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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  13/10/2020 المصادف  الثالثاء يوم

  الوقت  االسم  ت

ً   11 ناهدة حسين محمدجميل حسن   .1   صباحا
ً   11  حليمه الياس صلدق   .2   صباحا
ً   11  هناء الياس صادق   .3   صباحا
ً   11  بروج الياس صادق   .4   صباحا
ً   11  رياض الياس صادق   .5   صباحا
ً   11  محمد الياس صادق   .6   صباحا
ً   11  بهار الياس صادق   .7   صباحا
ً   11  مالك الياس صادق   .8   صباحا
ً   11  الن مارتن ميخائيل   .9   صباحا

ً   11  طالل خلف محسن فرحان .10   صباحا
ً   11  ساره طالل خلف .11   صباحا
ً   11  شهد طالل خلف .12   صباحا
ً   11  اوس طالل خلف .13   صباحا
ً   11  عبدالرحمن طالل خلف .14   صباحا

ً   11  حسين عبداالله علي مصطفى .15   صباحا
ً   11  عبدالرحمن محمود عبدالغفور شهاب .16   صباحا

ً   11  ميسون جميل عبداالحد .17   صباحا
ً   11  ميرنا فادي انور .18   صباحا
ً   11  مريانا فادي انور .19   صباحا
ً   11  صديق الطاهريندى نمير عادل  .20   صباحا
ً   11  نبيل علي حسين حسن .21   صباحا
ً   11  هاني عبدهللا حسن عثمان .22   صباحا
ً   11  قدامه هاني عبدهللا .23   صباحا
ً   11  اسامه هاني عبدهللا .24   صباحا
ً   11  احمد هاني عبدهللا .25   صباحا
ً   11  احمد عمار احمد حمزه .26   صباحا
ً   11  ماجدة فالح عباس اغا .27   صباحا
ً   11  قحطان عدنان محسن يونس .28   صباحا
ً   11  يوسف عدنان محسن يونس .29   صباحا
ً   11  محسن عدنان محسن يونس .30   صباحا

  مرمي
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  13/10/2020 المصادف   الثالثاءيوم 
ً   11 لؤي سعيد حماد الدليمي  .31   صباحا
ً   11  علي اكبر محمد بكر خضر  .32   صباحا
ً   11  هدية علي مصطفى  .33   صباحا
ً   11  فرحان علي اكبر محمد بكر  .34   صباحا
ً   11  عبدالستار علي اكبر محمد بكر  .35   صباحا
ً   11  هيام علي اكبر محمد اكبر  .36   صباحا
ً   11  روعة علي اكبر محمد بكر   .37   صباحا
ً   11  محمد علي اكبر محمد بكر  .38   صباحا
ً   11  محسن علي اكبر محمد بكر  .39   صباحا
ً   11  خليل سجاد امجد يحيى  .40   صباحا
ً   11  غليه حمو محمد شريف  .41   صباحا
ً   11  مروه مسلم يوسف  .42   صباحا
ً   11  حليمه مسلم يوسف  .43   صباحا
ً   11  اسماء مسلم يوسف  .44   صباحا
ً   11  محمد مسلم يوسف  .45   صباحا
ً   11  دنيا ايوب يوسف  .46   صباحا
ً   11  اويس مظفر مؤيد اسماعيل  .47   صباحا
ً   11  مصطفى محمد صالح حجي  .48   صباحا
ً   11  هدى اسماعيل حازم امين  .49   صباحا
ً   11  سيف وسام جمال حازم  .50   صباحا
ً   11  زينب جمال حازم امين  .51   صباحا
ً   11  غانم جمال حازم امين  .52   صباحا
ً   11  باسم جمال حازم امين  .53   صباحا
ً   11  محسن اسماعيل عبدالقادر مصطفى ال عبو  .54   صباحا
ً   11  زينب محسن اسماعيل ال عبو  .55   صباحا
ً   11  زينة محسن اسماعيل ال عبو  .56   صباحا
ً   11  محمد تحسين اسماعيل ال عبو  .57   صباحا
ً   11  كريم سلمان حسن حرامي  .58   صباحا
ً   11  حديثه ابراهيم خلف عيدان  .59   صباحا
ً   11  وعدهللا ابراهيم خلف  .60   صباحا
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  13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 

