
معامالت ارجعت بسبب االرشفة وعددها (1721)
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ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررويده حامداسراء محمد درويش111
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةهديه خضيراسراء محمود حسين112
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنجمه عبدهللاسعد خضر مطر113
يطلب صورة قيد الكترونيةزينب محمداسل وئام ناجي114
ارشفة المستمسكات االصلية لالبوهيبة جاسماسالم  محمد مدحت حسين115
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء عباساسالم فارس محمد116
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرنائله سعوداسماء حسين زيد117
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57بان طالباسماء عبدالرحمن عواد118
ارشفة المستمسكات االصلية رويده حامداسماء محمد درويش119
ارشفة المستمسكات االصلية فضة احمداسماء محمد صالح عبد القادر120
ارشفة المستمسكات االصلية كلثومه محمداسماعيل جبار خليل121
ارشفة المستمسكات االصلية فخرية مجيداسماعيل خميس خلف122
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية لتقديم معاملة من جديدهاجر يقضاناسماعيل وافر نبيل123
ابدال هوية احوال مقدم الطلب او جلب صورة قيد 57صبيحه حسيناسوان رضا محمود124
ارشفة االصلياتسميه طهاسيد خالد ابراهيم125
ارشفة المستمسكات االصلية والء جمالاسيد عثمان مزاحم126
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازمريم الياساشرف عادل عبد القادر127
ارشفة مستمسكات االبنسيمه قاسماشرف محمدشريف خضر128
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57نجاه عبد الصمداشواق كمال جمعه129
ارشفة هوية االب االصليةبهان كريماشورينا زاهر حيزقيا130
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ارشفة المستمسكات االصليةاسماء منوراصيل منور صالح131
ارشفة هوية االب االصليةفاطمه عليافنان فارس محمد132
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57اقبال عليافنان محمد الياس133
ارشفة المستمسكات االصلية ترمي جاسم افند سعدو شمو 134
توحيد اسم االم في المستمسكات منيفه خضراقبال علي حسين135
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية ماري عبدالمسيحاكرم حنا بطرس136
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعيفاطمه حسناكرم خضر يونس137
اصدار صورة قيد 57 فطيم محمداكرم سليمان محيسن138
جلب صورة قيد 57فاطمه خضراكرم صادق ابراهيم139
ارشفة المستمسكات االصلية مريم خليفاالء حمود حسين140
الشهادة مزورةمها شاكراالء شهاب جارهللا141
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةكه زال احمداالء ظاهر حمه142
صحة صدور هويةايمان عبدالهادياالء علي كمال143
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرسوسن ابراهيماالء محمد ايوب144
اصدار صورة قيد 57 سندس عبدالهاديالحارث عمر هاشم145
ارشفة المستمسكات االصلية كفاح جميلالحسين نزار ناظم146
ابدال الشهادةأنتصار ابراهيمالماز وسمي حميد147
مراجعة القنصلية يوجد نقص في المستمسكات باهره عبدالغفورالماس محمد عبدالقادر148
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية عقيله حسنالهام جمعة اسماعيل149
ارشفة هوية االب االصلية دانيه محموداليمان عادل حامد150
ارشفة المستمسكات االصلية هيفاء عطا هللامال عبد الباسط محمد 151
جلب صورة قيد الكترونية رواء  حمدامانه عمار مجيد152
توحيد اللقب وارشفة المستمسكاتفاتن باسلاماني فراس سمير153
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازهدى ادريساماني كرم وحيد154
ارشفة هوية االب االصلية اخالص محمدعليامجد اسعد محمد شيت155
استبدال شهادة االب وارشفة المستمسكات شمسه حماديامجد خضير ابراهيم156
جلب صورة قيد الكترونيةمريم احمدامنه جاسم حسين157
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرسهام محمد لطيفامنه رعد يونس158
ابدال شهادة الجنسية وطفه سويدامونه مشعان ربيع159
جلب صورة قيد 57حسنه عليامير عبدهللا شهاب160
الهوية غير مسجلة يطلب صورة قيد 57سميره حاجمامير مهدي صالح161
ابدال شهادة الجنسية مريانه بيوساميلي راكان انطانيوس162
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57فرقد عبدالرضاامين  مشتاق عبد مناف163
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ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرنادية نور الدينامينة احمد عبد الستار164
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه محمد امينامينة نائف مصطفى165
ارشفة المستمسكات االصلية فهيمه احمدامينه سليم محمود166
خطأ في اللقب او  تقديم معاملة جديدةعمشه الياسامينه محمد محمود167
ارشفة هوية االب االصلية شكريه حسينانس حسن عبدالرزاق168
ارشفة الهوية االصلية سهى خليلانس سعد اسماعيل169
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرايناس عبدالباقيانس غيث زهير170
جلب صورة قيد الكترونية خيريه عبدانس لطيف عابد171
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها اسم الجديسرى خالدانس محي الدين  محمود172
نقص مستمسكات مراجعة القنصليةتركيه حسنانس نقيب محمدباقر173
ارشفة المستمسكات االصليةوضحه حسنانعام جاسم خلف174
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ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه مطوانعام عبدهللا علي 176
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خطا في االستمارة مراجعة القنصلية ماجده توفيقانفال فاضل عبد هللا178
ارشفة المستمكسات االصلية فاطمه عجاجانمار ابراهيم عجاج179
وجود حك وشطب في اسم االم ابدال الهوية او جلب صورة قيدمنى حازمانور احسان علي180
ارشفة المستمسكات االصلية خالده عبداللطيفانيسه عبدالخالق محمود181
ابدال شهادة الجنسيةالماس اسحقاوديشو ايليا زادق182
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية انتصار مهدياوراس اسماعيل خليل183
جلب صورة قيد 57خالده انيساورنس مخلف عجاج184
ارشفة الهوية االصليةخيريه علياوزال سليمان عمر185
جلب صورة قيد 57فلایر محموداوزالن برهان الدين عبدهللا186
ارشفة االصلياتعاصمه توفيقايات عطا حسن187
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57كليمه محمد سعيداياد ادريس محمد188
ارشفة الهوية االصليةسميره غانماياد حافظ طاهر189
ارشفة الهوية االصليةزهره الياساياد خليل احمد190
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية سعاد شيتاياد سالم خضر191
ارشفة مستمسكات مقدم الطلب مع ولي االمر االصليةلبيبه علياياد صباح محمديونس192
ارشفة المستمكاات االصليةخديجه حسناياد عزالدين محمدعلي193
ارشفة المستمسكات االصلية شمسه علياياد علي سبع194
ارشفت المستمسكات االصلية بشرى حسناية خيري الدين قاسم195
جلب صورة قيد 57مهدية نايفايثار عبد الخالق عواد196
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ارشفة المستمسكات االصلية اديبه عباسايدن غازي محمدغريب197
ارشفة صورة القيددالل اميرايدن مرتضى كريم198
ارشفة هوية االحوالاسماء محمدايسر فارس خليفه199
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازوحيده عبوايفان باسم نوح200
جلب صورة قيد الكترونية مع الجواز القديمايمان جبيرايفان لؤي خضير201
ارشفة المستمسكات االصلية سوزان هاشمايفان نبيل عون202
ارشفة المستمسكات االصليةميرى عوديشوايفان يوبرت داود203
ارشفة المستمسكات االصلية بشرى ياسينايالف جالل قاسم204
ابدال شهادة االبامونه مشعانايالف رياض احمد205
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمررشا مازنايالف محمد زيدان206
ابدال شهادة الجنسية جانيت ننوايليا اوديشو ايليا207
ال يوجد تاريخ والدة في الهوية  جلب صورة قيد 57خالده عبدالجبارايمان جمعه شرهان208
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازرحمه مزهرايمان حامد محمد209
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازنسيمه محمودايمان حسن ابراهيم210
ارشفة المستمسكات االصلية سكينه محمدايمان ذير محمد علي211
جلب صورة قيد 57ناهده خليلايمان رعد رجب212
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةهند يوسفايمان سالمه محمد213
ارشفة الهوية االصليةحمديه ياسينايمان عبدالكريم ابراهيم214
القيد غير مثبت في السجالت جلب صورة قيد 57خلفه احمدايمان نوري خليل215
اصدار صورة قيد 57 عيده وائلايمن خليف محمود216
توحيد اللقب بين االب واالبن في هوبة االحوالاميره عبدالحسينايمن ستار عبيد217
استبدال شهادة الجنسيةفردوس خلفايمن طه جاسم218
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنجالء نايفايمن نذير محمدسعيد219
القيد اليعود لصاحب الطلبليلى عوادايه جمال حمد220
اصدار صورة قيد 57 نور احمدايه عالء رمضان221
ارشفة هويه االب االصلية رويده فائقايه علي لطيف222
اصدار وكالة جديدةاميره عبدالكريمايه كاوه عبدالسالم223
ارشفة المستمسكات االصلية سوسن ابراهيمايه محمد ايوب224
نقص مستمسكات مراجعة القنصليةتركيه حسنايه نقيب محمدباقر225
اختالف في محل الوالدةجميله صائبايهان ايلين عبدهللا صبحي226
اصدار شهادة لوجود خطأ في اسم االممدينه خضرايهان سالم الياس227
ارشفة المستمسكات االصليةناديه نور الدينايهم احمد عبدالستار228
ارشفة المستمسكات االصلية مكيه محمدايوب صالح جاسم229
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ارشفة المستمسكات االصلية سوسن ابراهيمايوب محمد ايوب230
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسكينه عادلإالف ريان فاضل231
ارشفة المستمسكات االصليةحمده طهأبتهال علي محمد232
ارشفة المستمسكات االصلية وداد سلمانأبتهال كريم غبين233
هوية االحوال مزورةماهيه عبدأبراهيم هالل الحج234
تم مراجعة الطلب ارشفة المستمسكاتفاطمه عبداللطيفأحمد شاكر سليم235
جلب صورة قيد 57سميعه حمادأحمد شعالن درج236
اصدار صورة قيد 57 سحر يوسفأحمد عبداللطيف صفوك237
استبدال هوية االحوال وشهادة الجنسيةبهيه عليأحمد ياسين حمادي238
ارشفة الهوية االصليةهديه مشرفأحمد يوسف حميد239
توحيد اللقب بين ولي االمر ومقدم الطلبليلى توفيقأرسالن احمد عدنان240
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةهدى رشيدأسامه عمر عبدالمهدي241
جلب صورة قيد 57سرحه مصلحأسماء داود سلمان242
ارشفة المستمسكات االصلية امنه احسانأسيد صهيب عبدالستار243
ارشفة المستمسكات االصليةاناس ضاحيأسيل عباس علي244
ارشفة المستمسكات االصليةابتسام حميدأكرم يعقوب عبدالقادر245
اختالف المواليد بين هوية االحوال والشهادة جلب صورة قيدفرحه محمدأمل رحيل حميد246
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية هديه عوادأمير جمعة فرحان247
السجل غير موجودأيمان جمعهأمينه وليد خالد248
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية سلطانه شمعونأنجيال نينوس درياويش249
ارشفة مستمسكات االبوضحه صالحأنس محمد هاشم250
ارشفة المستمسكات االصليةامنه كريمأنس مصطفى غالب251
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةليلى محمدأياد احمد سعيد252
جلب صورة قيد 57قادسيه نعيمأيسر بالل عادل253
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفوزيه محمدأيمان كاظم راضي254
ارشفة هوية االب فاطمه مهديأيه فيصل غازي255
اختالف اللقب بين االب واالبن او توحيد الهوياتشيماء محمدأيهم صافي اسماعيل256
يوجد حك وشطب في المواليد او طلب صورة قيد 57عزيزه محمدسعيدآبتسام طاهر محمدبشير257
اختالف في اللقب جلب صورة قيد 57فائزه غنيآبوذر آنمار لطيف258
ارشفة الهوية االصليةسليمه محمدآالء ابراهيم محمد259
استبدال الشهادةحميده محمدآمنه عبدالسالم وائل260
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرايناس نجيبآمنه ممتاز محمد261
ارشفة المستمسكات االصليةاديبه عباسآيدن غازي محمدغريب262
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ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرريمان حكيمباران ادهام مدروج263
ارشفة المستمسكات االصلية حليمه يوسفبارق  محمود مجول264
تزوير في هوية االحوال ابدال الهوية او جلب صورة قيدشمسة فارسباسل ياسين محمد265
جلب صورة قيد 57ناهده ياسينباسم خضر محمد266
ارشفة المستمسكات االصلية شكريه صالحباسم صالح مهدي267
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقبرمزيه سعيدباسم محمد حسن268
خطأ في االسم في االستمارة او تقديم معاملة جديدةشاهه داودبتيه علي اصغر محمدعلي269
ارشفة المستمسكات االصلية امينه الياسبدريه طالل عباس270
استبدال شهادة الجنسيةناهظه ناظمبدور شريف صبيح271
جلب صورة قيد 57اشواق احمدبراء عامر عبدالرزاق272
توحيد اللقب بين هوية االب والطفلةبان طالببراء عبدالرحمن عواد273
اختالف في اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقبزبيده عبدالحقبراء عماد حسين274
ابدال شهادة ولي االمرمناهل احمدبراء غانم وسمي275
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرهبه امجدبراء فاضل محمد276
تصحيح االسم بين الهوية والشهادةسيروان فيصلبرزان راكان قاسم277
قيد المواطن اليحتوي على لقبعفاف فرحانبرهان عبدالحليم خلف278
ارشفة المستمسكات االصلية االء باسمبسام عبد هللا بسام279
ارشفة صورة القيد االلكترونية فضه شالكهبسهن عزيز دوهي280
جلب صورة قيد 57قدرية حميدبشار احمد محمد281
اليوجد رقم الهوية في سجل صاحب الطلبيازي محمدعيدبشار بهجت خضر282
توحيد اسم االم درس او درسندرسن محمد يونسبشار خليل خضر283
ارشفة المستمسكات االصلية نجاة محمد صالحبشرى حسن مصطفى284
جلب صورة قيد 57غنيمه محمدصالحبشرى شهاب حمزه285
ارشفة المستمسكات االصليةشكرية يوسفبشرى عبدالمحسن احمد286
تبديل هوية االحوال او جلب صورة قيد 57ماهيه حميدبشرى عواد عبيد287
جلب صورة قيد 57بدريه فرهودبشير مسجت ابراهيم288
ارشفة االصلياتاسماء ناجيبكر احمد حميد289
ارشفة المستمسكات االصلية مريم وهاببكر سعدون حمود290
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57خوناو حسنبّلند ازاد عبدالرحمن291
ارشفة المستمسكات االصلية ساجده دنهاشبالل احمد رشيد292
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةمنى صالحبالل داود حسين293
ارشفة االصلياتشاميه كاملبالل صالح عبدهللا294
اصدار شهادة جنسية جديدةمعاني احمدبالل وسمي حميد295
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ارشفة المستمسكات االصليةاميره عبدالحافظبالل ياسين خضير296
اختالف اسم االم بين الهوية والشهادة يطلب صورة قيد 57شمسه عويدبلسم علي حسين297
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازعبير احمدبنين ضياء عبد الحسين298
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةخوناو حسنبه هيز ازاد عبدالرحمن299
ارشفة المستمسكات االصلية زغيره حاديبهاء خضر حمد 300
ارشفة المستمسكات االصلية كطنه احمدبهاء صعب اسماعيل301
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعيعبله مصطفىبهجت ابراهيم مناور302
تصحيح اسم االم حسب الهوية او تغيير االستمارةجمعيه عباسبهجت عبد محمدعلي303
ابدال الشهادةفوزيه جاسمبيداء فواز ثرثار304
ابدال هوية االحوال لصاحب الطلبشيماء شرهانتبارك سعدهللا سريح305
تصحيح حقل يوم الميالد  تقديم معاملة جديدةايمان هاديتبارك عدنان حاتم306
