
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1202  كانون األول لجوازات/محدثه قائمة 

 
 الحرف

 
 االسم الثالثي

 

  أ
 الهام عاطف عبدالعزيز 
 اخالص عبدالصمد جواد 

 احمد ناجي خميس 

 احمد علي سهيل 

 اسراء سيف الدين سعدي 

 احمد شوقي طالب  

 احمد ياسر فاضل 

 امنه عبدهللا عبدالواحد 

 احمد تركي مطلب 

 ايمن عماد ناجي 

 ايمي سامي جرجيس 

 احمد حسين عبدالعزيز 

 انس مالك عبدالكريم 

 ابرار عبدالرسول عبدالعزيز 

 اسيل فارس مهدي 

 امير جاسم محمد 

 ابوبكر علي عبيد 

 اوس صهيب عدنان 

 ايات داود ولي 

 اهرامنه عبدالجبار ط 

 امل شهاب احمد 

 اسالم زهير محي 

 اشواق هادي عبيد 

 ايه مصعب جاسم  

 انجي طارق لفته 

 الياف مصطفى خلف 



 ابراهيم سعد عبدهللا  

 امل مناتي علي 

 احسان علي حسين  

 ازاد ابراهيم امين 

 اكرام عبدالغفور زينل  

 ايهاب نشات محمد باقر 

 احمد ثروت محمد 

 ايه سالم غفوري 

 احمد فوزي عبدالحميد  

 اسراء صالح جوني 

 ايمن احمد تركي 

 ايمن قصي صباح  

 اوس مؤيد عبود 

 اماني قصي صباح  

 ايه محمد سالم  

 احمد تحسين علي 

 الحسن سعد عبدهللا  

 فليحاركان كاظم  

 احمد حيدر عبد الرحيم  

 امينة محمد حسن 

 اثير محي عبد االمير 

 احمد احمد درويش 

 احمد رائد محمد 

 امنة حسان رشيد 

 احمد رشاد محمد 

 افنان اسامة محمد 

 احمد علي غاوي 

 ايهم ازهر نذير 

  ب

 بتول عبدهللا جواد 

 بلقيس عبدالرزاق علي 

 بكر مازن محمد 

 بتول رعد كريم 



 بكر سالم محمد 

  ت
 تالين حسين يوسف 
 تالين عبد المتين عبد الرحمن 
  ث
  
  ج

 جنى سعد داود 
 جنى ايوب ثامر 
 جيهان عبدالهادي ذيب 
 جمانه عدي لطيف 
 جنان محمد صالح 
 جانيت بولص ادم  
  ح

 حسين علي عبدالرزاق 
 حنين حسام محمد 
 حسن سفيان ازر 
 حسن محمد سالم  
 حال شهاب احمد 
 حنان صادق رسن 
 حسن علي سعد 
 حسين علي سعد 
 حسين رعد خالد 
 حسن مصطفى خلف 
 حيدر عوده عباس 
 حنان فاضل عبدالجليل 
 حمزه محمد جواد 
 حمزه سعد عبدهللا  
 حنان حسان رشيد 
 حسان رشيد جاسم 
 حوراء ناظم ضرار 
  خ

 داودخديجه طالب  
 خالد علي حسين  



 خالد كاظم ارهيف 
 خولة حقي اسماعيل 
  د

 دنيا هاشم جبار 
 ديمه محمد حميد 
 ديمه مثنى علي 
 انمار فاهم دانيه 
 دانه زياد عامر 
 دانيا عمار جاسم 
 دانيه عبد الكريم حسين 
  ذ

 ذكاء محمد طه نصر هللا 
  ر

  رعد عبدالكريم محمد 
 فيحانرياض مكي  
 ريام محمد نجم 
 رتاج احمد حسين 
 رجاء حسن هادي 
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 فخري محمد صبري
 ريان حيدر ضياء  
 رويده فوزي عبدالحميد 
 رشا محمد حامد 
 رتاج مؤيد عبود 
 رسول جاسم اسعد 
 رافدة عواد كاظم 
 رنا حارث اسماعيل 
 ريماس علي عبدالدائم 
 ريام جهاد عبدالسادة  
 رتاج سهيل كريم  
 ريا ابراهيم نوري 
 رنيم سعد محمد 
 رغد رعد هادي  
 رحاب خالد يوسف 
 رند ازهر نذير 



