
االسمت

رقم الجوازات وجبة

اسطنبول- العراق لجمهورية العامة القنصلية

2019

العداي صطم احمد أبراهيم 464

الحبالني حسين فارس أبوبكر 608

الخفاف سالم أحمد أبي 245

طحان ال عزيز عبدالغني أحالم 470

الخزرجي صالح اياد أحمد 219

أبراهيم أبراهيم تركي أحمد 791

الخسرجي ضيف خضير أحمد 628

الكروي أحمد شهاب أحمد 1171

فهد فهد عبد أحمد 1081

عبدهللا عبدهللا ناظم أحمد 841

سعد سعد محمد أراس 7

عبدالغني عبدالغني محمد أزل 1065

احمد احمد اسامه أسماء 616

العزاوي جاسم مهند آسو 681

سليمان سليمان حكمت أكرام 9

عكريش باقر ياسر آالء 772

غازي غازي عصام أليف 1205

طليب طليب فارس أمال 872

المهداوي حسن فالح آمال 952

الجلبي سالم مهند أمامه 273

خماس محمد تحسين آمنه 1187

محمد محمد سبتي أمنه 1033

حميد حميد مضر أمنه 287

محسن محسن يعقوب أنديرا 4

جاسم جاسم خالد أنس 10

سالم سالم عبدالرحيم أنس 1010

حسين حسين محمد أنمار 709

االسدي عبدالعالي حيدر آيات 736

يتيم ال فاضل قحطان أياد 623

العزي عبدالحميد يوسف أية 923

الهزو عثمان محمد إيالف 905

الرحالي محسن شاكر أيمان 806

منصور منصور احمد أيمن 12

المنحدر مرهج عباس أيمن 715

Wednesday, May 22, 2019 Page 1 of 37

mofamission.gov.iq/ab/TurkeyIs : اسطنبول في العامة القنصلية موقع



االسمت

رقم الجوازات وجبة

اسطنبول- العراق لجمهورية العامة القنصلية

2019

يتيم ال فاضل قحطان أيمن 579

خيري خيري سعد إيناس 996

صبار صبار بهاء آيه 546

فالح فالح حسين أيه 907

علي علي مقداد آيه 815

الدوري اكرم محمد أيوب 881

فرج حسن علي ابراهيم 945

العشو بكر فاضل ابراهيم 20

جمال جمال محمد ابراهيم 292

العوسج طارق محمود ابراهيم 218

الحداد صالح وليد ابراهيم 831

حازم حازم ساطع ابوبكر 522

قودا موسى اسماعيل اثرا 260

يونان يوناثان الكسندر اثينه 320

حلوى محمدامين يونس احسان 648

العبد علي خلف احالم 627

عباس سعيد سمير احالم 638

فارس ال علي محمد جاسم احمد 451

الالمي دخيل جبار احمد 5

جمعه جمعه حسن احمد 1098

الخفاف محمد سالم احمد 246

مجيد مجيد سعد احمد 855

شيخو هجيج محمد صالح احمد 1080

الشيخلي احمد صباح احمد 14

العزاوي هاشم صباح احمد 929

فاضل فاضل عباس احمد 1121

محمدفاضل محمدفاضل عباس احمد 2

صلبي صلبي هللا عبد احمد 497

مطلب مطلب عبدالكريم احمد 6

دلو حسين عبدهللا احمد 19

رشيد رشيد علي احمد 389

السيباوي عبدهللا غالب احمد 563

قصابلي احمد محمد احمد 441

نجار علي محمد احمد 1075
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زعي حسين محمدعلي احمد 1221

التكريتي عبدهللا نجم احمد 11

سليمان سليمان الدين نظام احمد 1110

الحمداني احمد نوري احمد 1118

روؤف محمد روؤف محمد هيمن احمد 825

سعدو سعدو الياس اخالص 17

رحيم رحيم رعد ادم 692

الكرغولي جاسم امين ادهم 729

يوسف يوسف مكو ادور 783

مطر مطر عبدهللا ارتقاء 1127

محمود محمود غازي اردال 1000

حويد حويد احمد اروى 448

هاشم هاشم عامر اروى 1003

الساعدي لطيف علي اروى 248

نجم نجم مصطفى ازل 1083

ذياب ذياب شاكر ازهر 477

التكريتي سليم ثائر اسامه 362

شيخو علي حسين اسامه 1232

احمد احمد صبحي اسامه 459

رملي جار منصور اساور 1104

الونداوي عباس محمد استبرق 912

صبري صبري صالح استيفانه 509

كريم كريم عادل اسراء 724

حمادي حمادي فيصل اسراء 356

احمد احمد محمد اسراء 670

الحداد صالح وليد اسراء 840

الحمداني يحيى اسعد اسعاد 194

العبودي ابراهيم خضير اسعد 1092

الجندو حاجي يوسف اسكندر 18

يتيم ال فاضل قحطان اسماء 680

صالح صالح قيس اسماء 484

عقراوي حاجي نوري اسماء 217

عجم اسماعيل ابراهيم اسماعيل 679

العماري سماري حسين اسماعيل 673
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خدر خدر مشكو اسماعيل 221

اويقم اويقم امير اشمائيل 603

محمدسليمان عبدهللا حميد افراح 376

الحلوه محمدنور وعد افراح 276

ابراهيم ابراهيم اثير افكار 950

خدر خدر مشكو افين 222

باش قره حسين حسن االء 399

كريم كريم عادل االء 733

مصطو مصطو عبدالرزاق االء 663

الراوي عناد عدي االء 742

جاسم جاسم محمد االء 499

نجار محمد هاشم االء 410

خضير خضير واقد االء 672

خدر خدر مشكو االن 223

عبدهللا عبدهللا هاني الحكم 483

باش قره ساعد ابراهيم الهام 657

عزام حمزه خضر الهام 1183

الفرحو جتو خلف الهام 201

ناصر ناصر عمر الياس 554

جلو ال الياس فاضل الياس 944

احمد احمد شهاب امال 856

عزيزلي هاشم الرحمن عبد امل 580

نايف نايف عمر امنه 966

الفالحي عبدالستار وائل امنه 958

صادم صادم وليد امنيه 340

فيصل فيصل نجيب اميد 528

عبدالستار عبدالستار سامر امير 355

الشامي ذياب كريم امير 16

معموري الحسين عبد هاني امير 225

النجار كاظم احمد اميرة 386

علو مصطفى احمد اميرة 310

الحمد نعيري تايه اميرة 3

ابراهيم ال عبدالرزاق فاضل اميره 749

البطاوي سلمان كاظم اميره 1219
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الجوادي قاسم نوري اميره 1124