ارشفة المستمسكات االصليةمروه عدنانتبارك عمار صالح307
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57ترفه هاشمتبارك عمر غانم308
استبدال هوية االحوال وشهادة الجنسيةسعديه هانيتحرير محمد اسود309
ارشفة المستمسكات االصليةياسه سليمانتركوز ياسين مصطفى310
ارشفة هوية االب االصليةفطيم جبرتغريد هاشم حسن311
يطلب صورة قيد الكترونيةزهره صالحتوفيق عواد احمد312
ارشفة المستمسكات االصليةوالء هاديتوالي علي عبد السالم 313
ارشفة المستمسكات االصلية بيرهان ساميتونجاي يلمان زين العابدين314
ارشفة المستمسكات االصلية حسنيه عبدهللاثامر خماس عبد315
جلب صورة قيد 57فرات هاشمثائر حميد مجباس316
استبدال هوية االحوال لكونها تالفههديه عزيزجابر علي عثمان317
ارشفة المستمسكات االصليةخيريه فاضلجاسم حمزه جاسم318
ارشفة الهوية االصلية منى عليجاسم محمد جاسم319
جلب صورة قيد 57أيمان بندرجاسم محمد سمير320
ارشفة الهوية االصلية رفعه يونسجاسم محمد عبد علي321
جلب صورة قيد 57 مع ذكر االسم الرباعيسعده شويشجاسم محمد علوان322
ارشفة صورة القيد االلكترونية حبشه احمدجاسم محمد فتحي323
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةعليه محمدجاسم محمد موسى324
اثبات شخصية وارشفة االصلياتمنتهى خلفجاسم مدهللا بردي325
لوجود تحريف في هوية االحوالوفاء طهجاسم مؤيد جاسم326
جلب صورة قيد 57صنعه محمدجرجيس دوشان زركان327
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةزهره عليجزاع سلطان حسين328
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ارشفة الهوية االصلية محيله زاملجسام احميد فلو329
خطأ في اسم االم بين هوية االحوال وشهادة الجنسيةحضيره عليجالل جارهللا صالح330
ارشفة المستمسكات االصلية هديه خضرجالل قاسم صالح331
ارشفة المستمسكات االصلية بشرى احمدجمال بالسم محمد332
ارشفة المستمسكات االصلية مديحه محمدجمال عويد حردان333
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرعذراء احمدجمانه حامد دحام334
خطأ في الهوية وتصحيح اسم االم واللقبضحيه مطرجميله عبد حسين335
ارشفة هويات ولي االمر وصاحب الطلباسماء محمدجنات فارس خليفه336
ارشفة المستمسكات االصلية سميره الياسجنار عدنان عبدالقادر337
تزوير في الهوية يطلب ابدالهانازدار اسماعيلجنان جمعة سند338
جلب صورة قيد 57  وجود خطأ في المواليدسهيله ابراهيمجنان صالح الدين مكي339
ارشفة المستمسكات االصليةاحالم ابراهيمجنان عاصم طاهر340
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالباسماء فرحانجنان محمد يوسف341
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررافعه محمد جنه اسحاق محمد نجم342
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرمالك عبد الوهابجنه انمار موفق343
ارشفة مستمسكات مقدم الطلب مع ولي االمر االصليةرغد ايادجنى  محمد ناجي344
يطلب صورة قيد الكترونية الهوية بدون صورةمها زيادجنى مصطفى حسين345
جلب صورة قيد 57اسراء حسين محمدجهاد حسين قاسم346
ارشفة شهادة الجنسية فريدة ذنونجهاد فاضل محمد نوري347
جلب صورة قيد 57شمسه عبدهللاجهان عبد الهادي عبدالعزيز348
جلب صورة قيد 57نعيمه جمعهجواد فرحان العبد349
جلب صورة قيد 57زينه محمدجوان عبدهللا محمود350
ارشفة هوية االب االصلية رويده فائقجوان علي لطيف351
ارشفة هوية االحوالاسماء محمدجوان فارس خليفه352
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبنور حامدجوانه حسين شالل353
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرداليا طاميجود سيف صادق354
المعلومات في الهوية غير واضحة يطلب صورة قيد 57مريم سعدوجودت عبدهللا حسن355
استبدال المستمسكات االصلية كونها تالفهفاطمه محمدامينجودت محمدشريف يوسف356
ارشفة صورة القيد االلكترونية شوشا توماجونس لوقا عوديشو357
ارشفة المستمسكات االصلية ياسمين اثتيلجوني هرمز اسجاق358
مراجعة القنصلية لدفع الرسومسعاد عبدالرحمنجوهر احمد عبدالقادر359
ارشفة الهوية االصلية زكسه عزالدينجيالن ابراهيم محمد360
جلب صورة قيد 57عليه عليجينان سامي جاسم361
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ارشفة المستمسكات االصلية خالده ابراهيمحاتم عبدالغني محمد يونس362
ارشفة المستمسكات االصلية بشرى عيسىحاجي عبدالعظيم حاجي363
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازرواء احمدحارث حسان جرجيس 364
ارشفة المستمسكات االصلية نجالء يوسفحارث عبدالغفور حميد365
اختالف اللقب بين االب واالبن  توحيد الهوياتشيماء محمدحازم صافي اسماعيل366
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةحمده عبدهللاحازم علي خطاب367
جلب صورة قيد 57حمديه ابراهيمحامد دحام احمد368
ارشفة المستمسكات االصلية غنيمه محمدصالححبيب ادريس حسن369
ارشفة المستمسكات االصلية مهديه اسماعيلحذيفة خالد جاسم370
ارشفة المستمسكات االصلية رزقيه حامدحذيفه حارث عبدالغفور371
ارشفة المستمسكات االصلية شيماء محمدحذيفه قاسم جسام372
ارشفة المستمسكات االصلية شرقيه طهحردان جابر شريف373
جلب صورة قيد 57سكون مجيدحسام ازويد فرحان374
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية رشا خالدحسام الدين سيف الدين رشيد375
استبدال الهويةعديله احمدحسام حمد عبدهللا376
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسجى حسامحسام فراس موسى377
ارشفة المستمكسات االصلية بسهيه احمدحسان صالح حسين378
ارشفة الهوية االصلية سعديه جعفرحسان فالح حسن379
ارشفة المستمسكات االصلية نوره عبدالقادرحسن ابراهيم حمزه380
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57ماجده خضرحسن جاسم محمد381
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية صفاء محسنحسن حمزه عباس382
جلب صورة قيد 57وبريه عبدالحسنحسن خضير جبر383
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57ناديه فتاححسن سليم حسن384
اصدار شهادة الجنسية العراقية كون المواطن بالغلمياء سعودحسن شهاب احمد385
ارشفة الشهادة االصليةعيده عليحسن علي رشيد386
ارشفة المستمسكات االصلية اميه محمديونسحسن غالب هاشم387
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعيعيده جسينحسن فالح ياء388
جلب صورة قيد 57صديقه عليحسن محمد ياسين ابراهيم389
ارشفة المستمسكات االصلية جليله فاضلحسن نوري سليمان390
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرشاهه جعفرحسون هاشم عباس391
جلب صورة قيد57قنديله زنادحسيبه غانم عزران392
ارشفة المستمسكات االصلية نسيمه عباسحسين احمد مصطفى393
ارشفة المستمسكات االصلية زهره سعدحسين احمد معجون394
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ارشفة المستمسكات االصلية ساهره احمدحسين باسم حازم395
جلب صورة قيد 57حسيبه غانمحسين بوهان سعود396
جلب صورة قيد 57وهيبه عباسحسين خضر ابراهيم397
ارشفة المستمسكات االصلية جميله الياسحسين خليل ابراهيم398
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية بدور عليحسين زاهد حسين399
اصدار شهادة الجنسية العراقية كون المواطن بالغلمياء سعودحسين شهاب احمد400
ارشفة هوية االبمريم ابراهيمحسين طه احمد401
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء حسينحسين عاصي علي402
ارشفة االصلياتفهيمه دخيلحسين عباس عبد403
ارشفة هوية االحوال االصلية مريم ملحمحسين عبداالمير حباشه404
ارشفة المستمسكات االصلية سليمه عبدهللاحسين عبدالكريم خضر405
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةاشواق طالبحسين عالء محمد406
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرابعهدى طالبحسين علي حسين407
جلب صورة قيد 57ميرفت محيحسين علي محمد408
ارشفة المستمسكات االصلية رقيه يوسفحسين علي هادي409
ارشفة المستمسكات االصليةطليعه جاسمحسين فائق يوسف410
ارشفة المستمسكات االصلية مروه نادرحسين كامران رحمان411
ارشفة المستمسكات االصلية مهدية صالححسين محمد طاهر حسن412
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازشيماء امجدحسين مرتضى هاشم413
ارشفة المستمسكات االصلية خيريه عبدحسين هاشم محمد414
ارشفة هوية االب االصلية فاطمه امينحسين يونس خضر415
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية فاطمه محمدحسينه قاسم عباس416
جلب صورة قيد 57 طروب ستيرحفصه حميد مجيد417
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57ايناس نصيفحفصه هشام رشيد418
عدم وجود اسم الضابط على الشهادة اصدار شهادة جنسية جديدةنعيمة بشيرحكمت عادل عبدالقادر419
ارشفة المستمسكات االصلية راويه شاكرحكمت عمر حمكت420
ارشفة االصليات بستي علوحكيم ابراهيم اسماعيل421
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرسميره سعيدحكيمه شهاب يونس422
ارشفة المستمسكات االصلية حفصه حسنحكيمه محمد يونس هذال423
ارشفة المستمسكات االصليةفكره سليمحال سعود جادر424
ارشفة المستمسكات االصلية سعديه مخلفحال كريم خضير425
استبدال هوية االحوال لوجود حك وشطب او جلب صورة قيد 57وحيده لفتهحليمه ظاهر عويد426
ارشفة االصليات لطيفه غضبانحمادي محمود جباره427
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ارشفة المستمسكات االصلية فهيمه طهحمد احمد حبيب428
جلب صورة قيد 57مريم عليحمده عبدالناصر سلمان429
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57الهام عمرانحمديه ماجد اسماعيل430
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية عيشه حمدحمديه محمد حسن431
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية  االء وليدحمزه احمد مظفر432
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57فوزيه عطيهحمزه ذعار سرحان433
ارشفة المستمسكات االصلية عائشه صادقحمزه عبد الجبار دخيل434
ارشفة صورة القيد الكترونيةمنيرة سعيدحمزه علي محمد435
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية ندى عبدهللاحمزه عمار يونس436
جلب صورة قيد 57 رحمه محمدعليحمزه محمد جمعه437
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها اللقب مع ارشفة المستمسكات االصلية عنود عليحميد احمد محمود438
ابدال شهادة الجنسية عمشه حسينحنان جاسم محمد439
ابدال شهاد الجنسية سعاد عكابحنين جميل رشيد440
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية  منى فالححنين طالل عبدالرحمن441
ارشفة المستمسكات االصلية كريمه سلمانحنين عبدالخالق سعيد442
ارشفة المستمسكات االصلية جميله محمدحنين عبدالسالم جاسم443
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةايمان سالمهحنين عمار اسماعيل444
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية دالل سعدونحوراء عبدالسالم عبدالحميد445
ارشفة المستمسكات االصلية سوسن  ابراهيمحوراء محمد ايوب446
الهوية مزورة جلب هوية جديدة او صورة قيد 57عبير شاكرحوراء محمد دلف447
ارشفة صورة القيدليلى موسىحياة فايز هاشم448
ارشفة االصلياتخديجه صالححياة محمدعلي احمد449
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبحميده عليحيدر بسام جواد450
جلب صورة قيد 57اكرام خضيرحيدر جاسم حسين451
استبدال شهادة الجنسيةطله خليفهحيدر عامر خليفه452
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرابع واللقبناهده محمودخالد ابراهيم احمد453
ابدال هوية االحوال  تالفةنوجه جوادخالد جهاد ابراهيم454
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57فاطمه عليخالد خلف محمد455
ارشفة  المستمسكات االصلية مع الجواز هيفاء خطابخالد طارق صالح456
ارشفة صورة قيد الكترونيةالهام رحيمخالد عبدالسالم جاسم457
ارشفة المستمسكات االصلية امينه محمدخالد عبدالقادر خلف458
ارشفة المستمسكات االصلية مريم عبدخالد عبدهللا رمضان459
ارشفة االصلياتعمشه حامدخالد محمود احمد460
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توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57منى حمدانخالده ابراهيم احمد461
ارشفة المستمسكات االصلية صبريه خورشيدخالده خليل حسين462
عدم وضوح المستمسكات  جلب صورة قيد 57نبيه فاضلخالص قاسم شعبان463
خطأ في تاريخ الوالدة في االستمارة  تقديم معاملة جديدةفاطمه بكرخديجة مصطفى حسين464
ارشفة المستمسكات االصلية سميره محمدخديجه عباس مصطفى465
استبدال الشهادةحميدة محمدخديجه عبدالسالم وائل466
ارشفة المستمسكات االصلية رحمه محمد عليخضر محمد جمعه467
ارشفة المستمسكات االصليةزينب محمدعليخضر محمدنور اسماعيل468
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه صالحخضير جاسم احمد469
ارشفة المستمسكات االصلية وهبيه محمد عليخطاب قاسم حسين470
جلب صورة قيد 57فتحيه جاسمخطاب محمدنجم طاهر471
جلب صورة قيد 57ثلجه كحيطخلف خضر محمد472
ابدال الشهادةزعيله شويشخلف عفن مطلك473
ارشفة االصلياتوضحه هاديخلف محمود فهد474
ارشفة المستمسكات االصلية وطفه محمدخلف هندي سالم475
جلب صورة قيد 57صبريه سويدخليل ابراهيم خلف476
ارشفة المستمسكات االصلية حسنه خلفخليل سليمان عذال477
ارشفة المستمسكات االصلية رفعه عراكخليل محمد صالح478
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفيروز ثامرخمائل حاجم خميس479
جلب صورة قيد 57فضيله رحمنخمائل رحمن عبد هللا480
ارشفة المستمسكات االصلية هدله عوادخميس احمد عبد481
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنوريه فريحخميس اسماعيل شيخان482
ارشفة المستمسكات االصلية حسنه مطرودخميس اصالن زكم483
ارشفة المستمسكات االصلية ميسون اسماعيل خير هللا ياسين سليمان484
استبدال شهادة الجنسيةهذله حسوخيرالدين اسماعيل جاسم485
الشهادة المزورة اصدار شهادة جنسية جديدةوحيده فريدخيرهللا هاشم محمود486
ارشفة المستمسكات االصليةنسيمه خليلخيريه خضر عثمان487
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه حسينداليا محمد جدعان488
ارشفة المستمسكات االصلية عطيه شهبازداليا محي الدين  شبيب489
تصحيح اللقب وارشفة هوية االم االصلية سناء خوشابهدانيال عدي الويس490
ارشفة المستمسكات االصلية ندى محمد فاضل دانيال وسام صالح491
ارشفة المستمسكات االصلية سناء سلماندانيه اكرم احمد492
توحيد القلب بين البنت واالبغاده يونسدانيه ايمن جاسم493
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جلب صورة قيد 57الينا سمعوندانييال جوليان يوخا494
جلب صورة قيد 57 لالبنجله احمدداود محمود يوسف495
جلب صورة قيد الكترونية كفاء شمعونداود هاني داود496
تزوير في الهوية جلب هوية جديدة او صورة قيد 57نداء عبدالرزاقداؤد عبدالسالم داود497
ارشفة المستمسكات االصلية ساره احمددخيل يونس مصطفى498
وجود لقب في القيد يجب توحيد اللقبنذيره مصطفىدريد سعيد قاسم499
خطا في االستمار مراجعة القنصلية عائشه سليماندالل احمد حضر500
ارشفة المستمسكات االصليةنها  محي الديندالل برزان صالح501
جلب المستمسكات االصلية مع الجوازسعاد متعبدالل عبد الخالق صبيح502
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةاسماء اسماعيلدالل مازن سلطان503
توحيد اللقب مع ولي االمر مثل مامكتوب في الهويةرغده سعددالل هذال يونس504
استبدال شهادة الجنسيةفخريه احمددموع خالد محمود505
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57الحان جليلدنيا بشار متي506
