الوجبة 34
مراجعة القسم القنصلي في السفارة في أيام الدوام الرسمي )
من يوم اإلثنين الى يوم الخميس( بين الساعة العاشرة الى
الساعة الواحدة ظهرا حصرا )ألداء البصمة واستالم الجواز مع
ضرورة مالحظة عدم المراجعة أيام الجمعة
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مراد معن خيري
مسعود محسن درويش
محمد علي سلمان
ماريانا مازن ابلحد
ئاسو احمد حسن
به روز دلزار اسماعيل
ليلى رشاد عبدالكريم
الوين نزار عبدالكريم
محمد موفق محمد
احمد مظفر محمد
دنيا محمود قاسم
نداء يوسف فرنسيس قس الياس
ناريمان قيس خيري
امل مصطفى رسول
امير اثير بشير
اراز قادر احمد
هيثم سالم خدر
ايمان مجيد حيدر
بيار محسن جمعه
دلزار اسماعيل اسماعيل
صافيه قادر حسين
فرحان علي عبو
دنيا رشاد عبدالكريم
كرستيان ماجد شابا
جاكلين نوري جبار
ايفان ماجد شابا
مرتضى عبدالوهاب عبدالرزاق
اياد ناجي حمادي
ادريس جواد بايز
سميره محمد غريب
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علي نوري مطر
رياض نافع محمد طاهر
ادريس نافع محمد طاهر
كرار عبدالحسين حساني
نيفين طارق سيدو
غريبه ديندار محو
متي مازن ابلحد
اناس خدر عثمان
مرام مازن ابلحد
محمد غيدان محمد روغزاي
ابتسام عبدهللا بكر صدقي
يوسف علي نوري عباده
جالل خديدة كتو
سيسي خديده علي ال صالح
ياسين حويز احمد
شه رمين محمد سليمان
رنا عبدهللا حسين
حسن محمد طاهر عزالدين
كرار طالل حسون
رضوان طالل حسون
ديمه عباس ستار
نور باسم طالب
جمال محمد احمد
شكرية طاهر ابراهيم
انس نوري حسن
جنيت جاسم عرب
ميسون هاشم ابراهيم
عالء حسين غضيب
خالد جميل علي
مشتبى مرتضى عبدالوهاب
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ايفا بطرس الياس
الماس خليل ابراهيم
نوا سعيد عبدهللا
تارا قادر توفيق
آفتاو محمد امين احمد
نوفه عبو حاجي
كوزي رشو حيدر
ارسالن عبداالمير حاتم
هوليا ماجد شابا
كه زال محمد عباس
ريباز نادر مصطفى
فرياد مغديد محمد امين
رشاد عبدالكريم مصطفى
نادره حجي صالح
سيروان كورون احمد
هيوا عمر عبدهللا
دانية عمر موفق
ولينه خلف الوند
علي محمد فائق
ئوسكار جالل حمه
ئه له ند نوزاد طه
بابان عبدهللا كريم
شيالن شاكر جوقي
رغد خليل ابراهيم
عيده عبو حمو
راما خليل مراد
سيف عباس وحيد
نور عدنان عباس
حربية داود صالح
ساالر صباح رؤوف
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دريد خليل مراد
داليا حسين رشيد
هلز سليم احمد
جهاد خلف الوند
عيدي الياس حجي
نازدار عبيد ميكائيل
أوس مردان حمدي
ايليا نورود عيسى
اخالص زهرالدين تمر
محمد بخيت جياد
سروت كمال باقي
ديمه شاكر جوقي
مصطفى عقيل منعم
عمر موفق يونس
سارا طاهر علي
عال عقيل منعم
سعد كامل طه
سرمد قادر حاج
تامل حازم بشير
سامان صباح رؤوف
اسيل اسكندر نيسكو
كاروان شاكر جوقي
جالل سالم سليمان
اسرين مهدي سليمان
نعمان عبدالمحمد عبدهللا
وائل محمد فائق
لينا محمود حميد
اكرم فرنسو عوديشو