باش قره امين احمد امين 774

عزيز محمدعلي حسن امينه 941

باش قره عبدالعزيز سعود امينه 821

محمد محمد ضاحي اناس 765

الجنابي حمود عويد انتظار 829

العزاوي فارس حكمت اندلس 1175

التكريتي ثائر اسامه انس 365

الهزو علي حسين انس 1189

نيسان نيسان صبري انس 514

غازي غازي عصام انس 1206

صالح صالح عمر انس 589

دلف دلف ميسر انس 910

عكال عكال حامد انسام 229

الدبوني رامز مصطفى انعام 501

القريني عبدهللا محمد انمار 633

ابراهيم ابراهيم اثير انوار 1149

عيدو عيدو حسين انور 21

قاسم قاسم حمو انور 224

قودا موسى اسماعيل اور 263

عوض عوض ذاكر اورانس 8

امفضي امفضي ثامر اورنس 295

مردان مردان ايدين اوسكان 1

اويقم اويقم امير اونيتا 601

القرغولي عبدالكريم احمد اياد 344

عليبوش حسن حسين اياد 361

حميد حميد حميد اياد 220

الخشاب محمود طارق اياد 15

الراوي صابر نجيب اياد 396

موسى موسى عبدالخالق ايام 718

الدوري اكرم محمد ايثار 895

ابرو فالح حسن ايدن 612

زرا توما ثامر ايفن 833

كواد كواد نعمه ايالف 387
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يوسف يوسف عبدالقادر ايمان 1169

الحيالي عبدالرزاق قحطان ايمان 919

علي علي محمدياسين ايمان 1150

محمد محمد مكفي ايمان 530

العزاوي عبدهللا نجم ايمان 891

جوزيف جوزيف وليم ايمان 803

ابراهيم ابراهيم عبدهللا ايمن 512

البيغمبرلي جاسم عزيز ايمن 296

مجيد مجيد حميد ايناس 769

الدوري امين نجم ايناس 702

حسن حسن خالد اينور 542

ابراهيم ابراهيم رمضان ايه 1126

صائغ ال جاسم سمير ايه 476

ابراهيم ابراهيم عبدهللا ايهم 510

الخابوري اكرم عمار ايهم 453

زمات محمد عابد ايوب 1007

بقمه احمد نجم محمد ايوب 1050

بهلول بهلول جمعة ايوب 13

صالح صالح مسعود بابان 770

الخزرجي صالح مسعود بارق 751

النقدي يعقوب منير بارقه 1155

خماشي عبيد شخير باسم 309

خلف خلف محمد باسم 367

رحيم رحيم طالب بان 1102

كمونه محمدحسين سعد بدر 23

ابراهيم ابراهيم حميد براء 1208

قبالن محمدعلي عبدالرحمن براء 997

دحام دحام الدين محي براء 242

الحساني رياض علي بسمة 1220

جبار جبار ليث بسمة 1026

العزاوي حسين ضياء بسيم 22

عاصي عباس صباح بشار 429

السعيدي صالح اسماعيل بشرى 261

محمدعلي محمدعلي خليل بشرى 1012
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مجيد مجيد سليمان بشرى 427

الياس الياس عبدالمعين بشرى 1064

عبداالمير عبداالمير غسان بشرى 1108

يونس يونس فتحي بشرى 390

بشير بشير نزار بشير 1039

العكيدي صباح فرقد بكر 599

العزاوي حسين منتظر بكر 521

امين امين عبدالستار بالل 493

عباس عباس علي بالل 886

عبدالعزيز عبدالعزيز مصطفى بالل 1009

عبدهللا عبدهللا كرموش بلقيس 708

رملي جار منصور بيازيد 934

عبد عبد حميد بيجيه 439

الحميد منصور محمد بيداء 1112

الكناني حميد احمد تالين 878

محمد محمد باسم تبارك 1196

محمود محمود شاكر تبارك 784

الجنابي فاضل فراس تبارك 1199

الجبوري طه عماد تداني 913

الجنابي فاضل فراس تسنيم 1198

خلف خضر عدنان تنسيم 874

عباس عباس ياسين تهاني 703

زرا توما ثامر توما 861

سلبي طارق منير تيم 1120

محمد محمد باسم ثائر 1195

الزيدان سلما يوسف ثائر 24

ساوس ساوا شوقي ثائرة 642

عبدالمجيد عبدالمجيد عبدالكريم ثائرة 247

زرا بني توما ثامر 797

جعفر ال وهيب عبدالعزيز ثناء 588

احمد احمد حسين ثوره 197

الصفوك علي محمد جادر 832

ساعد ال جاسم رائد جاسم 426

عبد عبد محمد جاسم 906
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عزت عزت نورالدين جتين 308

عكاب عكاب انور جراح 27

جياد جياد عبدالجبار جلنار 342

محمود محمود منذر جمال 25

الخابوري اكرم عمار جمانه 447

كوركيس كوركيس سوالقا جميل 676

جميل جميل كارم جميل 461

قبالن علي يوسف جميلة 550

طه طه حمود جميله 490

علي علي سعيد جنان 691

خدو ال محمدسعيد فالح جنان 1145

علي علي محمدياسين جنان 894

جوبان علو حسين جنكيز 655

المشاهده رشيد مهند جنه 557

صليوه صليوه جنان جنينه 379

برقلي يوسف مقداد جواد 28

عكاب عكاب انور جوارح 26

وليم وليم شمشون جوان 645

حسن حسن جميل محمد جودت 716

بولص بولص اسحاق جورج 877

صليوه صليوه جنان جورجينا 384

صليو صليو اوشان جوليت 1070

ميخائيل حزقيا رامي جونسن 942

وليم وليم شمشون جوني 644

موشي موشي عوديشو جوني 763

وليم وليم شمشون جيرمن 553

ابراهيم الشيخ سعيد سالم جيهان 479

السليمان يوسف الدين نور جيهان 458

محمود محمود عوني حاتم 454

ياسين ياسين سلطان حاجم 395

خلف خلف علي حازم 205

خدر خدر مشكو حازم 32

المحمد حازم مصطفى حازم 789

الجرجيس محمد جاسم حبيب 1063
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حبو حبو عادل حبيب 939

فاضل فاضل علي حبيب 661

المشهداني علي جمال حسام 212

النعيمي علي جواد حسام 31

حسين حسين عالء حسان 859

زمات محمد جاسم حسن 1046

االسدي عبدالعالي حيدر حسن 810

سلبي حسن طارق حسن 892

حسين حسين عالء حسن 775

ابرو محمد فالح حسن 1207

حسين حسين صالح محمد حسن 237

زعي حسين علي محمد حسن 1222

الرمضات داود جابر حسناء 1055

نجار ابراهيم جعفر حسيبه 1074

عاصي جبار خليفه حسين 1229

الكروي أحمد سعدون حسين 1173

الكروي أحمد شهاب حسين 1170

العزاوي هاشم صباح حسين 960

محمدسليمان ابراهيم عبدالغني حسين 1017

حسين حسين عالء حسين 794

خلف خلف علي حسين 210

عزو عزو علي حسين 334

الحمادي محمد علي حسين 198

العربي عبد قاسم حسين 1045

المحمدي علي مؤيد حسين 792

السوداني موسى نمير حسين 1142

الفارس ادريس حمزه حسينه 549

البستان علي سعيد حسينه 978

الحسان نويران حمود حصه 606

الجايجي محمدشيت ابراهيم حكيمه 871

احمد احمد رضا علي حمدية 30

المصطفى احمد شهاب حمزة 1181

قبالله عباس فالح حمزه 440

صيادر عدنان محمد حمزه 701
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الالمي خلف علي حنان 380