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرايسل عزالديندنيا حبيب عزت507
ارشفة المستمسكات االصلية نفيله احمدديار عبدالرحمن بكر508
جلب صورة قيد 57امينه ياسينديما حاتم سالم509
ارشفة المستمسكات االصلية ايه محمدديما يونس حسين510
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية سناء نايفديمه رعد حازم511
ابدال المستمسكات االصلية ناهده عليدينا صباح محمد512
خطا في المواليد جلب صورة قيد 57سكنه زكيديوان فاضل عباس513
ابدال شهادة الجنسية نجاه محمدذاكر سالم احمد514
ارشفة المستمسكات االصلية حربيه عبدهللاذاكر محمد الياس515
ارشفة المستمسكات االصلية انتصار عبدهللاذكرى عادل قاسم516
جلب صورة قيد 57براء هشامذنون محمد ذنون517
جلب صورة قيد 57مديحه عفاتذهيبه فرحان محمد518
جلب صورة قيد 57اميرة مصطفىذوالفقار علي اصغر احمد519
جلب صورة قيد 57مهديه عباسذياب جميل ناصر520
خطأ في االستمارة الختالف االسم او تقديم معاملة جديدةعوينه احمودذياب صالح بكر521
ارشفة المستمسكات االصلية صبيحه كاظمرافد صبيح كاظم522
توحيد اللقب بين االب واالبن عبير هاشمراما عدي مؤيد523
جلب صورة قيد 57هاجر ناطقراما فدعم علي524
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازبشرى عبدالجباررامي خيري جبار525
عدم وجود هوية ولي االمررشا حازمرامي سامر شريف526
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ارشفة المستمسكات االصلية اسيا رحوميرامي صباح اسماعيل527
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفاطمة فرحانرامي عامر رومي528
جلب صورة قيد 57عبير هاشمرانيا عدي مؤيد529
ارشفة المستمسكات االصلية شتات جميلرائد حمدهللا حميد530
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةاسمهان عبدرائد راجي ابراهيم531
ارشفة المستمسكات االصلية فوزيه خليلرائد سعد هللا فتحي532
جلب صورة قيد 57سعاد سليمانرائد سعد شيت533
استبدال شهادة الجنسيةعديله سعدرائد صالح محمد534
ارشفة مستمسكات مقدم الطلب مع ولي االمر االصليةنرجس عثمانربا قتيبه صباح535
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبهبه خضيرربى عبدالرزاق جاسم536
اختالف اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقبشيماء اسعدربيعه عبدالموجود محمد537
اختالف اللقب بين االب والطفلة يجب توحيد للقبريم خلفرحاب رافع عادل538
ابدال الشهادةسكينه حميدرحاب فايق عبدالرحمان539
ارشفة المستمسكات االصلية ميسون اسماعيلرحمة ياسين سليمان540
جلب صورة قيد تحتوي على صورة بنار عليرحمه اياد جمال541
جلب صورة قيد الكترونيةدنيا قرياقوسرحمه بسام يعقوب542
ارشفة المستمسكات االصليىة عدله احمدرحمه داود سليمان543
صورة القيد مزورة جلب صورة قيد 57 جديدةرنا شحاذهرحمه عجاج عامر544
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية حسينه حافظرحمه محمديونس عمر545
جلب صورة قيد 57سها علوانرحيق عدنان هاشم546
ارشفة المستمسكات االصلية رند محمودرزان سامر عبداالمير547
ابدال الشهادةليلى عيسىرسل نجاح عبدعلي548
ارشفة المستمسكات االصليةسهاد اسماعيلرسل ياس خضير549
الوكالة غير مصدقةامينه حسينرسول كمال محسن550
الوكالة غير مصدقةامينه حسينرسول كمال محسن551
ارشفة المستمسكات االصلية هديل جوادرسول لؤي رسول552
اصدار شهادة جنسيةثناء كاملرشا سمير ناجي553
اصدار مستمسكات جديدةهيفاء عطا هللارشا عبد الباسط محمود554
ارشفة المستمسكات االصلية غنيمه عباسرشا محمدعبد محمديونس555
تبديل هوية االحوال والشهادةحمديه طهرضا حسين علي556
ارشفة المستمسكات االصلية سميره فاضل رضا حميد سليمان557
يطلب حضور االب هويته مثقبةميرفت محيرضا علي محمد558
جلب صورة قيد 57فاتن عبدالكريمرعد تميم محسن559
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جلب صورة قيد57اديبه محمدرعد سالم حسن560
جلب صورة قيد 57صالحه صالحرعد علي ابراهيم561
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57عمشه محمدرعف حسن نوفل562
ارشفة الهوية االصلية صبيحه محمدرفاعي محمدعيد محمديونس563
عدم وجود ختم ضابط الشهادةرائده حامدرفل نبيل كريم564
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةهدى مرادرقه مدحت صالح565
استبدال شهادة الجنسيةمديحه حسنرقية عبدالفتاح علي566
ارشفة المستمسكات االصلية صفاء محسنرقيه حمزه عباس567
اختالف في اللقب بين االب واالبن يجب توحيد اللقباسماء خضيررقيه عبدالزهره صالح568
ارشفة المستمسكات االصلية كافي هاشمرقيه نعمان علي569
ارشفة المستمسكات االصلية خديجة حسينرمزية نوح علي570
ارشفة المستمسكات االصلية بدايه عليرنا بهجت ابراهيم571
استبدال الشهادةسناء حميدرنا شاكر محمود572
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية بهيجه حسسينرنا فخري حمودي573
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازامال محمد رند حسين علي574
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةهدى ستاررند دريد سالم575
ارشفة صورة القيد االلكترونية ومستمسكات االبهبه خضيررهف عبدالرزاق جاسم576
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمررشا مازنرهف محمد زيدان577
ارشفة المستمسكات االصلية سعديه ذنونرواء توفيق يوسف 578
ارشفة المستمسكات االصلية عواطف ابراهيمرواء شفيق عبدالرحمن579
ارشفة المستمسكات االصلية وسن هاشمرواء عماد يوسف580
جلب صورة قيد 57ابتسام عبيدرواء عمر ابراهيم581
ارشفة المستمسكات االصليةسهاد اسماعيلرواء ياس خضير582
تزوير في الهوية جلب هوية جديدة او صورة قيد 57هناء ابراهيمروان جليل رحيمه583
ارشفة المستمسكات االصلية هدى احمدروان كريم خميس584
ارشفة المستمسكات االصليةرسميه وليروكان سعيد خورشيد585
ارشفة المستمسكات االصلية رنا زيادرونا هوكر عبد المجيد586
ارشفة الهوية االصليةماجده عبدالحمزهرونق مجيد صادق587
تصحيح اللقب حسب هوية االحوالميسون مصطفىرويده عباس خليل588
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه اسماعيلرويده عبد الحميد مجيد589
تعديل االسم حسب مامذكور في هوية االحوالاسماء امينرؤوف غزوان عادل590
ارشفة المستمسكات االصليةفاطمه وسام الدينرؤى حقي اسماعيل591
جلب صورة قيد تحتوي على صورة بنار عليرؤيا اياد جمال592
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ارشفة المستمسكات االصلية كلدران خليلرؤيا عدنان عمر593
الشهادة مزورة جلب شهادة جنسية جديدةحصه سلطانرياض احمد جليل594
ارشفة المستمسكات االصلية نهى سعدريام محمد رسمي595
جلب صورة قيد 57زينه حاتمريان أحمد حسين596
ارشفة الهوية االصليةكوكز الياسريان جمعه نادر597
توحيد لقب صاحب العالقة مع ولي االمر ريجب توحيد اللقبرشا حازمريان سامر شريف598
ارشفة الهوية االصليةفاطمة محمدسعيدريان عدنان علي599
توحيد اللقب بين هوية االب والطفل صابرين مهديريان محمود ثامر600
جلب صورة قيد 57 او الختالف اسم االمسجا احمدريم احمد طارق601
ارشفة االصلياتهناء لبيبريم محمود رمضان602
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمروالء جمالريماس عثمان مزاحم603
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةشاهه سالمزاهد وهيب لفته604
خطأ في المواليدزينب عبدالحميدزبيده سعدون روكان605
اختالف االسم بين الهوية والشهادة يجب توحيد االسمخديجه ابراهيمزبير محمدعيد محمدسعيد606
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمرنغم مظهرزكريا ايمن عبدالرزاق607
ارشفة هوية االحوال االصليةعليه محمدزكريا علي حسين608
ارشفة المستمسكات االصليةساهره احمدزهراء باسم حازم609
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية خوله عبدالرزاقزهراء جاسم محمد610
اصدار حجة وصايا جديدةزينب طهزهور محمد سعد611
ارشفة المستمسكات االصلية سهيله محمدزهير حسن فاضل612
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازعائشه ابراهيمزوزان عبدهللا خضر613
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبشمسه حلوزياد احمد محمود614
ارشفة الهوية االصليةخالده جاسمزياد رياض عبد615
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةبسمه مروانزياد زكريا زياد616
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةجبريه جاسمزياد سعدهللا جاسم617
جلب صورة قيد 57احالم احمدزياد طه ذنون618
استبدال الهوية لعدم وضوح الطابع الضوئيامل طالبزياد ظاهر جاسم619
ارشفة المستمسكات االصليةعمشه عليزياد محمد فياض620
ابدال هوية االحوالاخالص رافعزياد مظهر زيد621
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةرفاه اسماعيلزيد حسين علي622
جلب صورة قيد 57فاطمه عيدزيد حيدر هزبر623
ارشفة االصلياتميرفت محيزيد علي محمد624
ارشفة المستمسكات االصلية بدريه حماديزيد عمر عبد625
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ارشفة المستمسكات االصلية ونسه صالحزيد فرحان علو626
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمركوثر محمدزيدالعطاء حمد حبيب627
ارشفة االصلياتبتول عباسزينب احمد هاشم628
ارشفة المستمسكات االصلية نادية عبد االميرزينب حسن جاسم629
عدم وضوح اسم موقع الشهادة اصدار شهادة جنسية جديدةنبيله مصطفىزينب شهاب احمد630
اختالف اللقب بين االستمارة والهويةزكيه اسماعيلزينب عباس علي عباس631
ارشفة المستمسكات االصلية عائشه صادقزينب عبد الجبار دخيل632
ارشفة هوية االب االصلية ايمان عليزينب عبدالرحمن جاسم633
ارشفة المستمسكات االصليةفضيله  ويسزينب عبدالقادر محمدصالح634
توحيد اسم والد االم بين الهوية والشهادةمنى بهزدزينب محسن محمدصادق635
القيد غير موجود في غرفة عمليات الجنسية جلب صورة قيد57اشجان جبارزينب منير صبري636
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57سناء محمد عيدزينب نبيل خليل637
ارشفة المستمسكات االصلية حسيينه محمد عبدزينل حسين ياسين638
ارشفة المستمسكات االصلية اوات لطيفزينو جاسم محمد639
ابدال شهادة الجنسيةهتوفه حسنساجد صبحان مهيدي640
ارشفة المستمسكات االصلية عدوه مهديساره احمد جريان641
ارشفة مستمسات االب االصليةسوزان عبدالكريمساره اسامه عواد642
جلب صورة قيد 57حال وليدساره جالل اسماعيل643
توحيد اللقب يطلب ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57مريم ممدوحساره خالد فواز644
ارشفة هوية االب االصلية الشيماء اسماعيلساره راشد عبد المنعم645
ارشفة هوية االب االصلية الشيماء توفيقساره راشد عبدالمنعم646
ارشفة المستمسكات االصلية دنيا سلمان ساره رعد سالم647
ارشفة شهادة االبنور طهساره شعالن وسمي648
جلب صورة قيد 57 ياسمين عبدالرحمنساره عبدهللا عبد العزيز649
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازخوله ابراهيمساره علي عبدالحسين650
جلب صورة قيد 57رواء حمدساره عمار مجيد651
الشهادة مزورةغزاله محمدساره ماجد عبير652
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرمها فاضلساره محمد شهيد653
ارشفة المستمسكات االصلية عليه نمرساره مهدي صالح654
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةغنيمه محمدامينسامر شريف سعيد655
جلب صورة قيد 57ليلى محمد شيتسامي رائد بشير656
ارشفة المستمسكات االصلية مكيه صالحسامي يوسف سامي657
جلب صورة قيد 57عدله ابراهيمساميه محمد خضر658
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ارشفة المستمسكات االصلية ساره احمدساميه محمد صالح يونس659
جلب الوكالة والمستمسكات االصلية شمي مرادساندرين سالم شاكر660
اللقب غير صحيح او تقديم معاملة جديدةصفيه عبدالحسنساهره فاضل عبد661
يطلب صورة قيد الكترونية لألبساندي يوسفسايمون سهيل بحو662
جلب صورة قيد الكترونية وسن شاكرسبأ  احمد خالد663
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبنجوان خالدسبأ ليث طالل664
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57اسراء عبدالستارسبأ نبيل علي665
ارشفة المستمسكات االصلية انوار كشكولسبع خالد عبدالستار666
ارشفة المستمسكات االصلية هديه محمودسبع عبدالغني يونس667
ارشفة المستمسكات االصلية زينه ابراهيمسبع عمر شنو668
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازعذراء روكيسستافرو قصي سامي669
ارشفة المستمسكات االصلية شنداله مشعانستير محمد سعود670
ارشفة المستمسكات االصلية رجاء سعيدسجاد موفق محمدعلي671
ارشفة المستمسكات االصليةناديه عدنانسجى علي احمد672
يطلب صورة قيد لألبرغده صبريسجى مهند فواز673
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية اميرة مصطفىسحر علي اصغر احمد674
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةتيسير محمدسحر ياسر عبدالواحد675
جلب صورة قيد 57ليلى ياسينسحر يوسف احمد676
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57نغم مظهرسدرة ايمن عبدالرزاق677
ارشفة المستمسكات االصلية ربيعه عبدالقادرسدره يحيى يوسف678
اسم موقع الشهادة غير موجود اصدار شهادة جنسية جديدةرفعه مجيدسراب حميد جوهر679
ارشفة الهوية االصليةرمزيه رفيقسراب محمد رشيد680
ارشفة هوية االب االصلية انتصار عوزالدينسراج جودت كمال681
توحيد اللقب بين  االب واالبن وتثبيته في الجوازهدى حسنسرمد طارق محمد682
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرجلب صورة قيد 57رشا مازنسرى محمد زيدان683
هوية االحوال مزورةزهره حسينسعاد عكاب شاهين684
جلب صورة قيد 57صالحه خلفسعاد هندي صالح685
وجود اختالف في محل الوالدةسميره مهديسعاد ياسين سلطان686
ارشفة المستمسكات االصلية فهيمه بكرسعد انور خالد687
ابدال المستمسكات االصلية نوريه حسنسعد عادل حسن688
اللقب في القيد االساس مختلف يجب توحيد اللقبخلفه سليمانسعدهللا سريح عبطان689
ارشفة المستمسكات االصلية عقيله هاشمسعده زيد خضر690
ارشفة المستمسكات االصلية شمي خلفسعدو شمو قوجي691
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ارشفة المستمسكات االصلية نزيله صالحسعديه عباس عبد692
 جلب صورة قيد 57نوركي عليسعديه محمود حيو693
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةمريم احمدسعود محمدصالح محمد694
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57زينب محمدعليسعيد محمدنور اسماعيل695
استبدال شهادة الجنسيةرحمة اسماعيلسعيد مصطفى حيدر696
شهادة االب مزورةاسماء غالبسفانه عقيل حميد697
استبدال شهادة الجنسيةفضه عبدسكوت غانم رفاعي698
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواززينب ستارسكينه فالح مهدي699
ارشفة المستمسكات االصلية حمده عبدسالم حبيب احمد700
ارشفة المستمسكات االصلية مريم محسنسالم محمد عبدهللا701
ارشفة االصلياتريام عبدسلطان بالل عواد702
ارشفة المستمسكات االصلية نضال ابراهيمسلطان حسين علي703
جلب صورة قيد الكترونية للطفلمديحة جاسمسلمان اسماعيل محمد704
ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57نائلة محمد سعيدسلمى محمد سعيد خضر705
ارشفة المستمسكات االصلية امينه سليمانسليمان ابراهيم علي706
جلب صورة قيد 57نجمه دليسليمان عذال محمود707
ارشفة الشهادة االصليةرشا حازمسما سامر شريف708
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرنور مثنى سما عماد محفوظ 709
تصحيح محل الوالدة لمقدم الطلبورقاء محمدصالحسما ماهر يونس710
ارشفة المستمسكات االصلية حمديه حسنسمير خزعل مصطفى711
