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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  7/10/2020 المصادف  االربعاء يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   12  محمد عبدالمجيد سالم االسماعيل   .1
  ظهراً   12  حقصه عبدالمجيد سالم االسماعيل   .2
  ظهراً   12  ابراهيم االسماعيلعلي سالم    .3
  ظهراً   12  نوره خلف جاسم االسود   .4
  ظهراً   12  عمار حسين عطيه   .5
  ظهراً   12  مصطفى عيسى كريم حبيب   .6
  ظهراً   12  كمال احمد جاسم محمد   .7
  ظهراً   12  نور كامل سبتي   .8
  ظهراً   12  يوسف كمال احمد    .9

  ظهراً   12  بهاء الدين كمال احمد .10
  ظهراً   12  انس كمال احمد .11
  ظهراً   12  اسماعيل محمد خلف عبد .12
  ظهراً   12  احمد حسن حسين ابراهيم علي .13
  ظهراً   12  فالح حسن حسين ابراهيم .14

  ظهراً   12  ايمان محمد مصطفى حسين .15
  ظهراً   12  غالية حسن حسين ابراهيم .16

  ظهراً   12  حمدية علي حسين علي .17
  ظهراً   12  نور قاسم علي حسين .18
  ظهراً   12  عبدهللا ابراهيم محمد احمد .19
  ظهراً   12  كهرب علي محمد .20
  ظهراً   12  ريماس محمد احمد .21
  ظهراً   12  ريناس محمد احمد .22
  ظهراً   12  زينب محمد احمد .23
  ظهراً   12  عبدالحميد محمد احمد .24
  ظهراً   12  ابراهيم محمد احمد .25
  ظهراً   12  سعاد عجيل شمخي .26
  ظهراً   12  احمد حامد حمود حسن .27
  ظهراً   12  تبارك سليم ماذي .28
  ظهراً   12  يسرى خضير عباس علي .29
  ظهراً   12  مهى عبد اسماعيل غزاي .30
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  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
  ظهراً   12  هالة محمود جاسم العزاوي  .31
  ظهراً   12  يوسف محمود جاسم  .32
  ظهراً   12  هدى اصغر علي بحري  .33
  ظهراً   12  مجاهد وعد جاسم  .34
  ظهراً   12  احمد عادل صالح عباس  .35
  ظهراً   12  مريم اكرم حسين احمد  .36
  ظهراً   12  محمد اكرم حسين احمد  .37
  ظهراً   12  حسين اكرم حسين احمد  .38
  ظهراً   12  عبدالقادر حسان عجيل حسين الغريري  .39
  ظهراً   12  سيف محمد ياسين ابراهيم  .40
  ظهراً   12  ابراهيممعتز خليف طه   .41
  ظهراً   12  هديل فاضل هادي عباس  .42
  ظهراً   12  امير عبدالسالم منصور سكر  .43
  ظهراً   12  نبراس عبدالسالم منصور سكر  .44
  ظهراً   12  نصير هيثم حسان عجيل  .45
  ظهراً   12  هيثم حسان عجيل حسين  .46
  ظهراً   12  وليد عبدالمحسن مكري  .47
  ظهراً   12  سالم جدوع عباس حمدهللا  .48
  ظهراً   12  احمد محمد ياسين ابراهيم  .49
  ظهراً   12  عدي محمد عدوان  .50
  ظهراً   12  عبدالفتاح غايب شاكر الونداوي  .51
  ظهراً   12  مروة عادل توفيق  .52
  ظهراً   12  رائد نايف كيظي مضي  .53
  ظهراً   12  سداد سعدي اسد حسين  .54
  ظهراً   12  ابراهيممهند خليف طه   .55
  ظهراً   12  قاطمة محمد صالح وهب  .56
  ظهراً   12  ملكية محمد جرجيس وهب  .57
  ظهراً   12  شكرية محمد جرجيس وهب  .58
  ظهراً   12  زهير محمد جرجيس وهب  .59
  ظهراً   12  اسراء فالح حامد عيسى  .60
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  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
  ظهراً  1  عثمانابراهيم محمد سليمان   .61
  ظهراً  1  نفيعه عباس سليمان  .62
  ظهراً  1  شيماء ابراهيم محمد  .63
  ظهراً  1  سليمان ابراهيم محمد  .64
  ظهراً  1  سدرة ابراهيم محمد  .65
  ظهراً  1  زينب ابراهيم محمد  .66
  ظهراً  1  احمد ابراهيم محمد  .67
  ظهراً  1  عائشه ابراهيم محمد  .68
  ظهراً  1  بشرى عبد سلمان  .69
  ظهراً  1  صفا محمد فاضل سلمان  .70
  ظهراً  1  مصطفى محمد فاضل سلمان  .71
  ظهراً  1  عبدالرحمن محمد فاضل سلمان  .72
  ظهراً  1  اسماعيل شالل ناهي عبود  .73
  ظهراً  1  غفران اسماعيل شالل  .74
  ظهراً  1  عبير اسماعيل شالل  .75
  ظهراً  1  حسين اسماعيل شالل  .76
  ظهراً  1  اسماعيل شاللساره   .77
  ظهراً  1  معتز خالد خلف سلطان  .78
  ظهراً  1  علي محمدعيد محمديونس احمد  .79
  ظهراً  1  هدى عبدالرحيم  .80
  ظهراً  1  زهرة علي محمدعيد  .81
  ظهراً  1  براء علي محمدعيد  .82
ظهراً  1  صبيحة علي محمدعيد  .83  
ظهراً  1  محسن علي رشيد فندي  .84  
ظهراً  1  رشيد فندي ناجي علي  .85  
ظهراً  1  ياسر احمد هربيط مطر  .86  
ظهراً  1  علي داود سليمان نجم  .87  
ظهراً  1  علي صبري سعيد احمد  .88  
ظهراً  1  ماجد جاسم حميد المحالوي  .89  
ظهراً  1  ابراهيم ماجد جاسم المحالوي  .90  
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  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
  ظهراً  1  رزاق علي محمد  .91
  ظهراً  1  ثريا محمود محمد  .92
  ظهراً  1  زينب رزاق علي  .93
  ظهراً  1  علي رزاق علي  .94
  ظهراً  1  حيدر رزاق علي  .95
  ظهراً  1  وندة اسعد محمديونس محمد احمد  .96
  ظهراً  1  اية اسعد محمديونس محمد احمد  .97
  ظهراً  1  دنيا اسعد محمديونس محمد احمد  .98
  ظهراً  1  محمد احمد عيسى اسعد محمديونس  .99

