
 

1 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  اجلوازات/  املواطنني معامالت 
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  الوقت  االسم  ت

  صباحا 9  تالين عمر حكمت   .1
  صباحا 9  هشام جاسم توفيق   .2
  صباحا 9  ساره عبدهللا ماجد   .3
  صباحا 9  هاجر عبدهللا ماجد   .4
  صباحا 9  احمد عبدهللا ماجد   .5
  صباحا 9  يمديمه بدرالدين عبدالحل   .6
  صباحا 9  قاسم بدر الدين عبدالحليم   .7
  صباحا 9  عدي مانع جاسم   .8
  صباحا 9  عبدالرحمن زاهد زيدان   .9
  صباحا 9  زين العابدين زاهد زيدان .10
  صباحا 9  زينة زاهد زيدان .11
  صباحا 9  نهى ناصر عزالدين .12
  صباحا 9  زها عمار سلمان .13
  صباحا 9  رقيه حيدر علوان .14
  صباحا 9  بتول حيدر علوان .15
  صباحا 9  نور اكرم ارديني .16
  صباحا 9  يحيى خليل اسماعيل .17
  صباحا 9  رهف منار محمد .18
  صباحا 9  رعد طالب مطلك .19
  صباحا 9  نور ضياء كاظم .20
  صباحا 9  مصطفى ضياء كاظم .21
  صباحا 10  سالف جليل كريم .22
  صباحا 10  غاده عادل نعمه .23
  صباحا 10  يسرى خليل عبدهللا .24
  صباحا 10  حمدزهراء عامر م .25
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  صباحا 10  محمد اياد راضي  .26
  صباحا 10  ضفاف حسين قرموز  .27
  صباحا 10  حوراء وليد نجم  .28
  صباحا 10  ايه وليد نجم  .29
  صباحا 10  عثمان متعب مشعل  .30
  صباحا 10  مان متعبخديجه عث  .31
  صباحا 10  احمد علي حسين  .32
  صباحا 10  ايه ميثم عبدالرزاق  .33
  صباحا 10  ازهار حميد مجيد  .34
  صباحا 10  محمد مصطفى علي  .35
  صباحا 10  مصطى خليل رضوان  .36
  صباحا 10  االء خليل رضوان  .37
  صباحا 10  محمد خليل رضوان  .38
  صباحا 10  امل خليل رضوان  .39
  صباحا 10  ابراهيم خليل رضوان  .40
  صباحا 11  الحسن عمر عبدهللا  .41
  صباحا 11  عبدهللا عمر عبدهللا  .42
  صباحا 11  زيد عمر عبدهللا  .43
  صباحا 11  محمود عمر عبدهللا  .44
  صباحا 11  ياسر محمديونس يوسف  .45
  صباحا 11  نعمان عبد شمخي  .46
  صباحا 11  علي حسين علي  .47
  صباحا 11  ريم عبدالمحسن مكي  .48
  صباحا 11  نور عبدالمحسن مكي  .49
  صباحا 11  ؤيد توفيقبالل م  .50
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  صباحا 11  ايمن بالل مؤيد  .51
  صباحا 11  همام معاذ ثامر  .52
  احاصب 11  ميرال زيد راسم  .53
  صباحا 11  سارة احمد عبدالرزاق  .54
  صباحا 11  رونق عبدالرزاق عبدهللا  .55
  ظهرا  12  حارث جاسم احمد  .56
  ظهرا  12  همام جاسم احمد  .57
  ظهرا  12  جمال عبدالناصر صادق  .58
  ظهرا  12  رانيه قاسم هاشم  .59
  ظهرا  12  ام البنين قاسم هاشم  .60
  راظه  12  علي قاسم هاشم  .61
  ظهرا  12  حسين قاسم هاشم  .62
  ظهرا  12  سلمى شكر محمود  .63
  ظهرا  12  نكليزيه اسامه علي  .64
  ظهرا  12  نازاد خورشيد عدو  .65
  ظهرا  12  رغداء محمود موسى  .66
  ظهرا  12  بثينه يونس عبدهللا  .67
  ظهرا  12  محمود موسى احمد  .68
  ظهرا  12  حمزه شهاب سامي  .69
  ظهرا  12  ه عامر شاكرداني  .70
  ظهرا   1  يوسف عبدالواحد عبدالعزيز  .71
  ظهرا   1  علي عبدالواحد عبدالعزيز  .72
  ظهرا   1  مريم وسام غالم  .73
  ظهرا   1  مصطفى محمد علي  .74
  ظهرا   1  هيفاء منصور داخل  .75
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  ظهرا   1  اسراء ميسر عمر  .76
  ظهرا   1  انور حميد جوهان  .77
  ظهرا   1  رفعه سلمان محمد  .78
  ظهرا   1  ياس خضير هادي  .79
  ظهرا   1  زياد سعدهللا جاسم  .80
  ظهرا   1  يونس فيصل بشير  .81
  ظهرا   1  شيماء محمدشاكر نجم  .82
  ظهرا   1  جنان ابراهيم طه  .83
  ظهرا   1  طه رافد راسم  .84
  ظهرا   1  احمد محمود مظهر  .85
  ظهرا   2  بتول محمد احمد  .86
  ظهرا   2  معتز محمد احمد  .87
  ظهرا   2  سيف محمد احمد  .88
  ظهرا   2  مهند عمر توفيق  .89
  ظهرا   2  اسراء عمر توفيق  .90
  ظهرا   2  عبدهللا عمر توفيق  .91
  ظهرا   2  مريم عمر توفيق  .92
  ظهرا   2  حمزه احمد عبدالعظيم  .93
  ظهرا   2  صبا احمد عبدالعظيم  .94
  ظهرا   2  عثمان رياض رشيد  .95
  ظهرا   2  سفانه رياض رشيد  .96
  ظهرا   2  ابوبكر رياض رشيد  .97
  ظهرا   2  عائشه رياض رشيد  .98
  ظهرا   2  عمرالخطاب رياض رشيد  .99
  راظه   2  علي رياض رشيد  .100

  