شرين حسن امين
نزيهة توفيق فتح هللا
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شيركو طارق طه
زانا ريبر نوري
سربست عادل رجب
فاطمة عبدالقهار ياسين
ابتهاج مزعل صالح
بدي فرنسو عوديشو
بروا سربست عادل
فريده حاجي قوال
فرهاد نعمة رجب
عمر صباح عمر
زينا جمال محمد
دلشاد حميد رستم
مارفينا يونان متي
سايه نوزاد طه
ربا خليل مراد
ناجي محمود علي
هيثم خلف الوند
رفيعة عبد علي عبود
ميان مندو خلو
شمي تعلو خلف
حمدامين رفعت شيخة
محمد يوسف شيروان
روزهات سربست عادل
سيما كاميل صابر
امير خضير عباس
شاناز حجي الياس
سازان حمدامين رفعت
بشتيوان محمد قادر
ايفان محمود مجيد
فيفيان مؤيد عبد العالي
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دلير شاكر جوقي
حسين حمدان حمود
علي عبدالجليل عبدهللا
هديه ثامر شنكو
ناريمان خلف الوند
خالد حاتم حمد
لوزان ريبر نوري
ريكه ش ريبر نوري
نغم عبد الرضا كريم
بيرهات سربست عادل
ايمن كارزان حمه صالح
عمر كريم احمد
علي انور حميد
سالم مرشو رشو
نوزاد شريف محمدامين
بروشه طاهرعلي
نادية عبيد ابراهيم
عبدالستار عبدهللا فقي قادر
انور اسماعيل عبدالحمن
بيار قيس خالف
سرور حسن حميد
اسامة صاحب فخري
محمد فائق رزيج
نبأ قيس خالف
موسى صالح بيرموس
روان رأفت نازك
عظيم عمر علي
مهدي عبدالمطلب عبدالحمزة
لؤي سالم اوراها
ايبك عماد عبدهللا
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فانيا عثمان غريب
شاالو احمد بابكر
دنيا مصري محمد
انعام مشرف محسن
ميران كمال نوري
مه روا دلزار اسماعيل
سيدرا دلزار اسماعيل
داليا قهار سليم
شوخان كاميران رحيم
خه بات محمود اسود
جيمن رشو جندي
صالحه مادو خديده
سفانه غانم محمد
مريم زياد طارق
علي عامر شفيق
فريدون خضر حمدامين
خليل سائر خليل
ياسمين عصام احمد
هبة منصور شابا
ميهفان صديق قاسم
ديما محمد رافل
مهدي عصام عبدالرزاق
ئاونك مصطفى صالح
باوه ر مصلح اسماعيل
ريبر مصطفى عمر
محمد تحسين حسين
طارق عباس محمد
باوان مصلح اسماعيل
لينا فيصل مانوئيل
شكرية حسين جراغ علي
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الارا لقمان الياس
سيدر رأفت نازك
ايمان طالب برهان
ئاليا آراز رؤوف
عبدالمطلب عبدالزهرة حميد
نزار جندي حاجي
هناء نوري حسين
نوال يحيى معروف
جنار طارق خدر
اروى سائر خليل
رنين منصور شابا
امير محمد عبدهللا
حيدر سعدي دايش
سامي نوري حسين
به لين مصلح اسماعيل
جنان ناظم جمعه
راميار ره وه ند احمد
بهجت عبدالخالق عبدهللا
بافيل مصلح اسماعيل
ماجد عبدالحسن مجيد
روزهات ظاهر مصطفى
خضر سعدون مهبول
رزاق حمزه لعواص
هناء نجيم حمد
كالدس خيرو السو
هارين جمال سليمان
رقيب احمد عمر
بهروز خالد محمود
دلزين سيروان رشو
هندستان عمر سيني
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ديار ده رسيم رسول
محمد عبدالسالم محمد
غدير عقيل قصي
ارام سعدي دايش
فاطمه عصام عبدالرزاق
كامران قادر حمد
