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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  30/9/2020 المصادف االربعاء  يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   12  حازم سعيد مجدال عزيز   .1
  ظهراً   12  يسرى نضال يعقوب   .2
  ظهراً   12  نشأت حازم سعيد   .3
  ظهراً   12  نزهت حازم سعيد   .4
  ظهراً   12  محمد حازم سعيد   .5
  ظهراً   12  حسن فالح حسن احمد   .6
  ظهراً   12  حواء سليمان محمد   .7
  ظهراً   12  نوره كامل هاشم   .8
  ظهراً   12  محمد حسن فالح   .9

  ظهراً   12  احمد حسن فالح .10
  ظهراً   12  اسراء حسن فالح .11
  ظهراً   12  فالح حسن فالح .12
  ظهراً   12  نشأت حازم امين بكر .13
  ظهراً   12  ميسه سعيد عثمان .14

  ظهراً   12  نهله سليمان امين .15
  ظهراً   12  نشأت حازم براءه .16

  ظهراً   12  مثنى نشأت حازم .17
  ظهراً   12  نبأ نشأت حازم .18
  ظهراً   12  امينه عبدالهادي حسن .19
  ظهراً   12  زينب عبدالهادي حسن .20
  ظهراً   12  فاطمه عبدالهادي حسن .21
  ظهراً   12  ايمان عبدالهادي حسن .22
  ظهراً   12  صفيه عبدالهادي حسن .23
  ظهراً   12  وسن عبدالهادي حسن .24
  ظهراً   12  محمد عبدالكريم حجي .25
  ظهراً   12  اسامة نصيف جاسم حمادي .26
  ظهراً   12  محمود عاصي حمود خلف .27
  ظهراً   12  محمد جاسم محمد شيحان .28
  ظهراً   12  يونس قاسم سلمان شلبة .29
  ظهراً   12  سفيان غسان عبدالرحمن مصطفى .30
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  30/9/2020 المصادف  االربعاءيوم 
  ظهراً   12  مرزه بكوموسى مجيد   .31
  ظهراً   12  حال فاضل يوسف  .32
  ظهراً   12  اكرم موسى مجيد  .33
  ظهراً   12  ناديه موسى مجيد  .34
  ظهراً   12  محمد موسى مجيد  .35
  ظهراً   12  حسام الدين هيثم عزيز جاسم  .36
  ظهراً   12  محمد حسام الدين هيثم عزيز  .37
  ظهراً   12  ايه رياض فائق  .38
  ظهراً   12  براهيم حسام الدين هيثم عزيزا  .39
  ظهراً   12  صميم صباح جرجيس  .40
  ظهراً   12  محبه صميم صباح  .41
  ظهراً   12  مسرة صميم صباح  .42
  ظهراً   12  مرح صميم صباح  .43
  ظهراً   12  عدي هاشم عبدالرزاق  .44
  ظهراً   12  رانيا عبد الباري  .45
  ظهراً   12  نور عدي هاشم  .46
  ظهراً   12  كرار علي عبدالواحد طابور  .47
  ظهراً   12  شيماء علي عبدالواحد طابور  .48
  ظهراً   12  احمد محمود مسعود  .49
  ظهراً   12  وليد علي فرحان جاسم  .50
  ظهراً   12  اكرم حكمت كاظم  .51
  ظهراً   12  شمس اكرم حكمت  .52
  ظهراً   12  نورا اكرم حكمت  .53
  ظهراً   12  محمد اكرم حكمت  .54
  ظهراً   12  زبن فهد محمد عباس  .55
  ظهراً   12  لقاء زبن فهد محمد  .56
  ظهراً   12  االء زبن فهد محمد  .57
  ظهراً   12  صديق زبن فهد محمد  .58
  ظهراً   12  رؤى زبن فهد محمد  .59
  ظهراً   12  مصطفى زبن فهد محمد  .60
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  30/9/2020 المصادف االربعاء يوم 
  ظهراً  1  مد مصطفىرعد عدنان مح  .61
  ظهراً  1  بشرى عبدالغني خلف  .62
  ظهراً  1  محمد رعد عدنان  .63
  ظهراً  1  هدى رعد عدنان  .64
  ظهراً  1  عدنان رعد عدنان  .65
  ظهراً  1  احمد رعد عدنان  .66
  ظهراً  1  حارث محمد صالح ابراهيم بكر  .67
  ظهراً  1  مريم عبدالسالم ابراهيم بكر  .68
  ظهراً  1  حمد صالح ابراهيمهاجر حارث م  .69
  ظهراً  1  سارة حارث محمد صالح ابراهيم  .70
  ظهراً  1  طلحه حارث محمد صالح ابراهيم  .71
  ظهراً  1  خلف حواس محمد عباس  .72
  ظهراً  1  حكيمه فهد محمد عباس  .73
  ظهراً  1  خديجه خلف حواس محمد  .74
  ظهراً  1  بزيع فهد محمد عباس  .75
  ظهراً  1  عباس كافي صالح محمد  .76
  ظهراً  1  شمعون بتي قرياقوس اسحق  .77
  ظهراً  1  ماجدة عبوش كوركيس  .78
  ظهراً  1  عبد زيد نجم علي  .79
  ظهراً  1  احمد عبد زيد نجم  .80
  ظهراً  1  هيثم صبار حواس محمد  .81
  ظهراً  1  هناء حماد خلف  .82
ظهراً  1  اسيل صبار حواس  .83  
ظهراً  1  زينب صبار حواس  .84  
ظهراً  1  رواء عادل صبار  .85  
ظهراً  1  عبدالهادي رضوان شفيق عبدالرزاق  .86  
ظهراً  1  محمد عناد علي حسين  .87  
ظهراً  1  علي عمر بكر صالح  .88  
ظهراً  1  وليد بكر احمد بكر  .89  
ظهراً  1  احمد علي حسين ثامر  .90  
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  30/9/2020 المصادف  االربعاءيوم 
  ظهراً  1  ديحردان جهاد خلف العبي  .91
  ظهراً  1  نعيمه محنة خلف  .92
  ظهراً  1  نجرس حردان جهاد  .93
  ظهراً  1  فاطمة حردان جهاد  .94
  ظهراً  1  خطر حردان جهاد  .95
  ظهراً  1  حكم حردان جهاد  .96
  ظهراً  1  هرمز شموئيل كوريل  .97
  ظهراً  1  فرح ليون زيا  .98
  ظهراً  1  اماندا هرمز شموئيل  .99

