الوجبة 25
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.
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 .2حريه صديق عارف
 .3بيمان عبدالقادر عبدهللا
 .4مريم محمد جبار
 .5صباح علي محي
 .6ميسم محمد جبار
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 .8هبه جرجيس شرو
 .9رواء عبدالصاحب محمد علي
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هوار حسن خورشيد
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ريزان حاتم شكر
.13
نهرو رمضان حسين
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حسين حسن كاظم
.15
هامنو كمال نامق
.16
مازن حمه عزيز
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سحر كريم رشيد
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نيشان نوزت حسين
.19
منال عجالن كاطع
.20
حارث مثنى عبدالرزاق
.21
جنات عزام عصام
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خلف صبري سعيد
شيركو توفيق رشيد
روال سمير اسطيفان
دلوفان مروان حجي
ماري عادل منهى
سهام حسن علي
خيابان لطيف عبدول
كامل عبدالقادر علي
كوكب نوري فارس
هاجر صباح نوري
مريم مروان نوفل
نشوان مروان حجي
ضحى عباس جواد
عصام عبدالرزاق عيسى
نشوه مروان حجي
سوران رفعت احمد
ناظم عمر عوال
مريم هاني سليم
شوري حسن قادر
سناء غني جايد
ايوب جالل رشيد
بابير مروان حجي
خلود عبدالسالم ياسين
اسماعيل ابراهيم حسن
مانويل مروان حازم
رواء احمد سدخان
علي نورالدين رشيد
محمد سعدي عبدهللا
ئه ليند جاالك عبدهللا
عبدهللا محمد شاكر
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نورس محمد سعد
ماما فرج حنا
ماريا حنا ايليا
اسامه مؤيد يحيى
رنا حسين برجس
تحسين عبدالرحمن نبي
ملت سعيد محمد
غاده حنا فرج
ادم مصطفى عدنان
قدره ابراهيم بدل
مجد هاني سليم
افين زياد احمد
علي محسن عبدالحسن
سامر ربيع يونان
مينه مروان نوفل
نهاد علي حسين
ئه نسي جاالك عبدهللا
اهزار احمد سعيد
احمد علي رشيد
نور صباح نوري
نورالدين علي احمد
ايمان ماضي شهاب
هازل موسى ميرزا
مصريه ياسين خضير
ايمن احمد سدخان
قصي حسين محمد
صفاء يعقوب يوسف
فاخر مروان حجي
دلفين عمر ولي
سيف محمد صادق حسين
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ارخوان اسماعيل رحمن
هيثم انو عبدالهادي
هنادي محمد امين عبدهللا
علي الكرار احمد سدخان
كافين خالت سليم
مثال عبدالجليل زهرون
مصطفى محمد اسماعيل
صباح كريم حسن
سان عطا ابوبكر
نورس ربيع يونان
ميسر مروان حجي
فخرية مروان حجي
ملك مصطفى عدنان
نور عبدالمجيد محمد
نور الحسين احمد سدخان
بيان اسعد سعيد
اديبه عباس عزو
دلبر نعمت محمد
لبنى سمير اسماعيل
دينا طه ياسين
امال البير حبيب
رياحين يوسف حميد
هاني سليم داود
هديل عماد علي
سرمد عادل يوسف
سيف رمزي لويس
جميله عيسى عبدالكريم
دعاء محمد صادق حسين
محمد صادق حسين موسى
عصام يدهللا افرين
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عبدالحكيم مروان نوفل
خه نده رضا توفيق
ايمان علي محمد
علي مجيد مهدي
بسمه سمير تقي
نوفل نبيل محمد بدري
سعاد هاشم حسين
سالم جاني سهر
ايوب قادر احمد
ايفان خضر مراد
مايا معن زكي
وليد خالد نصوري
مينا علي صبيح
فراس حسن هاشم
ندى حسن علي
كارزان جالل حسن
احمد جبله عبدالحميد
علي فرمان علي اكبر
امنه باسل وجيه
علي صبحي خورشيد
مصطفى عمر غسان
لندا رافد حكمت
جمال مصطفى احمد
رنا عماد مهران
احمد فراس حسن
مهند مؤيد حمودي
محمد شمسي صالح
قحطان عدنان طاهر
رانيا فراس حسن
باسمه محمد سليم سليمان
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كه في كاروان حمه وفاء
عبدالعباس صالح محمد
زهراء كريم عواد
خطاب عمر غسان
جنار احمد محمد
كارزان حمه صالح امين
زياد جواد جاسم
حنان محمد علي حمادي
ارام ولي كمر خان
بهاءالدين زاحم محمد
هالة محمد صادق حسين
سالم احمد عبدهللا
شيار زيدو حجي
حسن كنعان وهيب
صفاء اسو حبه
بشير ابراهيم صالح
بابك احمد عمر
زيد طالل شاه مراد
مياده حسين عبد
محمد رعد مطلك
هلن باهر صالح
ياسر عبداالمير حسن
خالد قاسم رمضان
روزان احمد قادر
ياسين صابر قادر
ليث اسد حسين الخفاجي
بدرخان بايز خضر
امانج كمال مجيد
وسام ايدين محمد
ناديه مراد خضدر
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بزار خالد رحمن
بيمان خالد مراد
درباز اراس الياس
موسى دينو احمد
اثير امجد عبدالكريم
علي محمد عبدالغفور
الهام محمد عزيز
بيكه رد عمر صادق
عمر غسان حسين
باسمه اسماعيل سيتو
علي عطوان جعفر
عصام عبد الحر جاسم
شيان خليل محمد
ريسان محمد عبدالغفور
مردان جردو عيدو
هه لو اسعد عزيز
الحسن عمر عسان
ايالف ابراهيم خورشيد
عمر شاكر محمود
قادر مصطفى عبدهللا
محمد عثمان محمد
احالم محمد يار احمد
فراس مؤيد مكلف
خديجه فرج هللا احمد
مشتاق مؤيد حمودي
بزار محمد عمر
بشرى احمد مصطفى
سلمى فراس حسن
ناصر عصيد محمد
عائشه هاشم محمد
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زينو صبحي اسماعيل
رحمان محمد عبد الغفور
زهراء نوري علي
لنى جعفر ناظم
شفان اسعد عزيز
نضال عبود دهش
سرمند صالح الدين محمد
ليون سوكرات ليون
سميره جرجيس محمود
يزن نبيل عبدالقادر
انغام عبدالصاحب حسن
مازن مؤيد حمودي
ايهاب نافع حنا
نوال جواد رضا
وداد بنيامين يلدا
رسل زهير علي
احمد صبحي خورشيد

