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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) مع جلب الجواز القديم في حالة التجديد

 .1زيدان بالل حمد امين
 .2زهراء بالل فخري
 .3بيتر عبدالجبار بطرس
 .4ديفيد عبدالجبار بطرس
 .5هاوار وصمان عمر
 .6فين عصام فخري
 .7تينا محمد حسين
 .8ره وسه ابوبكر حاجي
 .9اماد عمر سليمان
 .10رزكار حجي اسماعيل
 .11سه ردار محمد حمه امين
 .12نيروس نبراس فؤاد
 .13ذكار اسعد مراد
 .14حسين خالد نبي
 .15تابان قادر رسول
 .16مصطفى ثائر ابراهيم
 .17بهاء حميد جماغ
 .18وائل حميد جماغ
 .19داني عبدالجبار بطرس
 .20مريم عبدالجبار بطرس

 .21نوفل عادل يونس
 .22عسل وائل خالد
 .23مالك فادي فؤاد
 .24شفاء هرمز كسو
 .25نسرين صابر علي
 .26تانيا جليل عزو
 .27ايه علي محمد
 .28قصي طارق عبد الرزاق
 .29جنان عبد الوهاب عبدالقادر
 .30ليلى ابراهيم اسماعيل
 .31ره وا هاوري عادل
 .32ياد صباح محمد علي
 .33ريهام قيس متي
 .34اسامه احمد عزيز
 .35سانيه ويسي محمد
 .36انمار حيدر فاضل
 .37يارا ايفان صباح
 .38الرا لميع يوسف
 .39كرم فوزي فرج
 .40مريم شاكر عارف
 .41احمد عمر هاشم
 .42يونس عبد الستار محمد
 .43جليل خداداد جافر
 .44حيدر محمد فرج صالح

 .45عائشه عمر هاشم
 .46نور فوزي فرج
 .47كوركيس شمعون اسرائيل
 .48دلوفان فرج شمو
 .49محمد باقر عبدالجيلي
 .50ايلكي كورت بلترمان
 .51وليد حميد جماغ
 .52احمد عزيز احمد
 .53اختر عبدهللا محمد سعيد
 .54رامي سعدي ياسين
 .55سندس احمد قادر
 .56زريان رضا عبدهللا
 .57دنيا رضا عبدهللا
 .58مهيمن حسين فاتح
 .59قاسم عمر قاسم
 .60عبدهللا عمر قاسم
 .61هناء عطو علي
 .62رافل مهدي صالح
 .63سوز احمد عزيز
 .64علي عمر هاشم
 .65صالح عبد محمد
 .66به يان عبدالرحمن سعدون
 .67حسين سالم حبيب
 .68سوزان ابراهيم سليم

 .69دينا محمد حسين
 .70اسكندر عمر احمد
 .71اريان مصطفى علي
 .72ايوب عامر احمد
 .73فرقان صبيح اموري
 .74زيان خدر يوسف
 .75دنيا ره وه ز عبدهللا
 .76فردوس ابراهيم اسماعيل
 .77جينو جاني ايرميا
 .78يوسف عامر احمد
 .79الوليد خالد رشيد
 .80يوسف خيري محمد
 .81غفران محمد مهدي
 .82سهيله قادر اسماعيل
 .83مريم اسماعيل ابراهيم
 .84زينب نامدار مراد
 .85عبير فاضل عوده
 .86ايبك صباح شمس الدين
 .87رغيد غضبان عبد
 .88سراب منذر سلمان
 .89احمد صفاء فالح
 .90كرستيل جليل عزو
 .91عبدهللا اسامه سهيل
 .92اسيل نصير علي