  ظهراً  1  موسى اسعد محمديونس محمد احمد  .100
  ظهراً  1  علية يونس ياسين احمد  .101
  ظهراً  1  ايمان فاضل عزت احمد  .102
  ظهراً  1  محمد فاضل عزت احمد  .103
  ظهراً  1  اسراء فاضل عزت احمد  .104
  ظهراً  1  علي حسن علي يونس  .105
  ظهراً  1  سحر فالح اسماعيل محمد  .106
  ظهراً  1  احمد لؤي فاضل عزت  .107
  ظهراً  1  حنين لؤي فاضل عزت  .108
  ظهراً  1  هاجر لؤي فاضل عزت  .109
  ظهراً  1  نور لؤي فاضل عزت  .110
  ظهراً  1  منهل صالح عزالدين ابراهيم  .111
  ظهراً  1  احمد منهل صالح  .112
  ظهراً  1  غالب محمد الياس بكر حيدر  .113
  ظهراً  1  غالب محمدوسام   .114
  ظهراً  1  رشا غالب محمد  .115
  ظهراً  1  روعة غالب محمد  .116
  ظهراً  1  مؤمن محمد غالب  .117
  ظهراً  1  عمر غالب محمد   .118
  ظهراً  1  زينب محمد غالب  .119
  ظهراً  1  ايلول محمد غالب  .120
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  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 ظهراً  2 عبدالهادي مهدي خضر محمد  .121

 ظهراً  2 عنيمة الياس ياسين.                122

 ظهراً  2 حسن عبدالهادي مهدي 123    

 ظهراً  2 نادر عبدالهادي مهدي 124

 ظهراً  2 ايمان هاشم مهدي خضر .125

 ظهراً  2 امينة مهدي خضر محمد .126

 ظهراً  2 زينب هاشم حسين عبدالقادر .127

 ظهراً  2 سجى محمد جاسم .128

 ظهراً  2 ساهرة محمد جاسم .129

 ظهراً  2 مروان عراك اسماعيل مطلك .130

 ظهراً  2 عبدالرحمان عراك اسماعيل .131

 ظهراً  2 سلوى عراك اسماعيل .132

 ظهراً  2 مروة عراك اسماعيل .133

 ظهراً  2 وحيدة عراك اسماعيل .134

 ظهراً  2 حمو محمد شريف يوسف الياس .135

 ظهراً  2 غدير محسن قراباش .136

 ظهراً  2 اريمة عبدالرحيم عزيز .137

 ظهراً  2 احمد غدير محسن .138

 ظهراً  2 احالم غدير محسن .139

 ظهراً  2 افراح غدير محسن .140

 ظهراً  2 سماح غدير محسن .141

 ظهراً  2 سمر غدير محسن .142

 ظهراً  2 محمد غدير محسن .143

 ظهراً  2 عمر غدير محسن .144

 ظهراً  2 رفعت غدير محسن .145

 ظهراً  2 نمير منعم ناصر نعوم .146

 ظهراً  2 نوسكا منعم ناصر .147

 ظهراً  2 منعم ناصر نعوم .148

 ظهراً  2 فلایر عزيز عزار .149

 ظهراً  2 جالل بنيامين حمو احمد .150
 	ارث �مس محمد
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  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 ظهراً  2 مزاحم لطس فهدمروان   .151