  ظهراً  12  فائز حسين ساير الحبالني  .61
  ظهراً  12  امنه اسماعيل محمد  .62
  ظهراً  12  عبدالعزيز يقين محمد عيسى كاظم  .63
  ظهراً  12  حاتم عبدالواحد ابراهيم  .64
  ظهراً  12  خبيب ابراهيم خليل عباس  .65
  ظهراً  12  الحسن عمر مزاحم عبدهللا  .66
  ظهراً  12  ابتسام علي الزم  .67
  ظهراً  12  رنين نهاد وفيق  .68
  ظهراً  12  علي نهاد وفيق   .69
  ظهراً  12  روان نهاد وفيق  .70
  ظهراً  12  مروان جميل عبداالحد  .71
  ظهراً  12  فيصل اسماعيل محمد صالح  .72
  ظهراً  12  احمد رعد عبدهللا مديد الجبوري  .73
  ظهراً  12  حازم حسين عمر وهب  .74
  ظهراً  12  نوره حازم حسين  .75
  ظهراً  12  عباس داود احمد  .76
  ظهراً  12  احمد عباس داود  .77
  ظهراً  12  عبدهللا عباس داود  .78
  ظهراً  12  عبدالرحمن عباس داود  .79
  ظهراً  12  شيماء عباس داود  .80
  ظهراً  12  نضال جادر ظاهر احمد  .81
  ظهراً  12  ثائر حبيب شكر محمود  .82
ظهراً  12  رابعة جاسم محمد عليوي  .83  
ظهراً  12  احمد محمود احمد  .84  
ظهراً  12  دنيا محمود احمد  .85  
ظهراً  12  داليه محمود احمد  .86  
ظهراً  12  علي رائد صبحي منشود فرحان  .87  
ظهراً  12  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  .88  
ظهراً  12  يونس شعيب محمد يونس  .89  
ظهراً  12  سالم حسن يونسمنى   .90  
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  13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
  ظهراً  12  عمشه حسين علي جواد  .91
  ظهراً  12  حنان جاسم محمد  .92
  ظهراً  12  جيهان جاسم محمد  .93
  ظهراً  12  نيران جاسم محمد  .94
  ظهراً  12  عبدالصمد جاسم محمد  .95
  ظهراً  12  يعقوب عبد الحميد يعقوب ياسين  .96
  ظهراً  12  عالء محمد علي ابراهيم عبدهللا  .97
  ظهراً  12  ايناس سالم محمود احمد  .98
  ظهراً  12  نبأ عالء محمد علي  .99

  ظهراً  12  محمد عالء محمد علي  .100
  ظهراً  12  زينب محمد صادق محمد علي  .101
  ظهراً  12  فؤاد يعقوب محمد سعيد  .102
  ظهراً  12  احمد يعقوب محمد سعيد  .103
  ظهراً  12  ناطق هاشم علي حسن  .104
  ظهراً  12  محمد هاشم علي حسن  .105
  ظهراً  12  ارياض هاشم محمد ىعلي  .106
  ظهراً  12  غنية خضر محمد علي  .107
  ظهراً  12  محمد عادل كامل حسين السامرائي  .108
  ظهراً  12  عبدالهادي محمد عباس حمزة  .109
  ظهراً  12  عليه حميدة محمد حمو  .110
  ظهراً  12  مصطفى علي حسين علوان  .111
  ظهراً  12  ايه عماد علي حسين  .112
  ظهراً  12  عائشه عماد علي حسين  .113
  ظهراً  12  زينل قاسم محمدصالح ياسين  .114
  ظهراً  12  عوني عبدالكريم خضر الحمداني  .115
  ظهراً  12  زبيده اسماعيل عبدالقادر ال عبو  .116
  ظهراً  12  يونسحسين علي فتحي   .117
  ظهراً  12  حسن حازم محمد امين خضر  .118
  ظهراً  12  رغد سامي كامل عباس  .119
  ظهراً  12  رحمه خالد سامي كامل  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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  13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 ظهراً  1 افراح حسن علي نعمو  .121