ارشفة هوية االحوال االصلية امينه محمدسمير محمد مراد712
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية نعيمه يوسفسمير محمدعبد مصطفى713
ابدال الشهادةشوقيه رديفسميره جمال حامد714
ارشفة المستمسكات االصلية حياة محمدسميره سعيد محمد715
اختالف اسم والد االم جلب صورة قيد 57صبحه رحيهسميره مخلف محمد716
ارشفة المستمسكات االصلية ليلى فاضل سميه انور عبدهللا717
جلب صورة قيد 57ساميه محمديونسسناء اسماعيل داود718
تغيير االستمارة لوجود خطأ في اسم االبمنيفه ابراهيمسناء حازم قاسم719
ارشفة المستمسكات االصلية سميره عز الدينسناء حسن محمد يونس720
ارشفة المستمسكات االصلية بهيه عليسناء كمال مصطفى721
جلب صورة قيد الكترونيةحدهن حسنسناء مزبان حسن722
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازمروه منيبسناريا زهير عامر723
ارشفة المستمسكات االصلية قدريه فجرسنان سعدهللا زغير724
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ارشفة المستمسكات االصلية سوريه عباسسندس جاسم محمد علي725
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازناديه محمدسندس ياسين طه726
ارشفة مستمسكات االبجهان صابرسه روه ر سفير محمود727
ارشفة المستمسكات االصلية عليه شفيقسهاد زكي شافي728
ابدال شهادة الجنسية ساجده احمدسهام خالد عواد729
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازسعديه كاظمسهام عباس حسين730
خطأ في اللقب   تقديم معاملة جديدةنافعه حامدسهله عارف عبدالقادر731
الشهادة مزورةجسومه احمدسهيل كمر محمود732
ارشفة المستمسكات االصلية نجاة اسماعيلسوزان جاسم محمد نور733
ارشفة المستمسكات االصلية سوريه عباسسوسن ابراهيم عبدالقادر734
رقم الهوية غير مسجل في قيد مقدم الطلبحسينه سعيدسوسن عبدالقادر محمود735
جلب صورة قيد 57نذيره سعيدسوالف سعيد الياس736
ارشفة صورة القيد 57عزيزه عباسسيف احمد طه737
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةغنيمه محمديونسسيف الدين عساف يوسف738
مراجعة القنصلية لدفع الرسومهناء محسنسيف الدين عصام الدين نجم الدين739
استبدال شهادة الجنسيةاسماء صبارسيف الدين قاسم صائب740
ابدال شهادة الجنسية اسماء صبارسيف الدين قاسم صائب741
مراجعة قسم المنع في مديرية الجوازات العامةشيماء يونسسيف الدين محمد ضياءالدين742
ارشفة المستمسكات االصلية شيماء يونسسيف الدين محمد ضياءالدين743
ارشفة المستمسكات االصلية رحمه عبدهللاسيف حسن محمد744
توحيد اللقب في هوية االب واالبنريم خلفسيف رافع عادل745
جلب صورة قيد 57نهله جهادسيف سعد اسعد746
جلب صورة قيد 57لمياء محمدسيف سعد عبد هللا747
ارشفة المستمسكات االصلية فوزيه عبدسيف كامل جبل748
ارشفة هوية االحوال االصلية صفيه عبدالواحدسيف وعد سعيد749
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرشكريه محمدسيفداء ياسين علي750
ابدال الشهادة تالفةسداد قادرسيلدا محسن صابر751
هوية الطفل مزورة جلب هوية جديدة او صورة قيد الكترونيةفلورا جميلسيمار ماهر قرياقوس752
جلب اما هوية االب االصلية او صورة قيد 57 تحتوي على االسم الرباعيمهجه عبدالحميدشاكر  محمود علي753
ارشفة المستمسكات االصلية نورة محمد سعيدشاكر محمود طيوب754
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةنمشيه حسنشاهة احمد سعد755
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز فرحه ذيابشاهه احمد جواد756
ارشفة المستمسكات االصلية مريم يونسشاهه خليل عبدهللا757
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جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبامل فليحشبيب محي الدين  شبيب758
ارشفة الهوية االصلية مروش ابراهيمشجاع احمد محمد759
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةزينب محمد صالحشدى محمد طه760
الشهادة تالفة اصدار شهادة جنسية جديدةشفاء وحودشذروان احمد سعدي761
ابدال شهادة الجنسية بنفسج عباسشذى اسماعيل حمو762
ارشفة المستمسكات االلصلية مريم الياسشذى عادل عبد القادر763
لرشفة المستمسكات االصلية عيده خليلشريف ابراهيم حسين764
توحيد االسم بين الهوية والشهادةخاور شاه مرادشرين احمد مامه خان765
جلب صورة قيد 57منسيه جوادشعالن عداي خليفة766
ارشفة هوية االب االصليةنجله احمدشفاء محمود يوسف767
جلب صورة قيد 57اميريه عباسشكري محمد فخري علي768
ارشفة المستمسكات االصلية مطره حسنشكرية حمد عبد هللا769
جلب حجة الوصايةعفاف وهاب شمس ثائر ياسين770
بيان رأي قانونية الجوازات حول اعتماد حجة الوصايةبراء صعبشمس يوسف حيدر771
جلب نسخ من مستمسكات االب ملونة بصورة واضحةبراء صعبشمس يوسف حيدر772
ارشفة االصلياتمحيله حمادشهاب جارهللا عباس773
استبدال الشهادةمناهل احمدشهد غانم وسمي774
استبدال الشهادةهيفاء محمودشهد مجيد حميد775
توحيد اللقب بين االب والطفلةمنتهى خلفشهد مدهللا بردي776
يجب توحيد اللقببيداء عبدالرحمنشهد مقدام عبدالكريم777
قيد صاحب الطلب غيرموجودشذى كريمشهم اركان طه778
ارشفة المستمسكات االصلية فخيه محمدعليشوكت امين سعيد779
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفوزيه مرشدشيبان جمال رشاش780
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفائزه احمدشيخه علي حسين781
ارشفة المستمسكات االصلية حكيمه ذيابشيماء شهاب احمد782
خطأ في االستمارة تقديم جديدبان طالبشيماء عبدالرحمن عواد783
ارشفة المستمسكات االصلية حسنه عالويشيماء عدنان مطر784
ارشفة المستمسكات االصلية فتحيه فتحيشيماء قحطان احمد785
ارشفة المستمسكات االصلية زهره عبدصابرين يوسف طعيس786
مراجعة قسم المنع في مديرية الجوازات العامةنوره فتاحصادق جعفر مهدي787
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةزينب حمزةصادق عبدالمجيد عبدالقادر788
ارشفة المستمسكات االصليةذكرى عدنانصالح سامي يوسف 789
جلب صورة قيد 57 لالبسماهر زهيرصالح طاهر صالح790
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استبدال الشهادةهناء عبدالحميدصالح عبدالرزاق صالح791
ارشفة هوية االحوال االصلية فهيمه صابرصالح محمد صالح792
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفطيمه داودصالح مياح احمد793
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازنورى ابراهيمصالح وهب علي794
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازحالوه سلمانصبحه شرهان دعيم795
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية شهربان سنجارصبريه يعقوب سلطان796
ابدال هوية االحوالشكريه قمبرصبيحة محمود احمد797
ابدال الشهادةمجده حميدصبيحه جمعه مهدي798
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه جهان كيرصبيحه حمزه فتاح799
جلب صورة قيد 57صبريه يعقوبصبيحه محمد صالح رضا800
القيد غير موجود في غرفة عمليات الجنسيةسعده احمدصدام حسين محمد801
ارشفة المستمسكات االصلية امينه بكرصديق عزو حمو802
بيان رأي القانونية بخصوص عدم الممانعةبتول عباسصديقه احمد هاشم803
ارشفة المستمسكات االصلية رجاء علي اكبرصفا عامر وليد 804
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء عليصفا عباس ساجت805
جلب صورة قيد 57  وجود حك وشطب في اسم االبنزيهة ابراهيمصفا فضيل حسين806
جلب صورة قيد 57فاتن شعبانصفاء جاسم محمد807
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57هناء حمزهصفاء طالب عبدالحسين808
ارشفة الهوية االصلية سميعه محمدصفاء عبد حمود809
اختالف اسم االم  جلب صورة قيد 57زبيدة عليصفوان عبدهللا محمدصالح810
جلب صورة قيد 57فرقه حمودصفوك نواف حسين811
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةدالل مرشدصكر محسن ياسين812
تعديل اللقب  جلب صورة قيد 57عطوه محمد صالحصالح الدين اسماعيل حمادي813
ارشفة المستمسكات االصلية امينه عبدالقادرصالح حازم مصطفى814
الهوية مزورةجميلة رجهصالح خلف وكاع815
ابدال المستمسكات االصلية خلفه نومانصالح محمد فرحان816
ارشفة الهوية االصلية رحمة قليصالح محمدعلي حسين817
جلب صورة قيد 57سامية اسماعيلصهيب حسين محمد جميل818
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةامينه عبدالصمدصهيب سالم جاسم819
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمرمي عبدالمجيدصهيب عبدالجبار حمدان820
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةخميسة مصطفىصهيب عبدالغفور محمد نور821
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبردينه اسماعيلصهيب موسى ايوب822
ارشفة المستمسكات االصلية عفيفه محمدصهيب ناجي عبود823
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ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةمنتهى عبدصهيب يحيى رشيد824
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالباميره مرزوكضحى ستار فاهم825
ابدال هوية االحوالشيماء شرهانضحى سعدهللا سريح826
ارشفة المستمسكات االصليةناديه عدنانضحى علي احمد827
ارشفة المستمسكات االصلية ناجيه يوسفضرغام  عبدالقادر فارس828
ارشفة المستمسكات االصلية عروبه محمودضياء احمد معجون829
جلب صورة قيد 57وحيده خضرضياء عبد جاسم830
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسعده حايفضياء نجم عبدهللا831
ارشفة صورة القيد االلكترونيةهند وليدضياءالدين انمار سامي832
ارشفة صورة القيد االلكتروينةأفتخار محمدطارق زياد خلف833
ارشفة المستمسكات االصلية خجو ابراهيمطارق علو ابراهيم834
ارشفة المستمسكات االصلية نجمه محمودطارق غائب مصطفى835
يوجد لقب الجبوري في السجل االساسيترفه تركيطارق محمد موسى836
التولد في السجل المدني 1988/1/10 يجب تصحيحهمريم حسوطالب خضر عبدهللا837
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57اميرة مصطفىطالب علي اصغر احمد838
يجب حضور ولي االمر وارشفة المستمسكات االصليةحياة ياسينطالب غالب يحيئ839
ارشفة المستمسكات االصلية هضيمه محمدطه احمد فرحان840
تصحيح اسم االم من اسرار الى اسراءاسرار محمو طه بهاء عبدالرحمن841
ارشفة االصلياتمها شاكرطه شهاب جارهللا842
ارشفة االصلياتيسرى رضاطه طارق رفيق843
ارشفة الهوية االصليةيسرى عمارطه عبدالكريم متعب844
يطلب صورة قيد الكترونية الهوية تالفةماهيه سليمطه مجيد ياس845
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمراسراء  عبدالستارطه نبيل علي846
ارشفة المستمسكات االصلية عليه خليفطه ياسين طه847
ارشفة المستمسكات االصلية خدوج محمد طيب خليل عباس848
ارشفة شهادة جنسية مقدم الطلبحكيمه محمدطيبه رسول الياس849
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرعادله يونسطيبه صدام طه850
ارشفة المستمسكات االصلية كميله حسنطيبه عبد سعيد851
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية اخالص محمديونسطيبه غائب موسى852
ارشفة االصلياتفاطمه فالحطيبه ياسين عبيد853
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية لتقديم معاملة من جديدجسومه ابراهيمظافر تايه حميد854
جلب صورة قيد 57 مع ذكر االسم الرباعيسليمه محمدعادل  جاسم محمد855
ارشفة المستمسكات االصلية ماهيه يونسعادل خضر الياس856
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الهوية غير موجودة في غرفة عمليات الجنسيةصافية محمدسليمعادل كريم محمد857
ارشفة المستمسكات االصلية شكريه احمدعادل محمد علي858
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةلميعه عليعادل مسعود حسن859
ارشفة المستمسكات االصلية امينه احمد عاصم موسى عبد القادر860
ارشفة المستمسكات االصليةمنيره خضرعاليه سعود علي861
ارشفة المستمسكات االصلية هديه دايحعامر خالد عبيد862
ارشفة هوية االب االصلية نوفه خليلعامر خضر موسى863
جلب صورة قيد الكترونية بحريه حمادعامر كامل محمود864
ارشفة المستمسكات االصلية مريم محمدعامر محمد سرهيد865
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازرمزيه جرجيسعامر محمد سعيد عرب866
ارشفة المستمسكات االصلية وضحه خلفعامر وهيب حمد867
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57نجمه يعقونعايد ياسين حسن868
استبدال هوية االحوال او جلب صورقيد 57مريم مصطفىعائشة عبدالغفور عبدهللا869
جلب صورة قيد57اسماء داودعائشة محمود رحمن870
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررافعه محمدعائشه اسحاق محمد نجم871
ارشفة المستمسكات االصلية زينب خليلعائشه ايهاب عبود872
ارشفة المستمسكات االصلية لالبعال سعد الدينعائشه بهاء عباس873
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57تركيه فاضلعائشه جاسم محمد874
ارشفة الهوية االصلية لمقدم الطلب واالبعنود صالحعائشه سالم مشني875
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه خضرعائشه صادق ابراهيم876
توحيد للقب مع االب جلب صورة قيد 57خديجه محمد يونسعائشه عدنان محمد علي877
ارشفة المستمكات االصلية مع الجواز مائده عالءعائشه عصام حسن878
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازريام سالمعائشه عمران جاسم879
جلب صورة قيد 57سندس كمالعائشه كمال محمود880
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز ناديه محمدعائشه ياسين طه881
الهوية مزورة جلب هوية جديدة او صورة قيد 57يسرى عبودعائشه يعقوب كامل882
ارشفة المستمسكات االصليةمنى  حسينعباس احمد بكر883
ارشفة المستمسكات االصلية جميله محمدعباس حسين بكر884
ارشفة الهوية االصلية مهديه مرزهعباس داود احمد885
ارشفة المستمسكات االصلية نبيله ريحانعباس ساجت كشيش886
ارشفة صورة القيد 57سهام شناوهعباس عبدهللا مكطوف887
ارشفة المستمسكات االصلية صبيحه جبارعباس علي كصاب 888
ارشفة المستمسكات االصلية امينه سليم عبد االله علي خليفة889

Page 27



ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازوفاء عليعبد الحافظ راكان محمد علي890
ارشفة المستمكسات االصلية ميسون اسماعيل عبد الرحيم ياسين سليمان891
ارشفة المستمسكات االصلية وفاء اسماعيلعبد الستار محمد سعيد892
ارشفة المستمسكات االصلية خنوس صالحعبد السالم صالح خضر893
ارشفة المستمسكات االصلية زبده محمدعبد الصمد محمود عبد894
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرخلود فارس عبد القادر احمد جاسم895
استبدال المستمسكات كونها قديمةسناء احمدعبد اللطيف نافع عبد اللطيف896
ارشفة المستمسكات االصليةسليمه حسنعبد المحسن نايف محمدسعيد897
ارشفة المستمسكات االصلية سالي وليدعبد الملك محمد قيس898
ارشفة المستمسكات االصلية سميعه سليمانعبد داود محمود899
اختالف اللقب مع ولي االمر  توحيد الهوياتعزيزه عبدالعزيزعبداالله زياد طارق900
جلب صورة قيد 57فهيمه مخلفعبداالمير نجاح بتال901
جلب المستمسكات االصليةمريم خلفعبدالباسط خضير مهدي902
ارشفة صورة القيد 57زكيه داودعبدالباسط فهمي حسين903
ارشفة المستمسكات االصلية ساره رشوعبدالحكيم  عبدالقادر ابراهيم904
جلب صورة قيد 57 لمقدم الطلب وولي االمررواء حمدعبدالحي عمار مجيد905
يطلب صورة قيد 57 لعدم وضوح االختام في الهويةبشرى يونسعبدالخالق طارق عزالدين906
ابدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57غادة يونسعبدالرحمن ايمن جاسم907
اختالف في اللقب بين االب واالبن ابدال هوية الطفلانوار محمودعبدالرحمن أيهم محمدجميل908
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةالشيماء توفيقعبدالرحمن راشد عبدالمنعم909