الياس ال خلف كريم حنان 662

الطليباوي داخل ناجي حنان 665

زنكنه عبدهللا احمد حنين 593

المهنا عبد رعد حنين 901

هللا عبد هللا عبد مصطفى حنين 1106

ابراهيم ابراهيم اثير حوراء 1140

الدايني عبدهللا كاظم حوراء 545

مراد حمه مراد حمه مجيد حياة 193

فارس خضر محمدصالح حياة 714

حديد غانم عامر حيدر 994

التميمي محمود عبداالمير حيدر 1018

المحمداوي كامل محمد حيدر 29

الفرحو جتو خلف حيو 178

باش قره وهب صالح محمد خاتون 652

جبش ال يونس ايوب خالد 1011

البودوله قاسم عبدالغني خالد 805

احنيس نائف وليد خالد 998

قزكوركيس ججو عزيز خالده 896

عيسى خدر جوكو خاني 190

قرى قرى خلف خاني 200

عبد عبد أحمد ختام 1085

خدر خدر مشكو خدر 37

باش قره خليل عبدالجليل خديجة 1044

جدعان جدعان مصطفى خديجة 1073

عمادالدين عمادالدين أحمد خديجه 594

البياتي صبري ضياء خديجه 432

حمو ال محمدسعيد محمدعيد خديجه 1157

االحمد خضر الياس خضر 1125

رضا رضا محمد خضر 1090

خدو خضر محمدطاهر خضر 924

درج درج عيفان خضير 611

مويلح مويلح زعالن خطاب 272

عيدو عيدو حسين خلف 33
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خدر خدر مشكو خلف 36

تركمان عثمان عبدالقادر خليل 35

جرك محمدعلي سليمان خميره 590

احمد احمد عبدهللا خناف 195

عنوش حسين كريم خنسه 1047

دقو دقو قاسم خوخي 211

علي علي عبدالكريم خوله 682

علي علي خديده خيري 34

اسرائيل ال تيادورس عوديشو داؤد 322

العبيدي عبدهللا احمد دانيا 1069

المشهداني صالح احمد دانيال 1223

شمعونه باسم ايفيل دانيال 42

العلي علي خديدا دباحه 40

العبيدي فتاح منتصر دجانه 298

سعدهللا سعدهللا عبدالمنعم دعاء 306

غازي غازي عصام دعاء 1203

السبيل محمدسعيد بهجت دالل 414

عيدو عيدو حسين دالل 38

الحسان نويران حمود دالل 607

الدريس سالم عدنان دالل 826

روؤف محمد روؤف محمد هيمن دنيا 817

قاسم قاسم حمو ديار 41

جاسم جاسم لؤي ديار 879

قاسم قاسم حمو ديما 39

محمد محمد مزهر دينا 1123

المالكي فرهود عبدالزهره ذكرى 539

عجم اسماعيل محمدصالح ذكرى 617

ذوالفقار محمد فاضل رأفت 760

الجبوري علي حسين رائد 297

جميل جميل عادل رائد 50

الدليمي احمد نهاد رائد 323

عبدهللا خلف عباس راكان 52

فاضل فاضل اسعد راما 647

عزام محمد فالح راما 953
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شجيري شرقي احمد راويه 773

الحلبوسي عبد محمد رجاء 965

ابراهيم ابراهيم نصير رحاب 1100

البطاوي غانم هيثم رحمة 1210

عبدالرحيم عبدالرحيم حازم رحمه 1193

الراشدي عبدهللا صبحي رحمه 353

البياتي عبد محمد رحمه 529

حيدر نور محمد رحمه 391

الخزرجي عبدالرحمن وسام رحمه 350

عبد عبد نوري ردام 45

ذوالفقار فاضل رافت رزان 1116

الدوري عنان سيف رزان 43

ابراهيم ابراهيم عبدهللا رسل 489

عبود عبود جمال رسميه 1049

اسماعيل خضر ال خضر احمد رسول 518

امفضي امفضي ثامر رسول 293

سعد سعد حيدر رسول 685

لفته لفته فائق رشا 726

المشاهده عواد فاضل رشيد 561

حجي حجي فيصل رشيد 44

الفنوني عبدالعباس محمد رضوان 961

الحسين حمودي خضر رعد 53

المهنا سهر عبد رعد 915

العتابي كريم يحيى رفيف 622

لفته لفته فائق رقيه 731

خالد خالد جمال رمزي 654

عبدالرحيم عبدالرحيم حازم رنا 1192

حسن حسن مزهر رنا 1211

جبش ال ايوب علي رنده 1138

حمد حمد جاسم رهام 1048

الجندو حاجي يوسف رهف 47

فاضل فاضل بدر روان 812

الزهيري حميد ماجد روان 475

الحيالي كامل مصطفى روان 811
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الجندو حاجي يوسف روزا 49

جيلو هرمز شمعون روزه 243

العبد حسين علي روعه 683

الجندو حاجي يوسف روال 46

الكروي حاتم حيدر روند 766

رمضان رمضان رعد رويده 1148

عزيز خضر الياس رياض 970

خلف محمد جمعه رياض 587

خشمان خلف خضر رياض 1224

شزي خليل عبدالسالم ريام 987

ابراهيم ابراهيم عبدهللا ريام 533

الزهيري حميد ماجد ريام 485

شابو شابو يونان ريام 536

الشكري فالح حسن ريان 254

الشكري فالح حسن ريان 253

سمو محمدطاهر عبدالباسط ريان 624

الحياوي سعيد فيصل ريان 51

الفليتي احمد موفق ريان 48

كتوال عبود وعد ريتا 525

المصلحي حسين أحمد ريتاج 967

صيادر عدنان محمد ريتاج 697

حامد حامد همام ريتاج 917

القريني عبدهللا ابراهيم ريم 686

قهار قهار بشار ريم 507

العزاوي سعيد جالل ريم 345

جاسم جاسم خلف ريم 930

سلبي طارق منير ريم 1115

شابو شابو يونان ريم 491

حيو محمدصالح حازم ريمه 646

سليمان ال عبدهللا جرجيس زبيده 900

شمو شمو اوصمان زريف 189

ابراهيم ابراهيم احمد زكريا 1079

هاني هاني محمد زكريا 55

حمد حمد ابوذر زهراء 793
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الدايني عبدهللا كاظم زهراء 552

الناصري عبداالمام كمال زهراء 54

العاني شهاب محمود زهراء 481

خلف خضر امين زهره 1179

هزو محمد قاسم زهره 1194

االسدي عبدالرحمن عبدهللا زهور 1177

البياتي شهاب احمد زيد 474

سحيجه جرجيس ادوارد زيد 58

الجانكير هشام رائد زيد 57

المشهداني خليفه راتب العابدين زين 719

محبو ال بشير كمال زينا 1061

الجايجي محمدشيت ابراهيم زينب 782

ساعد محمدغالم باسم زينب 570

نعيم نعيم ربيع زينب 408

البياتي صبري ضياء زينب 434

ساعدي حميد عبداالمير زينب 1163

الدين ضياء هاشم عدنان زينب 56

البدراني محمدجميل قحطان زينب 964

جراح محمدسعيد عدنان زينه 419

فاضل فاضل علي زينه 1217

كسبريان خاجيك ادور سابرينا 59

احمد احمد عبدالكريم ساجده 916

خضر خضر صالح سارا 615

خلف خلف اسكندر ساره 807

احمد احمد حسين ساره 746

الشمري جاسم صفاء ساره 564

علي علي عباس ساره 455

جاجان علي عبدالرحمن ساره 882

علي علي عبدالغني ساره 799

البياتي عبد محمد ساره 494

الفنوني العباس عبد محمد ساره 985

الخضر يونس نايف ساره 717

خدر خدر قري سامان 67

عبو سامي كريستوف سامان 258
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المجمعي حميد خزعل سامي 488

