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مراجعة القسم القنصلي في السفارة في أيام الدوام الرسمي من يوم اإلثنين
الى يوم الخميس ألداء البصمة واستالم الجواز مع ضرورة مالحظة عدم المراجعة
أيام الجمعة

 .1ساره حسام عياش
 .2سلمان اوس رشيد
 .3اوس رشيد محسن
 .4مريم محمد نجم الدين
 .5نه رمين محمد بور احمد
 .6براء فارس عبدالغفور
 .7محمد موله علي
 .8هه فال رؤوف عبدهللا
 .9نجم فارس عاشور
 .10عمار طارق احمد فؤاد
 .11صادق علي حسين
 .12دارا احمد علي
 .13علي محمد علي خضر
 .14مخلص ضياء مجيد
 .15كوران ابو بكر فتاح
 .16شاري خديده علي
 .17ميكائيل احمد غازي
 .18الهام كامل هرمز
 .19منذر عبدالكريم سلمان
 .20احمد ماجد عبدالستار
 .21ايمان علي عبدالكريم

 .22حارث مثنى عارف
 .23مارك ضياء مجيد
 .24ضياء مجيد حنا
 .25يوسف ضياء مجيد
 .26علي محمد كحيط
 .27بهاء الدين موفق ابراهيم
 .28ره وه ز عبدهللا مجيد
 .29محمد ابراهيم نصر الدين
 .30اسمر ميرزو رشو
 .31نبيل فارس عاشور
 .32كوري حسين احمد
 .33دالل حاتم ميرزا
 .34محمد حاتم ميرزا
 .35زينب حاتم ميرزا
 .36عبدهللا شاه محمد احمد
 .37مهند عادل حسن
 .38رامان خبات فاضل
 .39ساالر خليل ابراهيم
 .40شيرين منصور علي
 .41توماس نبيل ناصر
 .42جنه صفاء ابراهيم
 .43محمد عباس احمد
 .44جالل خدر رشو
 .45فادي عبداالمير فرحان

 .46عماد غريب شيخو
 .47ميديا كميران زبير
 .48محمد مصطفى فقي محمد
 .49النه حسين عبدالقادر
 .50بارق محمد رضا حسون
 .51ياسمين عمر صادق
 .52زينب عمر صادق
 .53محمد حذيفه يونس
 .54سمر حذيفه يونس
 .55هيثم حذيفه يونس
 .56نعم خليل اسماعيل
 .57مرتضى سالم محمد رضا
 .58محمد رضا سالم محمد رضا
 .59سالم محمد رضا ضياء
 .60شهالء جواد علي
 .61احمد ثامر عكاب
 .62سجى ثامر عكاب
 .63نورالهدى ثامر عكاب
 .64دانه ابراهيم خالد
 .65كرار ابراهيم خالد
 .66سميره حيدر حسين
 .67فاطم محمد عزيز
 .68رائد ياسر حسين
 .69نعمه رجب نعمه

 .70روهان خبات فاضل
 .71امل حسين مادو
 .72اندريس ريواز موسى
 .73سميره شمو سليم
 .74رغد بهنام ملكي
 .75احمد ابراهيم خالد
 .76بابير رشيد خضر
 .77باسل سليمان فرمان
 .78فيان خضر الياس
 .79هيا علي محمد علي
 .80مينا جبار عبدهللا
 .81سيفه ر انور محمد امين
 .82ليالف جالل الدين عبدهللا
 .83عالء عباس احمد
 .84نزار ابراهيم مصطفى
 .85هديل جابر حبيب
 .86سالم علي محمد
 .87امين علي احمد
 .88شرين سليمان امين
 .89شيرين قاسو ششو
 .90ماهر مصطفى طه
 .91فاروق يوسف جرجيس
 .92مريم علي محمد علي
 .93اياد بسام علي

 .94هيفي بدرخان راشد
 .95دلير خليل ابراهيم
 .96صباح عزالدين ياسين
 .97ريبر حكيم خدر
 .98ايرفان حكيم خدر
 .99احالم علي حمادة
 .100احمد جواد كاظم
 .101استبرق سعدي كاظم
 .102سجى احمد جواد
 .103نرجس احمد جواد
 .104سجاد احمد جواد
 .105هادي مهدي مناحي
 .106عمر عبدالرحمن محمود
 .107احمد عبدالرحمن محمود
 .108هالة ذنون احمد
 .109دانية عبدالرحمن محمود

