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 اجلوازات/  املواطنني معامالت جدول مواعيد

 1/7/2020 املصادف  الاربعاء ليوم

  ((1  )) 

 الوقت االسم ت

 صباحا 9 منار عمر غانم  .1

 صباحا 9 حنين عمر غانم  .2

 صباحا 9 ادريس عمر ابراهيم  .3

 صباحا 9 سلمى عمر ابراهيم  .4

 صباحا 9 سميه عمر محمد  .5

 صباحا 9 شمس نوار عبدالواحد  .6

 صباحا 9 هاج نوار عبدالواحدو  .7

 صباحا 9 بكر حاتم عبدهللا  .8

 صباحا 9 ايه حامد نوري  .9

 صباحا 9 عبدهللا احمد عبدالعزيز  .11

 صباحا 9 نورالدين عبدالكريم ابراهيم  .11

 صباحا 9 هبه عدنان حسن  .12

 صباحا 9 رعد عبدالجبار رجب  .13

 صباحا 9 ياسين زين العابدين طه  .14

 احاصب 9 حنان ابراهيم قاسم  .15

 صباحا 9 كمال اسماعيل يونس  .16

 صباحا 9 ليث زيدون شاكر  .17

 صباحا 9 لمار زيدون شاكر  .18

 صباحا 9 ليا زيدون شاكر  .19

 صباحا 9 لجين زيدون شاكر  .21

 صباحا 11 محمود رشيد عبدالقادر  .21

 صباحا 11 زينب محمود رشيد  .22

 صباحا 11 علي حسن احمد  .23

 صباحا 11 اشلدار فنار رضا  .24

 صباحا 11 نادرنجاة حسين   .25
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 صباحا 11 فاطمه ايوب كامل .26

 صباحا 11 ردينه عالء علي .27

 صباحا 11 باسم محمد عدنان .28

 صباحا 11 احمد عبد عثمان .29

 صباحا 11 فاطمه دورمش عثمان .31

 صباحا 11 ب معاويه سفيانايو .31

 صباحا 11 نبأ معاويه سفيان .32

 صباحا 11 صهيب سالم جاسم .33

 صباحا 11 روان عمار احمد .34

 صباحا 11 زيد عمار احمد .35

 صباحا 11 يزن عمار احمد .36

 صباحا 11 اسدهللا ايهاب محمد .37

 صباحا 11 حمزه علي برهان .38

 حاصبا 11 نور علي برهان .39

 صباحا 11 محمد سعدون مشكور .41

 صباحا 11 ربا سعدون مشكور .41

 صباحا 11 شيماء غالب احمدسامي .42

 صباحا 11 عصام مجيد عبدالحاكم .43

 صباحا 11 رزن بالل لؤي .44

 صباحا 11 ماريا بالل لؤي .45

 صباحا 11 ابوعبيده بالل حامد .46

 صباحا 11 اليمان بالل حامد .47

 صباحا 11 انس زياد سلمان .48

 صباحا 11 دانيه حارث حمادي .49

 صباحا 11 جابر سلمان جبر .51



 

3 
 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3 
Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

 

 املواطنني / اجلوازاتجدول مواعيد معامالت 

 1/7/2020 املصادف  الاربعاءليوم 

  ((3  )) 

 صباحا 11 ايناس سمير عبدالعزيز .51

 صباحا 11 سمية عمر فالح .52

 صباحا 11 سعادة احمد حسن .53

 صباحا 11 حنان عبدالرحمن حامد .54

 صباحا 11 غاده عبدالرحمن حامد .55

 ظهرا  12 زينب عبدالقادر علي .56

 ظهرا  12 كوثر حسن طاهر .57

 ظهرا  12 عماد سامي عبد .58

 ظهرا  12 عمران صفوان سمير .59

 ظهرا  12 جالل اسماعيل احمد .61

 ظهرا  12 حال وليد نايف .61

 ظهرا  12 هاجر جالل اسماعيل .62

 ظهرا  12 صفيه جالل اسماعيل .63

 ظهرا  12 مريم جالل اسماعيل .64

 ظهرا  12 عائشه جالل اسماعيل .65

 ظهرا  12 ساره جالل اسماعيل .66

 ظهرا  12 رلي وديع محمد .67

 ظهرا  12 عصام احمد عصام .68

 ظهرا  12 ليلى نور قصي طالب .69

 ظهرا  12 حيدر حسام ناصر .71

 ظهرا  12 علي حسام ناصر .71

 ظهرا   1 احمد وليد كاظم .72

 ظهرا   1 محمود مصلح جاسم .73

 ظهرا   1 سبأ احمد جواد .74

 ظهرا   1 سعد كامل فرج .75
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 ظهرا   1 جدان خليل فاضلو .76

 ظهرا   1 لبنى فاضل سلمان .77

 ظهرا   1 عدنان رشيد هادي .78

 ظهرا   1 جنان محمود فاضل .79

 ظهرا   1 نورالدين شعبان رمضان .81

 ظهرا   1 محمد سيف سعد عبداالله .81

 ظهرا   1 رغد سيف سعد عبداالله .82

 اظهر   1 نورهان سيف سعد عبداالله .83

 ظهرا   1 عبداالله سيف سعد عبداالله .84

 ظهرا   1 شهالء حيدر علوان .85

 ظهرا   2 يوسف احمد ابراهيم .86

 ظهرا   2 ابراهيم احمد ابراهيم .87

 ظهرا   2 راما الحارث مثنى .88

 ظهرا   2 عبدالهادي ناصر احمد .89

 ظهرا   2 محمد عبدالهادي ناصر .91

 ظهرا   2 امل علي حنون .91

 ظهرا   2 احمد علي حنون .92

 ظهرا   2 شيما محمد صادق .93

 ظهرا   2 علي محمد صادق .94

 ظهرا   2 حسان محمد صادق .95

 ظهرا   2 ايه نشوان نورالدين .96

 ظهرا   2 محمد نشوان نورالدين .97

 ظهرا   2 ملك نشوان نورالدين .98

 ظهرا   2 علي ابراهيم فارس .99

 ظهرا   2 اسراء ستار محسن .111

 