حجي حجي فيصل سامي 76

عبو سامي كريستوف سامي 255

خديده خديده دخيل سامية 181

خضر خضر صالح ساوين 674

ابراهيم ابراهيم فواز سبأ 740

سمو محمدطاهر عبدالباسط سبال 706

داود داود يوبرت ستيفاني 1005

الزاملي مزهر صالح سجاد 230

حاتم حاتم مهند سجاد 70

بكار خضر محمدنور سجود 532

حازم حازم رعد سجى 932

الخالد سعيد طارق سجى 635

كريم كريم عادل سجى 1093

فرحات محمد عيد محمد سجى 393

الطائي مصطفى حسين سحر 940

عبو سامي كريستوف سدير 257

علي علي عبدالرحمن الدين سراج 64

الدليمي ابراهيم عماد سرمد 72

ابراهيم ابراهيم لقمان سرمد 378

العزاوي محمد جاسم سعاد 931

حسين حسين محمد سعاد 63

حسن حسن ناجي سعاد 678

عيسى عبدالزهرة محمد سعد 62

احمد احمد منير سعد 745

عتاب حمود شاكر سعود 337

باش قره محمد عماد سعود 71

عباصه فضيل هاني سعود 226

عباس سعيد سمير سعيد 637

الفي صالح كاظم سفين 1068

مرتضى ال مسلم بشار سكينه 1158

عكريش يونس زينل سكينه 858

كله زوره زهير سالر 519

خلف خلف خضير سالم 60
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2019

حجي حجي دخيل سلطان 66

كوزر معتوك ضياء سلمان 504

خدر خدر قري سلمان 65

الكيم عبدهللا عاشور سلمى 569

بتي ال داود قرياقوس سلمى 1119

العزي عبدالحميد يوسف سلمى 1154

محمد محمد جاسم سليمان 374

محل محل ذياب سليمان 438

الناصر عبدالعظيم عبدالخالق سليمان 1091

رحيم رحيم رعد سلينا 705

الجميلي عبدالجبار احمد سما 1029

المال محمديونس حازم سماح 424

الخيالني فيصل أبراهيم سمر 366

محمدنور محمدنور محمد سمر 1015

المشهداني شاكر عبدالرحمن سمير 1134

توفيق توفيق ناظم سمير 804

الكبيسي عبدهللا محمدسعيد سميره 1129

شخرجي يونس عبدالرحمن سميعه 898

محمد محمد ابراهيم سناء 249

عبو سامي كريستوف سنار 259

القصاب محسن مهند سناريا 823

حامد حامد همام سناريا 921

شلتان ال شابا سليمان سنان 1037

العابدين زين صفوان صديق سنان 1096

الهنداوي خالد محسد سنان 928

العنزي علي محمود سند 498

سلبي محمدطلحة عبدالقادر سها 728

جبش ال جاسم جمعه محمد سهام 1107

العيد طربوش يوسف سهام 768

القريشي اسماعيل محمد سهامه 61

رمضان رمضان ابراهيم سوزان 75

الورور عبدهللا جميل سوسن 1131

حيدر كريم محمد سوسن 824

خانو خانو هرمز سوسن 750

Wednesday, May 22, 2019 Page 16 of 37

mofamission.gov.iq/ab/TurkeyIs : اسطنبول في العامة القنصلية موقع



االسمت

رقم الجوازات وجبة

اسطنبول- العراق لجمهورية العامة القنصلية

2019

برجس برجس خيري سيروان 186

الصفوك محمد عماد سيروان 503

محمد محمد صادق الدين سيف 73

عبدهللا عبدهللا انيس سيف 213

جاسم جاسم علي سيف 74

الزبيدي حسن محمد سيف 69

صادم صادم وليد سيف 330

خليل خليل جوكو سيفي 207

قاسم قاسم حمو سيفي 68

باقي شاني عمر خلف شاهه 204

عيدو عيدو حسين شريف 77

النقشبندي منذر نعمان شمس 264

الجندو سعدون خليل شمو 78

الكروي أحمد سعدون شهاب 1174

غالب غالب شالل شهد 397

احمد احمد الدين محي شهله 79

المندالوي صفر علي شهناز 813

شخرجي يونس شعيب شوكت 1034

احمد احمد حسين شيرين 209

الراوي اسماعيل ابراهيم شيماء 502

الطائي حسن اسامه شيماء 890

علي علي حسن شيماء 759

الدوري سفاح سعد شيماء 867

العبادي عباس عصام شيماء 238

العزاوي حسن قاسم شيماء 1051

عواد عواد ناجي شيماء 301

زمات عابد ايوب صابر 992

خلف خضر عدنان صابرين 842

لفته لفته فائق صابرين 808

عزيز جميل امين صالح 1168

عبد عبد حامد صالح 460

دليمي حسين مهدي صالح 1230

العاني طه مهدي صالح 302

العكيدي طارق سيف صبا 689
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2019

خلف خضر عدنان صبري 780

الكنه محمدنور سمير صبيحه 577

قبالن احمد ابراهيم صدام 875

عبدالعزيز عبدالعزيز خالد صفا 1001

حمو حمو علي صفاء 358

نجار محمد احمد صالح 1072

التميمي محمد مكي الدين صالح 469

بحو بحو حبيب صالح 81

كجو كوركيس حكمه صمود 80

النعيمي خليل احمد صهيب 82

عبدالواحد حامد سعدهللا صهيب 83

الهنداوي محسد سنان صهيب 1021

فارس ال سليمان دخيل ضحى 360

حازم حازم رعد ضحى 1008

البياتي صبري ضياء ضحى 433

صادم صادم وليد ضحى 328

رزوقي ال عباس علي ضرغام 922

السلماني مرزة فوزي ضفاف 305

عبدهللا عبدهللا نجم ضياء 1016

شاحوذ شاحوذ شعيب طارق 231

بكار خضر محمدنور طاهر 556

كالدي ابراهيم امير طه 585

فاضل فاضل فهد طيبه 1128

المشاهده رشيد مهند طيبه 558

النعيمي موفق همام طيبه 333

الجميلي عبدالرزاق ماهر ظاهر 880

خضر خضر بكر عائشة 1185

كرد جاسم يونس عائشة 852

حمد حمد ابوذر عائشه 839

عيد عيد حميد عائشه 752

مجيد مجيد حميد عائشه 999

الغضبان هارون عمر عائشه 949

اسماعيل خضر ال خضر احمد عادل 517

قمر عبدالغني جميل عادل 738
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2019

