الوجبة 36

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 واحضار الجواز القديم.

 .1دينا خلدون علي
 .2كوران عثمان كوخه رضا
 .3سالم محمد عمر
 .4طالل برزان يازغ
 .5كوردين صدقي اسماعيل
 .6عزيزه جالل حجي
 .7باستيو هيمن جمال
 .8حسين حكيم سليمان
 .9مريوان صالح محمد
 .10عبدهللا خلدون علي
 .11بلسم خلدون علي
 .12لمعان عاصم نشاة
 .13مروان جمال جاسم
 .14اميد حسين عبدالقادر
 .15ئه ميره طاهر سعيد
 .16رقيه احمد اكرم
 .17جياكان اياد محمد
 .18زانا محمد سعيد
 .19بسمه خلدون علي
 .20بلند محمد اسماعيل
 .21دانا عزالدين عبدالرحمن

 .22علي رعد منصور
 .23فلك علي احمد
 .24بهجت حسن صالح
 .25مريم ماهر ناصر
 .26فاطمة احمد اكرم
 .27شاباز عثمان حسن
 .28نجيب حمه امين سعيد
 .29جينه ر اياد محمد
 .30ماج خواجه خلف
 .31لوكاس راندي كمال
 .32منار عامر وحود
 .33حسين علي حسين
 .34دنيا حسن مال هللا
 .35دنيز شاكر حسن
 .36جنار حميد شريف
 .37ميثم محي جواد
 .38نصره هيرو محمد
 .39نور ضياء فرج
 .40رواء غانم حسين
 .41نسرين خالد نعمو
 .42خيالن نذير شمو
 .43اراس نذير شمو
 .44هندرين نذير شمو
 .45نذير شمو فتاح

 .46نورا نذير شمو
 .47نورمان نذير شمو
 .48رازيه كريت بيرمراد
 .49جميله ساير خالت
 .50خديجة رسول قادر
 .51فؤاد نامق كريم
 .52حمزه محمود علي
 .53حميده يوسف صالح
 .54سوزان زيا هرمز
 .55اصغر علي حسن
 .56ريان وسام بهنام
 .57سربست محمد عمر
 .58فرمان رؤوف محمد
 .59اريام باسل عيدو
 .60ازهار عبود محسن
 .61بارق عبدهللا امين
 .62عيشى عمر محمد
 .63لطيف جنيد لطيف
 .64ميالد جنيد لطيف
 .65سرى موفق ابراهيم
 .66علي احمد عواد
 .67ريا محمد قاسم
 .68علي محمد فوزي
 .69شيماء احمد فؤاد

 .70هاجر سلو خدر
 .71محمد رفعت حلمي خليل
 .72ديفيد وليد داود
 .73علي خليل طاهر
 .74ثريا حسين حسن
 .75عبدهللا محمد قاسم
 .76جوان داود محمد
 .77ياسمين يوسف عريبي
 .78تاليه حسن معله
 .79حنان يوسف عريبي
 .80هبه جمال اسماعيل
 .81وسام جوده زغير
 .82فادي جمال فرج
 .83مؤيد خيرو مراد
 .84ريمه محمد قاسم
 .85ريكار احمد فتاح
 .86خيري نوزت عجيل
 .87ايمان هاشم محمد
 .88هازه جالل شريف
 .89عزيزة طالب حسون
 .90سايمون ازهر شمعون
 .91شكرية رحيم كريم
 .92هيثم عبد نور محمد
 .93خلوده عتو حيدر

