
سبب الرفضاسم والد االماسم االماسم الجداسم االباالسم االولت
 استبدال الشهادة حسنمقبولهفرججوادابتسام1
 ابدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57يحيىزينبامينعاصمابتهال2
استبدال هوية األب او جلب صورة قيد 57عبدمديحهناجيطهابرار3
استبدال شهادة صاحب الطلبطهسميهابراهيمخالدابراهيم4
استبدال الشهادة عدم وجود اسم منظم الشهادة  عودهغزالهحسنفرحانابراهيم5
الهوية مزورة واالختام غير واضحة جلب صورة قيد 57ابراهيمايناسفوازمحمدابراهيم6
تصحيح اللقب جلب صورة قيد 57نايفرقيةسريحسعدهللاثير7
تصحيح اللقب واستبدال هوية االبمحمدشيرينمصلحمحمداحسان8
ارشفة المستمسكات االصليةيونسفائزهسالمعبدالحميداحمد9

استبدال هوية االحوال تالفةابراهيمحسنهعبدعودهاحمد10
استبدال الهوية غير واضحةخلفحليمهعالويشكراحمد11
ارشفة المستمسكات االصليةمركبهديهاحمدمجبلاحمد12
شهادة الجنسية غير اصوليةعارفخالدهدلفسالماحمد13
ارشفة المستمسكات االصلية والسجل غير موجدود في الحسينيةعيادهسهاممنشودعدناناحمد14
استبدال الهوية او جلب صورة قيد 57عبدسهلهخضيرعبدالجباراحمد15
ارشفة االصلياتفريدوحيدهمحمودهاشماحمد16
ارشفة نسخة من هوية االحوالمخلفصبريهخلفخميساحمد17
ارشفة هوية االحوال االصليةمنديلحكيمهمحمدفوازاحمد18
وجود حك وشطب في اسم مقدم الطلب جلب صورة قيد 57محمدنفيعهمصلحمكيارسالن19
ارشفة الشهادة االصليةمحمدعزيزهمهديعبداالميراركان20
صحة صدور هوية جلب صورة قيد 57عبدالقادراسيمةحمزةمحمداسامه21
القيد غير موجود جلب صورة قيد 57عبدالرزاقمراتبحسنقواماسامه22
ابدال هوية احوال مقدم الطلب او جلب صورة قيد 57جمعةاالءسعدهللاثيراساور23
ارشفة المستمسكات االصليةابراهيماالءعادلعمراسراء24
ارشفة المستمسكات االصلية وابدال الشهادةجمعهصبيحهتركيخالداسراء25
يطلب صورة قيد الكترونيةمحمدزينبناجيوئاماسل26
اختالف اللقب بين هوية وشهادة صاحب الطلب يجب توحيد اللقبطالببانعوادعبدالرحمناسماء27
ابدال هوية احوال مقدم الطلب او جلب صورة قيد 57حسينصبيحهمحمودرضااسوان28
ارشفة االصلياتطهسميهابراهيمخالداسيد29
ارشفة مستمسكات االبقاسمنسيمهخضرمحمدشريفاشرف30
اصدار صورة قيد 57 محمدفطيممحيسنسليماناكرم31
صحة صدور هويةعبدالهاديايمانكمالعلياالء32
الشهادة مزورةشاكرمهاجارهللاشهاباالء33
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اصدار صورة قيد 57 عبدالهاديسندسهاشمعمرالحارث34
ابدال الشهادةابراهيمأنتصارحميدوسميالماز35
توحيد اللقب وارشفة المستمسكاتباسلفاتنسميرفراساماني36
الهوية غير مسجلة يطلب صورة قيد 57حاجمسميرهصالحمهديامير37
حجة وصاية لصاحب العالقة مصلحاسماءصالحمنورانوار38
وجود حك وشطب في اسم االم ابدال الهوية او جلب صورة قيدحازممنىعلياحسانانور39
اختالف اللقب جلب صورة قيد عليعذراءطاهرجهاداوزالم40
ارشفة صورة القيد وهوية االحوالصليوهكاميلياعوديشوكميلاونيل41
ارشفة االصلياتتوفيقعاصمهحسنعطاايات42
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةمحمدسعديهخلفحسناياد43
ارشفة صورة القيداميرداللكريممرتضىايدن44
ارشفة هوية االحوالمحمداسماءخليفهفارسايسر45
ارشفة المستمسكات االصليةعوديشوميرىداوديوبرتايفان46
استبدال شهادة الجنسيةخلففردوسجاسمطهايمن47