 ظهراً  2 علي محمود شاكر محمود .152

 ظهراً  2 براء زهير مهدي حمادي .153

 ظهراً  2 حيدر علي محمود شاكر .154

 ظهراً  2 حمزة علي محمود شاكر .155

 ظهراً  2 مروة رعد عبدالجليل القيسي .156

 ظهراً  2 احمد رعد عبدالجليل القيسي .157

 ظهراً  2 عبدالجليل القيسيشيماء رعد  .158

 ظهراً  2 عبدالرزاق نجم عبدهللا نايف .159

 ظهراً  2 عبداالله نجم عبدهللا .160

 ظهراً  2 عالء نجم عبدهللا .161

 ظهراً  2 رائد صباح انور مناجد .162

 ظهراً  2 عامر خضر موسى خلف .163

 ظهراً  2 محمد رياض شاكر الخالد .164

 ظهراً  2 عبدهللا الشاويامينة محمد  .165

 ظهراً  2 منعم علي حسن حبيب .166

 ظهراً  2 فوزي سعيد سليم  .167

 ظهراً  2 منى ميخائيل ججو .168

 ظهراً  2 فارس حسن مصطفى قدو .169

 ظهراً  2 جيهان عبدالهادي عبدالعزيز .170

 ظهراً  2 كرم فارس حسن مصطفى .171

 ظهراً  2 ايه فارس حسن مصطفى .172

 ظهراً  2 يوسف فارس حسن مصطفى .173

 ظهراً  2 هناء علي بدن علي .174

 ظهراً  2  علي قاسم راضي .175

 ظهراً  2  حسن قاسم راضي  .176

 ظهراً  2  حسين قاسم راضي  .177

 ظهراً  2  مفيد قاسم حسن عباس  .178

 ظهراً  2  سعد صعب حماد دالك  .179

 ظهراً  2  طارق زياد خلف حميظن  .180
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  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  3 صباح علوان مطلك احمد .181

 عصراً  3 خالد صبحي عايد مرعي .182

 عصراً  3 شيماء سعد فوزي .183

 عصراً  3 هجران خالد صبحي .184

 عصراً  3 عبدهللا خالد صبحي .185

 عصراً  3 مصطفى خالد صبحي .186

 عصراً  3 غفران خالد صبحي .187

 عصراً  3 محمد نعيم فاضل حسون .188

 عصراً  3 ناديه عباس فاضل حسون .189

 عصراً  3 تبارك محمد نعيم فاضل .190

 عصراً  3 مصطفى محمد نعيم فاضل .191

 عصراً  3 رسول محمد نعيم فاضل .192

 عصراً  3 علي محمد نعيم فاضل .193

 عصراً  3 انمار نعيم كاظم البدري .194

 عصراً  3 محمديونس احمد رفاعي محمدعيد .195

 عصراً  3 عامر مطلب خبصي بطام  .196

 عصراً  3 هناء احمد حسن خليل .197

 عصراً  3 وجيدة نزال احمد .198

 عصراً  3 حمزة ضياء قيس .199

 عصراً  3 تهاني ضياء قيس .200

 عصراً  3 اماضي ضياء قيس .201

 عصراً  3 حارث ضياء قيس .202

 عصراً  3 محمد قيس موسى  .203

 عصراً  3 عباس خالد موسى .204

 عصراً  3 منى نجم علي نجم .205

 عصراً  3 منتظر نجم علي  .206

 عصراً  3 علي مؤيد نجم  .207

 عصراً  3 اسيل مؤيد نجم  .208

 عصراً  3 نورالدين صباح هاشم زوير  .209

 عصراً  3 عمار محمدعيد محمديونس احمد  .210
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 7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  3 وجدان عبدالنبي لعيبي خالوي .211