  ظهراً  1  رمز شموئيلاويكل ه  .100
  ظهراً  1  عبدالحكيم عبدالرحمن عياش  .101
  ظهراً  1  اسماء مهدي عياش  .102
  ظهراً  1  ابراهيم عبدالحكيم عبدالرحمن  .103
  ظهراً  1  طه عبدالحكيم عبدالرحمن  .104
  ظهراً  1  ساره عبدالحكيم عبدالرحمن  .105
  ظهراً  1  نعيم جاسم محمد يونس  .106
  ظهراً  1  سين اميننغم سعيد ح  .107
  ظهراً  1  نعيمه نعيم جاسم محمد  .108
  ظهراً  1  محمد نعيم جاسم محمد  .109
  ظهراً  1  نارين نعيم جاسم محمد  .110
  ظهراً  1  مثنى جاسم محمد يونس  .111
  ظهراً  1  اليوسفسحر علي حسين   .112
  ظهراً  1  صفا محمد عبدالوهاب   .113
  ظهراً  1  ياسر محمد عبدالوهاب  .114
  ظهراً  1  سرى محمد عبدالوهاب  .115
  ظهراً  1  ندى محمد عبدالوهاب  .116
  ظهراً  1  ايمن محمد عبدالوهاب  .117
  ظهراً  1  عبدهللا محمد عبدالوهاب  .118
  ظهراً  1  شيماء عادل حميد حسين  .119
  ظهراً  1  فالح شهاب احمد خليل  .120
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  30/9/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 ظهراً  2 كريم شمخياياد نجم   .121

