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  تبارك محمد عید�ارث �مس محم

  



 

6 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  16/12/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 عصراً  4 معصومه يوسف حسن ابراهيم  .151

 عصراً  4 نورالهدى خليل ابراهيم حسن .152

 عصراً  4 اسراء باسم جواد البغدادي .153

 عصراً  4 عبدالمنعم ياسين سليمان .154

 عصراً  4 ميسون اسماعيل عبدهللا .155

 عصراً  4 عبدالمنعم ياسين سليمان .156

 عصراً  4 ياسين سليمان عبدالرحيم .157

 عصراً  4 ياسين سليمان رحمة .158

 عصراً  4 ياسين سليمان نور .159

 عصراً  4 ياسين سليمان خيرهللا .160

 عصراً  4 دالل صابر يونس بكر .161

 عصراً  4 انعام ياسين سليمان .162

 عصراً  4 هشام محسن حسو ابراهيم .163

 عصراً  4 علي خضر جاسم محمدعلي .164

 عصراً  4 حسين عادل مصطفى سلطاني .165

 عصراً  4 بنوشة محمدياسين اسماعيل يونس .166

 عصراً  4 عزيزه يونس وهب شحاد .167

 عصراً  4 خليل حنش خليل حنش .168

 عصراً  4 علي عبدالستار عبدالقادر .169

 عصراً  4 ياسين خليل ابراهيم محمد .170

 عصراً  4 امل غانم محمد سالم .171

 عصراً  4 عبدالعظيم ياسين خليل .172

 عصراً  4 خليل ياسين خليل .173

 عصراً  4 ابراهيمحفصة خليل  .174

 عصراً  4  ايهاب نعمان خلف عبد .175

 عصراً  4  وليد احمد محي الدين خضر  .176

 عصراً  4  خالد وليد احمد  .177

 عصراً  4  محمد وليد احمد  .178

 عصراً  4  احمد وليد احمد  .179

 عصراً  4  عماد تركي عجمي خلف   .180
  ا�الص رسول محمد
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