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  ظهراً   2  نجاح زبار عبد كاظم   .5
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  ظهراً   2  مصطفى استبرق سعدي .30
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  ظهراً   2  كامل شعيب امين محمد  .48
  ظهراً   2  محمد مجيد خليل محمدصالح  .49
  ظهراً   2  جهاد محمد مصطفى عبدالقادر  .50
  ظهراً   2  حسين محمد احمد داود  .51
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  ظهراً   2  عرفات محمد احمد داود  .55
  ظهراً   2  سهيل رمزي محمود  .56
  ظهراً   2  خمائل محسن اسماعيل  .57
  ظهراً   2  ايشان سهيل رمزي  .58
  ظهراً   2  محمود سهيل رمزي  .59
  ظهراً   2  محمد سهيل رمزي  .60
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  ظهراً  3  نزار محمد ابراهيم احمد  .61
  ظهراً  3  هدى طه ياسين  .62
  ظهراً  3  نور نزار محمد  .63
  ظهراً  3  والء نزار محمد  .64
  ظهراً  3  منار نزار محمد  .65
  ظهراً  3  نزار محمدمحمد   .66
  ظهراً  3  عمر نزار محمد  .67
  ظهراً  3  عبدالمهيمن  نزار محمد  .68
  ظهراً  3  ابراهيم نزار محمد  .69
  ظهراً  3  سعيد هاويل اسحق ايليا  .70
  ظهراً  3  ميرنا سعيد هاويل  .71
  ظهراً  3  مورين سعيد هاويل  .72
  ظهراً  3  اجالس قحطان احمد حسين  .73
  ظهراً  3  قحطان احمدشيماء   .74
  ظهراً  3  اسراء شهاب احمد  .75
  ظهراً  3  االء احسان عبدالمحسن  .76
  ظهراً  3  نداء عامر خليل ابراهيم  .77
  ظهراً  3  فاضل حسين يونس  .78
  ظهراً  3  غسان حسين يونس  .79
  ظهراً  3  محمدشيت محمد امين حسين  .80
  ظهراً  3  بشرى عبدالمحسن احمد  .81
  ظهراً  3  حسين بكرعباس   .82
  ظهراً  3  حنان مصطفى محمد محمدعلي  .83
  ظهراً  3  سالر خالد خليل محمد  .84
  ظهراً  3  وليد خالد خليل محمد  .85
  ظهراً  3  محمد خالد خليل محمد  .86
  ظهراً  3  اسيل خالد خليل محمد  .87
  ظهراً  3  سماء خالد خليل محمد  .88
  ظهراً  3  بارش خالد خليل محمد  .89
  ظهراً  3  ابوبكر احمد عبدالعزيز محمود  .90

  



 

4 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  

  3/12/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً  3  محمد ابراهيم حسن عبدالواحد  .91
  ظهراً  3  نبأ ابراهيم حسن عبدالواحد  .92
  ظهراً  3  حسن ابراهيم حسن عبدالواحد  .93
  ظهراً  3  يقين ابراهيم حسن عبدالواحد  .94
  ظهراً  3  عبدالواحدرزان ابراهيم حسن   .95
  ظهراً  3  فاضل عباس يوسف حسن  .96
  ظهراً  3  نهى طه ذنون  .97
  ظهراً  3  نور عباس يوسف  .98
  ظهراً  3  نبأ عباس يوسف  .99

  ظهراً  3  علي عباس يوسف  .100
  ظهراً  3  ناديه عباس يوسف  .101
  ظهراً  3  عبيده يوسف علي  .102
  ظهراً  3  صفاء يوسف علي  .103
  ظهراً  3  خضر حسينزبيده   .104
  ظهراً  3  معينه اسماعيل بكر  .105
  ظهراً  3  هاشم ابراهيم مصطفى  .106
  ظهراً  3  انعام غانم عباس حسن  .107
  ظهراً  3  محمد صديق يونس خضر  .108
  ظهراً  3  عائشه صديق يونس خضر  .109
  ظهراً  3  علي صديق يونس خضر  .110
  ظهراً  3  صديق يونس خضر زينب  .111
  ظهراً  3  صديق يونس خضر زهراء  .112
  ظهراً  3  صديق يونس خضر يوسف  .113
  ظهراً  3  امينة صديق يونس خضر  .114
  ظهراً  3  علي حميد نعمه جماغ الناصري  .115
  ظهراً  3  شهد سعد عبدهللا علي العزاوي  .116
  ظهراً  3  زهراء علي حميد نعمه  .117
  ظهراً  3  يوسف علي حميد نعمه  .118
  ظهراً  3  علي حميد نعمهحسين   .119
  ظهراً  3  يزن علي حميد نعمه  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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 عصراً  4 سبهان محمد حسن  .121

 عصراً  4 شاهه صالح يونس.                122

 عصراً  4 احمد سبهان محمد 123    

 عصراً  4 محمد سبهان محمد 124

 عصراً  4 سبهان محمدعمر  .125

 عصراً  4 عبدالعزيز عادل عبدالقادر اسماعيل .126

 عصراً  4 يوسف محمد كماش يونس .127

 عصراً  4 سالم ظاهر محمد عبدالحي .128

 عصراً  4 حاتم سالم محمد العواد .129

 عصراً  4 امينة ياسين عليوي .130

 عصراً  4 اسماء حاتم سالم .131

 عصراً  4 سالماليمامة حاتم  .132

 عصراً  4 عمر حاتم سالم .133

 عصراً  4 عبدهللا حاتم سالم .134

 عصراً  4 علي حاتم سالم .135

 عصراً  4 ديمة حاتم سالم .136

 عصراً  4 غزل حاتم سالم .137

 عصراً  4 علي سالم محمد العواد .138

 عصراً  4 عمر عامر عبدالملك صالح .139

 عصراً  4 صابرين يوسف طعيس .140

 عصراً  4 مهدي محسن محمد رشيد .141

 عصراً  4 يسرى احمد محمد .142

 عصراً  4 حنش يونس حنش خضر .143

 عصراً  4 خديجة صالح خضر .144

 عصراً  4 مصطفى حنش يونس .145

 عصراً  4 عائشة حنش يونس .146

 عصراً  4 حنش يونس محمدامين .147

 عصراً  4 حنش يونس سمية .148

 عصراً  4 شكرية محمدامين حنش .149

 عصراً  4 رحانة محمدامين حنش .150
  تبارك محمد عید�ارث �مس محم
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 عصراً  4 عدي سعدي حمادي الدوري .154

 عصراً  4 هيام مهدي صالح .155
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 عصراً  4 عوادقصي شهاب حماد  .170
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 عصراً  4  ذكرى ذنون محمود قاسم  .176

 عصراً  4  عبدالباري علي عبد محمد  .177

 عصراً  4  محمدعثمان علي عبد   .178

 عصراً  4  جينات علي عبد محمد  .179

 عصراً  4  عبدهللا حافظ العزاوي  .180
  ا�الص رسول محمد
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 عصراً  5 اشواق عزيز حسين كاظم .184

 عصراً  5 اسامة حافظ سمير .185
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