حمد حمد كريم عادل 1078

حسين حسين علي عالية 100

الربيعي محمد عباس عامر 983

باش قره امين احمد عباس 1043

الهيبي مجيد احمد عباس 346

االسدي عبدالعالي حيدر عباس 899

يتيم علي محمد عبد عباس 351

عزيزلي كمال ماهر عباس 1031

نصرهللا ال نصرهللا عبدالرزاق الوهاب عبد 95

عبد عبد احمد عبداالله 1062

الزبيدي عبدالحميد محمد عبداالمير 500

الزنكنة اسماعيل ابراهيم عبدالجبار 727

نجار احمد صالح عبدالجبار 1077

جبار جبار ليث عبدالجبار 1024

علي ال جعفر محسن عبدالحسين 313

الصعب عالء احمد عبدالرحمن 1022

فاضل فاضل بدر عبدالرحمن 835

عزيز علي رائد عبدالرحمن 473

عبدالرحمن عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن 935

ابراهيم ابراهيم محمد عبدالرحمن 291

صادم صادم وليد عبدالرحمن 327

عزيز علي رائد عبدالرزاق 486

عبيد عبيد عادل عبدالرزاق 700

قبالن وهب دخيل عبدالسميع 228

عبدهللا عبدهللا كرموش عبدالصمد 666

سباح سباح زغير عبدالعباس 1176

التكريتي خالد سعد عبدالعزيز 541

شرنخي عبدالعزيز شاكر عبدالعزيز 421

خلف خلف عياده عبدالعزيز 102

احمد احمد عبدهللا عبدالعظيم 981

مجيد مجيد حميد عبدالغفور 854

مهاجر صديق حيدر عبدالغفور 1200

عبدهللا عبدهللا حسين عبدالقادر 598

هيطه محمديونس محمود عبدالقادر 995
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سالم سالم احمد عبدالكريم 101

عبدالكريم عبدالكريم احمد عبدالكريم 105

عبدالرضا عبدالرضا عبدالعزيز عبدالكريم 227

باش قره امين احمد عبدهللا 1002

الكناني حميد احمد عبدهللا 888

ساجت ساجت احمد عبدهللا 984

خلف خلف اسكندر عبدهللا 1225

الصايحي صلبي الهاب عبدهللا 96

الشيخلي علي ثامر عبدهللا 537

هاشم هاشم جالل عبدهللا 94

حسين حسين ضياء عبدهللا 235

الصلو عزيز عباس عبدهللا 1227

زيداوي عبدالحسن علي عبدهللا 465

الهاشم عبدهللا علي عبدهللا 943

النجفي علي عمر عبدهللا 417

العبادي خضر فتحي عبدهللا 97

نوري نوري كمال عبدهللا 548

علي علي ليث عبدهللا 445

أبراهيم أبراهيم محسن عبدهللا 991

البياتي عبد محمد عبدهللا 849

القريني عبدهللا محمد عبدهللا 707

زيدي فوزي محمد عبدهللا 908

صفاوي طليع محمود عبدهللا 92

عبدالعزيز عبدالعزيز مصطفى عبدهللا 1076

فتاح فتاح منتصر عبدهللا 299

الحنتوش عبدالصمد نوري عبدهللا 91

علوليه محمد غانم عبدالملك 547

غازي غازي فيصل عبدالملك 371

البوريشه حميد يوسف عبدالملك 283

البصري طه رائد عبدالمنعم 407

الراوي عبدالهادي احمد عبدالهادي 619

رمضان رمضان رعد عبيده 1133

بشار محمد فيصل عبير 758

الجوادي بشير منير عبير 90
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قطو قطو حسين عدلي 196

خطاب ذنون ادريس عدي 99

عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن عذبي 1113

علو ال قدو علي عرني 1082

غفير غفير نجم عروبه 526

المنصور سداوي حافظ عزيزة 85

مال خضر ياسين عزيزه 267

ادهام ادهام ابراهيم عطاهللا 838

خدو محمدطاهر قيصر عقيل 1137

مرتضى ال احمد مسلم عقيل 1159

صالح صالح عبود ُعال 846

الكعبي العيبي حسين عالء 575

علي علي عبدالغني عالء 860

خدو ال حسين غالب عالء 914

الربيعي شبيب كامل عالء 496

الحرداني عطيه كوان عالء 428

الهزو عثمان محمد عالء 695

الخفاجي حسن محمود عالء 411

الشامي فيروز تركي عالوي 107

الكسار عواد احسان علي 651

حيو توفيق اياد علي 1087

محمد محمد باسم علي 1197

يونس يونس جاسم علي 963

العبيدي طعمه حبيب علي 84

الشحنه جاسم حسون علي 737

مسعودي هزبر حسين علي 106

العامره عامر حيدر علي 1146

االسدي عبدالعالي حيدر علي 720

زينو هاشم خالد علي 89

البوعباس داود دحام علي 1212

بهنان محمود ذنون علي 721

محمدرؤوف محمدرؤوف روزكار علي 853

نجار احمد صالح علي 956

كوزر معتوك ضياء علي 650
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حديد غانم عامر علي 962

زيداوي حزام عبدالحسن علي 480

الطالب عبدالرزاق عبدالكريم علي 109

القراغولي علي عبدالكريم علي 403

العسكر خطار عبدهللا علي 626

محمد محمد عطاهللا علي 98

الجبوري حافظ عمر علي 250

السيباوي عبدهللا غالب علي 574

دخيل دخيل قاسم علي 660

خدو محمدطاهر قيصر علي 904

عزيزلي هاشم كمال علي 559

فرحات صالح محمد عيد محمد علي 392

رملي جار منصور علي 1114

دلف دلف ميسر علي 625

محمدعلي محمدعلي نورالدين علي 971

حمدون حمدون وسام علي 87

حسن حسن ابراهيم علياء 506

قزان خضر فاضل عليه 1186

ميرو سلو شابا عماد 233

خلف خضر عدنان عماد 1103

الصب حمود ايوب عمار 1066

وهب يونس غانم عمار 515

عزيز محمدعلي محمدصادق عمار 86

حمد حمد ابوذر عمر 938

علي علي احمد عمر 747

حمود حمود انس عمر 732

احمد احمد ثائر عمر 300

حمد حمد حامد عمر 636

العاني علي حسين عمر 93

عبد عبد خضر عمر 412

السامرائي عبدالكريم زهران عمر 370

قرو عبدهللا سالم عمر 1060

حسين حسين عبدالجبار عمر 271

غازي غازي عبدالجبار عمر 1041
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محمد محمد عيسى عمر 108

كرموش سليمان محمدنور عمر 649

الرجب قادر هاشم عمر 286

الجلبي ضياء محمد ياسر عمر 104

برجس برجس خيري عمران 188

العبيدي رشيد حميد عهود 1056

قبالن محمدعلي عبدالرحمن عوف 959

حاتم حاتم مهند عياده 103

علي علي عبدالغني عيده 870

عيدو عيدو حسين عيسى 88

النعيمي محمد عبدالستار غاده 363

حسن حسن ايوب غانم 694

العيساوي عبد جبير غدير 604

الزعيلي لفته صادق غدير 1231

اللهيبي اسماعيل سهيل غزل 511

كنعان كنعان محمد غنى 562

حافظ عبدهللا رضا غنيمة 576

اسماعيل اسماعيل جرجيس غيث 111

بندر بندر حسين غيث 110

الراوي كريم نبيل غيث 1132

رشيد رشيد هشام غيث 535

برهو شاكر احمد فائزه 443

التميمي سجان مجيد فائزه 1020

عبدالقادر عبدالقادر يونس فائزه 406

يوسف يوسف فريدون فابيانا 643

البهبهاني محمد احمد فاتن 112

الحمداني حمزة محمدزكي فاتن 179

روبرسون روبرسون نبيل فادي 710

خدر خدر قري فاديه 117

خدو ال حسين حسن فارس 820

الحديدي صالح علي فارس 1117

الخفاف سالم أحمد فاروق 240

فاضل فاضل اسعد فاضل 698

قزان حمو خضر فاضل 1184
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عرب عرب عباس فاضل 113