 ظهراً  2 رقية اياد نجم كريم.                122

 ظهراً  2 فرح اياد نجم كريم 123    

 ظهراً  2 فاطمة اياد نجم كريم 124

 ظهراً  2 اسعد نوري صالح جاسم .125

 ظهراً  2 سهاد صبحي محجوب احمد .126

 ظهراً  2 فؤاد اسعد نوري صالح .127

 ظهراً  2 ري صالحكمال اسعد نو .128

 ظهراً  2 اسماعيل اسعد نوري صالح .129

 ظهراً  2 امال اسعد نوري صالح .130

 ظهراً  2 ايالف اسعد نوري صالح .131

 ظهراً  2 طارق زياد اسماعيل خلف .132

 ظهراً  2 زينب احمد لطيف محمد .133

 ظهراً  2 هيا طارق زياد اسماعيل .134

 ظهراً  2 زياد طارق زياد اسماعيل .135

 ظهراً  2 لقمان محمد عمر .136

 ظهراً  2 سالمة عايد شاهر .137

 ظهراً  2 براء لقمان محمود .138

 ظهراً  2 يونس لقمان محمود .139

 ظهراً  2 عفراء لقمان محمود .140

 ظهراً  2 صهيب لقمان محمود .141

 ظهراً  2 رحيل لقمان محمود .142

 ظهراً  2 عبيده لقمان محمود .143

 ظهراً  2 كيالن نصر خلف محمد .144

 ظهراً  2 رغده كيالن نصر .145

 ظهراً  2 يوسف كيالن نصر .146

 ظهراً  2 نعيمه ابراهيم حمادي عبطان .147

 ظهراً  2 وسام مال هللا عصمان .148

 ظهراً  2 هدى مال هللا عصمان .149

 ظهراً  2 احالم محمد عبدالقادر خلو .150
 	ارث �مس محمد
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  30/9/2020 المصادف  االربعاءم يو
 ظهراً  2 علي وزير قادر يونس  .151

 ظهراً  2 ئاالن علي وزير قادر .152

 ظهراً  2 عبدالرحيم نعمان عبدالرحمن عاصي .153

 ظهراً  2 عمران عبدالرحيم نعمان .154

 ظهراً  2 نجاة محمد نور يوسف .155

 ظهراً  2 مهند عبدالرحيم نعمان .156

 ظهراً  2 عبدالرحيم نعمانحنان  .157

 ظهراً  2 جنان عبدالرحيم نعمان .158

 ظهراً  2 رويده محمد شاكر عبد .159

 ظهراً  2 زينب علي مهدي .160

 ظهراً  2 حسن علي مهدي .161

 ظهراً  2 مصطفى موسى جعفر حمادي النعيمي .162

 ظهراً  2 كارمن ريشارد ملحم .163

 ظهراً  2 افاق صالح محمد صالح .164

 ظهراً  2 وليد خالد ضاحي خلف .165

 ظهراً  2 مها احمد ضاحي خلف .166

 ظهراً  2 عايدة وليد خالد ضاحي .167

 ظهراً  2 حنين وليد خالد ضاحي  .168

 ظهراً  2 محمد وليد خالد ضاحي .169

 ظهراً  2 نمر خضر حمود عبيد .170

 ظهراً  2 انتظار صكر مجول .171

 ظهراً  2 لورنس خضر حمود .172

 ظهراً  2 رحمة خضر حمود .173

 ظهراً  2 مريم خضر حمود .174

 ظهراً  2  ريتاج خضر حمود .175

 ظهراً  2  محمد خضر حمود  .176

 ظهراً  2  احمد خضر حمود  .177

 ظهراً  2  عبدالسالم محمد سعيد  .178

 ظهراً  2  سرمد عبدهللا مصطفى محمد  .179

 ظهراً  2  غسان علي عبود مبارك  .180
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  30/9/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  3 وسام صالح اسعد محمود .181

 عصراً  3 انتصار عيسى داود سلمان .182

 عصراً  3 عبدالرحمن وسام صالح .183

 عصراً  3 رحمه وسام صالح .184

 عصراً  3 طيف وسام صالح .185

 عصراً  3 ابراهيم جمال الدين محمد الساعدي .186

 عصراً  3 الرزاق جاسم ابراهيم اسراء عبد .187

 عصراً  3 نجالء عبدالرزاق جاسم ابراهيم .188

 عصراً  3 عمران عبدالرزاق جاسم ابراهيم .189

 عصراً  3 فتحية عبدالرزاق جاسم ابراهيم .190

 عصراً  3 محمد صالح جاسم محمد .191

 عصراً  3 عالء عبدالرزاق كاظم حسين .192

 عصراً  3 قفاطمه عالء عبدالرزا .193

 عصراً  3 امنيه عالء عبدالرزاق .194

 عصراً  3 الحسن عالء عبدالرزاق .195

 عصراً  3 ابراهيم عالء عبدالرزاق .196

 عصراً  3 حيدر عالء عبدالرزاق .197

 عصراً  3 الزبير صالح لفتة فليح .198

 عصراً  3 اسماء صالح لفتة فليح .199

 عصراً  3 علي موسى كداوي محمد .200

 عصراً  3 امير شاكر عبد فياض .201

 عصراً  3 عبدهللا شاكر عبد فياض .202

 عصراً  3 عبد رحمن شاكر عبد فياض  .203

 عصراً  3 احمد عايد عجيل خلف .204

 عصراً  3 وميض وليد جواد كاظم .205

 عصراً  3 عبدهللا وميض وليد  .206

 عصراً  3 احمد وميض وليد  .207

 عصراً  3 محمد وميض وليد  .208

 عصراً  3 فهد فارس سالم حمد  .209

 عصراً  3 احمد نجم شعيب الجميلي  .210
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 30/9/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  3 محمد حسين يونس حسو .211

