الوجبة 28

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

 .1شه نايه بشتيوان عزيز
 .2سيف عماد فاصل
 .3سعاد خلف حاجي
 .4هيوا مصطفى عبدالرحمن
 .5قصي حلمي كميت
 .6نالي سردار محمد امين
 .7ايمان سامي بطرس
 .8محمد احمد سعد
 .9نرمين سمير جبار
 .10بيان عبدهللا جانكير
 .11شذى غانم يعقوب
 .12ميسلون احمد شريف
 .13ماجد عصام حسين
 .14اسماعيل احمد حسن
 .15رومينا سمير ابراهيم
 .16زيور عبدالمجيد حسن
 .17شيالن عبدهللا جانكير
 .18اسراء اسماعيل عبد النبي
 .19نيكار ابراهيم محمد
 .20روزهان عبدهللا جانكير
 .21لينا عماد شابو

 .22محمد حسنين مجيد
 .23محمد صباح ذاكر
 .24سلم نافع سليم
 .25لوالف امين احمد
 .26سايه سه ردار محمد
 .27نوره نبيل بشير
 .28عمر محمد علي احمد
 .29راضية محمد سلمان
 .30عمار فائز كاظم
 .31خالد اسماعيل يعقوب
 .32ئامانج نوري كورون
 .33اسيل ابراهيم هاشم
 .34ايناس عبدهللا قادر
 .35يوسف جنيد خالد
 .36عبدالصمد طاهر جالل
 .37سردار محمد حسن
 .38ساندرا حكمت ياسين
 .39بسمه حسين عبدهللا
 .40فرج يلدا منصور
 .41صديق اسماعيل يزيدين
 .42حسين بشار حسين
 .43انور عبدالعزيز وطبان
 .44هيفاء حسن ابراهيم
 .45نعام ميرزا احمد

 .46عبدهللا قادر عوال
 .47االن عبدالقادر جليل
 .48جورج اسطيفو متي
 .49جزا محمد حسن
 .50احمد نمير فاضل
 .51شكري انس حسن
 .52خضر دومان السو
 .53فاطمة عبد الكريم عبود
 .54ته الر ميرويس سليمان
 .55اسراء بهمن مصطفى
 .56كوران حميد محمد امين
 .57وفاء عبدالرضا عبد االمير
 .58زينه سعد محمود
 .59رقيه حيدر حسين
 .60فانيا رفيق خدر
 .61هوري جبو سليم
 .62محمود عبد الكريم محمود
 .63مهند عبد الهادي سعيد
 .64دومان السو حسين
 .65رائد صالح رشيد
 .66عبدالرحمن احمد حسن
 .67هيفاء حسين علي
 .68اركان يونس عبدهللا
 .69اسراء رحمان مفتن

 .70كتان بيبي سعدون
 .71سيف داود سلمان
 .72عزه جمال عبداللطيف
 .73عصام فخري يونس
 .74الزم بشير رزوقي
 .75يحيى صالح محمد
 .76سامي محمود حسن
 .77احمد محمد وهاب
 .78هناء شاكر محمد
 .79عفاف محمد سلطان
 .80سه يران يوسف سعيد
 .81ئاراس حسن بابكر
 .82احمد محمد غريب
 .83كويستان عمر صالح
 .84سعاد عبدالرضا محمد حسين
 .85هيثم احمد عريبي
 .86سمير عوني صابر
 .87يونس زيد علي
 .88نازه نين كريم حمادي
 .89حسين محمد احمد
 .90امير رائد الزم
 .91خالد ناصر ناصر
 .92عمار جعفر محيسن
 .93سلمان كوالني مرزا