خدر خدر قري فاضل 116

الخفاجي احمد اكثم فاطمة 903

القيسي سعد عمار فاطمة 743

زمات يونس محمد لقمان فاطمة 1162

نجم نجم محمد فاطمة 388

حسين حسين ضياء فاطمه 236

ساعدي حميد عبداالمير فاطمه 1165

الربيعي كامل عالء فاطمه 523

النجفي علي عمر فاطمه 416

ابراهيم ابراهيم فواز فاطمه 818

عبدهللا عبدهللا ناظم فاطمه 748

التكريتي خالد وليد فاطمه 744

محمدعلي محمدعلي نورالدين فتحي 969

يوسف يوسف فارس فرات 114

عبداالله عبداالله عماد فراس 288

العلواني صباح بهاء فرح 1178

علي علي عبدالغني فرح 778

لفته لفته فائق فرح 809

حسن حسن محمد فرح 725

الياس الياس حجي فرحان 115

حيدر عبدالكريم علي فردوس 990

المحمود عباس حسين فرسخ 431

يونس محمد بونس محمد بشير محمد فلاير 232

يونس يونس ذنون فضه 982

السعدي عباس حسين فضيله 868

قبغ فالح نشأت فالح 354

الحسان نويران حمود فلكه 613

صالح صالح عبدالصاحب فله 734

العبيدي غائب هاشم فهد 202

عليبوش يوسف صدام فهده 359

قدوش محمدصالح لبيد فواز 336

ذوالفقار احمد يوسف فواز 294

خضر خضر حسين فوزيه 675
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عباس عباس عادل فيان 1084

خضير خضير سلمان قائد 121

هاشم هاشم ثابت قادسيه 357

حمدان حمدان خلف قاسم 118

سموقي شمو علي قاسم 119

زمات جاسم حسن قحطان 918

شرو احمد شهاب قحطان 937

يتيم ال حسين فاضل قحطان 631

صالح صالح عبدالصاحب السالم قدس 688

عبود عبود احمد قصي 120

العبيدي صالح مهيدي قصي 1167

شارع شارع شاكر قوميه 463

يوسف فرج فاخر كارلوس 349

جميل جميل كارم كارمين 435

خدر خدر مشكو كامل 122

جبرائيل جبرائيل روني كبرييل 400

شهيد شهيد تكليف كرار 191

الهزو علي حسين كرم 1188

الربيعي كامل عالء كرم 551

الحديدي علي فارس كرم 887

عبو يوسف سامي كريستوف 256

زوبع زوبع عبد كريم 312

الراوي عبدالرزاق احمد كريمه 977

الفياض حسان حلو كريمه 1097

نجو فرنسا كلياد كلبرت 290

دين تاج دين تاج داود كلبرتي 280

عبدهللا عبدهللا مصطفى كلزار 659

باي باي بيتو كليانا 1215

عزيزلي كمال ماهر كمال 640

حميد حميد مضر كنان 269

قزان حسين امين كوثر 658

علي علي محمدياسين كوثر 889

كوركيس كوركيس ياقو كوركيس 241

الونداوي عباس محمد كوالي 836
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خدر خدر جردو كوهيش 199

منديل منديل احمد كويت 1182

جاسم جاسم خالد الرا 185

دحام دحام خالد الرا 578

الكلداني ميخائيل مهند الرين 281

حيدر احمد اديب اللة 347

جبار جبار ليث لبنى 1023

المشاهده رشيد مهند لجين 560

عبدالمجيد عبدالمجيد ياسر لجين 801

الربيعي عباس خالد لمار 1025

شخرجي يونس عبدالرحمن لميعه 571

الكناني حميد احمد ليث 1101

الطائي فيصل رافع ليث 184

الحديثي غنام علي ليث 183

خوشناو احمد اسماعيل ليزا 988

اوشان اوشان بسام ليفر 444

عبدالحميد عبدالحميد جميل ليلى 373

حسين حسين عالء ليلى 865

كسبريان خاجيك أدور لينا 182

التكريتي حسن عادل لينا 404

خلف خضر عدنان لينا 876

قرياقوس يوسف مفيد لينا 693

بيرقدار مصطفى خليل مؤمن 508

الراوي كريم نبيل مؤمن 1151

الصفار يونس محمد مؤنس 132

بطرس بطرس بنيامين مؤيد 321

حاجم عبداالمير فرحان مؤيد 468

بكر وهب ال جمعه تحسين مائده 779

البطرس اسحق ياقو مارتن 538

انطو صادق وسام مارفن 422

روفائيل روفائيل امير مارك 467

مدالو يوسف رسام مارك 1088

الخسرجي خضير أحمد ماريا 583

فارس ال محمدعلي غني ماريا 369
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ابراهيم ابراهيم فواز ماريا 730

عبدالرحيم عبدالرحيم نجم ماريا 866

خلة محمود نذير مارية 756

ورده ورده داود ماريل 265

حمد حمد احمد مازن 381

جميل وليد خالد ماسيس 993

الحارس صالح اسامه مايا 851

الكلداني ميخائيل مهند مايا 278

سويدي نوار هارف مبارك 143

ابراهيم ابراهيم عبدهللا مثال 492

الحرب جاسب خزعل مثنى 1228

الكروي جمعه علي مثنى 1201

دحام دحام خالد مجاهد 568

شمعون شمعون كرم مجد 282

الدليمي حميد ناصر مجد 711

البوبدري ابراهيم سامي مجيد 632

البدراني محمدجميل محسن محسن 1095

حامد حامد نسيم محسن 788

الجندو حاجي يوسف محسن 156

البياتي رياض اثير محمد 382

عبدالقهار عبدالقهار احمد محمد 819

قيس قيس اسامه محمد 690

محمد محمد الياس محمد 377

الكرغولي جاسم امين محمد 722

الكبيسي جمعه بدر محمد 270

مرتضى ال مسلم بشار محمد 1161

حميد حميد حازم محمد 596

البرايش حيدر حبيب محمد 573

رجب رجب حسين محمد 372

جاسم جاسم خالد محمد 127

االحمد عبدالقادر خالد محمد 126

صالح صالح رديني محمد 884

دار علم توفيق رفيق محمد 146

الكرطاني هاشم سامي محمد 133
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ياسين ياسين سمير محمد 1040