 رنين سعد محمد 
 رضا محمد صادق 

  ز
 زينب وهاب عبد الرسول 
 زين العابدين عبد الرسول عبدالعزيز 
 زهراء صالح سلمان 
 زين الدين وسام عبدالكريم  
 زهراء ناظم عويد 
 عبد الوهابزينب محمد  
 زينه عباس حسين 
  س
 سالم محمد سالم 
 سلوى فرحان ماضي 
 سمر منير يوسف 
 سلوى عون الدين محمد 
 سعد هادي علوان 
 سالي صباح قدوري 
 سالمه فاضل عبدالحسين 
 سال محمد نبيل 
 سعاد خالد كاظم  
 سعده عطا هللا كاظم 
 سلوان محمد رشيد 
 سلوى خالد محمد 
 سما سالم محمد 
 سيف مؤيد عبود 
 سعادة فاضل جاسم  
 سجودة سكران احمد 
 سفيان كامل داود 
 سليم عبد صالح  
 سمير هاشم محمود 
 سليمان خلف احمد 
  ش
 ان شوخان ساده شوخ 
 شيماء عبدالسالم محمد 
 شيماء يوسف لجي 



 شعيب عامر وهبي 
 شيماء هاشم جبار  
 شيماء هاشم جمال 
 شهالء حامد صالح 
 شمس احمد درويش 
  ص
 صالح عبدالقادر عبد الستار  
 صباح انور صباح 
 صباح قنبر مبارك  
 صبا نوفل نبيل 
  ض
 ضحي عالء عبدالرزاق 
 ضحى سعد داود 
 ضحى اسعد عبد الكريم 
  ط

 عبدالركيم حسين يبه ط 
 طه سالم محمد 
 طيف زاهد منير  
 طه محمد علي  
 طه يحيى محمد محمد 
 طاهر نوفل نبيل 
 طه عبد المحسن طه 
 طه سالم غفوري 
 طه هاشم جمال 
  ظ

  
  ع

 عمار عبدالقهار عبد الحميد 
 عبدالملك حامد محسن 
 عمار خليل ابراهيم 
 عبدالقيوم حامد محسن 
 عمر مظهر عبدالحميد 
 عبد الرزاق علي عبدالرزاق 
 علي حسن التابعي 
 عاطف عاطف عبدالعزيز 



  

 عمر غسان صبري 
 عبدهللا ليث انصيف 
 مان يعز عمر سل 
 عبدالرحمن اسامة محمد 
 كاظم عبدالرزاق خالد 
 علي انور صباح 
 عليه محسن لفته 
 عثمان مازن محمد 
 عبدالرحمن رعد اسماعيل 
 علي صباح نوح 
 عبدهللا عالء عباس 
 عبدهللا عبدالرسول عزيز 
 عبدهللا عدي محمد 
 عبدالكريم حاتم مجيد 
 عماد احمد خالد 
 عثمان انمار صديق 
 عبدالرحمن خالد كاظم 
 عمر احمد نشوان محمد ناظم 
 علي انور عبدهللا  
 عبدهللا احمد شوقي 
 عائشه خالد كاظم 
 عبدهللا يعرب فاضل 
 عالء عبدالرزاق قاسم 
 عصام عبدالسالم كردي 
 عطيات كامل عبدالوهاب  
 علي عامر فاضل  
 عبدهللا عالء حسين  
 عبد المجيد حميد مجيد 



 

 عائشة حامد صالح 
 عبير شوقي طالب 
 عمر مجمد خليل 
 عالء حسين علي 
 علي محمد خليل  
 عز الدين عمار جاسم 
 عبد هللا عمر فرحان  
 عبد المنعم اوس عبد المنعم 