 ظهراً  1 ابراهيم جهاد ابراهيم.                122

 ظهراً  1 ايمان جهاد ابراهيم 123    

 ظهراً  1 اسامة جهاد ابراهيم 124

 ظهراً  1 امينة جهاد ابراهيم .125

 ظهراً  1 فاطمة جهاد ابراهيم .126

 ظهراً  1 عامر ذعار محمد طراد .127

 ظهراً  1 ندا ثرثار محمد طراد .128

 ظهراً  1 ناصر عامر ذعار محمد .129

 ظهراً  1 عامر ذعار محمدميمونه  .130

 ظهراً  1 يوسف عامر ذعار محمد .131

 ظهراً  1 غالب عبدالمجيد مصطفى .132

 ظهراً  1 جميعه محمدطاهر مصطفى .133

 ظهراً  1 علي غالب عبدالمجيد .134

 ظهراً  1 ايمن محمدجميل عبدالمجيد مصطفى .135

 ظهراً  1 سالمه محمدامين خضر تمر .136

 ظهراً  1 عبدالمجيد مصطفىمحمدجميل  .137

 ظهراً  1 يسرى يوسف محمد عباس .138

 ظهراً  1 محمد غالب عبدهللا محمد .139

 ظهراً  1 جنان غالب عبدهللا محمد .140

 ظهراً  1 ضحى غالب عبدهللا محمد .141

 ظهراً  1 مارية غالب عبدهللا محمد .142

 ظهراً  1 عبدهللا غالب عبدهللا محمد .143

 ظهراً  1 اسامة غالب عبدهللا محمد .144

 ظهراً  1 ابراهيم غالب عبدهللا محمد .145

 ظهراً  1 رجوان ضيدان بشاره لفتة .146

 ظهراً  1 جنان عبد سالم فهم .147

 ظهراً  1 فبيان رجوان ضيدان بشاره  .148

 ظهراً  1 روان رجوان ضيدان بشاره .149

 ظهراً  1 رقية رجوان ضيدان بشاره .150
  م�ارث �مس حم
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  13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 ظهراً  1 محمد فرحات محمد علي  .151

 ظهراً  1 اسراء غسان ادهم ذياب .152

 ظهراً  1 نينوس درياويش نسطورس اوراها .153

 ظهراً  1 انجيال نينوس درياويش .154

 ظهراً  1 عباس سعيد صالح محمد .155

 ظهراً  1 نوره عباس سعيد صالح .156

 ظهراً  1 دنيا عباس سعيد صالح .157

 ظهراً  1 سعدون عباس سعيد صالح .158

 ظهراً  1 علي عباس سعيد صالح .159

 ظهراً  1 علي سلمان علي خضير .160

 ظهراً  1 سنان طارق علي .161

 ظهراً  1 منة علي سلمان .162

 ظهراً  1 ليث علي سلمان .163

 ظهراً  1 موج علي سلمان .164

 ظهراً  1 فيان جمعة اسماعيل عثمان .165

 ظهراً  1 ابراهيم محمد ابراهيم عثمان .166

 ظهراً  1 نبيل ابراهيم محمد .167

 ظهراً  1 غفران ابراهيم محمد .168

 ظهراً  1 عقيلة ابراهيم محمد .169

 ظهراً  1 حورالعين ابراهيم محمد .170

 ظهراً  1 فاطمة ابراهيم محمد .171

 ظهراً  1 صديق علي احمد الطائيمحمد  .172

 ظهراً  1 يوسف محمد صديق علي .173

 ظهراً  1 موج محمد صديق علي .174

 ظهراً  1  مريم محمد صديق علي .175

 ظهراً  1  هيا محمد صديق علي  .176

 ظهراً  1  علي اسماعيل جاسم محمد  .177

 ظهراً  1  حواء محمود جاسم محمد  .178

 ظهراً  1  جاسمفردوس علي اسماعيل   .179

 ظهراً  1  علي خضير حطان خلف  .180
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  13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 ظهراً  2 محمد سعيد قائد اليماني .181