محمود محمود شكر محمد 239

فاتر وهب شمر محمد 437

العباسي ابراهيم صبار محمد 348

علي علي صهيب محمد 735

المصطفى حسن طالب محمد 317

كركجه خزعل عائد محمد 129

الونداوي شكور عباس محمد 857

محمود محمود عباس محمد 540

سالم سالم عبد محمد 136

الزبيدي عيد عبد محمد 339

ساعدي حميد عبداالمير محمد 1164

نصرهللا ال نصرهللا عبدالرزاق محمد 131

صالح صالح عبدالصاحب محمد 863

صالح صالح عدنان محمد 153

غازي غازي عصام محمد 1202

الله حسين علي محمد 936

العماري فرحان علي محمد 1030

الهزو يونس علي محمد 1190

مرجان محمد سعيد محمد عيد محمد 1028

الشيخ علي محمدعلي غانم محمد 566

يتيم ال فاضل قحطان محمد 620

حسين حسين كيالن محمد 148

االلياس عبدهللا مازن محمد 762

قبغ حازم ماهر محمد 311

حيدر احمد محمدنور محمد 449

عبدالعزيز عبدالعزيز مصطفى محمد 1059

العاني طه مهدي محمد 303

قبغ فالح نشأت محمد 352

ابراهيم ابراهيم نصير محمد 1014

ساعد محمدصالح وسام محمد 986

صادم صادم وليد محمد 326

الجلبي ضياء محمد ياسر محمد 138

الفنوني عبدالعباس محمد محمدالسجاد 973
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عبدالحسين عبدالحسين عالء محمدحسن 1111

المنتفك ثامر احمد محمدخضر 324

عبدالرحيم عبدالرحيم حازم محمدشريف 1191

محمدشريف محمدشريف علي محمدشريف 755

سلمان ال محمدعلي باسم محمدعلي 767

حيدر يوسف احمد محمدنور 869

عبو محمد صالح محمديونس 723

الخلف مصطفى حازم محمود 149

خديده خديده دخيل محمود 180

العبد محمد رياض محمود 139

عبيد عبيد صبحي محمود 140

الدواسر محمد عبدهللا محمود 933

نجم نجم قحطان محمود 316

البطاوي سلمان كاظم محمود 1218

ذنون ذنون يونس محمود 531

باش قره محمد عماد مدحت 137

عيدو عيدو حسين مراد 157

الجبوري شكر مزهر مرتضى 591

الحبالني حزام مطلك مرزوكه 634

البكري غفور عبدالكريم مرفأ 192

حنش أحمد فرحان مروان 610

ابراهيم ابراهيم رمضان مروة 883

ابرو احمد شهاب مروة 848

العلي اسماعيل قصي مروة 925

حمود حمود صفاء مروه 741

خضر خضر صالح مروه 614

فاضل فاضل عباس مروه 1153

حسين حسين عالء مروه 307

الصفوك محمد عماد مروه 495

الرشيدي زهير محمد مروه 158

الحارس صالح اسامه مريم 776

قودا موسى اسماعيل مريم 262

العكيدي محمد عدي العذراء مريم 284

انطانيوس انطانيوس بسام مريم 329

Wednesday, May 22, 2019 Page 29 of 37

mofamission.gov.iq/ab/TurkeyIs : اسطنبول في العامة القنصلية موقع



االسمت

رقم الجوازات وجبة

اسطنبول- العراق لجمهورية العامة القنصلية

2019

زرا توما ثامر مريم 739

صليوه صليوه جنان مريم 800

الجلو جمعه حسن مريم 314

البياتي عبداألمير خالد مريم 704

توما شمعون داود مريم 1058

المشهداني عبدالرحمن سمير مريم 1109

القريني عبدهللا سمير مريم 1139

اوشام اوشام شموئيل مريم 1071

الله حسين علي مريم 989

ناجي ناجي علي مريم 1214

البارودي يحيى فائق مريم 602

بشار عبدالرزاق لورنس مريم 482

السنجري مهدي محمد مريم 145

الجبوري شكر مزهر مريم 586

اسماعيل اسماعيل منتصر مريم 513

خلة محمود نذير مريم 946

حسونه صالح ياسر مريم 668

محمود محمود علي مشتاق 850

ايراني تقي محمد فائق موفق مشرق 134

حميد حميد مضر مشكاة 277

حمد حمد خدر مشكو 147

ادريس ادريس احسان مصطفى 151

كليب البو عبد احمد مصطفى 1054

علي علي احمد مصطفى 567

فيصل فيصل احمد مصطفى 375

ناصر ناصر احمد مصطفى 319

ناظم ناظم باسل مصطفى 796

المشهداني خليفه راتب مصطفى 822

عبدالغفور عبدالغفور عبدهللا مصطفى 1216

ابراهيم ابراهيم عبدالمنعم مصطفى 130

عوني عوني عدنان مصطفى 285

توفيق توفيق عماد مصطفى 155

رسمي رسمي قيس مصطفى 128

بحاحته عبدهللا محمد مصطفى 430
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يونس يونس محمد مصطفى 338

عدو مصطفى محمدعلي مصطفى 505

الجبوري شكر مزهر مصطفى 592

العزاوي طالل مهند مصطفى 641

الدباغ محمود نبيل مصطفى 141

وهب ال سعيد هشام مصطفى 214

البياتي رياض اثير مضر 383

تيلجي مجيد مثنى مضر 123

لفته لفته فائق معاذ 830

الحسين احمد محمد معتصم 845

الهنداوي محسد سنان مالذ 1019

جلبي مؤيد احمد مالك 216

مرتضى ال مسلم بشار مالك 1160

الجبوري طه عماد مالك 911

حمادي محمود عمر مالك 1144

لفته لفته فائق مالك 1042

قيس قيس اسامه ملك 667

علي علي ثائر ملك 125

الكلداني ميخائيل مهند ملك 279

بكر وهب ال جمعه تحسين منار 873

هزو ياسين حسين منار 753

سلبي حسن طارق منار 1122

عزام محمد فالح منار 1130

العلي اسماعيل قصي منار 926

طالب طالب ماجد منار 798

حسين حسين محمد منار 664

زلو محمدغريب طاهر منال 781

سمير سمير فراس هللا منة 471

الربيعي عبدالرضا حيدر منتظر 1180

طارق طارق احمد هللا منه 1038

حمادي محمود عمر هللا منه 1143

منصور محمدصالح ابراهيم منى 980

المحي محمدعلي جاسم منى 816

يونس يونس ذنون منى 1141
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رحاوي رحاوي عبدالعزيز منى 947

مصطفى مصطفى قاسم منى 144

سلو حسين يونس منى 1209

الحسان نويران حمود مها 656

السويفي رحيم عبدهللا مها 696

علي علي أبراهيم مهدي 315

الحسني شاكر أحمد مهدي 142

الحمو عبد الياس مهند 764

الجلبي جاسم سالم مهند 274

عدلي حازم صبحي مهند 572

يحيى يحيى محمد مهند 409

الجبوري شكر مزهر مهند 595

عوده عوده هادي مهند 154

العزي عبدالحميد يوسف مهند 885

علي علي ثائر موج 124

االجودي فاضل علي موج 135

امين العلي محمود مصطفى موفق 699

محمد محمد ياوز نور موكه 150

السعدون نعاس عبدالقادر مي 418

مرزه مجيد كريم مياده 1094

زيداوي عبدالحسن علي مياسه 487

سمو صادق محمدطاهر مياسه 565

الربيعي جواد صاحب ميثم 304

الدليمي فاضل علي ميرا 524

توما شمعون داود ميرفت 1057

توما شمعون داود ميرنا 847

المشهداني خليفه راتب ميساء 827

الجبوري صالح عبدالوهاب ميساء 152

محمد محمد ارحيم ميالد 600

السعدي عباس حسين ميمونه 771

الحارس صالح اسامه مينا 909

توما شمعون داود مينا 843

ستو يوسف صباح نائل 1036

والي جمعه عماد نائل 1013
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حجي حجي نايف ناتين 164