 .94ايفان درمان شمو
 .95كمال حجي حسين
 .96نيال سنان سعيد
 .97سكفان فتاح حسن
 .98شانه اسماعيل عبدهللا
 .99سيف اياد جميل
 .100احمد معين عبد
 .101علي عبدالحسن مطر
 .102حسن علي جواد
 .103عدنان ناظم عواد
 .104مجدل خيرو مراد
 .105بلند هيمن جمال
 .106ستار خدر محمد
 .107سعيد خيرو سليمان
 .108لينه محمد عبد الحمزه
 .109نور جليل سعيد
 .110سامان سليمان جمعة
 .111جان كاوه جمال
 .112الوند داود درمان
 .113شاهين يحيى خضر
 .114فيصل عبدالقادر خلف
 .115ناجي عبداللطيف صابر
 .116عامر سعدي عبدالعزيز
 .117مريم ماجد عبد االمير
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رضوان فاخر صادق
اركان هرمز يوسف
به سوز محمد رشيد محمود
كوالر خالد احمد
علي حسين احمد
به يمان صابر احمد
رافي فراس مؤيد
رشا علي حسين
عمر ثامر محمد
علي محمد عبدالحمزه
هناء محمد محمود
شيروان رشيد فرج
اسيل عبدالرزاق مخلف
احمد محمد عبدالحمزه
مها سيدو شفان
سرور بديع خالص
زينه خيري عمر
دنيا حازم حسن
مارك ليث يعقوب
اكرم جميل عوديش
سامر اكرم جميل
سرمد اكرم جميل
الماس كوركيس شعيا
محمد عدنان سعيد
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ريم ضياء رحيم
زينب علي جليل
علي جليل لطيف
خزعل مصطفى محمود
زيكار كاوه هاشم
ساره عبدالرحمن سه ركان
كه زو ست لطيف عثمان
ليزا خيري رشو
شه هين خالد ابراهيم
عبدالباسط محمد احمد
برالنته سركيس ايليا
وجدان عبدالباقي عبدالقادر
سلمى هدو يلدا
به يام جالل هالل
جعفر حسوني محمد
جبار حسن عبد
وسليه صبري خلف
عبيدة سمير عبود
رزكار مصطفى صادق
طولي بيبو مراد
رويدة رغد سلمان
عبدهللا حاتم ميرزا
دلدار خيري عمر
سيروان امين مراد خان
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كامران فائق سواره
بهيجه خليل نعومي
هاوري برايم نبي
اسماء نوري مطر
رانيا رغد سلمان
بسي ميرزا قاسو
سعدون يوسف قصاف
عائشه خليل ابراهيم
سالم احمد حسن
فرحان علي غالم
خفشي رشو سمو
سميره مناتي خالد
روشن عثمان كوخ رضا
محمد عبدالصمد احمد
ملكه عماد عبدهللا
شانيل نبيل اشمايل
سحر محمد علي حسن
سامان ابوبكر علي
سندس نبي سليمان
اساور عبدالجليل رحيم
بيويست حاجي محي الدين
نهايت محمد حسن
دلبر محمد امين محمدصالح
الهام ابراهيم قادر
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زياد عباس خزعل
غصون علي حسين
حبيبه خليل حمدامين
سميره عبدالمجيد محمد
مروه بشير جبار
علي محو اسماعيل
روشهات فاضل فتاح
نازنين صالح نوري
عدنان رشيد مجيد
مصطفى يحيى محمد
خيرهات فاضل فتاح
شيالن الياس حجي
اسماعيل عبد علي
ياد سه نكه ر صالح
يارا سه نكه ر صالح
رقيه غنام محمد
سردار حميد نادر
كوله باخ قادر سليمان
ازال جنيد لطيف
ارام سالم علي
منى حسن علي
حسن نوري مجيد
ديانا سالم علي
ماسه سالم عوني
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اورهام سالم علي
رامي سالم علي
اميره قدو مراد
ئاراس رشيد توفيق
الماس احمد فتاح
نور الزهراء عباس محمد علي
جعفر ماجد عبداالمير
عباس عيسى عبدهللا
يحيى كوفان يحيى
احمد نجاح حميد
محمد حسين احمد
خديجه يوسف حمو
سمير خالد ماشاءهللا
ارام باسل عيدو
شانو اري علي
شادي امين قاسم
شاك امين قاسم
ريباز نهرو محمد
ده شتي محمد رضا
سعدي محمد سعيد
سامر فازع عبد الحميد
ازاد اصالن كرمانج
لؤي جورج بطرس
ئاكار ازاد احمد
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اكو كاوه جمال
اسماعيل بركات درويش
هلكوت جبار خليل
شهد ابراهيم خالد
حسين كمال مصطفى
جودت سليم مهدي
عالء عبدالهادي حسن
مانويل نبيل اشمايل
المبارك الحسن عبدالغفور
عبدالكريم عبدالعزيز عبدهللا
عبدالخالق اسماعيل بابكر
مهدي ازاد كمال
عادل احمد حمد
هين امين ياسين
عبدالكريم عبدهللا محمد
احمد عبد باقر
محمد غازي بهجت
سامان رحيم احمد
خديجة شريف عمر
يعقوب محمود عبد اللطيف
عبدهللا ضرغام هادي
حسين ضرغام هادي
رؤى ضرغام هادي
نمسو بسي الياس
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سربست فاضل فتاح
كسر فاضل فتاح
زردشت فاضل فتاح
فيدل فاضل فتاح
ديندار فاضل فتاح
اسماعيل رفعت سمايل
سلفانه فرج كرمك
اسامه فرج كرمك
سيدار فرج كرمك
وسام فرج كرمك
عزيزه اغا عبدهللا
ريبر داود درمان
رابين داود درمان
هلبست محمد مصطفى
يونس حسين احمد
فهيمة يوسف عبدالهادي
حسين علي عبدالمحسن
محمد حسين ابابكر
رمضان عكيد خوشان
عمار قيس وسام
كورد غفور كريم
لونا فرات زيد
اراس مهنى يوسف
سليم خالد جميل
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ئاالن عبدهللا احمد
سينا شفان يونس
امير برهان امير
مصطفى علي ثعبان
كاوه ابراهيم كورون
هالت عصمت جميل
بهزاد طاهر محمد
روشين ابو بكر فتاح
بورهان مجيد حمه شل
ره وه ز محمد عبدهللا
به فرين محمد علي
ابراهيم صالح صوفي محمد
لقاء عطيه حمود
نهاد نعمت رجب
وسام عبد كاطع
صموئيل نبيل اشمايل
يونس كاوه جمال

