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                  EMBASSY OF THE REPUBLIC   

               OF  IRAQ  

                       3421 Massachusetts Avenue, NW 
                                            Washington, DC  20007 

                  
    

واشــنطن    

لة واشنتن ي كؤمارى عيَراقخانة بالَيَؤز           

 اعالن
ايفادات قنصلية الى المراكز الهامة للجاليات العراقية   

3122/12/32  

تعمن سفارة جمهورية العراق في واشنطن في مطمع العام الجديد عن ارسال وفود قنصمية الى عدد من 
وحسب الجدول  التشهادات إثبات الحياة والوكاالت الخاصة والعامة والغاء الوكاالواليات النجاز معامالت 

:التالي  

 العنوان اسم المكان الوقت التاريخ المدينة الوالية

 كالفورنيا

لوس 
 انجمس

االثنين 
42/1/4111 

 8صباحا ولغاية  11
 مساء

فندق 
ماريوت في 

 اناهايم

Marriott hotels 
12015  Harbor Blvd 

Garden Grove, CA 92840 

الثالثاء 
42/1/4111 

 6صباحا ولغاية  8
 ساء م

االربعاء 
46/1/4111 

صباحا ولغاية  8
 الواحدة ظهرا

 سان دياغو  

الخميس 
42/1/4111 

 8صباحا ولغاية  11
 مساء

فندق 
هوليدي ان 

 دياغو سان

Holiday Inn Hotel San 
Diego - La Mesa 

8000 Parkway Dr., La 
Mesa, CA 91942 

الجمعة 
48/1/4111 

السبت 
42/1/4111 

 6صباحا ولغاية  8
 مساء

سان 
 فرانسيسكو

الجمعة 
18/4/4111 

السبت 
12/4/4111 

صباحًا ولغاية  83:1
 مساءاً  63:1

CROWNE PLAZA HOTEL/SFO 
1177 Airport Blvd. | Burlingame | 

CA | 94010 
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 العنوان اسم المكان الوقت التاريخ المدينة الوالية

 ناشفل  تينسي

 1/1/4111:األثنين 

 1/4/4111لثالثاء ا

 4/4/4111االربعاء 

 صباحا 2من 
 2 ولغاية

 مساء

 فندق برستون
Preston 

hotel 
Nashville 

733 Briley Parkway 
Nashville, TN 37217 

615-361-5900 

 جاكسنفل فموريدا

 

 4/4111/:الخميس 

 2/4/4111الجمعة 

 

 صباحا 2من 
 2 ولغاية

 مساء

 فندق ون كيت
Wingate 

Hotel 

4791 Windsor 
Commons court, 

Jacksonville Fl. 32224 
904-421-7000 

 

 

 

 تكساس

 

صباحًا 11311 2/4/4111األثنين  داالس
 2311ولغاية 

 مساءً 
  

قاعة مركز 
 أعمال 

50 Business Parkway 
# C, 

 Richardson, TX 
75081  

  8/4/4111الثالثاء 

 2/4/4111األربعاء 

  11/4/4111 الجمعة هيوستن

 14/4/4111 لسبتا

 4/4111/:1 حداال

صباحًا  2
 23:1ولغاية 

 مساءً 

المركز الثقافي 
العربي 
 األمريكي

10555 Stancliff Rd 
Houston, TX 77099 

 12/4/4111االثنين  فينكس اريزونا

 12/4/4111الثالثاء 

 16/4/4111االربعاء 

 صباحاً  83:1
 63:1ولغاية 

 مساءاً 

35 East Hatcher 
Phoenix Arizona 
Zip code: 85021 

 2/4/4111السبت  سكوكي الينويز

الى يوم الخميس 
11/4/4111 

 صباحاً  2:11
 8:11ولغاية 

 مساءاً 

9131 Niles Center, Skokie, IL 60076 
Tel: (847)675-7360 
Fax: (847) 679-4877 
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 العنوان الوقت التاريخ المدينة الوالية
 

 

 

 

 واشنطن

 

 

 لساوث سيات

 عصراً  :::2  48/1/4111الجمعة 
 :::2ولغاية 

 مساءً 

4555 Delridge way, Southwest 
Seattle, WA 98106 

صباحًا  11311 42/1/4111السبت 
 ظهراً  4ولغاية 
 2311ومن 

عصرًا ولغاية 
 مساءً  2311

صباحًا  11311 1/1/4111:االحد 
 ظهراً  4ولغاية 
 2311ومن 

عصرًا ولغاية 
  مساءً  8311

 

 1/1/4111:االثنين  سياتل أفريت
 1/4/4111الثالثاء 
 4/4/4111االربعاء 

صباحًا  11311
 ظهراً  4ولغاية 
 2311ومن 

عصرًا ولغاية 
 مساءً  2311

Martha Lake, 16300 Motor PI, 
Lynnwood, WA 98037 

المدنية وشهادة الجنسية هوية األحوال )يرجى من المراجعين جمب كافة المستمسكات األصولية األصمية 
وصور شخصية لموكيل والموكل ( 3)العراقية وجواز سفر عراقي نافذ المفعول مع نسخ مصورة عنها عدد 

 Money Order to the Embassy) معنون باسم السفارة العراقية كما يرجى جمب صك مصدق (.3عدد

of Iraqi ) التالية بالمبالغ –ولن ُيقبل اي صك غير معنون باسم السفارة: 
 .دوالر 21وكالة خاصة  -2
 .دوالر 41وكالة عامة  -3

 .دوالر 2الغاء وكالة  -4

 .والداعي لتقديم صك النجاز معاممة شهادة حياة اذ انها مجانية

يرجى مالحظة ان التعميمات الواردة من بغداد تحتم عمى ان تكون الوكالة مطبوعة وال  :مالحظة هامة جداً 
أخذ ذلك بنظر اإلعتبار، ويمكن الحصول عمى نماذج هذه الوكاالت تكون مكتوبة بخط اليد، راجين 

 ومعمومات اكثر عن طريق موقع السفارة عمى شبكة المعمومات العنكبوتية
http://www.iraqiembassy.us/ …. مع التقدير 

 

http://www.iraqiembassy.us/

