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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  8/10/2020 المصادف  الخميس يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   12  فاضل عباس عبد هللا   .1
  ظهراً   12  وحيده عمر ايزدين   .2
  ظهراً   12  مادلين عمر ايزدين   .3
  ظهراً   12  ايزدينبداله عمر    .4
  ظهراً   12  افين عمر ازدين   .5
  ظهراً   12  شيماء صباح منعم    .6
  ظهراً   12  مصطفى محمد غانم   .7
  ظهراً   12  هناء هادي شاكر محمود   .8
  ظهراً   12  حسان صالح حسين عبد هللا    .9

  ظهراً   12  عمر حسان صالح حسين .10
  ظهراً   12  عثمان حسان صالح حسين .11
  ظهراً   12  ابو بكر حسان صالح حسين  .12
  ظهراً   12  حامد عبد الواحد عوده .13
  ظهراً   12  لميعه طعمه طاهر .14

  ظهراً   12  غيث طالب ثجيل .15
  ظهراً   12  احمد سلطان جداح راشد .16

  ظهراً   12  محمد علي قصيب الجنابي .17
  ظهراً   12  ود قيس عبد الرزاق .18
  ظهراً   12  محمد الباقر طارق مجيد .19
  ظهراً   12  رتاج طارق مجيد  .20
  ظهراً   12  عائيشه حسين علي ابراهيم .21
  ظهراً   12  عين المها ظرار فائز رديف .22
  ظهراً   12  سهيلة نعمان اسماعيل عبد هللا .23
  ظهراً   12  رضاب فائز رديف عبد الحميد .24
  ظهراً   12  احمد مجول محمد يونس .25
  ظهراً   12  ايمان خلف حسين طالب  .26
  ظهراً   12  مجول محمداالء احمد  .27
  ظهراً   12  محمد احمد مجول محمد .28
  ظهراً   12  بالل احمد مجول محمد .29
  ظهراً   12  مصعب مؤيد محمد احمد .30

  مرمي
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  8/10/2020 المصادف  الخميس يوم 
  ظهراً   12  مريم مصعب مؤيد محمد  .31
  ظهراً   12  زينب مصعب مؤيد محمد  .32
  ظهراً   12  محمد جاسم عبد المحمدي  .33
  ظهراً   12  جود اكثم حكمت ناصر  .34
  ظهراً   12  احمد عبد السالم وائل عيسى  .35
  ظهراً   12  حميدة محمد نعمة   .36
  ظهراً   12  احمد عبد السالم وائل  .37
  ظهراً   12  محمد عبد الرسول جاسم  .38
  ظهراً   12  سجى عبد الرسول جاسم  .39
  ظهراً   12  نبأ عبد الرسول جاسم  .40
  ظهراً   12  ياسر فرحان منصور حسين  .41
  ظهراً   12  مروة اسماعيل منصور حسين  .42
  ظهراً   12  يوسف ياسر فرحان منصور   .43
  ظهراً   12  يقين ياسر فرحان منصور  .44
  ظهراً   12  عبد الرحيم ياسر فرحان منصور  .45
  ظهراً   12  عبد الستار فخري حسين  .46
  ظهراً   12  الجميلياطياف احمد عبيد   .47
  ظهراً   12  يعقوب عبد الستار فخري  .48
  ظهراً   12  خالد عبد الستار فخري  .49
  ظهراً   12  اسحاق عبد الستار فخري  .50
  ظهراً   12  عهد عبد الستار فخري  .51
  ظهراً   12  اياد اشهاب احمد جاسم  .52
  ظهراً   12  ايهاب اياد اشهاب   .53
  ظهراً   12  سامر اياد اشهاب  .54
  ظهراً   12  رغد محمد ابراهيم  .55
  ظهراً   12  ايه اياد اشهاب  .56
  ظهراً   12  سالي اياد اشهاب  .57
  ظهراً   12  اركان احمد علي   .58
  ظهراً   12  اخالص اسماعيل كاظم  .59
  ظهراً   12  عمر سميان شريف  .60
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  8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 