ارشفة المستمسكات االصلية هناء احمدعبدالرحمن علي محمدنجم910
ابدال الهويات مع قراءة جديدة للمعاملةاديبه هويديعبدالرحمن عواد عبدالحميد911
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57هاجر ناطقعبدالرحمن فدعم علي912
اختالف في اللقب بين االب واالبن ابدال هوية او جلب صورة قيد 57مروه شهابعبدالرحمن مالك نايف913
استبدال صورة قيد االبلميس عبدالكريمعبدالرحمن مزهر ضامن914
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57خديجة عمرعبدالرحيم ابراهيم خضر915
اصدار صورة قيد 57 حمديه عبدالرحمنعبدالرحيم ابراهيم خضر916
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمة يوسفعبدالرحيم شهاب احمد917
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررويده عامرعبدالرزاق زياد عبدالسالم918
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةصفيه محمودعبدالستار ابراهيم قاسم919
جلب صورة قيد 57فاطمه محمدصالحعبدالستار قاسم الياس920
ارشفة المستمسكات االصلية هاجر  احمدعبدالسالم ثامر خلف921
ارشفة المستمسكات االصلية نقره عالءعبدالسالم عيسى احمدخان922
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ارشفة المستمسكات االصلية وهيبه ذنونعبدالسالم كمال محمود923
جلب صورة قيد 57سميعة جميلعبدالعزيز حسن درويش924
ارشفة شهادة االباطياف يعسوبعبدالعزيز سليمان صبحي925
ارشفة المستمسكات االصلية مريم الياسعبدالعزيز عادل عبدالقادر926
ارشفة مستمسكات مقدم الطلب مع ولي االمر االصليةمديحه عزيزعبدالعزيز عدنان يوسف927
ارشفة المستمسكات االصلية هناء جميلعبدالعزيز علي عبدالعزيز928
استبدال هوية االحوال او جلب صورقيد 57حربيه احمدعبدالعزيز محمد عواد929
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنعيمه سبععبدالعظيم نصار مرزوك930
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنوفه عبدالرحمنعبدالعظيم هاني محمد931
مراجعة القنصلية يوجد نقص في المستمسكات سندس عمرعبدالغفور ابراهيم احمد932
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه عبدالقادرعبدالقادر رمزي محمدسليم933
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةامينة يونسعبدالقادر سعيد عبدالقادر934
جلب صورة قيد 57سكينه يونسعبدالقادر موسى عبدالقادر935
ارشفة المستمسكات االصلية درسن محمد يونسعبدالكريم خليل خضر936
ارشفة الهوية االصلية عاليه محسنعبدالكريم عبدهللا صالح937
ارشفة الهوية االصلية عوفه احمدعبدهللا ابراهيم فهد938
جلب صورة قيد 57بسمه جاسمعبدهللا احمد حمزه939
جلب صورة قيد 57بيداء عليعبدهللا جمال شنيد940
ارشفة هوية االب االصلية امل محمدعبدهللا حسين علي941
اصدار وكالة جديدة يذكر فيها اصدار جواز مها صباحعبدهللا حيدر سعد942
ارشفة المستمسكات االصلية نسريه يونسعبدهللا خلف حازم943
جلب صورة قيد 57فتحيه حسينعبدهللا خليف عوده944
ارشفة المستمسكات االصلية هيفاء صالحعبدهللا دخيل يونس945
جلب صورة قيد 57االء ذنونعبدهللا رائد نوري946
استبدال هوية االحوال وشهادة الجنسيةعداوه خلفعبدهللا عايف جبار947
ارشفة هوية االب االصلية ندى عليعبدهللا علي غازي948
ارشفة المستمسكات االصلية عبيده حسيبعبدهللا فاضل عباس949
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57الهام جاسمعبدهللا فهمي طه950
جلب صورةقيد 57هبه حبيبعبدهللا لؤي احسان951
جلب صورة قيد 57يقين ماجدعبدهللا هاشم علي952
ارشفة المستمسكات االصلية بهيجه طهعبدالمجيد خليل حسن953
جلب صورة قيد 57اكرام فائزعبدالملك هاني عبدالهادي954
ارشفة المستمسكات االصلية ميسون اسماعيل عبدالمنعم ياسين سليمان955
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ارشفة المستمسكات االصليةعيده رشيدعبدالنور رجب ذنون956
جلب صورة قيد 57كميله حسنعبيده عبد سعيد957
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبردينه اسماعيلعبيده موسى ايوب958
جلب صورة قيد 57ماليه عبيدعبير اسماعيل سليمان959
ابدال هوية االحوال تالفة او جلب صورة قيد 57ساهره محمودعبير شمس الدين جميل960
جلب صورة قيد 57رواء حمدعبير عمار مجيد961
خطأ في تاريخ الوالدة بين هوية االحوال والشهادة  توحيد المستمسكاترسميه عبدعثمان خالد علي962
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57اسماء ابراهيمعثمان صالح غانم963
ابدال شهادة الجنسيةامل صادقعثمان طارق احمد964
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرسميره جاسمعثمان عماد طارق965
ارشفة الهوية االصلية نظام وهيبعثمان محمد عبد966
ارشفة المستمسكات االصلية نجمه عبيدعثمان منصور دحام967
ارشفو المستمسكات االصلية ليلى مصطفى عدله غائب الياس968
جلب صورة قيد 57حسنه عبدهللاعدنان  مطر صالح969
ارشفة المستمسكات االصلية فرحه عبد هللاعدنان احمد علي970
ارشفة المستمسكات االصلية بهيه عوادعدنان خضير كاظم971
ارشفة الهوية االصليةغنيه عجيلعدنان خليف فواز972
ارشفة الهوية االصلية سلوى محمدسعيدعدنان سالم محمدغانم973
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57سناء خليلعذراء اكرم حنا974
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةاميرة عبدهللاعذراء كاظم جبار975
ارشفة المستمسكات االصلية صبره حمودعراك حماد رشيد976
ارشفة هوية االب االصلية منال محمديونسعرفان بهجت محمدعلي977
جلب صورة قيد 57زينه حاتمعزالدين احمد حسين978
جلب صورة قيد 57خيريه فهدعزام حسين علي979
جلب صورة قيد 57سميره يوسفعزت محمد حسن980
يوجد خطأ في اللقب  تغيير االستمارةزينه صالحعزه احمد خضر981
 جلب صورة قيد 57هدى غالبعزه نافع محمد982
ابدال شهادة الجنسية عمشه محمدعزيز مصطفى عبدالقادر983
جلب صورة قيد 57رشا هاشمعسل  عمر حمود984
ارشفة المستمسكات االصلية صبريه حسنعصام احمد عبدهللا985
ارشفة شهادة الجنسية سكون مجيدعصام ازويد فرحان986
جلب صورة قيد 57احالم ابوالهيلعصام عدنان محمد987
ارشفة المستمسكات االصلية عيده محمدعليعصام محمدنجيم عبدالرحمن988
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ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز طرخاته صبارعفيفه نايف مكلد989
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنفيسه محمودعقيل يعقوب يوسف990
ارشفة المستمسكات االصلية رجاء فاضلعالء الدين عبدالقادر عبدالرحمن991
ارشفة المستمسكات االصلية حدهن خلفعالء حسين علوان992
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةنوال محمدعليعالء ذنون محمدعلي993
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبرساله ساميعالء شهاب احمد994
ارشفة المستمسكات االصليةنهله محمودعالء عامر احمد995
ارشفة المستمسكات االصلية منيره خضرعالءالدين سعود علي996
ارشفة المستمسكات االصلية افراح جاسمعلي احمد جرجيس997
ارشفة المستمسكات االصلية انتصار عادلعلي احمد فيصل998
ارشفة المستمسكات االصلية نوفه عوادعلي احمد لفته999

ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز جنان عبد اللطيفعلي اسعد توفيق1000
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةمنيفة خضرعلي اكبر ابراهيم صالح1001
ارشفة المستمسكات االصلية سعده يونسعلي ايوب مصطفى1002
ارشفة المستمسكات االصلية رفعه محمدعلي جار محمد1003
جلب صورة قيد الكترونية سامره صبارعلي جمال حميد1004
ارشفة المستمسكات االصلية افراح عبدالمهديعلي جمعه محمد1005
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةشيماء فالحعلي جواد عبدالكاظم1006
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية خلود عبداللطيفعلي حاتم عبداللطيف1007
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمة ناصرعلي حسام حسين1008
ابدال شهادة الجنسية ابتسام ايراهيمعلي حسن جمعه1009
جلب صورة قيد الكترونية دنيا سعدونعلي حسن خضير1010
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمروسناء فهدعلي حسن علي1011
ارشفة المستمسكات االصلية ليلى مصطفى علي حسن يحيى1012
اللقب خطأ في هوية الطفل  جلب صورة قيد الكترونيةنائله سعودعلي حسين زيد1013
ارشفة المستمسكات االصليةسعاد عبدالكريمعلي حسين عسل1014
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبحمده جربوععلي حسين علوان1015
مراجعة القنصلية لدفع الرسومايدن محمدصالحعلي حسين محمدعلي1016
ارشفة المستمسكات االصلية حمده محمودعلي خليفة داود1017
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةامينه حمدعلي خميس محسن1018
ارشفة هوية االب االصلية شمسه حاجيعلي ذنون محمد1019
ارشفة المستمسكات االصلية امل سعيدعلي رباح رجا1020
ارشفة مستمسكات االم االصلية هديل ليثعلي سمير حنون1021
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ارشفة المستمسكات االصلية خنوس صالحعلي صالح خضر1022
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبرحمه محمدعلي صالح علي1023
ارشفة المستمسكات االصلية صون اي فاضلعلي صباح شكر1024
ارشفة المستمسكات االصلية رجاء محمدعلي عبد الجليل خليل1025
ارشفة المستمسكات االصلية لطيفه سليمان علي عبد الستار عبد القادر1026
ارشفة المستمسكات االصلية رفعه محمد يونسعلي عبدالغني يونس1027
ارشفة المستمسكات االصلية لقاء عبدالهاديعلي عبدالكريم خضير1028
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازمريم زرزورعلي عبدهللا يوسف1029
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبرنا خالدعلي عمار علي1030
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقب خلفه جربوععلي عواد حسين1031
جلب صورة قيد 57اسماء محمدعلي فارس خليفه1032
جلب صورة قيد يذكر بيها االسم الرباعي واللقب رشا هاديعلي فاضل حسين1033
ارشفة المستمسكات االصلية نجوى ابراهيمعلي فراس عباس1034
ارشفة المستمسكات االصلية منال شهابعلي فؤاد جاسم1035
جلب صورة قيد 57نجالء عامرعلي فيصل غازي1036
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقبهند وسامعلي قتيبه مسلم1037
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57رشا هاديعلي كمال صالح1038
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةانتصار داودعلي محمد أيوب1039
ارشفة المستمسكات االصلية مريم مراد خانعلي محمد سليم اغابر 1040
ارشفة شهادة الجنسية هناء مصطفىعلي محمد صادق حسن1041
جلب صورة قيد 57شمسه محمدصالحعلي محمديونس احمد1042
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية صبيحه اسماعيلعلي محي الدين  وهب1043
توحيد اللفب بين مقدم الطلب وولي االمرايمان قاسمعلي مروان اسماعيل1044
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمراسراء عبدالستارعلي نبيل علي1045
ارشفة المستمسكات االصلية شكريه محمدعلي ياسين علي1046
ابدال شهادة الجنسيةحياة عبدالصاحبعلياء حميد ثامر1047
جلب صورة قيد 57نوريه حسينعليه محمد ابراهيم1048
ارشفة المستمسكات االصلية نزيره جهادعماد اسماعيل جاسم1049
جلب صورة قيد 57سعاد عكابعماد جميل رشيد1050
جلب صورة قيد الكترونية للطفلامونه بدرعماد حاتم مجيد1051
جلب صورة قيد 57ميسم عبد الرزاقعماد محفوظ حمدون1052
ارشفة المستمسكات االصلية انتصار احمدعماد محمد احمد1053
ارشفة المستمسكات االصلية امل يلداعماد هنري سمعان1054
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استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57عفاف وحيشعمادالدين خلف مسهر1055
ارشفة المستمسكات االصلية نوفه عوادعمار احمد لفته1056
ارشفة المستمسكات االصلية رقيه سعديعمار احمد محمد1057
ارشفة المستمكسات االصلية كلثومه محمدعمار جبار  خليل1058
ارشفة المستمسكات االصلية رقيه مجيدعمار ذياب شاكر1059
ارشفة المستمسكات االصلية امينه محمدعمار عزيز حسن1060
جلب صورة قيد 57اديبه متيعمار فاروق عبدالنور1061
جلب صورة قيد 57سعاده فرجعمار مجيد حميد1062
ارشفة المستمسكات االصلية ميسون جودهعمار نجدت محمدعلي1063
ارشفة المستمسكات االصلية وفاء غانمعمار ياسر محسن1064
ارشفة المستمسكات االصلية مروه عليعمر ابراهيم علي اكبر1065
ابدال شهادة الجنسيةحمديه لهمودعمر احمد مدلول1066
جلب صورة قيد 57 ايمان عبدعمر انيس احمد1067
ارشفة المستمسكات االصلية سفانه عبدالكريمعمر بشار غانم1068
ارشفة المستمسكات االصلية كلثومه محمدعمر جبار خليل1069
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبسعده اسودعمر جمعه حسن1070
جلب صورة قيد 57مريم حمودعمر حسين علي1071
صورة قيد تحتوي على االسم الرباعي واللقبمريم  حمودعمر حسين علي1072
ارشفة المستمسكات االصلية فوزيه احمدعمر حكمت حمد1073
ارشفة الهوية االصلية خوله عبدالقادرعمر خضير محمود1074
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية شاهره محمدعمر خميس محسن1075
ارشفة المستمسكات االصلية دنيا ثامرعمر راكان يحيى1076
جلب صورة قيد 57لمياء فاضلعمر شهاب احمد1077
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةايمان مكفيعمر صفاء جاسم1078
جلب صورة قيد 57مياده قاسمعمر صالح الدين محمد1079
ارشفة المستمسكات االصلية ساره شعبانعمر صالح حسن1080
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية انتصار محمدعمر عادل عبدالكريم1081
ارشفة المستمسكات االصلية سعاد عيسىعمر عبدالكريم احمد1082
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية فوزية حافظعمر عدنان ابراهيم1083
جلب صورة قيد 57 فيها االسم الرباعي واللقبابتسام مخلفعمر علي ابراهيم1084
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء عبدالخالقعمر علي لطيف1085
جلب صورة قيد 57 خوله صبارعمر فخري محمد1086
ارشفة المستمسكات االصلية باسمه خضرعمر محمديونس رشيد1087
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توحيد اللفب بين مقدم الطلب وولي االمرايمان قاسمعمر مروان اسماعيل1088
ارشفة المستمسكات االصلية نوال عزيزعمر منعم غزال1089
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقببهيه خلفعمر مهدي صالح1090
جلب صورة قيد 57هناء احمدعمر نديم شهاب1091
ارشفة الهوية االصلية انعام عبودعمر وعد محمود1092
ابدال هوية االب او جلب صورة قيد 57لمياء ابراهيمعمران محمود احمد1093
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية حسنية علوعمران ياسين مصطفى1094
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةملكه حمدعهد اكرم محمد1095
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57منتهى خلفعهد مدهللا بردي1096
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواززينب كاظمعواطف جواد كاظم1097
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسوسن محمدعبدعيدة نجم حسو1098
ارشفة المستمسكات االصلية حسينه عليعيده حسيب الياس1099
ارشفة المستمسكات االصلية سماح ثابتعيسى جاسم نوري1100
ارشفة المستمسكات االصلية بشرى صدامغاده علي حسين1101
ارشفة الهوية االصليةفطيم عبودغازيه عبيد حسين1102
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفريده امينغالب الياس فرج1103
ارشفة المستمسكات االصلية ساره ربيعغاليه احمد علي1104
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57ترفه هاشمغانم عمر غانم1105
 ارشفة المستمسكات االصلية غدير احمدغانم قيس غانم1106
ابدال شهادة الجنسية مرضيه احمدغانم وسمي خضير1107