اصدار صورة قيد 57 وائلعيدهمحمودخليفايمن48
توحيد اللقب بين االب واالبن في هوبة االحوالعبدالحسيناميرهعبيدستارايمن49
اصدار صورة قيد 57 احمدنوررمضانعالءايه50
القيد اليعود لصاحب الطلبعوادليلىحمدجمالايه51
اصدار شهادة لوجود خطأ في اسم االمخضرمدينهالياسسالمايهان52
اختالف في محل الوالدةصائبجميلهصبحيعبدهللايهان ايلين53
ارشفة المستمسكات االصليةطهحمدهمحمدعليأبتهال54
هوية االحوال مزورةعبدماهيهالحجهاللأبراهيم55
اصدار صورة قيد 57 يوسفسحرصفوكعبداللطيفأحمد56
تم مراجعة الطلب ارشفة المستمسكاتعبداللطيففاطمهسليمشاكرأحمد57
ارشفة المستمسكات االصليةحميدابتسامعبدالقادريعقوبأكرم58
اختالف المواليد بين هوية االحوال والشهادة جلب صورة قيدمحمدفرحهحميدرحيلأمل59
ارشفة المستمسكات االصليةشهابهندعبدالوهابناصرأمينه60
السجل غير موجودجمعهأيمانخالدوليدأمينه61
ارشفة مستمسكات االبصالحوضحههاشممحمدأنس62
ارشفة المستمسكات االصليةكريمامنهغالبمصطفىأنس63
ارشفة هوية االب مهديفاطمهغازيفيصلأيه64
ارشفة الهوية االصليةمحمدسليمهمحمدابراهيمآالء65
اختالف اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقباحمدمريمحسينجاسمآمنة66
استبدال الشهادةمحمدحميدهوائلعبدالسالمآمنه67
ارشفة المستمسكات االصليةعباساديبهمحمدغريبغازيآيدن68



تزوير في هوية االحوال ابدال الهوية او جلب صورة قيدفارسشمسةمحمدياسينباسل69
اختالف في اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقبعبدالحقزبيدهحسينعمادبراء70
ابدال شهادة ولي االمراحمدمناهلوسميغانمبراء71
قيد المواطن اليحتوي على لقبفرحانعفافخلفعبدالحليمبرهان72
ارشفة االصلياتشهابهندعبدالوهابناصربسام73
الشهادة تالفةصالحسعديهعبدياسينبسومه74
اليوجد رقم الهوية في سجل صاحب الطلبمحمدعيديازيخضربهجتبشار75
توحيد اسم االم درس او درسنمحمد يونسدرسنخضرخليلبشار76
ارشفة االصلياتناجياسماءحميداحمدبكر77
ارشفة االصلياتكاملشاميهعبدهللاصالحبالل78
اصدار شهادة جنسية جديدةاحمدمعانيحميدوسميبالل79
اختالف اسم االم بين الهوية والشهادة يطلب صورة قيد 57عويدشمسهحسينعليبلسم80
ابدال الشهادةجاسمفوزيهثرثارفوازبيداء81
ارشفة صورة قيد الكترونيةصليوهكاميلياعوديشوكميلبينيل82
ابدال هوية االحوال لصاحب الطلبشرهانشيماءسريحسعدهللاتبارك83
كتاب قانونية حجة وصاية صاحب العالقة غير بالغمصلحأسماءصالحمنورتهاني84
يطلب صورة قيد الكترونيةصالحزهرهاحمدعوادتوفيق85
اثبات شخصية وارشفة االصلياتخلفمنتهىبرديمدهللاجاسم86
جلب صورة قيد 57بندرأيمانسميرمحمدجاسم87
خطأ في الهوية وتصحيح اسم االم واللقبمطرضحيهحسينعبدجميله88
ارشفة المستمسكات االصليةشوقينورالهدىحميدمصطفىجنات89
ارشفة هويات ولي االمر وصاحب الطلبمحمداسماءخليفهفارسجنات90
تزوير في الهوية يطلب ابدالهااسماعيلنازدارسندجمعةجنان91
يطلب صورة قيد الكترونية الهوية بدون صورةزيادمهاحسينمصطفىجنى92
جلب صورة قيد 57جمعهنعيمهالعبدفرحانجواد93
ارشفة هوية االحوالمحمداسماءخليفهفارسجوان94
المعلومات في الهوية غير واضحة يطلب صورة قيد 57سعدومريمحسنعبدهللاجودت95
استبدال الشهادةخلفسعيدهحمودمحمدحسام96
استبدال الهويةاحمدعديلهعبدهللاحمدحسام97
اختالف في اللقب بين هوية االب وصاحب الطلب يجب توحيد اللقبفتاحناديهحسنسليمحسن98