 .94ميران اكرم محمود
 .95زينه يحيى علي
 .96ناديه علي محمد
 .97عالءالدين برهان محي الدين
 .98صيجرة لعيبي نايف
 .99نزار جاجي درباس
 .100شيروان جمال فتاح
 .101حسين هيثم حسين
 .102عدنان طالب وشاش
 .103بنار علي رشيد
 .104شريفان حكمت ياسين
 .105سالم نبيل بشير
 .106لوريتا مارتن اكرم
 .107ذو الفقار علي كاظم
 .108خليل ابراهيم مهدي
 .109كازاو واحد حمه امين
 .110فيان كامل يوحنا
 .111سوريه جالل حمد امين
 .112زينب اسعد محمد
 .113ميرنا عالء حربي
 .114سلو صبري سعيد
 .115كاروان محمد فارس
 .116حسام يوسف عريبي
 .117يوسف حسين وهاب
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اراس حميد محمد امين
نهرو عزيز حمد
شامر موسى احمد
محمد علي سعد ناجي
خه الت دلسوز عبدهللا
حسن محمد حاتم
فاطمه محمد حاتم
له نيا طاهر جالل
عامر الياس رشو
نازنين حسين امين
وليم دانيال شليمون
ايدن بهجت شوكت
داود سالم داود
فادي جالل سالم
كاظم ناظم بكر
خالد حمد امين عمر
خالد حسن ولي
حيدر عاصي عباس
ماهر طاهر خورشيد
يزدان فرعون معاوية
قسور محمد فؤاد
فادي زهير هادي
نجيه حنا شمو
هديل داود سلمان
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ياسمين حامد شفيق
شيماء عباس محمد
نور شريف حسنين
سعاد حسين عواد
عهد فهيم سالم
هافين عبدهللا جانكير
باسمه علي غالب
يوسف يونس عبدهللا
دنيا محمد نوري بهاءالدين
سامر نجاح زهرون
نادار علي عبدهللا
وائل مؤيد يوسف
صادق سكر غضيب
حازم محمد علي احمد
برهان يونس عبدهللا
جيا محمد عبدهللا
زين العابدين خالد امين
رفين عبدهللا جانكير
رابين عبدهللا جانكير
عباس عبدالزهرة موسى
اردوان رعد مهدي
نازدار نادر قادر
دعاء نزار حاجي
وائل فهيم سالم
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شكار محمد عبدالرحمن
سمير جبار عبودي
جوليانه نيسان كورئيل
سوسن طارق محمد
محمود خديده محمود
راميار دلير سيد
دلير سيد ابراهيم
مصطفى عماد فيصل
دارين نزار حاجي
شنيار محمد عبدالرحمن
اندرو عصام يونان
انطوانيت يوسف عزيز
ديار نزار حاجي
ليلى نبي سليم
سالمه خديده رشو
ريم واثق عبدالقادر
مريوان حيدر نوري
اراس عبدالواحد كريم
وسام سلمان عبيد
ايسر وجيه ناجي
محمد ياسين جيب
ليفر سامر عبدالجبار
نوري حسو علو
بشار بسام حكمت
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حسان سمير بشير
بتول خنجر حسب
اثير عالء عبدالحسين
محمد جمال نعمان
ره ند ريبوار عثمان
صبري شكري سعيد
زياد طارق يوسف
زيدان فارس زيدان
حسن حمدون علي
كيفن سامر عبدالجبار
نورالدين موفق حربي
ئاسوس جعفر رمضان
هشيار محمود عبدالرحمن
وهاد طارق سليمان
احالم كاطع يوسف
سميره الزر هرمز
فهيمة رشو خلف
ميس عماد محمد
عائشه عالء حافظ
نوره عالء حافظ
سجى عبدالمجيد هادي
ساره سعد مجيد
احالم عبدهللا حمه سعيد
عامر احمد محمد
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ليلى انور علي
ناسكه حسن جليل
قاسم محمد حسن
نوروز عبدهللا غريب
هيفاء اسطيفان عيسى
ايبك فاضل عباس
ليون سه ردارمحمد
والت خليل جعفر
سونيا احسان بهنام
ايوب حسين عبدهللا
محمد عدنان عبدالمالك
سيف محمد احمد
نبأ محمود فرحان
حسين عصام عبدالكريم
رؤى احسان علي
سرنج صالح سليم
اروسياك قره بيت اواديس
عمر مجيد خلف
شرمين محمود محمد
شيالن مصطفى محمد
مرام مزاحم الياس
مينا وليد خيرالدين
بسيم يوخنا بارام
عيشي محمد قادر