 ظهراً  2 كوثر بشار عبدهللا العامري .182

 ظهراً  2 زهراء وضاح عبدالودود الحكيم. .183

 ظهراً  2 علي هاشم علوان .184

 ظهراً  2 الطائي رضا احمد كريم منصور .185

 ظهراً  2 زهراء ابراهيم محمدسعيد يونس .186

 ظهراً  2 حسين طه خليل .187

 ظهراً  2 رنا طه خليل .188

 ظهراً  2 رقيه طه خليل .189

 ظهراً  2 عزالدين طه خليل .190

 ظهراً  2 ريتاج طه خليل .191

 ظهراً  2 سوسن هادي لعيبي السلطان .192

 ظهراً  2 عبدالعباس حطحوطعلي عمر  .193

 ظهراً  2 سجاد عمر عبدالعباس حطحوط .194

 ظهراً  2 مرام عمر عبدالعباس حطحوط .195

 ظهراً  2 ابراهيم عمر عبدالعباس حطحوط .196

 ظهراً  2 قيصر عبدالرحيم عبدالخذر التميمي .197

 ظهراً  2 ابوبكر محمود حماد صالح .198

 ظهراً  2 سعيد حماد شهاب احمد .199

 ظهراً  2 ليث سعيد حماد شهاب .200

 ظهراً  2 حسين عبدالقادر عبو خضر .201

 ظهراً  2 االء عمر محمد نوري محمود .202

 ظهراً  2 غانم خضر وهب احمد .203

 ظهراً  2 غنيمه حسن علي وهب .204

 ظهراً  2 نوفه غانم خضر وهب .205

 ظهراً  2 خيرية غانم خضر وهب  .206

 ظهراً  2 عبدالكريم محمد جميلمحمد   .207

 ظهراً  2 خالد عبدالكريم محمد جميل  .208

 ظهراً  2 علي صالح محمد وكاع  .209

 ظهراً  2 خالص محمود محمد وكاع  .210
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 13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 

 ظهراً  2 عبدالغني مصطفى عمر علي .211

 ظهراً  2 عمر عبدالغني مصطفى .212

 ظهراً  2 عبدالغني مصطفىابوبكر  .213

 ظهراً  2 علي عبدالغني مصطفى .214

 ظهراً  2 رنده حبيب رشيد عمر .215

 ظهراً  2 احمد سالم عبدالوهاب رشيد .216

 ظهراً  2 محمد سالم عبدالوهاب .217

 ظهراً  2 ساره سالم عبدالوهاب .218

 ظهراً  2 سندس اسماعيل محمود اسماعيل .219

 ظهراً  2 اسماعيل ناجية ابراهيم .220

 ظهراً  2 اسماعيل ابراهيم اسماعيل .221

 ظهراً  2 خالد ابراهيم اسماعيل  .222

 ظهراً  2 سدرة ابراهيم اسماعيل .223

 ظهراً  2 ضحى ابراهيم اسماعيل .224

 ظهراً  2 نواف محمد رشاد مرعي .225

 ظهراً  2 محسن ياسين فياض زيدان .226

 ظهراً  2 موسى محسن ياسين .227

 ظهراً  2 اسيل عباس محمود حناده .228

 ظهراً  2 عبدالرحمن كامل عبدالرحمن علوش .229

 ظهراً  2 علي اكبر سليمان يوسف عبدالقادر .230

 ظهراً  2 خديجة محمد يوسف عبدالقادر .231

 ظهراً  2 حسين علي اكبر سليمان .232

 ظهراً  2 حسين علي محمود .233

 ظهراً  2 نويران احمدخوله احمد  .234

 ظهراً  2 رواء محمد ابراهيم جديع .235

 ظهراً  2 انعام خالد عواد نويران  .236

 ظهراً  2 محمد سعدي كاظم حمود  .237

 ظهراً  2 ايمان سعدي كاظم حمود  .238

 ظهراً  2 ساجده سعدي كاظم حمود  .239

 ظهراً  2 محمد يونس محمدعلي عبدالرحمن  .240
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 13/10/2020 المصادف  الثالثاءيوم 

 عصراً  3  يوسف بشير يونان .241

 عصراً  3  رشا عصام كامل .242

 عصراً  3  كاريس يوسف بشير .243

 عصراً  3  كيرلس يوسف بشير .244

 عصراً  3  كرستي يوسف بشير .245

 عصراً  3  فاروق عمر بدري ياسين .246

 عصراً  3  غيده جاسم حميد علوان .247

 عصراً  3  صالح خلفهيفاء خلف  .248

 عصراً  3  علياء علي خلف صالح .249

 عصراً  3  سعاد هندي صالح خلف .250

 عصراً  3  بيام عز الدين رضا .251

 عصراً  3  محسن قاسم سعيد قاسم .252
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