  ظهراً  1  رسل عبد خضير  .61
  ظهراً  1  عثمان قائد هاشم  .62
  ظهراً  1  رعد قائد هاشم  .63
  ظهراً  1  سعد كريم خريبط عوده  .64
  ظهراً  1  ياسين محمد جواد  .65
  ظهراً  1  يوسف محمد جواد  .66
  ظهراً  1  اية عدنان خلف  .67
  ظهراً  1  ملك عدنان خلف  .68
  ظهراً  1  سيف رائد هاشم  .69
  ظهراً  1  محمد رائد هاشم  .70
  ظهراً  1  سجى رائد هاشم  .71
  ظهراً  1  ضحى رائد هاشم   .72
  ظهراً  1  رغد احمد حسين  .73
  ظهراً  1  حسن علي جاسم  .74
  ظهراً  1  رافت مسعود صالح حسن  .75
  ظهراً  1  عبد هللا رجب لجي  .76
  ظهراً  1  ابتسام مكي جاسم  .77
  ظهراً  1  علي عبد هللا رجب   .78
  ظهراً  1  زهراء عبد هللا رجب  .79
  ظهراً  1  احمد عبد هللا رجب  .80
  ظهراً  1  حارث خضير محمد جاسم  .81
  ظهراً  1  رائد نايف كنيطي  .82
ظهراً  1  زهره عزيز عباس  .83  
ظهراً  1  رجب حمد نايف  .84  
ظهراً  1  عباس حمد هللا سالم  .85  
ظهراً  1  محمد شاكر حامد  .86  
ظهراً  1  اسماء رضوان سليم  .87  
ظهراً  1  محمد خضرمحمديشار   .88  
ظهراً  1  حسين خليل ابراهيم  .89  
ظهراً  1  بان محمد صادق  .90  
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  8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً  1  محمد سعد هللا غفور رضا  .91
  ظهراً  1  مصطفى محمد سعد هللا  .92
  ظهراً  1  يوسف محمد سعد هللا  .93
  ظهراً  1  فرح محمد سعد هللا  .94
  ظهراً  1  الكريم حسين رياض عبد  .95
  ظهراً  1  تانيا كفاح اكرم  .96
  ظهراً  1  هدير عمر عالء  .97
  ظهراً  1  حميد احمد حسن احمد  .98
  ظهراً  1  حمديه محمد حسن احمد  .99

  ظهراً  1  ديمه حميد احمد حسن  .100
  ظهراً  1  والء عالء احمد جمعة  .101
  ظهراً  1  ايوب عبد الوهاب حسب هللا  .102
  ظهراً  1  عمر مجيد عايد خلف  .103
  ظهراً  1  احمد كاظم عبود حمادي  .104
  ظهراً  1  يعرب محمود نصيف جاسم  .105
  ظهراً  1  عروبه يعرب محمود نصيف  .106
  ظهراً  1  عبد هللا يعرب محمود نصيف  .107
  ظهراً  1  تيماء احمد نصيف جاسم  .108
  ظهراً  1  نمارة يعرب محمود نصيف  .109
  ظهراً  1  يعرب محمود نصيفمحمود   .110
  ظهراً  1  متي شاه دوست هرمز  .111
  ظهراً  1  سليمة داود كوركيس  .112
  ظهراً  1  طارق نبيل طارق صالح  .113
  ظهراً  1  عبد الغني يونس علي  .114
  ظهراً  1  ايمن عبد الغني يونس  .115
  ظهراً  1  نينوس اوراها يلده  .116
  ظهراً  1  ايشو نينوس اوراها  .117
  ظهراً  1  يونان نينوس اوراها  .118
  ظهراً  1  ماريوس نينوس اوراها    .119
  ظهراً  1  اوراها نينوس اوراها  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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  8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 ظهراً  2 ازهر ابراهيم مصطفى حسين  .121