 .93برناديت روبيل مروكي
 .94علي مهند خالد
 .95اولديفر وليد قرياقوس
 .96لمى عبدالوهاب عباس
 .97اسماء نصير علي
 .98لينا الياس جرجيس
 .99الهام علي رضا
 .100اشتي عبدالحميد محمد امين
 .101ئه فين احمد صالح
 .102الفاند صادق علي
 .103علي حازم جبار
 .104نور مهند ياسين
 .105يونيه اوراها اوشانه
 .106كفي خسرو عبدال
 .107عبدهللا محمد محمود
 .108ميرفا محمد توفيق
 .109سيبر حكم حاجي
 .110عباس فتح هللا نعمت هللا
 .111بارزان ادريس كشو
 .112نرمين عبدول كريم
 .113رند نشوان عمانوئيل
 .114سليمان حاجي علو
 .115ابتسام رمضان اسماعيل
 .116عبيده رائد عبدالحليم
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ئافا خالت محمد صالح
نظيره محمد سليمان
رافد حسن عباس
رانيا نشوان عمانوئيل
محمود فائق هاشم
ساره عبدالحمزه محمد
يوسف محمد علي احمد
افراز خالت محمد صالح
حسين علي زبون
سهام عجيل شاهر
الهام عبد اللطيف عبدالرحمن
دنيا عالء جراح
منيب خليل ابراهيم
اميره يوسف عوديشو
ريفين علي محمد
ود اسماعيل عباس
ريزين جبار مجيد
كردي سليمان درويش
انجلينا نيسان كورئيل
ماريا غدير حكمت
عمر عدنان عبدالستار
سانا عالءالدين برهان
بيروز مجيد فتاح
نعيمه زهرون نعمان
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روان وسام عبد
اومتا شمعون اسرائيل
ساره نافع فيصل
مسره ماهر مانوئيل
عباس حسن حسين
ميار مبسم منهل
وميض عبدالرحيم رزوقي
سهى محمود امين
سالينا سمير جبار
ديالن عمر علي
رايان خالت محمد صالح
شيالن بهجت رشيد
سناء عبدالحمزه محمد
فرهاد عبدالحمن حسن
نور علي صباح
هيبت صادق علي
نرمين جمعة عمر
والء خضر عبداالحد
قيس جبار هاشم
ياسين فائق محمود
هيفاء احمد يحيى
اسراء فؤاد محمدعلي
نرمين اسعد يونس
تحسين ناظم حسن
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فرح فوزي فرج
رون ديشاد حسين
شه رمين عبدي يونس
ميديا نوح نوري
سهيلة اسماعيل حسين
نعيمه هندي جندي
ديني ريبوار نوري
برهان علي حبيب
ذكرى ادريس كشو
ايوب مهند جليل
نهاد فائق محمد شريف
صفيه سعد ناجي
دانيه ريبوار نوري
ته الر جمال امين
ابتهال احمد حسين
ميادة جان ليون
رشا جورج بطرس
نازي صالح عزب
روخوش عبدالوهاب لطيف
شرين نهاد فائق
شيروان فائق ابراهيم
مصطفى غالم قنبر
منتظر احمد محمود
رهف عمار ابراهيم

.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199
.200
.201
.202
.203
.204
.205
.206
.207
.208
.209
.210
.211
.212