 عصراً  3 سلوان حسن مهاوي  .212

 عصراً  3 اميرة جميل اليذ .213

 عصراً  3 ناصح سلوان حسن  .214

 عصراً  3 يحيى سلوان حسن .215

 عصراً  3 مشرق سلوان حسن  .216

 عصراً  3 نايا سلوان حسن .217

 عصراً  3 حسن جعفر حسن جواد .218

 عصراً  3 حميد احمد حسن .219

 عصراً  3 مصطفى حميد احمد .220

 عصراً  3 حمدية محمد حسن .221

 عصراً  3 انس حميد احمد .222

 عصراً  3 هبه حميد احمد .223

 عصراً  3 حيدر حميد احمد .224

 عصراً  3 محمد حميد احمد .225

 عصراً  3 ديمه حميد احمد .226

 عصراً  3 حسن حميد احمد .227

 عصراً  3 زهره عصمت شرف ال سلبي .228

 عصراً  3 زينه رضوان عبدالخالق .229

 عصراً  3 هديل رضوان عبدالخالق .230

 عصراً  3 علي رضوان عبدالخالق .231

 عصراً  3 نور صوناي عبدالخالق .232

 عصراً  3 عصمت جميل محمد خضر .233

 عصراً  3 حسين عصمت جميل .234

 عصراً  3 عصمت جميلحارث  .235

 عصراً  3 محمد عصمت جميل  .236

 عصراً  3 سجى عصمت جميل  .237

 عصراً  3 احسان عباس جواد  .238

 عصراً  3 ايالف محمد قاسم  .239

 عصراً  3 سامان احسان عباس  .240
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 7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  4 محمود علي محمد شاوش .241

 عصراً  4 محمدالهام ابراهيم  .242

 عصراً  4 عمر حاجم سلطان كرحوت .243

 عصراً  4 فوزية خلف عكاب .244

 عصراً  4 زياد حميد مجيد رزوقي .245

 عصراً  4 دنيا زهير عبدالوهاب .246

 عصراً  4 ايه زياد حميد .247

 عصراً  4 طيبة زياد حميد .248

 عصراً  4 طارق زياد حميد .249

 عصراً  4 زينة زياد حميد .250

 عصراً  4 سراج حاجم سلطان كرحوت .251

 عصراً  4 عالية افريح محمد .252

 عصراً  4 سيرين سراج حاجم .253

 عصراً  4 حكم سراج حاجم .254

 عصراً  4 ايهم سراج حاجم .255

 عصراً  4 مهران دحام غزال مضحي .256

 عصراً  4 تضامن حاجم سلطان .257

 عصراً  4 عبدالرزاق لطس جميل .258

 عصراً  4 رجوان ضيدان بشاره لفته العوني .259

 عصراً  4 فيان رجوان ضيدان بشاره .260

 عصراً  4 روان رجوان ضيدان بشاره .261

 عصراً  4 بشاره ضيدان نرجوارقية  .262

 عصراً  4 علي غانم محمد خلف .263

 عصراً  4 حسن علي غانم .264

 عصراً  4 حسين علي غانم .265

 عصراً  4 عائشة علي غانم  .266

 عصراً  4 عبدالستار محسن عيال جعفر  .267

 عصراً  4 مصطفى عبدالستار محسن  .268

 عصراً  4 زياد رياض عبد سليم  .269

 عصراً  4 اياد رياض عبد سليم  .270
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  عصراً  5  عمر حسيب يونس  .326
  عصراً  5  تيم عمر حسيب  .327
  عصراً  5  دينا عمر حسيب  .328
  عصراً  5  ابراهيم عمر حسيب  .329
  عصراً  5  يعقوب محمد يوسف  .330

  



 

12 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  7/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 

  عصراً  5  زينب يعقوب محمد .331
  عصراً  5  مريم يعقوب محمد  .332
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  عصراً  5  محمد طه محمد ابراهيم  .352
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  عصراً  5  احمد محمد طه   .355
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  مساءاً  6  صبحة عبد الغفور يوسف .361
  مساءاً  6  احمد عبد الغفور يوسف  .362
  مساءاً  6  لينة سالم حسين  .363
  مساءاً  6  زينب اسماعيل محمد  .364
  مساءاً  6  نبيلة اسماعيل محمد  .365
  مساءاً  6  ابراهيم غالب احمد يونس  .366
  مساءاً  6  حسن ابراهيم غالب  .367
  مساءاً  6  غالب ابراهيم احمد  .368
  مساءاً  6  لمى حميد مصطفى  .369
  مساءاً  6  دخيل ابراهيم غالب   .370
  مساءاً  6  محمد ابراهيم غالب  .371
  مساءاً  6  امينصهيب عبد الستار   .372
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  مساءاً  6  نجاة فيضي محمد  .378
  مساءاً  6  عمر سعدون جاسم  .379
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  مساءاً  6  خطاب محمد فتحي  .386
  مساءاً  6  نورة محمد فتحي  .387
  مساءاً  6  خضر جاسم مهند  .388
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  مساءاً  6  عائشه محمد علي .391
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  مساءاً  6 وحيده ابراهيم محمد  .410
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