 ظهراً  2 اسراء اسماعيل مصطفى حسين.                122

 ظهراً  2 نباء ازهر ابراهيم مصطفى 123    

 ظهراً  2 ياسين محمد عبد محمد 124

 ظهراً  2 محمد اياد ولي .125

 ظهراً  2 ازهر ابراهيم مصطفى .126

 ظهراً  2 اسراء اسماعيل مصطفى .127

 ظهراً  2 نباء ازهر ابراهيم  .128

 ظهراً  2 انعام ابراهيم مصطفى .129

 ظهراً  2 محمد ازهر ابراهيم .130

 ظهراً  2 ابتسام ابراهيم مصطفى .131

 ظهراً  2 زاهر ابراهيم مصطفى .132

 ظهراً  2 نجوى احمد محمد .133

 ظهراً  2 دينا زاهر ابراهيم .134

 ظهراً  2 لينا زاهر ابراهيم .135

 ظهراً  2 حسام كريم شعبان .136

 ظهراً  2 هنوف خظير محمود  .137

 ظهراً  2 حسام كريم شعبان .138

 ظهراً  2 ريم حسام كريم .139

 ظهراً  2 حاتم كريم شعبان .140

 ظهراً  2 مصطفى حاتم كريم .141

 ظهراً  2 صفى حاتم كريم .142

 ظهراً  2 كريم حاتم كريم  .143

 ظهراً  2 بالل عصام صبري .144

 ظهراً  2 عيسى بالل عصام  .145

 ظهراً  2 ايمن عباس حيدر .146

 ظهراً  2 انس ايمن عباس  .147

 ظهراً  2 رقيه ايمن عباس .148

 ظهراً  2 قيس شاكر غالب .149

 ظهراً  2 محروس مجيد فرحان  .150
  م�ارث �مس حم
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  8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 ظهراً  2 بشار محسن علي  .151

 ظهراً  2 نوار بشار محسن .152

 ظهراً  2 سجة بشار محسن .153

 ظهراً  2 بشار محسنهداء  .154

 ظهراً  2 ابراهيم بشار محسن .155

 ظهراً  2 محمد بشار محسن .156

 ظهراً  2 ساره بشار محسن .157

 ظهراً  2 امل تحسين علي .158

 ظهراً  2 عمر سعد كاظم .159

 ظهراً  2 رعد سامي لهيبي .160

 ظهراً  2 سميره حامد لعيبي .161

 ظهراً  2 اسحاق رعد سامي .162

 ظهراً  2 خطاب رعد سامي .163

 ظهراً  2 كوثر رعد سامي .164

 ظهراً  2 عمار رعد سامي .165

 ظهراً  2 عبيده رعد سامي .166

 ظهراً  2 خالد ابراهيم نعمه .167

 ظهراً  2 مريم خالد ابراهيم .168

 ظهراً  2 امير خالد ابراهيم .169

 ظهراً  2 اثير خالد ابراهيم .170

 ظهراً  2 ليث خالد ابراهيم                 .171

 ظهراً  2 قاسم خضير حليص .172

 ظهراً  2 شيرين هاشم محمد .173

 ظهراً  2 محمد قاسم خضير .174

 ظهراً  2  اقبال قاسم خضير .175

 ظهراً  2  عبد الكريم قاسم خضير  .176

 ظهراً  2  خير هللا عبد الرزاق يونس   .177

 ظهراً  2  شيبان حسن صالح  .178

 ظهراً  2  احالم محمد جميل                 .179

 ظهراً  2  نور احسان حسن  .180
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  8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  3 امينه عبد الرحيم يونس .181

 عصراً  3 ايه فرحان محمد .182

 عصراً  3 زينب فرحان محمد .183

 عصراً  3 محمد فرحان محمد .184

 عصراً  3 صيهودعلي غازي  .185

 عصراً  3 جمانة علي غازي .186

 عصراً  3 زكريا علي غازي .187

 عصراً  3 خضر يونس خضر .188

 عصراً  3 رحميه خضر محمد .189

 عصراً  3 نجوى خضر يونس .190

 عصراً  3 شذى خضر يونس .191

 عصراً  3 امينه خضر يونس .192

 عصراً  3 يونس خضر يونس .193

 عصراً  3 يونسعمار خضر  .194

 عصراً  3 ضمياء احمد حسين .195

 عصراً  3 مصطفى قاسم مهدي .196

 عصراً  3 طالل قاسم مهدي  .197

 عصراً  3 رغده قاسم مهدي .198

 عصراً  3 علي قاسم مهدي .199

 عصراً  3 محمد قاسم مهدي .200

 عصراً  3 عمر جمال طه .201

 عصراً  3 كريم خوشابه سوالقا .202

 عصراً  3 فينا كريم يوسف .203

 عصراً  3 اسامه سمير عبد البر .204

 عصراً  3 مروة سالم محمد .205

 عصراً  3 محمد اسامة سمير  .206

 عصراً  3 علي حسين علي  .207

 عصراً  3 تقى علي حسين  .208

 عصراً  3 نور علي حسين  .209

 عصراً  3 هدى علي حسين  .210
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 8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 

