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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  26/11/2020 المصادف  الخميس يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   2 ياسين عبدالحسين ياسين طه   .1
  ظهراً   2  دعاء عماد عبود عباس   .2
  ظهراً   2  عبدهللا ياسين عبدالحسين ياسين   .3
  ظهراً   2  مريم ياسين عبدالحسين ياسين   .4
  ظهراً   2  ايمان مشرف جاسم   .5
  ظهراً   2  محمد عبدالستار جبير   .6
  ظهراً   2  دينا عبدالستار جبير   .7
  ظهراً   2  جبير عبدالستار جبير   .8
  ظهراً   2  شهد رعد مشرف جاسم   .9

  ظهراً   2  رهف احمد عبدالستار جبير .10
  ظهراً   2  زينب جاسم محمد هاشم .11
  ظهراً   2  عبدالحكيم عبدالقادر ابراهيم عبدالرحمن .12
  ظهراً   2  اركان عبدالحكيم عبدالقادر ابراهيم .13
  ظهراً   2  مزاحم عبدالحكيم عبدالقادر ابراهيم .14
  ظهراً   2  احمد عبدالحكيم عبدالقادر ابراهيم .15
  ظهراً   2  ايمان حسن ابراهيم عبدالرحمن .16
  ظهراً   2  احمد دحام معكول حمد .17
  ظهراً   2  غاده عكاب حمد .18
  ظهراً   2  ندى جاسم نصيف .19
  ظهراً   2  جعفر احمد دحام .20
  ظهراً   2  هيثم احمد دحام .21
  ظهراً   2  ناجح احمد دحام .22
  ظهراً   2  شام احمد دحام .23
  ظهراً   2  علي احمد دحام .24
  ظهراً   2  هدى احمد دحام .25
  ظهراً   2  زينب احمد دحام .26
  ظهراً   2  رقيه احمد دحام .27
  ظهراً   2  سجى احمد دحام .28
  ظهراً   2  خالد عبدالستار مهدي عباس .29
  ظهراً   2  جاسم محمد سلمان صالح .30

  مرمي
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  26/11/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً   2 ايمان عبدالفتاح حسين عبدالعالي  .31
  ظهراً   2  اثمار حميد عبدالكريم جاسم  .32
  ظهراً   2  شيرين حميد عبدالكريم جاسم  .33
  ظهراً   2  سعد محسن جاسم محمد  .34
  ظهراً   2  خلود هادي جاسم  .35
  ظهراً   2  حمدهللا صالح خضر حسين  .36
  ظهراً   2  احمد قاسم يحيى محمد  .37
  ظهراً   2  سرمد عوديش اسحق اورياني  .38
  ظهراً   2  ياسمين عوديش اسحق  .39
  ظهراً   2  محمد علي خضر عثمان  .40
  ظهراً   2  حسينحسن حازم   .41
  ظهراً   2  لؤي محمد جمعة سليمان اسك  .42
  ظهراً   2  شرو خلف عزيز  .43
  ظهراً   2  بونت شرو خلف  .44
  ظهراً   2  بيانكا شرو خلف  .45
  ظهراً   2  فالح شهاب احمد خليل  .46
  ظهراً   2  عبدالصمد محمود عبد الكبيسي  .47
  ظهراً   2  منى اياد ابراهيم العزاوي  .48
  ظهراً   2  منير غانم عبدالكريم  .49
  ظهراً   2  ماريا منير غانم  .50
  ظهراً   2  سراج منير غانم  .51
  ظهراً   2  ارشد منير غانم  .52
  ظهراً   2  عبدالمنعم فارس ياسين مخلف  .53
  ظهراً   2  مروة فالح جميل قاصم  .54
  ظهراً   2  اسراء عبدالرزاق جاسم ابراهيم محمد  .55
  ظهراً   2  عبدالرزاق جاسمعمران   .56
  ظهراً   2  فتحية عبدالرزاق جاسم  .57
  ظهراً   2  نجالء عبدالرزاق جاسم  .58
  ظهراً   2  عزيزة جاسم ابراهيم محمد  .59
  ظهراً   2  محمد جميل عثمان علي  .60
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  26/11/2020 المصادف  لخميسا يوم

