
 
 

) أسماء المواطنین الذین صدرت لھم جوازات سفر ویتوجب علیھم مراجعة  119الوجبة ( 
 سفارة جمھوریة العراق في ستوكھولم الستالمھا مع تقدیم الجواز السابق منتھي الصالحیة.

  
  

  االسم الثالثي  ت  االسم الثالثي  ت

  الكاظمعلي حمزه عبد .75  احمد خالد فتحي .1

  الصاحبعلي فالح عبد .76  امیر خضیر علوان .2

  عالء محسن عارف .77  حمد كریم خلفأ .3

  عبدهللا كانبي ابراھیم .78  المرتضى ناظم جواد .4

  عصام الیكسان یوسف .79  البر مصطفى نبیل .5

  علي عدنان عباس .80  اراز صادق علي محمد .6

  االمیر اوحیدعلي عبد .81  ومید بھجت صالحآ .7

  ن حمید رزوقيالمعیعبد .82  حمد خالد ابراھیما .8

  عامر منیع جراد .83  حمد صباح نوريا .9

  علي عمران عبد المحسن .84  اكتوبر عبد هللا صالح .10

  عمر محمد حسن .85  حمد صباح كاملأ .11

  عادل كریم ادھام .86  دم ولید عبد هللاآ .12

  علي عبدهللا رشید .87  ایالف محمد احمد .13

  عمران فراس محمد .88  احمد محمود عبد الرحمن .14

  باس حسن علي ع .89  ایناس عباس شالل .15

  علي ھادي رزاق .90  حمد ماجد عبد الحمیدأ .16

  عالء محمد عباس .91  السید احمد محمد حمد .17

  عمر صادق شیرمحمد .92  ایال ایوب صابر .18



  غزل لیث كاظم .93  ناھید احمد حدیدأ .19

  االمیرفاطمھ احمد عبد .94  الستار فارسبشرى عبد .20

  فادي عماد الیاس .95  بشتیوان لطیف عزیز .21

  فاطمھ حیدر مھدي .96  سبشار ادوارد الیا .22

  فاتن فائز فوزي .97  بھ ناز خدر كریمان .23

  فیصل محمد علي .98  الكریمبلسم عباس عبد .24

  فینا ولید عبدهللا .99  بریار عدنان نوري .25

  فوزیھ مخلف صالح .100  باسمھ یوسف بطرس .26

  فاضل سعد محمد .101  بنین علي صباح .27

  فرح فائز فوزي .102  باھر مخلص كامل .28

  غازي عباس قیصر .103  العباستبارك أحمد عبد .29

  قتیبھ سعدهللا حسن .104  توانا بیستون دلشاد .30

  قیصر علي خلیل .105  تبارك نزار شریف .31

  كارولین متي توما .106  جنان زكي رزوقي .32

  لقمان كانبي محمد .107  الحسن ھاديحیدر عبد .33

  النیا عدنان نوري .108  حماده حنفي حسن .34

  معتز حسین احمد .109  حمزه حمید عسكر .35

  مصطفى عالء حسین .110  حسین فیصل یسر .36

  محمد مصطفى كامل .111  حسین علي خالد .37

 محمد علي حسن عبد القادر .112  حمزة حامد عناد .38

 محمد فریق مجید .113  عليحسین ریاض محمد .39

 مشتاق زاھر عبدالكریم .114  حال قحطان دلیف .40



 ملوك لؤي محمد .115  حسین فواز جاسم .41

 مینا ولید عبدهللا .116  فاضلحسن عبدالكریم عبد .42

 مصطفى صفاء عزیز .117  ر خضیر عباس خضی .43

 مصطفى نجدت قادر .118  دانیال دلشاد مجید .44

 منى خضیر عباس .119  دلوفان خالد كریم .45

  مدیحھ سلمان حسین .120  دانیا عدنان نوري .46

  منتظر محمد صالح .121  دیار كریم حمھ .47

  منتظر صفاء مزھر .122  ریان سوران جبار .48

  محمد احمد كریم .123  رسل سالم ارزوقي .49

  سم حنونمحمد قا .124  رغدان عماد بیبو .50

  میار كرار منیر .125  االمیرروى نجم عبد .51

  محمد قاسم رضا .126  هللاروبین ھشیار وعد .52

  ماھر مزھر كریم .127  رحمة علي ولید .53

  مصطفى علي ولي .128  ریدان عزیز فرنسي .54

  مصطفى نھاد كامل .129  رائد كاظم محمد .55

  مریم عطشان خشان .130  رسالن فراس محمد .56

  ىمحمد ماجد نور .131  زینب عیسى شاكر .57

  مروان مؤید قاسم .132  المنعم عبد هللاعبدزینا  .58

  نزھت سالم خلف .133  زینب كاظم صبر  .59

  نازنین علي توفیق .134  زینب عباس فاضل .60

  هللانیدا ولید عبد .135  زمن عوني صادق .61

  نور محمد كاسب .136  هللازكریا بیشرو عبد .62



  الحسیننورالدین عالء عبد .137  یان محمد احمدژ .63

  الدین حسن سعدنور .138  سنان ایاد حسن .64

  ندى حسین جواد .139  حسن سعد سعد .65

  نور صباح متي .140  سیف عبدالعباس فاضل .66

  نبراس نضال خلف .141  ساره سعد مخیف .67

  ھزار ھوشیار حسن .142  سوسن طالب جواد .68

  وائل قاسم عامر .143  شاخوان صباح صالح .69

  وسام محمد حسین .144  شیماء محمدعلي شاكر .70

  یاسر سیف خالد .145  شرقیھ اسماعیل عثمان .71

  ا محمد احمدیار .146  شامل كمال شمعون .72

  یوسف عقیل فھد .147  شاسوار عمر محمد .73

  ضحى قیس رمضان .74
  