 عصراً  3 سكينة الياس خضر محمد .212

 عصراً  3 دعاء محمد حسين يونس .213

 عصراً  3 سيف حسين علوان حسين .214

 عصراً  3 د ثامر عزيزميعا .215

 عصراً  3 نورالهدى سيف حسين علوان .216

 عصراً  3 قطرالندى سيف حسين علوان .217

 عصراً  3 شيماء علي حازم عبود .218

 عصراً  3 اسراء يشار محمد عبود .219

 عصراً  3 ايمان يشار محمد عبود .220

 عصراً  3 يلماز يشار محمد عبود .221

 عصراً  3 عبود افنان يشار محمد .222

 عصراً  3 زهراء محمد يونس خضر .223

 عصراً  3 علي ابراهيم محمد بكر .224

 عصراً  3 جيالن ابراهيم محمد بكر .225

 عصراً  3 علي اصغر محمود احمد اسك .226

 عصراً  3 ندى علي اصغر محمود .227

 عصراً  3 محمد علي اصغر محمود .228

 عصراً  3 ياسر عبدالواحد خلف عبدهللا .229

 عصراً  3 فاطمة طوفان خلف عبدهللا .230

 عصراً  3 صكبان ياسر عبدالواحد خلف .231

 عصراً  3 استبرق ياسر عبدالواحد خلف .232

 عصراً  3 امل محمد بكر ابراهيم .233

 عصراً  3 محمد صايغن سعود ذنون .234

 عصراً  3 زينه صايغن سعود ذنون .235

 عصراً  3 يزايمان ذنون يونس عز  .236

 عصراً  3 غنيمه ذنون يونس عزيز  .237

 عصراً  3 مريم ذنون يونس عزيز  .238

 عصراً  3 فاطمه داود عويد الويسي  .239

 عصراً  3 وفاء عبدالكريم ابراهيم عبدالرحمن  .240
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 30/9/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  4 بشار يعقوب يوسف عيسى .241

 عصراً  4 رسامبان اسامة افرام ال .242

 عصراً  4 مريم بشار يعقوب يوسف .243

 عصراً  4 سامو بشار يعقوب يوسف .244

 عصراً  4 غادة يعقوب يوسف عيسى .245

 عصراً  4 عبدالمنعم عبدالكريم ابراهيم عبدالرحمن .246

 عصراً  4 حسين علي حسين سلمان .247

 عصراً  4 تبارك حسين علي .248

 صراً ع 4 محمد حسين علي .249

 عصراً  4 دانتي اندريوس مرزا .250

 عصراً  4 تيتانيا وردا خاميس .251

 عصراً  4 مريم دانتي اندريوس .252

 عصراً  4 متي عيسى متي كوالن .253

 عصراً  4 ميرنا متي عيسى .254

 عصراً  4 سالم عيسى متي كوالن .255

 عصراً  4 سايمون سالم عيسى .256

 عصراً  4 سلمان فاتن عبدالحافظ سعيد .257

 عصراً  4 استبرق طارق عبدالحافظ .258

 عصراً  4 عبدهللا طارق عبدالحافظ .259

 عصراً  4 ايهاب طارق عبدالحافظ .260

 عصراً  4 نبيل عبدالقادر محمد خلف .261

 عصراً  4 شيماء عبدالحميد محمد .262

 عصراً  4 هوازن نبيل عبدالقادر .263

 عصراً  4 رانسام نبيل عبدالقاد .264

 عصراً  4 مهران نبيل عبدالقادر .265

 عصراً  4 بالل سعدون صالح مصطفى  .266

 عصراً  4 امل سعدون صالح  .267

 عصراً  4 سهامه علي هواس  .268

 عصراً  4 عبدالستار رسول محمود عبد  .269

 عصراً  4 محمد كريم علي ثامر  .270
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 عصراً  4 مهيمن بسام حسن .272