  ظهراً  3  نداء صالح يوسف   .61
  ظهراً  3  عبيدة اسماعيل سعيد  .62
  ظهراً  3  يوسف عمر اسماعيل  .63
  ظهراً  3  صكبان رحيم جفال  .64
  ظهراً  3  عائشة عمران جاسم  .65
  ظهراً  3  محمود احمد معجون حمد  .66
  ظهراً  3  علي اصغر محمديونس احمد علو  .67
  ظهراً  3  اميرة شيخو عزيز الصلو  .68
  ظهراً  3  علي اصغر محمديونس علو  .69
  ظهراً  3  حمود علي عبدهللا رباح  .70
  ظهراً  3  عبدالعظيم ضياء جمعه عمر  .71
  ظهراً  3  صالح رشيد جاسر شاهر  .72
  ظهراً  3  جوزه ناصر شاهر دهش  .73
  ظهراً  3  نجيبة صالح محمد فرحاد  .74
  ظهراً  3  عواطف محمديونس علي حسن  .75
  ظهراً  3  خالده محمد حسن شمو  .76
  ظهراً  3  ابراهيم نايف ياسين حسن  .77
  ظهراً  3  ياسين محمد عبد محمد  .78
  ظهراً  3  ياسين يعقوب ابراهيم يوسف القدولي  .79
  ظهراً  3  صبيحة محمد كاظم موسى  .80
  ظهراً  3  ليث صالح طرخان زوبع  .81
  ظهراً  3  عبدهللا احمد شهاب احمد  .82
  ظهراً  3  عبدالستار اسماعيل ذياب  .83
  ظهراً  3  وليد صالح عبدالهادي لفتة  .84
  ظهراً  3  ايهام صالح عبدالهادي لفتة  .85
  ظهراً  3  محمد قيس موسى محمد  .86
  ظهراً  3  زينه لفته حسن  .87
  ظهراً  3  فاطمة عبدالرحيم حسين جاسم  .88
  ظهراً  3  انس نهاد محمد جاسم  .89
  ظهراً  3  حسن علي محمد عوفي  .90

  



 

4 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  

  26/11/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً  3  عليانسامية مرير   .91
  ظهراً  3  يوسف حامد عباس  .92
  ظهراً  3  فردوس حامد عباس  .93
  ظهراً  3  سراب وهاب فخرالدين نصرت  .94
  ظهراً  3  سرمد صفاء صباح  .95
  ظهراً  3  يحيى صفاء صباح  .96
  ظهراً  3  محمد اياد حسون محمد  .97
  ظهراً  3  عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر ال عبو  .98
  ظهراً  3  محمد بشير لبلبيميسر   .99

  ظهراً  3  سعاد جعفر احمد  .100
  ظهراً  3  وعد اسماعيل يونس  .101
  ظهراً  3  عائشة محمود يحيى  .102
  ظهراً  3  اسامة وعد اسماعيل  .103
  ظهراً  3  حنان عبدهللا ابراهيم  .104
  ظهراً  3  علي ايوب مصطفى الفرحاد  .105
  ظهراً  3  ماجدة عزيز مصطفى  .106
  ظهراً  3  محمد علي ايوب  .107
  ظهراً  3  علي ذنون محمد  .108
  ظهراً  3  سلطان حسن علي  .109
  ظهراً  3  زبيدة خضر حسين علي  .110
  ظهراً  3  عبيده يوسف علي  .111
  ظهراً  3  صفاء يوسف علي  .112
  ظهراً  3  معينه اسماعيل بكر  .113
  ظهراً  3  احمد نذير علي جاجان  .114
  ظهراً  3  يونسغائب اسماعيل   .115
  ظهراً  3  سميه يونس طه  .116
  ظهراً  3  فاضل عباس محمدعلي برخان  .117
  ظهراً  3  عيدة مسيب الياس  .118
  ظهراً  3  عبدهللا فاضل عباس  .119
  ظهراً  3  محمد فاضل عباس  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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  26/11/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  4 ليان طالل خلو اسعد  .121

 عصراً  4 محمد خلف حسن.                122

 عصراً  4 ميثم عبدالزهره فاضل الغراوي 123    

 عصراً  4 وجدان علي عبود العاصي 124

 عصراً  4 فاطمه ميثم عبدالزهره .125

 عصراً  4 علي االكبر ميثم عبدالزهره .126

 عصراً  4 زينب ميثم عبدالزهره .127

 عصراً  4 ابراهيمفالح احمد جمعه  .128

 عصراً  4 ابراهيم غيدان نجم عبدهللا .129

 عصراً  4 يسرى محمد حبيب .130

 عصراً  4 احمد ابراهيم غيدان .131

 عصراً  4 ياسمين ابراهيم غيدان .132

 عصراً  4 مريم ابراهيم غيدان .133

 عصراً  4 ذاكر حامد دويح .134

 عصراً  4 انمار امين يونس احمد .135

 عصراً  4 حليمة داود سليمان بالل .136

 عصراً  4 صدام حسين علي عبدالرزاق .137

 عصراً  4 اكرام صدام حسين .138

 عصراً  4 نهاد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن .139

 عصراً  4 محمد عالء عادل عذاب .140

 عصراً  4 زينب الياس حسين العباسي .141

 عصراً  4 نجاة مؤثل ناظم الخليفه .142

 عصراً  4 سالم ساعد محمد سنجار .143

 عصراً  4 محمد سالم ساعد محمد .144

 عصراً  4 احسان سالم ساعد محمد .145

 عصراً  4 اسيل سالم ساعد محمد .146

 عصراً  4 لقمان سالم ساعد محمد .147

 عصراً  4 هيثم سالم ساعد محمد .148

 عصراً  4 حنين سالم ساعد محمد .149

 عصراً  4 ساعد محمدسراج سالم  .150
  تبارك محمد عید�ارث �مس محم
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  26/11/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  4 محمود خلفرشيد   .151