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شاديه صالح اودل
ئه لين نه به ز حسن
ئيفا نه به ز حسن
بيره وه ر سه ردار محمد
وسام وليد خيرالدين
بيان خليل جعفر
مهند فاهم محسن
بلند امين احمد
كلي قاسم عبدال
حامد شفيق تومان
فالح كمر مرطان
بوشو محمود خضر
شرين ايوب رضوان
ميار بسام حكمت
ساره زيد محمد
زينب صالح الدين حمه صالح
سما عبد الودود شاكر
ميهره بان احمد شكور
ئه فين بهمن مصطفى
نردين سالم حازم
وليد نظام محمد نوري
بشار عبدالحميد عبدهللا
دنيا فؤاد فاروق
تمارا عبدالرزاق محمد
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نزار حاجي علو
روناك احمد رحيم
ليليان راكان عبدالحميد
ندى فهيم سالم
ياره نوزاد رضا
ملكي نيقوال الياس
انجيال اياد دانيال
رشا شامل نافع
شامل نافع بطرس
بروا بكزاده عبدهللا
سيف شامل نافع
مجد شامل نافع
هاجر حيدر حميد
نضال بحر جرك
صباح صالح ابراهيم
مريم يوسف ارموش
حسين جاسم الزم
عبدالواحد احمد محمد
فالح حسن مدير
اوسكار كرم جنان
ميرنا صباح خمو
مظهر جمال نعمان
بتول مصطفى شوقي
حنين ابراهيم هاشم
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هند الفريدو وليم اريكيا
بشرى جمعة عبدهللا
فريال جاسم سويد
سماح عبد العالي جويعد
مزدة جليل عبدهللا
شنو عبدالخالق احمد
خالد فراس محمد
يوليه يعقوب سيامندو
ايه يوسف عريبي
نغم حسين حامد
عذراء عصام يونان
امير كريم جبرائيل
حسين عالء لفته
زهراء محمد حسن
ناديه ميرزا شيرزا
امييز صادق خضر
رويده احمد يوسف
شهاب احمد عبدالكريم
بسي ناصر جندي
جيان جايد شمو
عماد عبدالعزيز فرحان
علي محمد جعفر
مينا بسام حكمت
بايز عبد الرحمن حمه علي
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يعقوب مهند جليل
بولين هرمز بطرس
اخيفر سليفو ياقو
يوسف جرجيس بطرس
مازن نقي شاكر
بيلين نزار حاجي
سه ردار انور حمد امين
باكيزه نزار حاجي
عامر عبد الماجد حميد
حسين غريب سفر
شيرازحسن يحيى
كوركيس داود ادم
غفار احمد حمد امين
حسين علي كاظم
هازين مصطفى صالح
ليلى عبدهللا حسين
صديق مصطفى احمد
شيالن عبدالصمد حويز
ليث خليل فاضل
حسن حسام ياس
احمد نوري صالح
عدي الزم بشير
بيريفان صديق علي
محمد غازي احمد
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ياسر محمد صالح عبدالرضا
دايانا فائز كاظم
اسراء عدي حاتم
هيالن نهاد حسين
نوزاد امين قادر
مصطفى وليد سالم
رسل سمير عبدالكريم
ياسين محمد اورحيم
اندرينا عصام يونان
خوناو حسن محمود
ياسين اياد سعد
فادي نشوان نوئيل
عدنان صالح قاسم
باسل فهيم سالم
ايلين عصام يونان
اياد سعد سلمان
امير رمزي رشيد
ليلى صالح رشودي
مي بهنام رفو
ناريمان خالد حاجي
محمد عبدالغفور ياسين
وفاء سعود عبدالعزيز
ساندرا كوركيس بولص
سوزان امين شمو
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نبراس عادل شمخي
كه زه نك عبدهللا عثمان
فلورانس نوئيل يعقوب
ياد شيروان جمال
نواس محمد احمد
رواء ربيع عباس
زيد ثامر زياد
ثامر زياد ثامر
والت طيب مصطفى
رفاه حربي صموئيل
عالء حافظ حسين
نور غانم سامي
ساره عالء حافظ
هيفار محمد عبدالرحمن
دلشاد زيدان فريق
ساره عبدالسالم مصطفى
سيروان عاصي نادر
نورهان اركان حسون
ساهر جندي حاجي
نيدار جعفر رمضان
محمد مجيد ايوب
حسين يوسف عريبي
عامر عبدالحليم صافي
ليليان فاضل محمد
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نه سرين نجم الدين محمد
