي 

شهادة جنسٌة االب/ جنسٌة   .4 احمد ماجد حاتم 
  .5 احمد جاسم دمحم جنسٌة

شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .6 احمد هادي خورشٌد 
غالً حمزةاحمد  جنسٌة  7.  
  .8 امارات احمد دمحم  لٌد
  .9 اٌناس دمحم تمً لٌد
  .10 امنه علً عبد االمٌر لٌد 

2شهادة جنسٌة عدد /جنسٌة    .11 اٌه ابراهٌم فرهود 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .12 امنه ابراهٌم فرهود 

  .13 اٌمان عبد الرحمن دمحم جنسٌة
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .14 أنً واهان هماٌان 
الجنسٌةشهادة / جنسٌة   .15 احسان فخري حمٌد 

  .16 ادم فراس دمحم شهادة حٌاة
  .17 أزوة أمجد عبد الحمٌد شهادة حٌاة

  .18 أجماٌل حمً  الامة
  .19 ابراهٌم غازي علً لٌد الكترونً 
  .20 ابتسام عبد المادر عصمان شهادة جنسٌة
  .21 احمد ماجد رداد شهادة حٌاة

شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .22 اركان عماد طارق  
  .23 اثٌر ولٌد خالد شهادة جنسٌة
  .24 ابراهٌم احمد ابراهٌم لٌد الكترونً

  .25 ابتهاج عبد الجبارعبدهللا هوٌة



 
 

 

شهادة جنسٌة /جنسٌة   .26 اسامة فرات احمد 
  .27 احمد مدحت كامل هوٌة

  .28 أرلم رافع عوٌر  شهادة حٌاة
  .29 احمد عباس ابراهٌم هوٌة 

 

 

 

(ب)مستمسكات قائمة   

المستمسكنوع   ت االسم 

  .1 بهاء رٌاض صفاء  شهادة جنسٌة
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .2 بهاء احمد عبد اللطٌف 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .3 بتول صفاء الدٌن عبدهللا 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .4 ٌراء اسد سعد 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .5 بان ٌحٌى عٌد الواحد 

  .6 بدرٌة كسار مطلن جنسٌة
  .7 بدٌل صابر جمٌل شهادة حٌاة

 

 

 

(ت)مستمسكات قائمة   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 تالٌا حسام ممدوح جنسٌة
شهادة جنسٌة االب/جنسٌة   .2 تالٌن جعفر رشٌد 

  .3 تمارا شكوري محمود لٌد
 



 
 

 

 

(ث)مستمسكات قائمة   

 ت االسم نوع المستمسن

شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .1 ثائر طارق خلٌل 
 

 

  

(ج)مستمسكات قائمة   

 ت االسم نوع المستمسن
شهادة جنسٌة /جنسٌة   .1 جاسم هاشم حبٌب 

  .2 جاسم دمحم علً جنسٌة
شهادة الجنسٌة /جنسٌة    .3 جعفر صادق عبد الكاظم 
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .4 جاسب ناصر خلف 

  .5 جبار دمحم امٌن فتاح شهادة جنسٌة
  .6 جٌمس ادولول هوٌة
  .7 جود زٌد وهبً لٌد

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

(ح)مستمسكات قائمة   

 ت االسم نوع المستمسن
دمحم حسنحٌدر  جنسٌة  1.  

شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .2 حسٌن عباس هبول 
  .3 حمزة جاسم دمحم جنسٌة

لٌد /شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .4 حٌدر دمحم حسٌن محمود 
  .5 حنان سامً معروف شهادة جنسٌة
  .6 حلى خالد ابراهٌم شهادة جنسٌة

شهادة جنسٌة/ لٌد    .7 حنان حسٌن صالح 
  .8 حسام عبد العزٌز عبد الحمٌد لٌد
عبدهللا مرشدحور  لٌد  9.  