 عصراً  4 سجر شيبان حسن .152

 عصراً  4 عبدالرحمن عدنان خلف .153

 عصراً  4 احمد عناد علي حسين .154

 عصراً  4 نجمة طالب حسين .155

 عصراً  4 مهدي نذير شعيب حسن .156

 عصراً  4 ليلى نذير شعيب .157

 عصراً  4 اشرف نذير شعيب .158

 عصراً  4 فاطمه نذير شعيب .159

 عصراً  4 ابتسام صدام علي طبو .160

 عصراً  4 نجاة حسين احمد حسين .161

 عصراً  4 هايس فرحان ايوب .162

 عصراً  4 فردوس فرحان ايوب .163

 عصراً  4 فاطمه فرحان ايوب .164

 عصراً  4 كوثر فرحان ايوب .165

 عصراً  4 احمد فرحان ايوب .166

 عصراً  4 خير الدين يونس محمدسعيد .167

 عصراً  4 منال حبيب حسن .168

 عصراً  4 بسام خيرالدين يونس محمد .169

 عصراً  4 زهير يونس محمدسعيد .170

 عصراً  4 هناء محمد طاهر .171

 عصراً  4 فاطمة عصمت سالم .172

 عصراً  4 سالم عصمت سالم .173

 عصراً  4 اشرف عصمت سالم .174

 عصراً  4  عادل محمدعلي عبدالقادر .175

 عصراً  4  نجاة الياس احمد  .176

 عصراً  4  اميمه عادل محمدعلي  .177

 عصراً  4  احمد عادل محمدعلي  .178

 عصراً  4  قصي عادل محمدعلي  .179

 عصراً  4  عثمان محل متعب ظاهر  .180
  ا�الص رسول محمد
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  26/11/2020 المصادف  الخميس يوم
 عصراً  5 رحمان محل متعب .181

 عصراً  5 سهاد فيصل عباس .182

 عصراً  5 نجيه محل متعب .183

 عصراً  5 باسم عبدالرحمن محل .184

 عصراً  5 محمد عبدالرحمن محل .185

 عصراً  5 فاتن عبدالرحمن محل .186

 عصراً  5 محلغصون عبدالرحمن  .187

 عصراً  5 عالوي عبدالرحمن متعب .188

 عصراً  5 حيدر ابراهيم علوان .189

 عصراً  5 احمد عوده خميس غيالن .190

 عصراً  5 بثينه بدر حمد .191

 عصراً  5 شدن احمد عوده .192

 عصراً  5 علي احمد عوده .193

 عصراً  5 صفا احمد عوده .194

 عصراً  5 ياسينغائب محمد غانم يونس  .195

 عصراً  5 سميعة خضر يونس .196

 عصراً  5 عمار غائب محمد غانم .197

 عصراً  5 محمد غائب محمد غانم .198

 عصراً  5 حنان غائب محمد غانم .199

 عصراً  5 فاطمه غائب محمد غانم .200

 عصراً  5 جميلة غائب محمد غانم .201

 عصراً  5 اشواق غائب محمد غانم .202

 عصراً  5 عالء غائب محمد غانم .203

 عصراً  5 اياد محمد يونس حسين .204

 عصراً  5 مريم عبدالرحيم يونس .205

 عصراً  5 عمار اياد محمد يونس  .206

 عصراً  5 ايوب اياد محمد يونس  .207

 عصراً  5 عماد اياد محمد يونس  .208

 عصراً  5 عائشه اياد محمد يونس  .209

 عصراً  5 يونسزكريا اياد محمد   .210
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 26/11/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  5 عيد عبد شحاذه .211

 عصراً  5 نوال محمد .212

 عصراً  5 صالح عيد عبد شحاذه .213

 عصراً  5 دحام عيد عبد شحاذه .214

 عصراً  5 حسن عيد عبد شحاذه .215

 عصراً  5 مهدي عيد عبد شحاذه .216

 عصراً  5 حسين عيد عبد شحاذه .217

 عصراً  5 حمادعيد عبد شحاذه .218

 عصراً  5 علي عيد عبد شحاذه .219

 عصراً  5 عليه عيد عبد شحاذه .220

 عصراً  5 صابرين عيد عبد شحاذه .221

 عصراً  5 غفران عيد عبد شحاذه .222

 عصراً  5 نواف ياسين .223

 عصراً  5 سناء علي حسن .224

 عصراً  5 صبرية عيسى .225

  