ارشفة الشهادة االصليةعليعيدهرشيدعليحسن99

القيد غير مصور في عمليات الجنسيةزنادقنديلهعزرانغانمحسيبه100
ارشفة االصلياتدخيلفهيمهعبدعباسحسين101
القيد غير موجود في غرفة عمليات الجنسيةغانمحسيبهسعودبوهانحسين102
ارشفة هوية االب االصليةعزيزفضيلةمحمدطاهرفالححسين103



عدم وجود اسم الضابط على الشهادة اصدار شهادة جنسية جديدةبشيرنعيمةعبدالقادرعادلحكمت104
ارشفة االصليات علوبستياسماعيلابراهيمحكيم105
اختالف في اللقب في الهويات يجب توحيد اللقبحسينافراححاتمموفقحال106
ارشفة االصليات غضبانلطيفهجبارهمحمودحمادي107
ابدال الهوية تالفةمحمدفوزيهعبدشعيرحمد108
ارشفة صورة القيد الكترونيةسعيدمنيرةمحمدعليحمزه109
استبدال الشهادةحردانعمشةنعمةمحمدحميدة110
استبدال الشهادةعكابسعادرشيدجميلحنين111
الهوية مزورة جلب هوية جديدة او صورة قيد 57شاكرعبيردلفمحمدحوراء112
ارشفة االصلياتصالحخديجهاحمدمحمدعليحياة113
ارشفة االصلياتموفقزهراءفتحيمحمدحيدر114
ارشفة االصلياتحامدعمشهاحمدمحمودخالد115
ارشفة صورة قيد الكترونيةرحيمالهامجاسمعبدالسالمخالد116
استبدال الشهادةمحمدحميدةوائلعبدالسالمخديجه117
ابدال الشهادةشويشزعيلهمطلكعفنخلف118
ارشفة االصلياتهاديوضحهفهدمحمودخلف119
الشهادة المزورة اصدار شهادة جنسية جديدةفريدوحيدهمحمودهاشمخيرهللا120
توحيد القلب بين البنت واالبيونسغادهجاسمايمندانيه121
يطلب صورة قيد الكترونيةناصروحيدهداودحسنداود122
تزوير في الهوية جلب هوية جديدة او صورة قيد 57عبدالرزاقنداءداودعبدالسالمداؤد123
وجود لقب في القيد يجب توحيد اللقبمصطفىنذيرهقاسمسعيددريد124
وجود حك وشطب في اسم الجد جلب صورة قيد 57عبدالجباروفاءعبدالحافظحامددعاء125
توحيد اللقب مع ولي االمر مثل مامكتوب في الهويةسعدرغدهيونسهذالدالل126
ارشفة هوية االب االصليةعزيزفضيلهمحمدطاهرفالحدالل127
السجل غير موجودعفاتمديحهمحمدفرحانذهيبه128
توحيد اللقب بين االب واالبن هاشمعبيرمؤيدعديراما129
عدم وجود هوية ولي االمرحازمرشاشريفسامررامي130
اختالف اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقباسعدشيماءمحمدعبدالموجودربيعه131
اختالف اللقب بين االب والطفلة يجب توحيد للقبخلفريمعادلرافعرحاب132
ابدال الشهادةحميدسكينهعبدالرحمانفايقرحاب133
صورة القيد مزورة جلب صورة قيد 57 جديدةشحاذهرناعامرعجاجرحمه134
ابدال الشهادةعيسىليلىعبدعلينجاحرسل135
يطلب حضور االب هويته مثقبةمحيميرفتمحمدعليرضا136
جلب صورة قيد 57عبدالكريمفاتنمحسنتميمرعد137
جلب صورة قيد 57صالحصالحهابراهيمعليرعد138



عدم وجود ختم ضابط الشهادةحامدرائدهكريمنبيلرفل139
اختالف في اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقبخضيراسماءصالحعبدالزهرهرقيه140
استبدال الشهادةحميدسناءمحمودشاكررنا141
ارشفة االصلياتميخائيلمنىسعيدفوزيرنا142
تزوير في الهوية جلب هوية جديدة او صورة قيد 57ابراهيمهناءرحيمهجليلروان143
ارشفة الهوية االصليةعبدالحمزهماجدهصادقمجيدرونق144
اختالف في اللقب بين االب والطفلة يجب توحيد اللقبصالحوضحههاشممحمدرؤى145
الشهادة مزورة جلب شهادة جنسية جديدةسلطانحصهجليلاحمدرياض146
توحيد لقب صاحب العالقة مع ولي االمر ريجب توحيد اللقبحازمرشاشريفسامرريان147