يوسف رائد عبدالستار
فادي سالم حازم
مريم ملو كنجو
ياسين مهند ياسين
بهاء الدين رمزي هزاع
غزال عبدالعزيز محمد
مرتضى احمد محمود
كرم زياد طارق
لمياء جعفر ابراهيم
رائد احمد حسن
شيالن حسن محمود
جوان زيا ليون
ملك مازن حمزه
انديريا لعمو علي
احمد محمود الجميل بشير
غسق موفق يونس
رواء حسن رحيم
بسمه وليد خيرالدين
اسيا سليم رشو
فريال شمعون بشير
نزهة كامي عبدالوهاب
مريم نصير مؤيد
سرور صالح زهرون
مريم منال يوسف
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نيرين سركيس ديكران
ازهار اموري خضير
مينا ليث طارق
كامل محيسن كريم
زينب ناجي كاظم
زهراء علي احمد
سالي نشاة ناظم
امنه محمود محمد
دنيا يوسف نعمان
زوزان شاهين عيسى
ميساء عزيز يوسف
سيف الدين مهند ياسين
نور الهدى يوسف حنا
امر اسماعيل خليل
سمر نوري حسين
جواهر صالح قاسم
ابراهيم هاشم حيدر
كاوه فؤاد احمد
تحسين خلف فندي
فريال جبو جيجو
نازنين محمد قادر
هاجر حكيم سليمان
دنيا سيروان احمد
عبدهللا وائل خالد
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كمال حسين شيخه
جان ابراهيم حنا
دافين بشير عمر
مها يوسف ياقو
عمار مصدق نوري
علي محمد بديع
علي الرضا عباس محمد
مهند احمد محمود
زيني قاسم حمو
سعديه ياسين جميل
الماس سليمان بكر
محمد حلمي ابراهيم حلمي
ريبوار محمد حسن
شنو حميد محمد
شيالن رؤوف عبدالرضا
سهام محمد علي اكبر
انهار سمير حميد
خمي خضر اسماعيل
بسي ابراهيم ابراهيم
ساهره جندي حاجي
شنو محمد فريد عبدالرحمن
اوميد غانم يوسف
كازيوه دلشاد حمه
روبي مؤيد ابوبكر
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زينه فتحي حسن
هبه شامل نافع
هدير سالم خدر
ياسمين شامل غانم
اواز صالح عزب
بروين شوكت محمود
زينه ليث طارق
جنان هادي علوان
اسماء عبدالحسين محسن
لقاء صادق جعفر
سندس مصطفى محمود
سانا صالح خورشيد
عدويه نعيم غليم
سوسن عبدالرحمن خورشيد
فيان حمدان شامار
فاطمه حسين هويش
وسن فيصل خليل
اميره جعفر ابراهيم
سحر فريد علي
خالده سمو محمود
مريم ليث طارق
نها لفته عبدالرضا
مائده مجيد شينو
وداد سليمان جندي

.285
.286
.287
.288
.289
.290
.291
.292
.293
.294
.295
.296
.297
.298
.299
.300
.301
.302
.303
.304
.305
.306
.307
.308

سوسن معروف مصطفى
سندس اسماعيل سليمان
سميره شيخ امير خديده
سازان احمد فتاح
مرال ابراهيم اغا
دينا وليد خير الدين
ايالنا فراس مؤيد
ديمه صالح سعد
حنان كاظم راشد
حيدر خالد سلمان
سامر صفاء عبدالهادي
حزنه سالم اسماعيل
سيفي سالم اسماعيل
كرستينا ازهر شمعون
كرمه ازهر شمعون
مريم ازهر شمعون
جيان سمير الياس
مريم روبيل مروكي
مهربان محمد احمد
زينب باقر جعفر
فاديه ميخا منصور
نغم سالم اسماعيل
صفاء عالء جراح
طيبة محمد حسين
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عدي اسماعيل عبدالحميد
فاني خلف حسن
اريج كامل مجيد
نوره رعد حكمت
ضحى فيصل جاسم
ريم رائد ناصر
منجي حمد مجكا
نور محمد حسين
فيروز تتر رمضان
ستيوارت نشوان عيسى
مصطفى عمر علي
دينس وليد داود
يوسف نشوان عمانوئيل
روبرت نشوان عمانوئيل
محمد فاضل عبدالرضا
ضمياء مطلب حسون
سمير شكو بكر
يحيى جنيد خالد
حمزه انس ابراهيم
اكو علي كريم
ريان خالد حميد
ريم لؤي عبدالمجيد
هناء باسم مبادر
حسام صباح عبدالجبار
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لينا اسطيفان داود
انتصار امجد حميد
سجى سعدون موسى
ليندا محسن زكي
ميديا صالح احمد
كرار سالم حبيب
جودت علي بكتاش
بشير نعمت سليمان
كزل ابراهيم مصطفى
رند منير وفيق
رغده دريد انور
لينا حكيم سليم
بان نزار شمعون
نسرين حمه صالح مصطفى
زينه حسين عباس
شذى سالم حاجي
كريمه مبارك منصور
جيالن خديده هندي
نجله يونان شمعون
راما علي حلمي
مالك بسام سامي
ازهار جاسم محمد
كالرا ايفان صباح
شادان حمه امين علي
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فهيمه عادل جندي
شيروان نبي علي
رياض ناصر راضي

