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  اجلوازات/  املواطنني معامالت 
دول مواعید

  29/6/2020 املصادف  االثنني لیوم

  ))1  ((  

  الوقت  االسم  ت

  صباحا 9  مصطفى محمد عبدعون   .1
  صباحا 9  هاجر محمد عبدعون   .2
  صباحا 9  صابرين سالم خضير   .3
  صباحا 9  تانيا سلوان كنعان   .4
  صباحا 9  فاطمه سعد يونس   .5
  صباحا 9  رند صالح الدين يحيى   .6
  صباحا 9  رهف صالح الدين يحيى   .7
  صباحا 9  محمد اثير طالل   .8
  صباحا 9  عبدهللا اثير طالل   .9

  صباحا 9  احمد عادل جبار .10
  صباحا 9  جبار عادل جبار .11
  صباحا 9  رائد عادل جبار .12
  صباحا 9  حارث مثنى شهاب .13
  صباحا 9  سما معتز طالب .14
  صباحا 9  علي معتز طالب .15
  احاصب 9  هبه فالح علي .16
  صباحا 9  فاطمه نبيل خضير .17
  صباحا 9  زينب نبيل خضير .18
  صباحا 9  محمد نبيل خضير .19
  صباحا 9  علي عدنان هادي .20
  صباحا 10  نظير عبدالعزيز حاجم .21
  صباحا 10  نداء داخل سرحان .22
  صباحا 10  جود حمزه علي .23
  صباحا 10  عمر ليث صابر .24
  صباحا 10  زهراء ثامر عيسى .25



 

2 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

 

  املواطنني / اجلوازاتالت 
دول مواعید معام

  29/6/2020 املصادف  ثننيااللیوم 

  ))2  ((  

  صباحا 10  صالحايمن خضر محمد  .26
  صباحا 10  دالل خضر محمدصالح  .27
  صباحا 10  محمد خضر محمدصالح  .28
  صباحا 10  نادين احمد فوزي  .29
  صباحا 10  دينا احمد فوزي  .30
  صباحا 10  زهراء عبدالحسين منديل  .31
  صباحا 10  ابراهيم عبدالحسين منديل  .32
  صباحا 10  ملك احمد يوسف  .33
  صباحا 10  محمد احمد يوسف  .34
  صباحا 10  احمد عبدالغني محمود  .35
  صباحا 10  ثائر عبدالغني محمود  .36
  صباحا 10  نورالزهراء ثامر ناجي  .37
  صباحا 10  حورالعين ثامر ناجي  .38
  صباحا 10  ساره نشوان عامر  .39
  صباحا 10  حنين نشوان عامر  .40
  صباحا 11  محمد عباس حسين  .41
  صباحا 11  سدره عباس حسين  .42
  صباحا 11  يحيى عباس حسين  .43
  صباحا 11  عبدهللا عباس حسين  .44
  صباحا 11  فاطمه رياض جليل  .45
  صباحا 11  خديجه رياض جليل  .46
  صباحا 11  محمد رياض جليل  .47
  صباحا 11  ياض جليلرانيا ر  .48
  صباحا 11  رواء حمدون محمد  .49
  صباحا 11  عمر محمد صالح  .50
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  صباحا 11  حيدر محمد صالح  .51
  صباحا 11  اميمه محمد صالح  .52
  صباحا 11  نجاة محمد صالح  .53
  صباحا 11  د وليد حميدحمي  .54
  صباحا 11  تبارك ساجد غالب  .55
  ظهرا  12  دنيا صباح صادق  .56
  ظهرا  12  نور سعد عبدالرزاق  .57
  ظهرا  12  عبدالرزاق سعد عبدالرزاق  .58
  ظهرا  12  روان سعد عبدالرزاق  .59
  ظهرا  12  عبدالقادر سالم يونس  .60
  ظهرا  12  احمد سالم حسن  .61
  ظهرا  12  حمد عزالدينرزان ا  .62
  ظهرا  12  عزالدين احمد عزالدين  .63
  ظهرا  12  عبدالهادي حسين هادي  .64
  ظهرا  12  اريج عبدالرحمن محمدصالح  .65
  ظهرا  12  رحمه احمد عبدالكاظم  .66
  ظهرا  12  جنات احمد عبدالكاظم  .67
  ظهرا  12  صهيب احمد عبدالكاظم  .68
  ظهرا  12  سجاد احمد عبدالكاظم  .69
  ظهرا  12  علي عمران رحيم  .70
  ظهرا12    مصطفى عمران رحيم  .71
  ظهرا   1  ساره خليل ابراهيم  .72
  ظهرا   1  نرجس عدنان نجم  .73
  ظهرا   1  يوسف عدنان نجم  .74
  ظهرا   1  عبدالباسط محمود حنتوش  .75
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  ظهرا   1  خلدون عالء كريم  .76
  ظهرا   1  ساره راشد عبدالمنعم  .77
  ظهرا   1  عبدالرحمن راشد عبدالمنعم  .78
  ظهرا   1  وصفي عبدالخضر سلمان  .79
  ظهرا   1  حامد محسن حسن  .80
  ظهرا   1  عائشه عصام صالح  .81
  ظهرا   1  حسن اسعد هاني  .82
  ظهرا   1  حمد هانيديمه م  .83
  ظهرا   1  احمد محمد هاني  .84
  ظهرا   1  ابراهيم عادل خضير  .85
  ظهرا   2  هيفار تحسين خالد  .86
  ظهرا   2  دانيار تحسين خالد  .87
  ظهرا   2  هونيار تحسين خالد  .88
  ظهرا   2  هونيا تحسين خالد  .89
  ظهرا   2  هدى عبدالرحمن حمود  .90
  ظهرا   2  زين مازن شجاع  .91
  ظهرا   2  محمد سالم عزيز   .92
  ظهرا   2  عبدالكريم محمد شريف  .93
  ظهرا   2  ساجد ابراهيم زيدان  .94
  ظهرا   2  هاجره احمد خضر  .95
  ظهرا   2  هدى عزالدين وهاب  .96
  ظهرا   2  سيرين عدنان ياسين  .97
  ظهرا   2  ابان محمود عوده  .98
  ظهرا   2  محمدعلي يوسف فارس  .99

  ظهرا   2  زيد وهيب لفته  .100
  