جلب صورة قيد 57حاتمزينهحسينأحمدريان148
ابدال الشهادةكرديوضحهفياضصالحريكان149
ارشفة االصلياتلبيبهناءرمضانمحمودريم150
خطأ في المواليدعبدالحميدزينبروكانسعدونزبيده151
اختالف االسم بين الهوية والشهادة يجب توحيد االسمابراهيمخديجهمحمدسعيدمحمدعيدزبير152
ارشفة هوية االحوال االصليةمحمدعليهحسينعليزكريا153
اليوجد ختم في هوية االحوال جلب صورة قيد 57خضرصبريهمحمدطاهرسليمانزياد154
ابدال هوية االحوالرافعاخالصزيدمظهرزياد155
خطأ في رقم الصحيفة 165 بدال من 164في القيد يجب تصحيح القيدعيدفاطمههزبرحيدرزيد156
ارشفة االصلياتمحيميرفتمحمدعليزيد157
عدم وضوح اسم موقع الشهادة اصدار شهادة جنسية جديدةمصطفىنبيلهاحمدشهابزينب158
ارشفة االصلياتعباسبتولهاشماحمدزينب159
القيد غير موجود في غرفة عمليات الجنسية جلب صورة قيد57جباراشجانصبريمنيرزينب160
توحيد اسم والد االم بين الهوية والشهادةبهزدمنىمحمدصادقمحسنزينب161
ارشفة شهادة االبطهنوروسميشعالنساره162
الشهادة مزورةمحمدغزالهعبيرماجدساره163
توحيد اللقب يطلب ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57ممدوحمريمفوازخالدساره164
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةمحمدامينغنيمهسعيدشريفسامر165
يطلب صورة قيد الكترونية لألبيوسفسانديبحوسهيلسايمون166
توحيد محل الوالدة بغداد او ديالىنعمانسعادستارعصامسجاد167
يطلب صورة قيد لألبصبريرغدهفوازمهندسجى168
جلب صورة قيد 57ياسينليلىاحمديوسفسحر169
اسم موقع الشهادة غير موجود اصدار شهادة جنسية جديدةمجيدرفعهجوهرحميدسراب170
توحيد اللقب بين  االب واالبن وتثبيته في الجوازحسنهدىمحمدطارقسرمد171
هوية االحوال مزورةحسينزهرهشاهينعكابسعاد172
وجود اختالف في محل الوالدةمهديسميرهسلطانياسينسعاد173



استبدال الهويةعبدعليهجاسممشرفسعد174
اللقب في القيد االساس مختلف يجب توحيد اللقبسليمانخلفهعبطانسريحسعدهللا175
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57محمدعليزينباسماعيلمحمدنورسعيد176
شهادة االب مزورةغالباسماءحميدعقيلسفانه177
ارشفة االصلياتعبدريامعوادباللسلطان178
ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57محمد سعيدنائلةخضرمحمد سعيدسلمى179
بيان رأي قانونية خالدساليصالحمصطفىسما180
ارشفة الشهادة االصليةحازمرشاشريفسامرسما181
تصحيح محل الوالدة لمقدم الطلبمحمدصالحورقاءيونسماهرسما182
اختالف اسم والد االم جلب صورة قيد 57رحيهصبحهمحمدمخلفسميره183
ابدال الشهادةرديفشوقيهحامدجمالسميره184
جلب صورة قيد 57محمديونسساميهداوداسماعيلسناء185
ابدال شهادة الجنسية وجلب صورة قيد 57عطيهحياهمصطفىمحمدسهره186
الشهادة مزورةاحمدجسومهمحمودكمرسهيل187
رقم الهوية غير مسجل في قيد مقدم الطلبسعيدحسينهمحمودعبدالقادرسوسن188
ارشفة صورة القيد 57عباسعزيزهطهاحمدسيف189
توحيد اللقب في هوية االب واالبنخلفريمعادلرافعسيف190
ابدال الشهادة تالفةقادرسدادصابرمحسنسيلدا191
هوية الطفل مزورة جلب هوية جديدة او صورة قيد الكترونيةجميلفلوراقرياقوسماهرسيمار192
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةحسننمشيهسعداحمدشاهة193
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةوحودشفاءسعدياحمدشذروان194
توحيد االسم بين الهوية والشهادةشاه مرادخاورمامه خاناحمدشرين195
بيان رأي قانونية الجوازات حول اعتماد حجة الوصايةصعببراءحيدريوسفشمس196
ارشفة االصلياتحمادمحيلهعباسجارهللاشهاب197
توحيد اللقب بين االب والطفلةخلفمنتهىبرديمدهللاشهد198
يجب توحيد اللقبعبدالرحمنبيداءعبدالكريممقدامشهد199
استبدال الشهادةمحمودهيفاءحميدمجيدشهد200
استبدال الشهادةاحمدمناهلوسميغانمشهد201
ارشفة االصلياتمطرفوزيهمحمدجمعهشهد202
قيد صاحب الطلب غيرموجودكريمشذىطهاركانشهم203
خطأ في االستمارة تقديم جديدطالببانعوادعبدالرحمنشيماء204
استبدال الشهادةخلفسميحهعثمانمحمدصالحشيماء205
استبدال الشهادةحمودامنهمطلكمحسنصابرين206
استبدال الشهادةعبدالحميدهناءصالحعبدالرزاقصالح207
مطلوب حسب كتاب االستخباراتعبدالقادرازهارمشكورهاشمصباح208



ابدال هوية االحوالقمبرشكريهاحمدمحمودصبيحة209
ابدال الشهادةحميدمجدهمهديجمعهصبيحه210
القيد غير موجود في غرفة عمليات الجنسيةاحمدسعدهمحمدحسينصدام211
بيان رأي القانونية بخصوص عدم الممانعةعباسبتولهاشماحمدصديقه212
الهوية مزورةرجهجميلةوكاعخلفصالح213
ابدال هوية االحوالشرهانشيماءسريحسعدهللاضحى214
ارشفة هوية االبمزاحمانتصارعبدخالدضحى215
التولد في السجل المدني 1988/1/10 يجب تصحيحهحسومريمعبدهللاخضرطالب216
يجب حضور ولي االمر وارشفة المستمسكات االصليةياسينحياةيحيئغالبطالب217
ارشفة االصلياتمشعلوضحهصالحعبدالستارطايس218
ارشفة االصلياتصالحفاطمهاحمدجاسمطه219
ارشفة االصلياترضايسرىرفيقطارقطه220
ارشفة االصلياتشاكرمهاجارهللاشهابطه221
ارشفة الهوية االصليةعماريسرىمتعبعبدالكريمطه222
ارشفة االصلياتمحمودأسرارعبد الرحمنبهاءطه223
يطلب صورة قيد الكترونية الهوية تالفةسليمماهيهياسمجيدطه224
ارشفة االصلياتفالحفاطمهعبيدياسينطيبه225
يطلب صورة قيد ألن هوية صاحب الطلب التحتوي على صورةعبيدفرحهمحمودرشيدطيف226
الهوية غير موجودة في غرفة عمليات الجنسيةمحمدسليمصافيةمحمدكريمعادل227
الهوية مزورة جلب هوية جديدة او صورة قيد 57عبوديسرىكامليعقوبعائشه228
يطلب صورة قيد ألن هوية صاحب الطلب التحتوي على صورةمحمدسهاممعجلاحمدعائشه229
ارشفة صورة القيد 57شناوهسهاممكطوفعبدهللاعباس230
ارشفة صورة القيد 57داودزكيهحسينفهميعبدالباسط231
جلب المستمسكات االصليةخلفمريممهديخضيرعبدالباسط232
يطلب صورة قيد 57 لعدم وضوح االختام في الهويةيونسبشرىعزالدينطارقعبدالخالق233
ارشفة صورة القيد 57محمدعليعبلهمصطفىويسعبدالخالق234
يطلب صورة قيد لوجود حك وشطب في هوية االبعليفاطمهمحمدعليمحمدصديقعبدالخالق235
ابدال الهويات مع قراءة جديدة للمعاملةهويدياديبهعبدالحميدعوادعبدالرحمن236
استبدال الشهادةدحامصالحهعلوانمحمودعبدالرحمن237
ابدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57يونسغادةجاسمايمنعبدالرحمن238
يطلب صورة قيد 57 لعدم وضوح المعلومات في الهويةفتحيعدويهعبدالرحمنيوسفعبدالرحمن239
اختالف في اللقب بين االب واالبن ابدال هوية او جلب صورة قيد 57شهابمروهنايفمالكعبدالرحمن240
اختالف في اللقب بين االب واالبن ابدال هوية الطفلمحمودانوارمحمدجميلأيهمعبدالرحمن241
اصدار صورة قيد 57 عبدالرحمنحمديهخضرابراهيمعبدالرحيم242