  غ
 جعفرغيث فاضل  
 غزل وعد عبدهللا  
 غاليه عمر محمد 
 غازي رحيم عبد هللا 
  ف
 فاطمة عالء عبدالرزاق 
 فتاة علي عبيبد 
 فاطمة ياسر فاضل 
 فاطمة خالد كاظم 
 فضيلة محمود عبود 
 فيصل رعد عائد 
 فاطمة سعد عبدهللا  
 فهيمة محمد احمد 
 فرح جودة احمد 
 فخرية سالم عبد 
  ق
 قحطان خالد احمد 
 قرى اركان صالح 
  ك

 كرلس سامي جرجيس 
  ل

 الئقه حسون علي 
 لينا محمد عبد السالم  
 لينا سالم محمد 



 لقاء نعيم علي 
 ليان مصطفى علي 
 ليمار سعد محمد 
  م

 مصطفى عدنان عباس  
 مصطفى عبدالمنير حسين 
 موسى شوقي فايز 
 محمد صالح محمود 
 حامد محسن مشكاة 
 مصطفى صبحي السيد 
 محمد هاشم سليمان  
 محمد خالد محمد 
 مؤيد عبود درويش 
 مصطفى عالء حسين  
 مصطفى رعد كريم  
 مصطفى محمد يحيى  
 مرشدة نوري حسن  
 مروة احمد فيصل 
 محمد رعد كريم 
 ميس نهاد عبدالرحمن 
 مصطفى مزهر درع  

 مريم محمد اديب 
 عبدهللا عبدالواحدمحمد  
 مريم خالد كاظم 
 مهمين قصي صباح  

 ميسون عبدهللا عواد 
 ميار محمد احمد  
 منال سالم رشيد 
 مصطفى احمد تركي  
 مها رمزي شيت  
 مالك سهيل كريم  
 محمد علي يوسف 
 معتز علي خميس 
 سعد عبدهللا  معاذ 



 مصطفى صاحب مزعل 
 محمد عبدالمجيد رشيد 
 يا سالم محمدام 
 محمد حسن جاسم  
 موج مؤيد عبود 
 يد رشيد جمموج عبدال 
 محمد مازن نزار  
 مها عبد الرزاق عبد القادر 
 ميار اثير محي 
 معاذ سعد محمد  
 مالك اسعد برغش 
 ملك محمد خليل  
 مسرة محمد خليل 
 محمد حمدان جوير 
 مالك محمد صادق  
 مينه عمر فاروق 
 موسى سيف سعد  
 مريم حسين قاسم 
 محمد حسين قاسم 

  ن
 نزهت بهجت عثمان 
 نور تحسين جاسم  
 نور صباح نوح 
 محمدناظمنشوان نشوه احمد 
 نبيل ثابت لفته 
 نضال غضبان مصطفى  
 نورالدين حسين فرج  
 نور جاسم حميد 
 نور عبدالسالم كردي 
 نور صالح حسن 
 الكاظمنادين جواد عبد  
 نور سيف سعد  
 نور عبد الحسن شياع 
 نور حسن نوري  
 نورية عبد عمران  



 نور حيدر عبد الرحيم 
  هـ
 هناء عزيز زغير 
 هناء خليفة داود 
 هدى احمد خالد 
 هدى علي سعد  
 هبة فيصل عبدالكريم  
 هدى توفيق عمر  
 هاله علي عبد الرحمن  
 همام احمد خليل 
  و

 وسام طارق غائب 
 وفاء منوجهر كريم  
 وفاء فارس حازم  
 وئام صباح مهدي  
 ورود حامد صالح 
 ود نزار حسين 
 وئام مجيد عبد علي 
  ي
 يوسف عماد ناجي  
 ياسين علي عبدالدائم  
 يسر عدي لطيف 
 يعقوب احمد ياسين  
 يارا عدي لطيف 
 يارا كرم ممتاز 
 يوسف محمد حميد 
 يوسف وسام عبدالكريم 
 يوسف خالد زكريا 
 يوسف سالم اعميري 
 يوسف محمد جواد 
 يارا خالد زكريا 
 يسر موفق محمد 
 يوسف حسان رشيد 
 يعقوب احمد سريح 



 

 

 ياسين عمر شيروان  