  .10 حسان حسن هوٌة
  .11 حسٌن سالم طه شهادة الحٌاة

  .12 حسٌن غاطً غاٌب لٌد
  .13 حسٌن عالء صبري لٌد

  .14 حسن سٌف بسام لٌد الكترونً
  .15 حسن لٌث كاظم لٌد الكترونً

  .16 حارث حسن عبد الرزاق هوٌة
(خ)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
شهادة جنسٌة/ جنسٌة علًخٌرٌة مهدي    1.  

  .2 خلدون ساطع شاكر وكالة
  .3 خالد ولٌد عبد الحمٌد جنسٌة
  .4 خالد لادر دمحم جنسٌة

شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .5 خطر فهد وادي 
  



 
 

 

(د)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
  .1 داسٌار مهدي حمه امٌن لٌد الكترونً

شهادة جنسٌة /جنسٌة   .2 دالوه ر حسن علً 
طارق عبد الوهابدالٌا  حجة وصاٌة مؤلتة  3.  

 

 

(ر)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 رساله دمحم مخلف جنسٌة
  .2 راما بالل احمد  جنسٌة

شهادة جنسٌة /جنسٌة    .3 رلٌة نعمة عبد الزهرة 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .4 رانٌا صالح نعمة 

  .5 رسل احمد كمال لٌد
  .6 رزان نهاد عدنان لٌد
  .7 رهف دمحم عبد الوهاب لٌد

  .8 رسل انور عبد الرسول لٌد الكترونً
  .9 رند عماد كاظم جنسٌة
  .10 رانٌةخالد فرهود جنسٌة

  .11 رٌاض حمٌد دمحم شهادة جنسٌة
 

 

 

 

 

 



 
 

 

(ز)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 زٌاد عمر مجٌد شهادة جنسٌة
  .2 زهٌر ناظم عبدهللا هوٌة

شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .3 زٌنه سمٌر عبد االمٌر 
لٌد    .4 زهراء عالء عبد الحسٌن   

  .5 زكرٌا عبد المادر غازي لٌد
 

(س)مستمسكات قائمة   

 ت االسم نوع المستمسن
شهادة الجنسٌة /جنسٌة    .1 سوسن حمٌد علً 
شهادة الجنسٌة /جنسٌة    .2 سٌتا هامبارتسوم هللا 

األبشهادة جنسٌة  / جنسٌة   .3 سالً عمر عبد الستار 
شهادة جنسٌة /جنسٌة    .4 سفانه حسن سلمان 
شهادة الجنسٌة/جنسٌة    .5 سعد شٌاع ماٌع 
شهادة الجنسٌة /جنسٌة    .6 سنا غالب جعفر 
شهادة الجنسٌة /جنسٌة   .7 سجى مظهر دمحم 
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة    .8 سامر راضً علً 
شهادة الجنسٌة /جنسٌة    .9 سعدي عباس فاضل 
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .10 سلمان جمٌل فرمان 
شهادة الجنسٌة /جنسٌة   .11 سناء علً حسٌن 
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة    .12 سمٌرة عبد الكرٌم حمدي 

األبشهادة جنسٌة  /جنسٌة   .13 سما صالح الدٌن صالح 
شهادة جنسٌة  /جنسٌة   .14 سجاد حاتم فٌصل 

ةهوٌ   .15 سالمة حسن دمحم سعٌد 
  .16 سمٌر محمود احمد جنسٌة
  .17 سدن عمار سامً جنسٌة



 
 

 

  .18 سلمى عمار سامً جنسٌة
  .19 سرى صالح الدٌن صالح جنسٌة
  .20 سدر عمار سامً جنسٌة
  .21 سهاد مجٌد دمحم  الرار

  .22 سٌف مثنى سالم شهادة حٌاة
  .23 سٌف جالل لاسم  وكاله خاصة
  .24 سعد ثائر مطشر لٌد الكترونً
  .25 سٌف اسامة هادي لٌد الكترونً

  .26 سمٌر سلمان صالح لٌد
  .27 سؤود علً حسٌن لٌد
  .28 سعد حٌدر سعد لٌد

 

 