 عصراً  3 سعدو شمو قوجى .211

 عصراً  3 نرمي جاسم حاجى .212

 عصراً  3 روزيال سعدو شمو .213

 عصراً  3 ازهار سعدو شمو .214

 عصراً  3 افنان سعدو شمو .215

 عصراً  3 سيفان سعدو شمو .216

 عصراً  3 افان سعدو شمو .217

 عصراً  3 افند سعدو شمو .218

 عصراً  3 شوان طارق مصطفى  .219

 عصراً  3 عائشه عبد الكريم داود .220

 عصراً  3 عبد الكريم داود عويد .221

 عصراً  3 اروى عبد الكريم داود .222

 عصراً  3 ايمان محمد جاسم .223

 عصراً  3 نسيبه عبد الكريم داود .224

 عصراً  3 اسعد ياسين لفته اسماعيل .225

 عصراً  3 ايمان يوسف صالل .226

 عصراً  3 شهد اسعد ياسين  .227

 عصراً  3 عادل اسعد ياسين .228

 عصراً  3 عبد الرحمن اسعد ياسين .229

 عصراً  3 منير مسعود عبد الجبار .230

 عصراً  3 اسامه مسعود عبد الجبار .231

 عصراً  3 حسين مسعود عبد الجبار .232

 عصراً  3 ليث ابراهيم سالم .233

 عصراً  3 شيماء هارون موسى .234

 عصراً  3 قسور ليث ابراهيم .235

 عصراً  3 مسرة ليث ابراهيم  .236

 عصراً  3 عالء محسن حمود حسن  .237

 عصراً  3 مارين شابا سليمان  .238

 عصراً  3 يوسف عالء محسن  .239

 عصراً  3 احمد عبد الرحمن مجبل  .240
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 عصراً  4 عبد هللا نعمه يوسف .241

 عصراً  4 رحمه خميس عطيه .242

 عصراً  4 سجود ناهض عمر .243

 عصراً  4 اساور نعمة يوسف .244

 عصراً  4 مصطفى عبد الرزاق .245

 عصراً  4 عباس فاضل عطا هللا .246

 عصراً  4 سهير سلطان حميد .247

 عصراً  4 كاردينيا عباس فاضل .248

 عصراً  4 عز الدين عباس فاضل  .249

 عصراً  4 مسك عباس فاضل .250

 عصراً  4 وئام غامس خصير حسن .251

 عصراً  4 مروان علي اسماعيل .252

 عصراً  4 عبد الباري خالد سامي .253

 عصراً  4 جوليت شمعون دخو .254

 عصراً  4 اسامة مجيد حمدي  .255

 عصراً  4 داليا اسامة مجيد  .256

 عصراً  4 ديار اسامة مجيد .257

 عصراً  4 باسم نجم عبد هللا .258

 عصراً  4 ياسر باسم عبد هللا .259

 عصراً  4 كرار باسم نجم عبد هللا  .260

 عصراً  4 ديما باسم نجم عبد هللا .261

 عصراً  4 ميسون جميل عبد االحد .262

 عصراً  4 ماريانا فادي انور .263

 عصراً  4 ميرنا فادي انور .264

 عصراً  4 محمد محي الدين حسن .265

 عصراً  4 اديبه عابد الياس  .266

 عصراً  4 عبد هللا محمد ياسين  .267

 عصراً  4 سماح محمد ياسين  .268

 عصراً  4 عبد الخالق طارق عز الدين  .269

 عصراً  4 عز الدين محمد محي الدين  .270
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  8/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  4 حمديه مصطفى يونس  .271

 عصراً  4 احمد غالبايمان  .272

 عصراً  4 محمود محمد محي الدين .273

 عصراً  4 عبد الجبار بالل عبد القادر .274

 عصراً  4 منى حسن مصطفى .275

 عصراً  4 فاطمة عبد الجبار بالل .276

 عصراً  4 عبد هللا عبد الجبار بالل .277

 عصراً  4 ميان طاهر عبد هللا .278

 عصراً  4 امينه ايوب مصطفى .279

 عصراً  4 نوريه ظاهر خضر .280
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