ساره رباح احمد
خالت يوسف علي
سلوان ثائر ناصر
عدي ادمون شمعون
ميرال عدي ابراهيم
نزاهت احمد عبدهللا
دالرام عبدهللا محمد
فدائي خاجه قادر
جنكيز عدنان مجيد
ريزان فرج حمه سعيد
زينب ثابت احمد
زهير هادي يعقوب
فجر جمال كريم
اغصان طه نعمان
محمد فؤاد شاكر
عباس جاني كنجي
يعقوب محمود شاكر
محمد حسين ناصر
رلى موسى كاظم
عقيل محمود عبدهللا
احالم جمال ولي
ليث جمال نعمان
صبريه صبري صالح
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رشاد جمال امين
اياد حقي محمد
لؤي حسين محمد
لطيفه احمد كريم
شهد جمال نعمان
عيشي علي تمو
فرنسيس خوشابا ايشو
هيري محمد اسماعيل
زينب محمد ثامر
خوله شاكر مجيد
فه رمان عمر حمه
رسول وليد سالم
ياسر جنكيز عدنان
هذر جرجيس رحيم
شعله جواد كاظم
حيدر صاحب عبد
سعاد حسين رحيم
احمد مهدي سعدي
باقر سالم عبدهللا
فرهنك عبدهللا فيصل
انس فاضل حسن
شاهو عبدالكريم فرج
منى صالح محمد
عمر عالء حافظ
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عالء محسن علي
بيام نزار حاجي
شورش علي امين
طيبة محمد علي حسين
كوريك عمر حميد
هاشم سرحان جبي
راز بيستون عبدهللا
لؤي صبري عيدان
عمر مجيد حسن
كاروان حسن بسو
تغريد عبداللطيف مجيد
حازم سلمان يونس
امل يعقوب كاظم
روز بيستون عبدهللا
طالل سليم مجول
هه ريم كمال حمه
حبيب ياسر حبيب
زيان خليل جعفر
سوز شوكت حسن
سامر لؤي صابر
نور حبيب عبودي
عمر محمد فاخر
رؤى ياسين حمادي
ياسر حبيب عليوي
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اياد محمد رحيم
خه الت ساالر صابر
اية طارق شهاب
سراب سهيل بهنان
رشا هادي كاظم
سناء ابراهيم نجم
رفيعة ناجي حسن
عماد ادريس شريف
فتحية هاشم عبود
ايمان اميد اسماعيل
عادل خضر سعيد
سيدرا علي كمال
سنور عبدالكريم تمر
حيدر باسم مبادر
حيدر اكرم مجيد
راني عماد شنيشل
احمد سعد علي
كرستي سامر عبد الجبار
كاوان عمر علي
حسين منذر محمد علي
حاجي سعيد احمد
تحسين رشيد علي
هشام نمير هاشم
هيوا حمه مين حسن
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حسان نوري رفيعي
صفوح عبدالوهاب علي
زينب عبدالودود شاكر
جوان عثمان محمد امين
حال هاشم قاسم
وقار محمد صالح رشيد
سونيا جورج اسطيفو
سهير عادل ابلحد
جعفر رمضان محمد
دولبه ر علي فرج
محبت كجو خلف
حنان اسماعيل عبد السادة
انس طل عبدهللا صابر
باهوز جعفر رمضان
مازن سامي انعيم
سافيو جورج اسطيفو
عمر علي خطاب
هيثم يوسف دنخا
ابلحد صموئيل سليم
اسيا محمد شريف
وجيهه محمد مجيد
جلبي طيار طلبي
اسامة احمد عبد
ميسون حسين علي

.502
.503
.504
.505
.506
.507
.508
.509
.510
.511
.512
.513
.514
.515
.516
.517
.518
.519
.520
.521
.522
.523
.524
.525

حمزه عبدالودود شاكر
سعاد خندان خندان
النه صباح مصطفى
ريم ناظم زكي
هاوري جمال صابر
عباس حسان حسين
رقية مصطفى عبدهللا
كويستان محمد رضا عبدالرحمن
محمد جاسم عاشور
غيداء طالب عزيز
محمد صالح احمد
يوسف فوزي خلف
شيماء حسين احمد
ميسم سليم تايه
مقدم سليم صالح
محمد صالح ابراهيم
درخشان احمد فرج
وسن يزيدين قتو
ده ريا هشيار مصطفى
مها فاروق سعيد
دلفين يوسف محمد
االيهم هيثم علي
سندس احمد عبود
دعد حنا سليمان

.526
.527
.528
.529
.530
.531
.532
.533

همداد محمد محمد
علي حميد مجيد
خلود فرج نعوم
علي دريد كاظم
حسن احمد محسن
بشرى عباس حسين
فادي وسام بهنام
مالك مهدي سعدي