(ش)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
  .1 شمس سعد رشٌد جنسٌة

شهادة جنسٌة /جنسٌة    .2 شهالء نعمة عبد الزهرة 
شهادة جنسٌة /جنسٌة   .3 شهد انٌس دمحم 

 

 

 

(ص)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .1 صالح مهدي حسن 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .2 صالح نوري خربٌط 

  .3 صفاء لدوري فرج عمد زواج
 



 
 

 

(ض)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
  .1 ضٌاء فلٌح حسن وكاله خاصة

شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .2 ضٌاء الدٌن عطا هللا 
 

 

(ط)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .1 طٌبة عبد المحسن دمحم جمٌل 

  .2 طارق حاجو سلٌمان شهادة جنسٌة
  .3 طٌبة عمار عبد الرحمن لٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(ع)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 علً طالب عبد الصمد جنسٌة
ةهوٌ   .2 عمار عدنان جاسم 

  .3 عمر فالح حسن هوٌة
  .4 عمار عبد االمٌر حسن لٌد عائلً

شهادة جنسٌة /جنسٌة /جواز   .5 علً دمحم حسٌن 
  .6 علً عبد الزهرة فلٌح وكاله خاصة

شهاد جنسٌة/ جنسٌة   .7 عماد كاظم عوٌد 
  .8 عمار عادل مهدي هوٌة
  .9 عمر حسٌن عباس جنسٌة
  .10 عمر كمال سلٌم جنسٌة

شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .11 عبدهللا عمر طارق 
  .12 عبد الرزاق فاضل دمحم جنسٌة
  .13 عبد الرزاق لاسم دمحم جنسٌة

شهادة جنسٌة /جنسٌة    .14 عبد االله عبد المادر حسٌن 
شهادة جنسٌة /جنسٌة    .15 عبدهللا ظافر ناظم 
شهادة جنسٌة /جنسٌة    .16 عبدهللا نجم عبدهللا 

  .17 علً عبد هادي جنسٌة
شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .18 عروبة حمد لدوري 

  .19 عبدهللا فراس كاظم لٌد
  .20 علً ابراهٌم علً  وكاله خاصة

  .21 علً ابراهٌم علً لٌد
لٌد الكترونً/ لٌد   .22 عمر عبدالناصر حسٌن 

ابراهٌم علًعلً  لٌد  23.  
  .24 عالء دعبول حسن لٌد

 

 



 
 

 

(غ)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 غال منهل صبحً لٌد
  .2 غٌث انس عبد الرزاق لٌد

  .3 غالب ٌوسف تركً جنسٌة
  .4 غادة مؤٌد عبد المادر جنسٌة

 

 

(ف)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
  .1 فاطمة لٌصر خلف لٌد الكترونً

دفتر خدمة/ نفوس دفتر    .2 فرٌك عبد الحسن فتاح 
 

 

(ق)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن
  .1 لصً زباري دمحم لٌد عائلً

 

 

 

 

(ك)مستمسكات حرف  

 ت االسم نوع المستمسن
  .1 كوركٌس عبد ال ادم جنسٌة
  .2 كاثرٌن مصطفى دمحم جنسٌة

 



 
 

 

(ل)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 لطٌفة دمحم جبارة شهادة جنسٌة
  .2 لٌنا دمحم فاضل جنسٌة
  .3 الرا احمد نور فاروق هوٌة
  .4 لٌن عمر عبد الواحد لٌد

 

 

(م)قائمة مستمسكات   

نسنوع المستم  ت االسم 

هوٌة/بطالة سكن/ شهادة جنسٌة   .1 مظفر نوري شاكر 
  .2 مثنى غنً عبد الرزاق هوٌة
  .3 مً بنهان عبد الوهاب جنسٌة

جنسٌة  عبد الرزاقمصطفى عماد    4.  
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .5 منال خضٌر احمد 

شهادة جنسٌة/جنسٌة    .6 مٌنة محمود علً 
  .7 مٌكائٌل احمد عماد الدٌن جنسٌة

شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .8 مصطفى عدنان دمحم 
شهادة جنسٌة /جنسٌة   .9 مجٌد عبد االمٌر سعٌد 

