الوجبة 24
مراجعة القسم القنصلي في السفارة في أيام الدوام الرسمي من يوم اإلثنين الى يوم
الخميس( بين الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الثالثة ظهرا حصرا )ألداء البصمة واستالم
الجواز مع ضرورة مالحظة عدم المراجعة أيام الجمعة
 .1روميو ايليا نمرود
 .2منى نصير وارش
 .3نشوان باسم ياسر
 .4ثناء امين صالح
 .5علي عباس حسن
 .6ايه محمود صراي
 .7ساره عبدالخالق محمد القريشي
 .8ليث فالح كاظم
 .9نورا عماد صديق
ونسه حسن مسطو
.10
احسان سالم يوسف
.11
سميره ايليا عبداالحد
.12
سامر فراس سامي
.13
حنين محمد مصطفى
.14
انور حزام خلف
.15
اشواق حسن دياب
.16
اكرام محمود سلمان
.17
علي محمد قنبر
.18
ساره داود سليم
.19
باكزه رمضان طاهر
.20
بيداء ملو قتو
.21
حيدر سعد عبداالمير الطويل
.22
شوانه سعيد عارف
.23
خوخي الياس اسماعيل
.24
الرا موفق علي
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روان صالح نوري
احمد حامد مجيد
عادل قنبر جعفر
خديجه حافظ داخل
نورا محمد شاكر
ايناس جبار عباس
سلمه هادي عباس
كاردو جالل احمد
مصطفى جاسم محمدشريف
منى احمد جاسم
عزيز نزار محمد
رنا رزوقي حمودي
خديجه علي احمد
لينه بهنام حبيب
سعاد لطيف مصطفى
نور ماهر ناصر
اسيل حسن سلمان
صادق علي صادق
شوخان مصطفى فرج
هيفي طه ياسين
ساندرا ريواز موسى
عديلة مندوب شذر
شذاء عبدالحسين عيدان
سميره صادق بطرس
رغده ثائر موسى
الهفوف حسن هادي
برباره عزيز همانه
مرتضى حسن هادي
سحر عبد الصاحب مرتضى
جان نيسلن كورئيل
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عمار حامد صاحب
فان به ختيار كريم
كاظم نوري غدير
طه جاسم محمد شريف
جنان اسو مراد
ساطع داود سليم
ميعاد عدنان عبد الهادي
سعد حازم حنا
ايمان امير ميخا
سعد حازم حنا
كارزان عمر محمد
بيستون اسماعيل جالل
سليم ايسف ايليا
بشيره خليل عباس
عبدالمير راضي عباس شبر
اسماء عبدالسالم محمد
كول خاطر قادر فقي عبدهللا
عماد جابر مهدي
عمر احمد محمد
جنار مصطفى احمد
سيفان سعدهللا محمد
جوان نايف محمد
باسمه علي عمر
بهاء الدين اسعد عبد الحسن العبودي
كالويز اسماعيل محمد
بسمه اينوئيل كوركس
لمياء كولاير صليوا
مصطفى احمد بشير
ثائر محمد جابر
مينا موفق شاكر
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طارق عدنان صالح
بيان حيدر فرحان
فضيله حسين محمد صالح
فرح علي نعمه
محمد جالل حمه امين
صالح ربيع حمدي
سما غازي طاهر
مرتضى كامل كاظم
عبير عباس خضير
كارزان عمر مارف
عامر زكي فيصل
محمد غياث مجيد
رامي جورج يلدا
سامر رياض غانم
دانا محمود عبدالقادر
رزكار محي الدين محمد
رزكار طه ياسين
محمد لطيف رشيد
االء اركان ابراهيم
ايناس هشام مصطفى
نيزبارصباح مشختي
وسن نزار داود
دارا معروف محمد
هدير طعمة شهاب
بيداء سعدهللا اسكندر
مارينا نزار داود
داود نزار داود
ليلى محمد بايرو
ئارين ياسين عبدالرحمن
سالم خرمش بريم
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وافد وليد شعيا
بان يعقوب عبدالرحمن
يوسف يعقوب عبدالرحمن
كريمه كاكه حمه مال فالح
يعقوب عبدالرحمن حاجي فقي
هبه طالب مصطفى
غفران طالب مصطفى