ارشفة المستمسكات االصلية سكون مجيدغسان ازويد فرحان1108
ارشفة المستمسكات االصلية حسنه عوادغسان جاسم احمد1109
ارشفة المستمكسات االصلية خديجه حسينغسان حسين يونس1110
ارشفة المستمسكات االصلية راجحه جدوعغسان حميد سلمان1111
ارشفة المستمسكات االصلية بشرى حسنغسان خير الدين قاسم1112
جلب صورة قيد 57سميره عبداالميرغسان رميض نصيف1113
ارشفة هوية االحوال االصلية مريم فاضلغسان عمار نعمه1114
جلب صورة قيد 57هناء جاسمغسان كامل محسن1115
ابدال شهادة الجنسية مناهل عبدغصون عبدالجبار عبد الواحد1116
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57ترفه هاشمغصون عمر غانم1117
ارشفة صورة القيد االلكترونية شيماء عوادغفران رديف طاهر1118
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنهله داودغفران شعيب ابراهيم1119
ارشفة هوية االب االصلية رغد سلمانغنى وائل حمزه1120
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خطا في االستمارة مراجعة القنصلية نمش حسينغنيه خضر محمدعلي1121
خطا في التولد جلب صورة قيد 57رفعه محمدغنيه عبدالجبار مصطفى1122
ارشفة المستمسكات االصلية شهد ماهرغيث سرمد جاسم1123
ارشفة المستمسكات االصلية فردوس محمودغيث عدنان حواس1124
جلب صورة قيد الكترونية تهاني طهغيث عالء خلف1125
ارشفة المستمسكات االصلية زينو محمدغيد عبدالجبار عمر1126
ارشفة المستمسكات االصلية جنان ازهرغيداء محمد عبد محمد1127
ارشفة المستمسكات االصلية نسريه يونسفاتن خلف حازم1128
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57االء سميرفادي عمار فاروق1129
ارشفة المستمسكات االصلية نجاة ادريسفاديه نذير شعيب1130
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57سعيده حسينفارس صباح علي1131
ارشفة المستمسكات االصلية حصه داودفارس عبداالله يوسف1132
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةجميله محمدفارس مصطفى سليمان1133
ارشفة الهوية االصليةفهيمه جاسمفاروق عمر علي1134
ارشفة الهوية االصلية صبريه سلمانفاضل جاسم محمد1135
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازشفيقه حسينفاضل جاسم محمود1136
ارشفة المستمسكات االصلية سكنه  خلففاضل عباس محمد علي1137
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمه محمدفاضل يونس حسون1138
ارشفة المستمسكات االصلية رحاب شاكرفاطمة خلف صالح1139
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية رعيله اسماعيلفاطمة نجم عبدهللا1140
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57سحر ايسانفاطمة هشام رفعت1141
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57سحر عادلفاطمه حيدر كريم1142
ارشفة المستمسكات االصلية زهراء منصورفاطمه رسول علي1143
ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57نشميه عبدالكريمفاطمه عدنان حميد1144
ارشفة المستمسكات االصلية هديه خضرفاطمه قاسم صالح1145
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57مها علي نقيفاطمه قاسم عدنان1146
ارشفة المستمسكات االصلية اقبال جاسبفاطمه محمود صالح1147
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنوال محمد صادقفالح صابر عباس1148
ارشفة المستمسكات االصلية غريبه ابراهيمفائده بكر طه1149
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةحكيمه حسنفائزه احمد خضر1150
خطا في التولد جلب صورة قيد 57وارينه اسحاقفائزه يونس زورا1151
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57هناء احمدفتحيه علي محمد نجم1152
ارشفة المستمسكات االصلية باسمه محمودفراس بكر احمد1153
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ارشفة المستمسكات االصلية بهيجه طهفراس خليل حسن1154
ارشفة المستمسكات االصلية زكيه كريمفراس داود سلوم1155
ارشفة المستمسكات االصلية درة محمودفراس رمضان حمودي1156
خطأ في اللقب   تقديم معاملة جديدةجيهان سالمفراس سمير جاسم1157
ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57ساميه رجبفراس عبدالكريم بكر1158
ابدال هوية االحوال وشهادة الجنسيةمنى أحمدفراس عزيز أبراهيم1159
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةهاجر حسنفرجة ابراهيم شريده1160
جلب صورة قيد الكترونية هيفاء نظيففرح سعد محمد علي1161
ارشفة المستمسكات االصلية انغام عبد هللافرح عبد السالم صالح1162
خطا في اسم االم جلب صورة قيد 57فنصه محمودفرحان شهاب محمود1163
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنوال حسنفرحان مصلح محمود1164
ارشفة المستمسكات االصلية سعديه محمدعليفردوس رسول محمديونس1165
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية امينه مهديفريد جاسم محمد1166
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية رحمة محمدالساعدفريدة يونس مصطفى1167
ارشفة المستمسكات االصلية خديجه وهبفريده صالح حسن 1168
ارشفة المستمسكات االصلية وداد محمدصالحفالح حسن مصطفى1169
ارشفة المستمسكات االصلية نعيمه عليفالح شهاب احمد1170
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57منتهى عبدالخالقفالح عبدالرحمن حسن1171
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنورا عمارفهد اشرف كمال1172
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازسجى نجمفهد حازم خليل 1173
ارشفة المستمسكات االصليةغازيه خضرفهد سالم بدران1174
ارشفة الهوية االصلية زينه عباسفهد فاضل عباس1175
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرمنى محمد عليفهد يونس احمد1176
جلب صورة قيد 57شاهه عبدهللافوزيه رجب عبدالجبار1177
جلب صورة قيد 57دايحه هليلفوزيه عباس اعرج1178
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازرشا رشيدفوزيه محمد سعيد1179
ارشفة المستمسكات االصلية صبيحه صالحفؤاد الطيف محمود1180
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57غاده يونسقاسم ايمن جاسم1181
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية لتقديم معاملة من جديدبهره حسينقاسم محمد عون1182
جلب صورة قيد 57شذى خالدقتيبه زياد طارق1183
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةتركيه كريمقتيبه عبد محمد1184
مراجعة مديرية الجوازات العامة في بغدادهبه محمودقتيبه فراس احمد1185
ارشفة المستمسكات االصلية خالده ذنونقحطان ادريس سعدهللا1186
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جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرابع واللقبنزيره شكورقحطان فيضي محمد1187
ارشفة المستمسكات االصلية حياه احمدقحطان محمد جميل عبد الرحمن1188
ارشفة الهوية االصلية نورا حمودقحطان مطلب خبصي1189
ارشفة المستمسكات االصلية وضحه خضرقحطان ميسر يوسف1190
ارشفة المستمسكات االصلية رفعه شهابقصي عبدهللا خلف1191
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازسهاد عبد اللطيفقمر فاروق ناجي 1192
ارشفة الهوية االصلية سناء خالدقيصر نعمت جارهللا1193
جلب صورة قيد للطفل رشا عصامكاريس يوسف بشير1194
ارشفة المستمسكات االصلية مريم محمدكاظم محمد علي1195
ارشفة المستمسكات االصلية نسيبه سعيدكامل شعيب امين1196
ارشفة المستمسكات االصلية هناء عباسكرار سعدي غازي1197
ارشفة المستمسكات االصلية غنى عليكرم حيدر عبدالرسول1198
جلب صورة قيد 57صالحه عبدكفاح دعدوش مناور1199
ارشفة مستمسكات اصلية خالده ابراهيمكلدران خليل شاكر1200
ابدال الهوية او جلب صورة قيد 57سلمه عبدالرحمنكمال ابراهيم مصطفى1201
ارشفة المستمسكات االصلية رشا بدركنان ياسر عبد الكريم 1202
جلب صورة قيد 57 لالبجواهر خيرهللاكوثر ابراهيم علي1203
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةشيماء محمدكوثر احمد حسين1204
ارشفة المستمسكات االصلية مريم يونسكول سران خليل عبد هللا1205
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمردعاء ويسكيالني حمزه محمد طاهر1206
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازنضال نصارالده وليد حسين1207
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمربروين سعدونالرا اثير كامل1208
ارشفة المستمسكات االصلية مها محمدالفا رافد عمران1209
جلب صورة قيد 57سوزان غازيالفين حكيم فيض هللا1210
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررحاب عبدهللالبنى عدنان  خضير1211
جلب صورة قيد 57شيماء مؤيدلجين احمد سالم1212
يوجد خطا في اسم االم جلب صورة قيد 57عيده محمدصالحلمياء عبدالغني محمدصالح1213
ابدال شهادة الجنسية االب شذى كريملواء اركان طه1214
ارشفة المستمسكات االصليةفضيلة داودلؤي حسن علي1215
ابدال شهادة الجنسيةحصه شيبانلؤي طلعت ناجي1216
جلب صورة قيد 57سوزان غازيليا حكيم فيض هللا1217
ارشفة المستمسكات االصلية شيماء جاسمليث حيدر موفق1218
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57بشرى يونسليث غائب محمد صالح1219
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ارشفة المستمسكات االصلية سميره محمدليث ناظم محمد1220
ارشفة الهوية االصلية اماني رياضليالن عمر عادل1221
جلب صورة قيد 57عاليه مخلفليلى غازي عبد الملك1222
ارشفة المستمسكات االصلية شمسه يونسليلى فاضل يوسف1223
ارشفة المستمسكات االصلية ناريه غانمليلى محمدشيت جميل1224
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررحاب عبد هللالين عدنان خضير1225
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57اعتماد حسنلينا رياض باقر1226
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57ناريه محمودماريا عباس فاضل1227
ارشفة مستمسكات االب االصليةشمسه عبدالغنيماريانا ماهر محمد1228
ارشفة هوية االب االصلية سميره عبدهللامارينا رامي كمال1229
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57انغام عبدالمنعمماريه منير غانم1230
ارشفة المستمسكات االصلية سليمه اسماعيلمازن توفيق عواد1231
ارشفة المستمسكات االصلية مشخص يسارمالك محمود ناصر1232
ارشفة المستمسكات االصلية فهيمه نايفمالك نايف حسن1233
ارشفة هوية االب االصليةوسيله عباسماهر ابراهيم خليل1234
ارشفة المستمسكات االصلية حميده فاضلماهر عبيد خضير1235
خطأ في اسم االب في االستمارة  تقديم معاملة جديدةهناء صعبماهر عطا هللا زعيان1236
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرهبه عبد العزيزمايا محمد اكرم1237
جلب صورة قيد 57صبريه ياسينمائده محمد فليح1238
ابدال شهادة الجنسيةبديعه نجممأمون عبدالواحد عواد1239
ارشفة المستمسكات االصلية وجدان عامرمأمون عمر غسان1240
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةمياده عبدالوهابمثايل خالد خلف1241
ابدال شهادة الجنسية سميعه هيالنمثنى عجيد حميد1242
جلب صورة قيد الكترونيةملكيه عبدالرحمنمثنى محمد سليمان1243
ارشفة المستمسكات االصلية حسومه حنيفقمجيد كريم حميد1244
ابدال شهادة الجنسيةمجده حسنمحاسن احمد محمد1245
ارشفة المستمسكات االصلية خليفه علوانمحمد  درويش صالح1246
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقبصبحه عطيهمحمد ابراهيم احمد1247
ارشفة المستمسكات االصلية اسيا هاشممحمد ابراهيم حسن1248
جلب صورة قيد 57رسمية عباسمحمد ابراهيم خليوي1249
جلب صورة قيد 57فضه احمدمحمد احمد ابراهيم1250
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبفاطمه ابراهيممحمد احمد بكر1251
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةشكرية عليمحمد احمد مرعي1252
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ارشفة المستمسكات االصلية نسيمه عباسمحمد احمد مصطفى1253
جلب صورة قيد 57اسماء رفيقمحمد اردال غازي1254
ارشفة هوية االب االصلية اخالص محمدعليمحمد اسعد محمدشيت1255
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقبحكيمه عليمحمد اسماعيل ابراهيم1256
 جلب صورة قيد 57جيمن محسنمحمد اسماعيل عباس1257
ارشفة المستمسكات االصليةامنيه شياعمحمد اسماعيل محمد1258
جلب صورة قيد 57جليله محمد نوريمحمد اسماعيل محمد علي1259
ارشفة المستمسكات االصلية شكريه احمدمحمد امين يحيى1260
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمرزينب نجاهمحمد ايوب يوسف1261
القيد غير مثبت في السجالت  جلب صورة قيد 57نوال بهجتمحمد باسم خزعل1262
ارشفة الهوية االصلية ناديه عبدالوهابمحمد باسم كاظم1263
ارشفة المستمسكات االصلية رحمه يعقوبمحمد بشير مصطفى1264
ارشفة المستمسكات االصلية منال محمديونسمحمد بهجت محمدعلي1265
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبخيريه حسينمحمد جاسم عبد1266
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57كلثومه محمدمحمد جبار خليل1267
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57هالله عبدمحمد جالل حامد1268
ابدال شهادة الجنسية انجي هزاعمحمد جليل امين1269
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرايسل عزالدينمحمد حبيب عزت1270
ابدال شهادة الجنسيةوسميه جاسممحمد حسن صالح1271
ارشفة المستمسكات االصلية منى محمدمحمد حسن علي1272
ارشفة هوية االب االصلية فائزه عبدهللامحمد حسين عبدهللا1273
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةصبيحه كاظممحمد حسين علي1274
ارشفة المستمسكات االصلية نضال ابراهيممحمد حسين علي1275
جلب صورة قيد 57يازي محمدمحمد حسين علي1276
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازمهنيه محمد محمد حسين علي1277
ارشفة المستمسكات االصلية نافعه يوسفمحمد خالد محمد1278
ارشفة المستمسكات االصلية سعاد حمديمحمد خالد وهب1279
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبلبنى وعدهللامحمد خلف محمد1280
ارشفة المستمسكات االصلية فلایر محمدمحمد خليل سليمان1281
ارشفة المستمسكات االصلية سناء كمالمحمد خليل عادل1282
ارشفة المستمسكات االصلية رحاب صالحمحمد خليل فليح1283
ارشفة المستمسكات االصلية امينه عبدالرحيممحمد ذنون يونس1284
ارشفة المستمسكات االصلية نعيمة سعيدمحمد ذنون يونس1285
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جلب صورة قيد 57سندس حامدمحمد راكان احمد1286
ارشفة صورة القيد االلكترونية شيماء عوادمحمد رديف طاهر1287
جلب صورة قيد 57فاديه عباسمحمد رشيد نعيم 1288
جلب المستمسكات االصلية مع الجوازاسماء ياسينمحمد زياد عبد الستار1289
ارشفة المستمسكات االصلية سليمه عبدهللامحمد ساري سلطان1290
ارشفة المستمسكات االصلية غريبة يونسمحمد سالم بكر1291
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57شكيبه محسنمحمد سالم سعيد1292
جلب صورة قيد الكترونية انتصار احمدمحمد سامي عزالدين1293
جلب صورة قيد 57هضيمه محلمحمد سرهيت  خلف1294
ارشفة المستمسكات االصلية خديجه حسينمحمد سعيد غانم محمد سعيد1295
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبمنى كريممحمد شاكر محمود1296
ارشفة المستمسكات االصلية كلزار عليمحمد شهاب محمديونس1297
ارشفة المستمسكات االصلية رحمه محمدمحمد شيت محمد امين حسين1298
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57كرديه جابرمحمد صالح توفيق1299
ارشفة المستمسكات االصلية ريمه عبدهللامحمد صالح جاسم1300
توحيد محل الوالدة  جلب صورة قيد 57فهيمه كريممحمد صالح محمديونس1301
