
� معامالت اصدار 
� نقص معلومات ��

 جواز السفر العرا��

� ت��� اإلعالن  إ� المسائلة القانون�ة. 
  �منع تداول اإلعالن الغراض تجار�ة و�خالفه  تتحمل الجهه ال��
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  االجراء المطلوب   ن�ع المعاملة  االسم   ت

� الجواز   ع�دهللا ابراه�م شيخ محمد   1
�

عن   القنصل�ةمب�� ارسال جواز السفر االص�� ا�   خطأ �
�د.    ط��ق ال��

� الجواز   ل�ان �الل غ��ب   2
�

  تجد�د جواز حسب الرغ�ة  ع� تقد�م ال  خطأ �

المعاملة ملغ�ة�    حال محمد حافظ   3
  تداخل ب�انات 

  التقد�م ع� تجد�د جواز منت�� الصالح�ة 

  مراجعة المواطن او من ينوب عنه قانونا الجوازات  رفع اش��اە  محمد خل�ل ابراه�م   4
� �غداد العامة

�
  قسم المنع   -�

� الجواز   سهام �ديع ع��   5
�

� تم بها    خطأ �
� ال��ف�ة ال�� كتاب من دائرة االحوال يب��

  ت�د�ل اللقب من (ع�دي) ا� (ع�دي). 

مراجعة المواطن او من ينوب عنه قانونا الجوازات    رفع اش��اە  ن��ل دايخ عب�د   6
� �غدادالعامة 

�
  قسم المنع  -�

، اعالمنا مص��  )G )G2128098فئة  لد�ه جواز اخر   اصدار الول مرة   اوم�د ز�نل ع��   7
  هذا الجواز برسالة موقعة من ق�ل المواطن  

8   � اعالمنا مص��  ، )A  )A9541897فئة  لد�ه جواز اخر   �دل فاقد   احمد عامر حس��
  هذا الجواز برسالة موقعة من ق�ل المواطن 

� الجواز   جنان محمود ع�دالمج�د   9
�

� اس�اب الت�اين ب�سم    خطأ � كتاب من دائرة االحوال يب��
� اله��ة وصورة الق�د    الجد ب��

فخرالدين نجم الدين    10
  ابراه�م 

�   ت�ب�ت لقب  اللقب المطلوب   فيها  ارسال �سخة من االقامة مب��
  . ته� ت�ب

�    �دل فاقد   سه نكه ر سالم سل�مان   11
�

� رقم الجواز �
�

ال�صمة من جد�د لوجود خطأ �
  االستمارة

جوازات  و�الة جد�دة �ذكر فيها اصدار او تجد�د   خاصة  و�الة  عا�د خل�فه  رنا   12
  سفر للقا��ن الن الو�الة الحال�ة ال تتضمن ذلك. 

� الجواز   عمر س�ف ع�دالرزاق   13
�

  توح�د المستمس�ات الخاصة �االسم االول  خطأ �
  الصحيح  

14   � � الجواز   ن�الدين م�� الدين �اس��
�

� االستمارة اليتطابق مع   خطأ �
�

المستمس�ات  اسم االم �
  وجواز السفر 

    �غداد  -ال�صمة من جد�د حسب طلب جوازات  �دل فاقد   �ارزان محمد ع�دالرحمن   15

� الجواز   ايناس ص�اح سع�د   16
�

� تم بها    خطأ �
� ال��ف�ة ال�� كتاب من دائرة االحوال يب��

  ت�د�ل اسم والد االم من (تامدار) ا� (نعمه). 

� �غداد لوجود جواز اخر فاقد   فاقد �دل   عمار محمد رمضان نعمان   17
�

مراجعة الجوازات �
  لد�ه. 

ار �مد مج�د   18 � � الجواز   س��
�

  ا� القنصل�ة االصل�ة  ارسال مستمس�ات االب   خطأ �

� ا�رم ناظم   19 لم تحصل الموافقة وع� المواطن مراجعة    طلب   حس��
� �غداد

�
  الجوازات �

  المواطنة االتصال �القنصل�ةع�   �دل فاقد     زهراء ز�� س��د   20

 