فراس سامي بهجت
ئارام حمد خضر
ديار عجاج جندي
عطا ابو بكر صالح
دانا حيدر محمد
ايوب محمد عمر
شهاب خيرو حسن
ئه ردالن محمد صالح
ريم سلمان طاهر
ساره فراس سامي
حميد علي ميرزا
زهره عبدهللا رشيد
وائل سعد خالد
جوان كمال عبدهللا
حنين صباح عبدالجبار
كامبيز صابر خضر
لواحظ اسماعيل خضير
ازل سعد خالد
محمد سعد هللا عبد هللا
ره هند رشيد شريف
ئه رينا رشيد شريف
كازوان رشيد شريف
نه وار رشيد شريف
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مهند حسين محمود
بيريفان نصرو حيدر
محمد سلمان صالح
ميرخان انور سعيد
بفرين حسين علي
ريدار محمد عزيز
زهير مرزينا ايشوع
نازه نين سعيد رسول
فهد سعيد نشاط حميد
زوزان عجاج جندي
كوبان كوردو محمد امين
كازين كوردو محمد امين
سعد طالب سعيد
ئه فين ابراهيم رشيد
بهنام بحو بطرس
سلطي وليم باكوس
دانه جمعه محمد صالحي
زينب عبد محمد
وائل عبد الزهره جبر
مروان هشام عدنان
محسن نصير وارش
اشواق عبود محمد
اميد توفيق احمد
فادي وليم سامي المنداوي
سوزان عمر ابراهيم
عبدالسالم شكر عبد الرحمن
انمار غني شنشول
ابتسام صبار سهر
محمد فاضل نقي الصراف
نوزاد حسين حسن
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روان محمد شاكر
حاتم ابراهيم رسول
زيتو قاسم حمد
خيرية محمود احمد
بزو ئاكو محمد
حسين باقر عبد الجيلي
هالل زيدان شكر فهاد
سيران عبدول سعيد
خالده صالح شاهين
الشي يوسف محي
حيدر عبد جاسم
يمان خشمان اسماعيل
فريال حاتم كرم
ذكرى بشار طليع
هاوكار قادر كريم
قحطان شمو مراد
بناز جبار علي
لينا اسماعيل صالح
اكو مصطفى بحري
نورا محمد شاكر
نور نبيل ابراهيم
ميان الياس ناسر
شهله محمد عمر
هالت احمد عثمان
امير سمير يوسف
كوردستان احمد حمد
دلفين محمد عبد هللا بنافي
شروق رسول لفته
نبيل رياض دايش
اسماعيل محمد عبدهللا
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شمس نبيل رياض
تورس يوسف يوخنا
ريتا اسحاق توما
امنه طارق حاجم
بيرس كانبي عمر
وداد عبدالمجيد صالح
احمد لطيف رشيد
كترينه كوركيس بولص
كاظم حسون حنيحن
حيدر عبد الستار محمد
سروه يحيى غريب
سوالقه شمعون حنا
زمن عباس هادي
نجم بيبو بيسو
كرم علي جاسم
نغم خالد لفته
مصطفى فارس احمد
فارس احمد حسن
خطاب فارس احمد
عسل فارس احمد
هيلدا هاني حبيب
هايفن هاني حبيب
هايدي هاني حبيب
نبراس حكمت بولص
الهام منصور بطرس مدالو
بنار عبد هللا حسن كاكه
هه ندرين عباس رسول
ماهر سليم ايسف
ملك نزار نوري رمضاني
جوان نزار نوري رمضاني
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زينب علي حمود
محمد علي حمود
نور صباح عبد هللا
احمد عبد الرحمن خليل
ئه فين عثمان اسماعيل
سماره محمد عبد الرزاق
عبد هللا عماد بهجت الياس
وفاء رسول مصطفى
هاني سعيد عبد الصمد
نازلين هاني سعيد
ذو الفقار عبد الرزاق كريم
سيف ذو الفقار عبد الرزاق
ايمن دريد نجم
طيبة دريد نجم
يحيى داود سلمان
مارينا داود سلمان
خلود حسن عبود
محمد عادل نعمت
دنا محمد شوقي
فراس عبد سجاد
عبدالصاحب سلمان حسين
سماره عالء حسين
غسق عالء الدين فالح
دالل عالء رزوقي
دينا مصطفى ابراهيم
دونيا دانيار رؤوف
به زدار عمر صادق