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبندوه اسعيدمحمد صباح خلف1302
ارشفة المستمسكات االصلية زهره محمدمحمد صباح عبدالهادي1303
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةعادله يونسمحمد صدام طه1304
جلب صورة قيد 57كلثومه مصطفىمحمد صالح  محمد1305
جلب صورة قيد 57ترفه عبدهللامحمد صالح الدين خضير1306
ابدال شهادة الجنسية سهير عبدالقادرمحمد صهيب احمد1307
ارشفة المستمسكات االصلية ثائره زكريا محمد عامر عبد الوهاب1308
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبونسه سعدومحمد عباس محمد علي1309
ارشفة المستمسكات االصلية صبريه عبدمحمد عبد ابراهيم1310
ارشفة المستمسكات االصلية امنه حسينمحمد عبد الرحمن علي1311
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبراتبه صالحمحمد عبد حمد1312
جلب صورة قيد 57كميله حسنمحمد عبد سعيد1313
ارشفة المستمسكات االصلية غاليه فياضمحمد عبد علي1314
جلب صورة قيد 57شاهه عبدالقادرمحمد عبداالمير خليل1315
جلب صورة قيد 57انعام زكيمحمد عبدالجبار علوان1316
ارشفة المستمسكات االصلية مريم عليمحمد عبدالرحيم محمد علي1317
جلب صورة قيد 57لميعه حمزهمحمد عبدالرسول جاسم1318
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جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقب سالمه محمد ياسينمحمد عبدالسالم محمد علي1319
جلب صورة قيد 57نعيمه يونسمحمد عبدالكريم الياس1320
جلب صورة قيد 57 قناة جبرمحمد عبدالكريم هادي1321
ارشفة المستمسكات االصلية لالب حكيمه فاضلمحمد عبدالهادي يوسف1322
جلب صورة قيد 57كونل محمدكمالمحمد عدنان محمد1323
ارشفة المستمسكات االصلية حكيمه عايشمحمد عطا  عذاب1324
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواززينب عبد الحسينمحمد عقيل جاسم1325
ارشفة مستمسكات مقدم الطلب مع ولي االمر االصليةفردوس عبدالباقيمحمد عالء عادل1326
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبعمشه محمود محمد علي حسن1327
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرفائزه احمدمحمد علي حسين1328
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبلندا عبدالقادرمحمد علي غسان عدنان1329
ارشفة الهوية االصليةعليه خضيرمحمد علي غصيب1330
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبغيداء ابراهيممحمد علي محمد1331
جلب صورة قيد 57فضه حسنمحمد علي يوسف1332
ارشفة المستمسكات االصلية نبال عادلمحمد عمر فاروق1333
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبسهام عبيدمحمد فارس عبدهللا1334
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرعيده حسيبمحمد فاضل عباس1335
ارشفة الهوية االصلية سعاد مهديمحمد فائق نصيف1336
ارشفة المستمسكات االصلية محروسه عمرانمحمد قاسم وهب1337
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57صابرين حمزهمحمد قيصر عبدالهادي1338
ابدال شهادة الجنسيةغنيه صالحمحمد كريم عبد1339
ارشفة الهوية االصلية وداد سلمانمحمد كريم غبين1340
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسميره توفيقمحمد كمال حازم1341
ارشفة المستمسكات االصلية مروه شاكرمحمد ماجد حميد1342
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57وسن سعودمحمد ماهر غانم1343
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء فارسمحمد متيم جاسم1344
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمركلشان حسينمحمد مردان حيدر1345
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية غليه حمومحمد مسلم يوسف1346
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرايالف عبدهللامحمد مصطفى صابر1347
ابدال شهادة الجنسية فوزيه رشيدمحمد مطلب سليمان1348
ابدال شهادة جنسية االب فاطمه ياسينمحمد معتز محمدعلي1349
ارشفة المستمسكات االصلية خضراء باقرمحمد مفيد عدنان1350
ارشفة هوية االب او جلب صورة قيد 57 فيها االسم الرباعيحكيمه فجرمحمد مهدي صالح1351
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ارشفة المستمسكات االصلية جميله عيدمحمد مهدي مطيني1352
جلب صورة قيد 57خولة يونسمحمد ميسر شريف1353
ارشفة المستمسكات االصلية وضحه خضرمحمد ميسر يونس1354
جلب صورة قيد 57سداد عادلمحمد ناظم عباس1355
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57امل محمدمحمد ناهي حسين1356
استبدال شهادة الجنسيةنجاح محمدمحمد هادي ذياب1357
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةفرقد عبدالمجيدمحمد واثق عبداللطيف1358
ارشفة المستمسكات االصلية حصه حسنمحمد وجدي بشير1359
ابدال شهادة الجنسية رقية نزارمحمد وليد حاكم1360
ارشفة المستمسكات االصلية سهاد اسماعيلمحمد ياس خضير1361
ابدال المستمسكات االصلية بهيه عليمحمد ياسين حمادي1362
ارشفة المستمسكات االصلية شكرية محمدمحمد ياسين علي1363
جلب صورة قيد 57 يذكر بيها االسم الرباعي واللقبزريفه حسنمحمد ياسين محمود1364
ارشفة المستمسكات االصلية ابتسام حميدمحمد يعقوب عبدالقادر1365
ارشفة المستمسكات االصليةنازدار جمعهمحمد يونس احمد1366
جلب صورة قيد 57حكيمه محمدمحمد يونس محمد1367
جلب صورة قيد 57خيرية محمدمحمد يونس محمود1368
ارشفة المستمسكات االصلية مريم عمرانمحمدتقي محمد جاسم1369
ارشفة المستمسكات االصلية نعيمة وهبمحمدطاهر فاضل سعيد1370
توحيد اللقب بين مقدم الطلب وولي االمرنضال سفيحمحمدنهرو ياسر خليل1371
ابدال شهادة الجنسية حمده خلفمحمود احمد حسين1372
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةجميلة خلفمحمود جاسم محمد1373
ارشفة الهوية االصليةعفاف عبدالكريممحمود جعفر كاظم1374
حضور ولي االمر وارشفة المستمسكات وبصمتهفليحه توفيقمحمود حازم مهنا1375
جلب صورة قيد 57فلایر اسماعيلمحمود حماد دنهاش1376
جلب صورة قيد 57ميسون محمدمحمود خلف طالب1377
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنزهه محمودمحمود داود سليمان1378
ارشفة مستمسكات االبجهان صابرمحمود سفير محمود1379
ارشفة المستمسكات االصلية رفعه عماشمحمود شاكر محمود1380
ارشفة المستمسكات االصليىة سميره حازممحمود عبداالله سليمان1381
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية االء سعديمحمود محمد اشرف1382
ارشفة المستمسكات االصلية مديحه احمدمحمود نديم محمود1383
ارشفة المستمسكات االصلية هاجر يقضانمحمود وافر نبيل 1384
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جلب صورة قيد 57زهره احمدمحمود يوسف صالح1385
الهوية تالفة  جلب صورة قيد 57حسنيه عبدالرحمنمدري محمد حميد1386
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمرمروه محمدمدين احمد حميد1387
ارشفة المستمسكات االصلية زهره حسنمدينه ويس سعيد1388
جلب صورة قيد 57حليمه مصطفىمذركه جودت مصطفى1389
مراجعة قسم المنع في مديرية الجوازات العامةعنود عبودمرتضى حمدان معجون1390
ارشفة المستمسكات االصلية زهراء منصورمرتضى رسول علي1391
ارشفة المستمسكات االصلية هدى حسينمرتضى عبداالمير عبدهللا1392
ارشفة المستمسكات االصلية دالل صبريمرتضى محمود جاسم1393
جلب صورة قيد 57نجيه حنامرقص روبيل كوركيس1394
ارشفة المستمسكات االصلية سناء محمودمروان  عادل حسن1395
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية كاترينا الياسمروان جميل عبداالحد1396
جلب صورة قيد 57طرفه مرعيمروان حميد رشيد1397
ارشفة المستمسكات االصلية شمسه خضرمروان ضامن خلف1398
ارشفة الهوية االصلية هيله محمدمروان محمد خلف1399
ارشفة هوية االب االصلية بهيجه هاديمروج اسماعيل جواد1400
ارشفة المستمسكات االصلية وفاء تاج الدينمروه شاكر محمود1401
ارشفة المستمسكات االصلية نبيهه يوسفمروه علي خلف1402
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبحنان عمارمروه عمر اكرم1403
توحيد اللقب بين االبن واالب جلب صورة قيد 57غليه حمومروه مسلم يوسف1404
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازمنتهى يوسفمروه نافع مرزا 1405
جلب صورة قيد 57لينا خالدمروه ياسر طه1406
ارشفة المستمسكات االصلية ايمان احمدمريم احمد محمود1407
اصدار وكالة يذكر فيها اسماء القاصرين واصدار جواز ميسون  هاشممريم ثامر غانم1408
ارشفة شهادة الجنسية اسماء لطيفمريم عبدهللا فهد1409
ابدال شهادة الجنسية فوزيه متيمريم عصام برخو1410
جلب صورة قيد 57االء سميرمريم عمار فاروق1411
جلب اقامة او جواز ومراجعة القنصلية سوزان عبدالسالممريم فراس سمير1412
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57بدرية شمس هللامريم كاظم محمد1413
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةضحى محسنمريم ماجد سالم1414
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالباسماء اسماعيلمريم مازن سلمان1415
ارشفة المستمسكات االصلية شيماء عبدهللامريم محمد صديق1416
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةنشمه ابراهيممريم ياسين يونس1417
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ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز نوركي قاسممريم يونس طه1418
ارشفة المستمسكات االصلية حسنه خليلمزاحم عبدالكريم عبدالقادر1419
ارشفة الهوية االصلية صبيحه محمد صالحمزاحم غانم احمد1420
جلب صورة قيد 57حريه اكبرمسير مهزول حربي1421
ارشفة الهوية االصلية انعام صالحمصطفى  عماد حمدي1422
الوكالة غير مصدقةامينه حسينمصطفى  كمال محسن1423
ارشفة المستمسكات االصليةوسن شاكرمصطفى احمد خالد1424
ارشفة هوية االب االصليةشذى قحطانمصطفى جاسم محمد1425
 جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعيخلوده ناجيمصطفى جاسم محمد1426
ارشفة المستمسكات االصلية هناء ابراهيممصطفى جليل رحيمه1427
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبسعديه حسنمصطفى حماد عبدالرزاق1428
ارشفة المستمسكات االصليةسناء كاملمصطفى خليل عادل1429
جلب صورة قيد 57اسماء عليمصطفى درع علي1430
جلب صورة قيد 57ماجده مولودمصطفى زهير احمد1431
جلب صورة قيد 57صفيه خضيرمصطفى شهيد حميد1432
جلب صورة قيد 57شيماء طهمصطفى عايد مصطفى1433
ارشفة هوية االب االصليةسندس خليلمصطفى عبدالحكيم عطيه1434
ارشفة المستمسكات االصلية نوال شاكرمصطفى عبدالقادر محمد1435
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية يسرى عمارمصطفى عبدالكريم متعب1436
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرمنى خليلمصطفى علي حسين1437
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرامينه حاتممصطفى علي حيدر1438
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية مها مرادمصطفى عمار عدنان1439
ارشفة المستمسكات االصلية ليلى محمدمصطفى عمار غني1440
ابدال شهادة الجنسية سهام محمدمصطفى كامل احمد1441
ارشفة مستمسكات االب ومقدم الطلب االصلية مروه شاكرمصطفى ماجد حميد1442
شهادة الجنسية غير واضحة  تبديل شهادة الجنسيةهناء خليلمصطفى مازن احمد1443
ارشفة المستمسكات االصلية هنيه صالحمصطفى محمد روضان 1444
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبفوزيه عطامصطفى محمد علي1445
ابدال المستمسكات االصلية نجيه راشدمصطفى مخلف دايح1446
ارشفة المستمسكات االصلية نسرين عليمصعب حسن ياسين1447
ارشفة المستمسكات االصلية نبال عادلمضر عمر فاروق1448
ارشفة المستمسكات االصلية اديبه غفورمظفر محمدعلي محمدامين1449
ارشفة المستمسكات االصلية مديحه مطشرمظفر مرشد مهدي1450
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جلب صورة قيد 57 يذكر فيها اللقبخالده حمدمعاذ  جاسم محمد1451
ارشفة المستمسكات االصلية عمشه حمزهمعاذ  عمر بكر1452
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةليلى سليمانمعاويه يعقوب محمد1453
ارشفة هوية االب االصلية عليه احمدمعتز حسام عبدعلي1454
ارشفة المستمسكات االصلية خيريه عدايمعتز خليف طه1455
جلب صورة قيد 57مريم قاسممعجن حمزه محمد1456
جلب صورة قيد 57 لالبشيرين ريكانمعد سعد مشرف1457
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمررقيه عنادمعن عبد علي1458
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةمياده عبدالوهابمغير خالد خلف1459
جلب صورة قيد 57زكيه احمدمفيد قاسم حسن1460
ارشفة المستمسكات االصلية لقاء كريممقتدر هيثم ابراهيم1461
جلب صورة قيد 57 لالبغفران حكمتمالك جمال ابراهيم1462
جلب صورة قيد 57 لالببشرى صداممالك علي حسين1463
جلب صورة قيد الكترونيةنور عباسمالك قاسم يعقوب1464
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57ساره حسن مالك كرار سعد1465
تصحيح اسم االم في الهويةانغام عبد هللاملك عبد السالم صالح1466
ابدال شهادة الجنسيةاسماء عبدالرزاقملك علي عبدالكاظم1467
جلب صورة قيد 57يسرى محمودملك قيس عثمان1468
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةخديجه دخيلملك محمدجميل حسن1469
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57حمديه محمودملكية مصطفى عبدهللا1470
جلب صورة قيد 57 لالبميسون عبدالجبارمنار قحطان مطلب1471
ارشفة المستمسكات االصلية عمشه حسينمنال خلف خضر1472
جلب صورة قيد 57تسواهم يونسمنال عبدالحكيم قاسم1473
ابدال المستمسكات االصلية كرجيه صالحمنال يوسف محمد1474
ابدال شهادة الجنسية وضحه ياسينمنتصر صبار فرحان1475
ارشفة شهادة الجنسية فوزية محمدتوفيقمنتهى محمدشيت مصطفى1476
جلب صورة قيد 57نوال خليلمنذر سعد رفيق1477
ارشفة المستمسكات االصلية خالده ابراهيممنذر عبدالغني محمديونس1478
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمرنور مثنىمنه عماد محفوظ1479
عدم وجود اللقب في االستمارة  تقديم معاملة جديدةنظيره يوسفمنى احمد زبير1480
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية شرمين شاكرمنى جبار دحام1481
خطا في التولد جلب صورة قيد 57نداء لطيفمنى سرحان وهيب1482
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57صابرين حمزهمنى قيصر عبدالهادي1483
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ارشفة المستمسكات االصلية رابعه محمودمنى محمد علوان1484
ارشفة المستمسكات االصلية احالم خليلمنى محمود ابراهيم1485
وجود خطأ في االستمارة بتاريخ الميالد  تقديم معاملة جديدةمدينه زيدمنى يعقوب جابر1486
استبدال شهادة الجنسيةمنى محمدمنير فاضل محمدكامل1487
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةشمسه يونسمنيف عزيز سعيد1488
جلب صورة قيد 57حمديه صلبيمها خضرمحمد ياسين1489
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةامينه عبدالوهابمها رياض يعقوب1490
ارشفة صورة قيد الكترونيةسليمه كرممها صباح غضبان1491
جلب صورة قيد 57احالم احمدمها طه ذنون1492
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57صابرين حمزهمها قيصر عبدالهادي1493
ارشفة المستمسكات االصلية حياة جمعة مهدي محسن محمد1494
ارشفة المستمسكات االصلية جميله صائبمهمت افه عبدهللا صبحي1495
ارشفة مستمسكات االب االصليةخديجه عبدالجبارمهند بشير حسين1496
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةغربيه محمدمهند خضر جاسم1497
ارشفة الهوية االصلية جوري اسدمهند خليف طه1498
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57امل صالحمهند صباح طه1499