 عصراً  4 حسنين بسام حسن .273

 عصراً  4 ايهاب سالم سلطان .274

 عصراً  4 ساره عبدهللا محمد .275

 عصراً  4 زكريا ايهاب سالم .276
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 عصراً  4 خديجه خليفه محمد .288

 عصراً  4 اوراد خليفه محمد .289

 عصراً  4 سبأ خليفه محمد .290
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 عصراً  4 نورالدين خليفه محمد .292

 عصراً  4 محمد خليفه محمد .293
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 عصراً  4 كلوديو عماد مرقس  .299
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  عصراً  5  زياد سعيد صالح علوان  .322
  عصراً  5  محمد سعيد صالح علوان  .323
  عصراً  5  عائشه زياد سعيد صالح  .324
  عصراً  5  معاذ زياد سعيد صالح  .325
  عصراً  5  طارق زياد سعيد صالح  .326
  عصراً  5  رانية زياد سعيد صالح  .327
  عصراً  5  سعد ابراهيم عباس هرس  .328
  عصراً  5  انمار ياسر هويش ابراهيم  .329
  عصراً  5  هاشم مطلب خبصي بطاح  .330
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  عصراً  5 ايمان ماجد صبار جليب .331
  عصراً  5  زيد وسيل ناصر عبدهللا  .332
  عصراً  5  زيدان وسيل ناصر عبدهللا  .333
  عصراً  5  نعمان وسيل ناصر عبدهللا  .334
  عصراً  5  عمر صالح محمد حبش  .335
  عصراً  5  لجين عمر صالح محمد  .336
  عصراً  5  ر صالح محمدالرا عم  .337
  عصراً  5  عبدالرحمن عمر صالح محمد  .338
  عصراً  5  محمد حسن علوان شرموط  .339
  عصراً  5  ريام محمد حسن  .340
  عصراً  5  دينا محمد حسن  .341
  عصراً  5  اسراء محمد حسن  .342
  عصراً  5  رياض محمد عيد مصطفى حسين  .343
  عصراً  5  نركز حسين خلف خدو  .344
  عصراً  5  راء رياض محمد عيدب  .345
  عصراً  5  ابرار رياض محمد عيد  .346
  عصراً  5  برهان رياض محمد عيد  .347
  عصراً  5  بهار رياض محمد عيد  .348
  عصراً  5  تركية فاضل عباس محمد  .349
  عصراً  5  علي جاسم محمد  .350
  عصراً  5  عايشه جاسم محمد  .351
  عصراً  5  سحر حازم جميل  .352
  عصراً  5  يحة فاضل عباسمد  .353
  عصراً  5  سنار حازم جميل  .354
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  عصراً  5  وسن عبدالغفور حمادي سالم  .357
  عصراً  5  حنين عبدالغفور حمادي سالم  .358
  عصراً  5  جاسم محمد سعيد اسماعيل قرباش  .359
  عصراً  5  ريحانه حسين محمد اللوس  .360
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  مساءاً  6 عمر حمود حماد عطيه .361
  مساءاً  6  رشا هاشم حماد عطيه  .362
  مساءاً  6  عسل عمر حمود حماد  .363
  مساءاً  6  عبدهللا عمر حمود حماد  .364
  مساءاً  6  علي عمر حمود حماد  .365
  مساءاً  6  حماديونس عمر حمود   .366
  مساءاً  6  طارق حسن علوان حسين  .367
  مساءاً  6  همام ذنون سليمان يونس  .368
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  مساءاً  6  انفال همام ذنون  .370
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  مساءاً  6  فيحاء عبدالحميد مجيد روضان  .376
  مساءاً  6  يوسف علي عبدالحميد  .377
  مساءاً  6  صابرين اركان خلف خضير  .378
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  مساءاً  6  لوانطيبة عبدالرحمن عبدالكريم ع  .380
  مساءاً  6  نغم خالد بشير ابراهيم  .381
  مساءاً  6  سيدرة رغد غازي  .382
  مساءاً  6  غازي رغد غازي  .383
  مساءاً  6  عبدالرحمن رغد غازي  .384
  مساءاً  6  اسراء رغد غازي  .385
  مساءاً  6  نهاش حمددعلي حماد   .386
  مساءاً  6  رواء فوزي فتاح  .387
  مساءاً  6  دهاجر علي حما  .388
  مساءاً  6  هبة علي حماد  .389
  مساءاً  6  محمد علي حماد  .390
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