  .10 دمحم ناجح عبد الكرٌم شهادة جنسٌة
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .11 دمحم محمود بكري 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .12 دمحم عبد الواحد فاضل 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .13 دمحم انٌس دمحم 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .14 دمحم وحٌد جبار 

األبشهادة جنسٌة  /جنسٌة   .15 محمود بشار دمحم 
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة   .16 دمحم ظافر كاظم 
شهادة جنسٌة /جنسٌة   .17 مرٌم عبد السالم احمد 



 
 

 

  .18 منى عبد المجٌد رشٌد جنسٌة
  .19 مرٌم علً حسٌن جنسٌة

شهادة جنسٌة /جنسٌة   .20 محمود هادي خورشٌد 
  .21 دمحم ناجح عبد الكرٌم جنسٌة

  .22 منى عبد المجٌد رشٌد اجازة سوق
شهادة جنسٌة /جنسٌة   .23 مرٌم جعفر عصام 

  .24 مهدي كاظم دمحم جواد لٌد عائلً
  .25 دمحم عامردمحم وكاله خاصة

عباس محموددمحم  لٌد  26.  
  .27 منذر خلٌل دمحم شهادة جنسٌة
  .28 مٌنا نبراس ناظم لٌد عائلً

  .29 دمحم سامر لاسم لٌد
  .30 دمحم فراس دمحم شهادة حٌاه
  .31 مرٌم ولٌد دثار شهادة حٌاه

  .32 مهدي عبد الرزاق مهدي الرار
  .33 معتز نورس دمحم لٌد
  .34 منذر دمحم جاسم لٌد
  .35 دمحم مشرق غنً لٌد
كرٌمدمحم اسماعٌل  لٌد  36.  

  .37 مرٌم احمد عبد المنعم لٌد الكترونً
  .38 مرٌم سرمد سلمان لٌد الكترونً

  .39 مرٌم مناف عبد الحسن لٌد
  .40 مازن حمٌد مجٌد لٌد

  .41 مرٌم تحسٌن علً لٌد الكترونً
 

 

 



 
 

 

(ن)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 نجالء حسٌن طاهر جنسٌة
  .2 نبٌل حكمت اٌلٌا الحداد هوٌة

شهادة جنسٌة االب/ جنسٌة   .3 نور بالل احمد علوان 
  .4 نور حٌدر حسن لٌد

  .5 نور عبد السالم علً لٌد عائلً
  .6 نادٌن منذر فرنسٌس لٌد
  .7 نور الدٌن صباح عرٌبً لٌد

 

 

 

(هــ)قائمةمستمسكات   

  .1 االسم نوع المستمسن
شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .2 هدى مروان عبد الرزاق 

  .3 هٌا نبهان عبد الوهاب جنسٌة
شهادة جنسٌة/ جنسٌة   .4 هبه ابراهٌم فرهود 
لٌد الكترونً    .5 همام جالل ابراهٌم 

ةشهادة حٌا   .6 هاشم سالم طه 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(و)قائمة مستمسكات       

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 ولٌد خالد موسى جنسٌة
شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .2 وردة ابراهٌم اسماعٌل 
شهادة جنسٌة/ جنسٌة    .3 وسام وارد شلش 

عائلً لٌد   .4 ولٌد حافظ سعود 
  .5 ولٌد عمر دمحم لٌد

  .6 ولٌد هشام دمحم لٌد الكترونً
 

 

(ي)قائمة مستمسكات   

 ت االسم نوع المستمسن

  .1 ٌاسٌن عبدهللا ٌاسٌن هوٌة
ةشهادة حٌا /شهادة الجنسٌة/ جنسٌة    .2 ٌوسف بدٌل صابر 

  .3 ٌسر دمحم امٌن جنسٌة
شهادة الجنسٌة/ جنسٌة    .4 ٌامن مصطفى موفك 

ةشهادة حٌا   .5 ٌحٌى فاضل هشام 
ةشهادة حٌا   .6 ٌاسر عمار  جبار 

 