ارشفة مستمسكات االب ومقدم الطلب االصلية ناجيه الياسمهند عيسى صالح1500
ارشفة المستمسكات االصلية زكيه محمد علي مهند محمد صالح عباس1501
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء مضحيمهند مظهر خلف1502
ارشفة المستمسكات االصلية منى ازهدموسة منذر سعد1503
جلب صورة قيد 57 مع ذكر االسم الرباعيسعاد احمدموسى احمد علي1504
جلب صورة قيد 57اسماء عبدالكريمموسى عبدالغفار سلمان1505
جلب صورة قيد 57موزه احمدموسى قدوري حسن1506
جلب صورة قيد 57ملكه حمدموفق كواد جياد1507
ارشفة الهوية االصلية بشرى محمدمولود علي حسين1508
ارشفة المستمسكات االصلية اديبه سليمانمؤيد حمزه عبدالقادر1509
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية لتقديم معاملة من جديدسمره عبدالواحدميادة عبد الواحد جمعة1510
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57امينة حمزةمياسة علي سليمان1511
ارشفة المستمسكات االصلية تهاني طهميثم عالء خلف1512
ارشفة المستمسكات االصلية ميسون جميلميرنا فادي انور1513
ارشفة المستمسكات االصلية خوله عباسميس نجم عبد هللا1514
ارشفة المستمسكات االصلية غنيمه محمدصالحميسر شهاب حمزه1515
توحيد االسم جلب صورة قيد 57وهيبه محمد عليميعاذ ابراهيم رشيد1516
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خطا في اللقب جلب صورة قيد 57احالم عبدميالء حسن علي1517
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازامل صالحميالد عبداالمير صديق1518
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز انوار كاملمينا احمد محمد1519
جلب صورة قيد 57سهير يلمزمينا جتين حسيب1520
ارشفة المستمسكات االصلية ابتسام منصورمينا ماهر عبيد1521
جلب صورة قيد 57 يذكر فيها االسم الرباعي واللقبخوله محمودنادية شاكر محمود1522
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية حياة ياسينناديه غالب يحيئ1523
جلب صورة قيد 57 خديجه ابراهيمناديه محمدسعيد ابراهيم1524
ابدال شهادة الجنسيةمريم صليوانارمسين هرمز انويا1525
جلب صورة قيد 57ناديه عباسنازك محمد نعيم1526
جلب صورة قيد 57نجاح غنيناصر حماد زغير1527
ارشفة المستمسكات االصلية هديه عليناصر عادل حسين1528
ارشفة المستمسكات االصلية فتحية عباسناظم طاهر علي1529
ابدال المستمسكات االصلية نشعه حمودناظم مجيد محمد1530
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةوفاء عبدهللاناظم نبيل ناظم1531
استبدال المستمسكات كونها تالفهعنود احمدنافع عبد اللطيف طلفاح1532
خطا في التولد جلب صورة قيد 57سعاد عبداالحدنائل سامي هرمز1533
ارشفة المستمسكات االصلية رقيه سعدينبأ احمد محمد1534
ارشفة المستمسكات االصلية الهام مصطفىنبأ خليل ابراهيم 1535
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمررضيه احمدنبأ غايب يونس1536
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز يسرى خلف نبأ محمد احمد1537
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبقادسية محمدنبأ محمود محمد صالح1538
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمراسراء عبدالستارنبأ نبيل علي1539
ارشفة المستمسكات االصلية غنيه اسماعيلنبراس حسين علي1540
خطا في االستمارة جلب صورة قيد 57نوريه عاصينبراس حميد مجيد1541
جلب صورة قيد 57امينه شاكرنبراس زغلول بشير1542
لرشفة المستمسكات االصلية بشرى خليلنبيلة محمد صادق يونس1543
خطا في التولد جلب صورة قيد 57نركز يونسنجاة ابراهيم اسماعيل1544
ارشفة المستمسكات االصلية نجمة محمدنجاة سلمان عبدالقادر1545
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز القديممريم خمونجاة صاموئيل كوكا1546
جلب صورة قيد 57هناء محمدنجاة علي حسن1547
ارشفة المستمسكات االصلية نسرين شوكتنجالء حبيب حميد1548
ارشفة المستمسكات االصلية مع ولي االمرعزيزه مصطفىنجم  عبدالجبار علي1549
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خطا في اسم الجد جلب صورة قيد 57اميره حبيبندى احمد شكور1550
جلب صورة قيد 57خالده عبدالمحسنندى احمد عبدالجبار1551
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57عمشه حسينندى خلف خضر1552
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازسعديه عباسندى سالم مهيدي1553
ارشفة صورة القيدسميره ذنونندى محمدنور حسين1554
ارشفة مستمسكات االب االصليةخديجه عبدالجبارنذير بشير حسين1555
ارشفة المستمسكات االصلية صويره بيرونذيره سنعان صالح1556
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57اسيا محمدنذيره محمد سعيد1557
توحيد اللقب بين صاحب الطلب وولي االمرابتهال فارسنرمين حسين علي1558
جلب صورة قيد الكترونية ابتهال فارسنرمين حسين علي1559
استبدال شهادة الجنسيةماليه احمدنزار جبار منصور1560
استبدال شهادة الجنسيةدالل عطاZنزار جيشي نصيف1561
جلب صورة قيد 57خديجه عوادنزار عناد محمد1562
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57سالمة عباسنزار مصطفى الياس1563
جلب صورة قيد 57 مع ذكر اللقبامنه علينزار ياسين طه1564
خطا في اسم الجد جلب صورة قيد 57ماليه سطمنزهه كامل لهيبي1565
ارشفة المستمسكات االصلية نجو يونسنسرين صالح خضر1566
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبخلود عبدالكريمنسيبه وليد احمد1567
ارشفة المستمسكات االصليةفاطمة الياسنشأت عدنان مقداد1568
استبدال هوية االحوال او جلب صورة قيد 57نعيمه حمودنعمان عبدالقادر حسن1569
ارشفة المستمكسات االصلية سليمه اسماعيلنعمان قادر صالح1570
خطأ في االسم في االستمارة او تقديم معاملة جديدةخالده خالدنكثل هيثم عبدالقادر1571
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةدوله شعيبنمشه عمار سعد1572
جلب صورة قيد 57سوسن عبدالقادرنهال ناظم احمد1573
ارشفة المستمسكات االصليةعزيزه عوديشونوال شاويل نصطوس1574
ارشفة مستمسكات مقدم الطلب مع ولي االمر االصليةرحاب عبدهللانور الهدى عدنان خضير1575
ارشفة المستمسكات االصليةصفاء محمودنور جالل سليم 1576
ارشفة هوية االب االصلية يسرى فالحنور حاتم دلف1577
ارشفة المستمسكات االصلية حمديه صلبينور خضر محمدياسين1578
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةاميره جمعهنور صالح الدين اسماعيل1579
ابدال المستمسكات االصلية نشميه عبدالكريمنور عدنان حميد1580
ارشفة مستمسكات االب االصليةوفاء غانمنور ياسر محسن1581
ارشفة مستمسكات االب االصلية سحر طارقنورا عبدالعزيز خلوف1582
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اصدار حجة وصايا جديدةزينب طهنورالهدى محمد سعد1583
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسندس حسيننوره حسن ياسين1584
ارشفة المستمسكات االصلية نهله جاسمنوره عبدالعزيز صالح1585
ارشفة المستمسكات االصلية روياك محي الدين نورهان احمد فتح هللا1586
ارشفة المستمسكات االصلية نابلة مصطفىنورية احمد سعد1587
ابدال شهادة الجنسيةجانيت ننونينب اوديشو ايليا1588
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةفاطمه ياسينهاجر اسعد علي1589
القيد غير مثبت في السجالت  جلب صورة قيد 57فوزيه احمدهاجر سعدي خليل1590
مراجعة القنصلية لدفع رسوم حسب الرغبهاسماء صالحهاجر عمر رائد1591
جلب صورة قيد الكتروينةايمان احمدهاجر محمد احمد1592
ارشفة المستمسكات االصلية دحام شاكرهاجر محمد صالح 1593
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبلميس عبدالكريمهاجر مزهر ضامن1594
ارشفة المستمسكات االصلية صبريه دايمهادي منعم كريم1595
ارشفة المستمسكات االصلية جيهان يوسفهاشم احمد عبدالواحد1596
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةسعاد صادقهاله مهدي ضياء1597
جلب صورة قيد 57رقيه ادريسهاني فاضل مريشد1598
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةفدوى غانمهبه محمد اكرم1599
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية ثالثه شرقاطهدوه حسن مضحي1600
جلب صورة قيد الكترونيةنبأ طاهرهدى اوس تحسين1601
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواززينب محمد حسنهدى عبد الواحد محمد1602
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية اسماء يونسهدى فريد احمد1603
ارشفة المستمسكات االصلية منى خليلهدي علي حسين1604
ارشفة المستمسكات االصلية تانيا كفاحهدير عمر عالء1605
جلب صورة قيد 57بسمة جاسمهديل أحمد حمزة1606
جلب صورة قيد 57وجيهه عبدالهاديهديل ياسين داود1607
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية عمشه عباسهديه محمد حمان1608
جلب صورة قيد 57عمشه عبدهللاهزاع ابراهيم عطيه1609
ارشفة المستمسكات االصلية سمره دعيفسهشام فهد عاكول1610
استبدال هوية االحوال وشهادة الجنسيةسعاد عباسهمام كامل محمود1611
ارشفة الهوية االصلية سليمه جاسمهناء فاضل حسن1612
جلب صورة قيد 57 ذيبه نواز هيا حماد مجباس1613
ارشفة المستمسكات االصلية عفاف محمدهيام زهير صالح1614
توحيد اللقب جلب صورة قيد 57تقوى حسينهيام محمد حسن1615
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استبدال هوية االحوال او جلب صورقيد 57جميله جبارهيثم حسن عبيس1616
جلب صورة قيد 57تهاني هيثم عالء خلف1617
خطا في اسم االب جلب صورة قيد 57ايمان سليمانهيرا ذياب صالح1618
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةعبوده ابراهيمهيفاء حبيب علي1619
ارشفة المستمسكات االصلية بشرى حسنهيفاء خير الدين قاسم1620
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةمنيفه ابراهيمهيفاء علي حسين1621
ارشفة المستمسكات االصلية خوله اسماعيلهيفاء محسن يوسف1622
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية صاله دحامهيفاء محمود علوان1623
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية هنديه يونانوائل جوني عوديشو1624
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية مريم جاسموائل حسن ميرزه1625
ارشفة المستمسكات االصلية يمامه عليوجدان عامر سعيد1626
ارشفة المستمسكات االصلية فهيمه محمدوحيد عبدالكريم مصطفى1627
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةغنيمه حسينوداد سعيد حمزه1628
ارشفة المستمسكات االصلية مثال عبدالستاروداد علي حسين1629
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةمريم امينوداد ياسين قاسم1630
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية حمده محمودوداد يوسف احمد1631
ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمربيداء مصطفى ودق عامر محمد بشير 1632
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية عمشه شويخوزيره محمود عالوي1633
ابدال المستمسكات االصلية كميله محمدوسام خليل عوده1634
اصدار شهادة جنسية نهله عليوسام غالب محمد1635
ارشفة المستمسكات االصلية صبره محمدوسام فخري جاسم1636
ارشفة المستمسكات االصلية شاهه سالموسام محمود محمد1637
ارشفة المستمسكات االصلية رحاب محمدوسن شاكر خلف1638
ارشفة المستمسكات االصلية نظمية ابراهيموسن محمدنور خضر1639
ارشفة المستمسكات االصلية سكنه جاسموضحه جاسم محمد1640
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية امينه عمروضحه صالح عزالدين1641
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية كلي الياسوعد عبدالهادي يونس1642
جلب صورة قيد 57زهره سليمانوعد محمدجميل حسن1643
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية فدوى غانموعدهللا محمد اكرم1644
ارشفة المستمسكات االصلية فخريه ناجيوفاء محمد حسين1645
جلب صورة قيد 57 اعتماد لقب االب هند خليلوليد احمد عمادالدين1646
ارشفة المستمسكات االصلية منال محمديونسوليد بهجت محمدعلي1647
ارشفة المستمسكات االصلية حربيه حسينوليد خالد مشرف1648
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ابدال المستمسكات االصلية وزيره داودوليد خميس مناجد1649
ارشفة المستمسكات االصلية نجيبه مصطفىوليد سعيد غني1650
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز فهيمه احمدوليد ياسين يونس1651
جلب صورة قيد 57نفيسه شريفوليد يوسف محمد1652
ارشفة المستمسكات االصلية هنديه يونانوليم جوني عوديشو1653
ارشفة المستمسكات االصلية رسميه علوانوميض وليد جواد1654
خطا في التولد جلب صورة قيد 57امل عزوونده اسعد محمديونس1655
خطا في االستمارة مراجعة القنصليةنركس طاهروهيبه صادق مصطفى1656
جلب صورة قيد 57شذى كريميارا اركان طه1657
جلب صورة قيد 57 لالبابتسام عبدياسر خليف ابراهيم1658
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةكفاح فخريياسر عامر سليمان1659
ارشفة هوية االب االصلية سوزان ناظمياسر عباس محسن1660
ارشفة المستمسكات االصلية عجيبه عبدياسر عبد الكريم محمد1661
ارشفة المستمسكات االصلية نفيسه يوسفياسر مقداد ياسين1662
توحيد اللقب مع االب جلب صورة قيد 57جنار اكرمياسر ياسين محمد1663
توحيد اللقب بين هوية االب والطفلةبان طالبياسمين عبدالرحمن عواد1664
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية عليه مصطفىياسمين علي اصغر شيده1665
جلب صورة قيد 57ايلشو جنوياسمين عوديش اسحاق1666
ارشفة المستمسكات االصليةرشيده عليياسين خضير صالح1667
جلب صورة قيد 57 فختايه هانيياسين عبيد خضير1668
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية زينه عبدالصمدياسين ليث محسن1669
ارشفة المستمسكات االصلية ذكرى عبدالودودياسين محمد جواد حسن1670
ارشفة هوية احد ذوي صاحب الطلبزهور زيدانياسين محمد طه1671
ارشفة المستمسكات االصليةزهراء محمودياسين محمد فيصل1672
ارشفة المستمسكات االصلية اسماء محمد اكرم ياسين مظفر محمد ياسين1673
ارشفة المستمسكات االصلية لينا عادلياسين معتز احمد1674
ارشفة المستمسكات االصلية فاطمة  كاظمياسين يعقوب ابراهيم1675
ارشفة الهوية االصلية سرى عبدالكريمياقوته حسن مجول1676
ارشفة المستمسكات االصلية االء ابراهيميامن عمر عادل1677
ارشفة المستمسكات االصلية كول دره ن ملحيياوز جمال كمال1678
ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسيةدينا خليليحي عبود كريم1679
ارشفة المستمسكات االصلية ذكرى عدنانيحيى سامي يوسف1680
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57اشواق برعيحيى صهيب اسود1681
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ارشفة المستمسكات االصلية لمقدم الطلب وولي االمروالء هادييحيى علي عبد السالم1682
جلب صورة قيد 57وفاء حازميحيى قاسم محمد1683
القيد غير مثبت في السجالت  جلب صورة قيد 57صفيه احمديحيى محمدعبد ابراهيم1684
ارشفة المستمسكات االصلية عمشه يونسيحيى يوسف صالح1685
خطا في اللقب جلب صورة قيد 57مها علي نقييحيئ قاسم عدنان1686
ارشفة المستمسكات االصلية ليلى فاضل يسرى انور عبد هللا1687
خطا في االستمارة مراجعة القنصلية فهيمه صباريسرى عبداللطيف بالل1688
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجوازامانه كريميسرى مصطفى غالب1689
 ارشفة هوية االحوال وشهادة الجنسية لصاحب الطلب واالبقادسية محمديعرب محمود محمد صالح1690
ارشفة المستمسكات االصلية مع الجواز ذكرى عدنانيعقوب سامي يوسف1691
ارشفة المستمسكات االصلية احالم محمديعقوب شاكر عواد1692
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