ياسر عصام جعفر
انوار احمد حرز
شيالن عبدالمجيد حاجي
هيوا سالم سمايل
ايشوع حبيب سمعان
فالنتينا فيصل مانوئيل
شيالن جمال فرج
سركوت صابر حسين
اميره عبدالحسين موسى
الوين لقمان الياس
رؤى سائر خليل
رأفت نازك عريبي
سامان رأفت نازك
ميثاق مبارك خشان
مشتاق منصور شابا
حنان عثمان عبدهللا
كارزان احمد محمد
ماسا عصام احمد
حيدر عبدالنبي خضير
افين حسن ابابكر
بيان محمد ابراهيم
فهمي سعيد بركات
بيروز جانكير جادر
مسعود سليم احمد
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بختيار ستار عبدالكريم
سرى عبد المطلب هاشم
زانا عمر محمد علي
هند عيسى سبع
قاسو ششو خلف
سرور حسين علي
كامه ران بشتيوان محمد جزا
نادية خليل حاجي
الانا اسامه ميري
يوسف عزيز احمد
حليمه مصطفى صالح
دلفين ميرزا حمد
ريناس عثمان حسن
هند سالم خدر
مجيد نعمو شمو
سليمان خيري حسين
ميران مرتضى عبدالوهاب
وريا مصطفى عوال
مريان ابراهيم خالد
علي ابراهيم خالد
كمال عبدهللا فرج
صالح حمه كاكه
عالء شريف محمد سعيد
مزكين عبدهللا صالح
راحيل توما داود
شاكر حمودي عباس
غزال خلف حسن
نزار جالل احمد
نورهان عبدالمناف رؤوف
ماهرة كريم تايه
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اياد زينا لدين محمد
بيار حسن محمد
نصار حسين نصار
اشورينا اخيقر سيلفو
عبدالرحيم رزوقي ضمد
ابراهيم خالد محمد
ليث حسين نصار
سيال سرفان سيدو
داليه حيدر اسماعيل
ريكان خمو هرمي
سرير سالم امين
ليلى خدر حجي
زهرة حسن مرتضى
هدية طيار عثمان
ملك مرتضى عبدالوهاب
سرفان سيدو علي
ئاالن كمال نايف
مصطفى رشيد عبدهللا
مها عبدالكريم حسن
عماد حميد حسين
احمد عالء شريف
بيمان عادل مجيد
وسن عبدالرضا عبود
ندى نائف صديق
ئازيز دالور عثمان
ياسمين عالء شريف
سونيا سرفان سيدو
ميديا محمد علي عمر
فيان اياد يوسف
دلبر سالم امين

.356
.357
.358
.359
.360
.361
.362
.363
.364
.365
.366
.367
.368
.369
.370
.371
.372
.373
.374
.375
.376
.377
.378
.379
.380
.381
.382
.383
.384
.385

ستيفاني جورج اسطيفو
عيدو سليمان علي
بكهات وليد يعقوب
اصيل عبدالرحيم روزقي
هزار خالد رحمن
ايفان اياد يوسف
زينة خضير جدوع
ايهاب عبدالرحيم رزوقي
رشاد سلو سيتو
فريده خلف علي
اسماعيل ابراهيم محي الدين
ديار محمد صالح محمد امين
ديوالي حاجي رشو
سوزان فائق يعقوب
ناهده احمد سليم
ماجده روفائيل شابو
زهير ادم متي
اسماء محمد عبد
سعد ثجيل سمير
داليا بهنام بحو
فرهاد صابر سعيد
سروين سرفان سيدو
نهاد حسين علي
نوال عبدالرحمن ولي
ذو الفقار عصام بهجت
صابر كريت علو
جالل حسين رشيد
ايات عدنان جلوب
جزا عزة عبدالرحمن
مصطفى صبحي يونس
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امير عبدالمطلب هاشم
ياسمين عباس محمد
دالل اركان عبد
سعد خدر اودي
وان رشاد عبدالكريم
حيدر حسين حميد
دارا معروف محمد
امل سلمان شناوه
عباس محمد احمد
سايمون جورج اسطيفو
ريم وليد كامل