عبدهللا عبدهللا حجي ناجي 163

االسدي سباهي محسن نادره 605

حسين حسين شالل ناديه 368

ميرزا ميرزا خالد نازك 677

سموقي شمو حجي نازي 398

الجاف عزيز عبدهللا نامو 423

الر محمدصالح شعيب ناهده 543

القصاب محسن تميم نبأ 902

داود داود كلبرتي نتالي 251

الزيباري ياقو جوني نتاليا 266

بياتي العابدين زين امين نجاة 544

عزير ال يونس محمدعلي نجاح 332

حميد حميد فواز نجاه 167

عزيز خضر الياس نجالء 974

األسدي عبدالزهرة جاسم نجالء 215

محمد محمد عبدالقادر نجالء 754

زرا ججو هادي نجالء 828

زيرك طوان يوسف نجالء 446

داود دانيال رمزي نجمه 555

اسرائيل اسرائيل بولص نجيب 161

الجعيفري صحن حسن ندى 275

النجفي علي عمر ندى 425

خان ال محمديونس محمدنور ندى 581

دعبول دعبول جاسم نرجس 268

العمري حسين اسماعيل نركز 420

محمدامين محمدامين سليم نرمين 795

ساكو يوسف فاضل نسرين 629

ساعد محمدطاهر لقمان نسيبه 1213

نصرهللا ال نصرهللا عبدالرزاق نصرالدين 165

برجس برجس خيري نصرة 187

عزام ياسين طه نضال 1053

عزيز عبدالقادر نوري نظام 975

حسو حسو خضر نعام 203
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الربيعي اسماعيل احمد نعمت 343

الجابر كاصد مالك نعيم 252

نمرود نمرود ساده نعيمه 639

امين امين محمد نغم 864

جنابي محمد باسم نمير 1226

الدوري حسن امهنا نهله 790

شمعون شمعون صباح نهله 527

السعيد عبدالرحمن عدي نواف 1004

عزام ياسين طه نوال 1136

علي علي ياسين نوال 837

الخيالني فيصل أبراهيم نور 364

بلو كولاير اشور نور 436

السعدي كاظم عمار الزهراء نور 897

الحسان نويران حمود نور 597

خدو خضر خيرالدين نور 920

مصلح مصلح سعد نور 234

منصور منصور صباح نور 162

اغا عبدالرحمن محمد عبدهللا نور 159

الله حسين علي نور 976

حاتم حاتم مهند نور 948

جلميران عبدالرحمن نصير نور 462

الكردي عمر بركات نورا 206

فاضل فاضل الدين حسام نورا 927

العامري عبدالهادي سعد نورا 757

الشناوه علي نعيم نورا 687

محمد محمد حسين نورالدين 1156

ياشل علي صالح الدين شمس نورالدين 166

صادم صادم وليد نورالهدى 325

بلو كولاير اشور نورمان 456

عيدو عيدو حسين نوره 160

فراس فراس بردان نوريه 834

باش قره عباس عبد نوفا 331

الدليمي حميد ناصر نوفل 712

اسحاق اسحاق جورج نيفين 684
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بلو كولاير اشور نيكوالس 442

جمال جمال مهند هاجر 713

فاضل فاضل علي هارون 582

رشيد رشيد هشام هارون 534

الزين طه حارث هاله 394

الهيتي جبر صبيح هاله 413

نهابيت اوهانيس نهابيت هايك 671

كندز حمزة لقمان هبة 785

غازي غازي عصام هبه 1204

قاسم قاسم فارس هبه 318

حسو ابراهيم محمد هبه 1006

باييز باييز عمر هبوب 1147

الويسي عبدالكريم طارق هدى 802

البدراني محمدجميل قحطان هدى 968

الجبوري صالح محمد كمال هدى 466

الحسين حسين هاشم هدير 405

يونس محمد يونس محمد عباس هديل 1152

زركان عناد عدنان هديل 520

نايف نايف عمر هذال 979

البياتي شهاب احمد هال 478

شاروكي غدير وشيح هله 244

الحبالني حسين فارس همام 584

علي علي خطاب هناء 1105

الكروي ياسين عبيد هناء 1172

مصلح مصلح خيري هند 814

عبدالوهاب عبدالوهاب عمر هند 893

زيا زيا يونان هنديه 862

الطلباني نجم محمد فاضل لو هه 168

الزبيدي وهاب فرقد هويدة 618

الويس كامل سمير هويده 954

الجندو حاجي يوسف هيثم 169

ضاري ضاري حامد هيفاء 621

عبد عبد حماد هيفاء 401

العبيدي مهيدي قصي واثق 1166
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باش قره امين علي وجيهه 1052

كشتر كشتر شمو وحيده 171

عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالستار وداد 208

مجيد مجيد حميد وسام 844

ويس ويس ماجد وسام 516

كندز حمزه لقمان وسيم 787

وهب ال حمو عبدالرحمن وعد 955

مراد مراد خضر وفاء 170

عبوش ال شريف محمد سالم وفاء 1032

يونس يونس محمود وفاء 402

الجبوري محمد عبداللطيف وقاص 452

جاسم جاسم صادم وليد 341

النجار احمد عبدالجبار وليد 385

جبر جبر مكيف وليد 653

رشيد رشيد حسن ياسر 173

ناجي ناجي عبدالمجيد ياسر 777

الجلبي يحيى ضياء محمد ياسر 177

النقيب فريد مزهر ياسر 335

السامرائي كامل سعد ياسمين 174

خضر نجيب محمد وائل ياسمين 450

حميد حميد انمار ياسين 957

الفنوني عبدالعباس محمد ياسين 972

سمير سمير فراس يحيى 472

مصطفى مصطفى فهمي يحيى 1099

حمود حمود مثنى يزن 761

المشهداني عبدالرحمن سمير يسرى 1135

الجندو حاجي يوسف يعقوب 176

العمري ليث عمر يمان 1027

قاسم قاسم حمو يهور 172

حسين ابراهيم يوسف 415

عزيز خضر الياس يوسف 1086

نجار احمد صالح يوسف 1067

العكيدي محمد عدي يوسف 289

الغضبان هارون عمر يوسف 1089
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العكيدي صباح فرقد يوسف 630

العلي اسماعيل قصي يوسف 951

الشامي ذياب كريم يوسف 175

نعيم نعيم محمد يوسف 786

السليمان يوسف هشام يوسف 457

قيس قيس اسامه يونس 669

كرد محمد جاسم يونس 1035

الزبيدي وهاب فرقد يونس 609

Wednesday, May 22, 2019 Page 37 of 37

mofamission.gov.iq/ab/TurkeyIs : اسطنبول في العامة القنصلية موقع


