
الحادية عشروجبة الجوازات   

 

 اسم االم االسم الثالثي ت
11.                     

 ديانا نزار ابراهيم احمد ابراهيم  

87.                     

 ايمان مجيد ابراهيم سمكو عمر  

364.               

 هرم خالد ابراهيم صادق لطيف  

378.               

 فاتن هادي ابراهيم طالل ابراهيم  

932.               

 ناديه خديدا احالم خالد جتو  

986.               

 هنار شينو احالم فرمان حيدر  

338.               

 كوري خضر احالم قاسم مراد  

141.               

 نائله حسين احمد جاسم محمد يونس  
 هبه الياس احمد خدر عيدو     .6

89.                     

 نوره سعيد دحام عمي احمد  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

361.               

 وصال اكرم احمد ريان قاسم  

492.               

 خالدية وهم احمد سكر غضيب  

43.                     

 منى مناف احمد عباس عبد اهلل  

493.               

 شيماء عباس احمد غسان عباس   

479.               

 نهى صبري احمد مأمون زكي  

49.                     

 سهير باسم ادريان سلوان ايشوع   

964.               

 شمي ابراهيم ادريس حجي حيدر  

923.               

 سوريه احمد ادريس خليل محمد صالح  

992.               

 سوزان ملحم اراس امين كسو  

173.               

 ميان خليل اران زياد موسو  

494.               

 دلبر الياس ارجوان حسن علي  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

318.               

 ليزا حجي اردا دلدار سليم  

936.               

 هنار شينو ارسالن فرمان حيدر  

137.               

 بسي خديده اركان تحسين حسن  

486.               

 باران خلف ارمان نائف حاجو  

177.               

 ليلى درمان اريان خديده بكر  

392.               

 لمى شمدين ارينا وعد خليل  

447.               

 صفيه محي ازهار غازي عبد االمير  

171.               

 شيرين بري ازهر اسماعيل خديده  

121.               

 عواطف حازم اسراء احم محمود  

483.               

 خالده جوقي اسماعيل شيرزاد ابراهيم  

16.                     

 خيرية رشيد اسود فرهاد اسود  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

942.               

 بروين عباس اسياكمال هادي  

969.               

 نسيمة علي اسيل ادريس حجي  

61.                     

 ماجده ججو اشورينا سالم نجم  

948.               

 هنار شينو  افتكار فرمان حيدر  

978.               

 فائزه خالت افين حجي جنديل  

914.               

 مياسه عمر افين سعيد اسماعيل  

313.               

 وهبيه بلو افين علو علي  

114.               

 كردي كافان افيندار حازم درمان  

19.                     

 بهاري كريت اكرم سليمان حجي  

922.               

 هنار شينو االن فرمان حيدر  

48.                     

 ازدهار خلف الند امين مطو  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

946.               

 هنار شينو الهام فرمان حيدر  

432.               

 خفشو قاسم الياس شمو حسين  

113.               

 عيده رشيد امل الياس عبدال  

374.               

 ازهار غازي امير علي ميران  

344.               

 نجاه حسن اميره عبد الساده يسر  

918.               

 كوجر خضر اميره كجو مرزا  

934.               

 نيسان جندي امين كسو سيسو  

989.               

 نوريه غافل انتظار منصور عبد علي  

439.               

 ميرم عبدي انجلي نجم جيجو  

911.               

 فيان سامي اندرا نوزاد سالم  

944.               

 فيان سامي اندرياس نوزاد سالم  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

362.               

 خالده محمود اندي سليمان خديده  

77.                     

 نيان جالل انس فرياد حمه  

136.               

 ثورة كريت انور بشار خشمان  

164.               

 فريـال عبد اهلل انور قيدار محمد  

937.               

 نوره حسين اواز سليمان فرمان  

118.               

 سيران حمو اودي رشيد اودي  

971.               

 سوزان ملحم اوراس امين كسو  

119.               

 جنار سلو اوليفر عيدو جمو  

411.               

 ازهار غازي ايات علي ميران  

372.               

 خالده اسماعيل اياد فرهاد خدر  

919.               

 رغده متي ايدن بسام عزيز  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

991.               

 زهره خيرو ايدن فهد صبري  

28.                     

 روشن الياس ايزدين سعيد مراد  

428.               

 هدية الياس ايفان خلف بيناف  

82.                     

 سعاد حجي ايفان سليمان درويش  

414.               

 سهام حسن ايفان عادل بيبو  

916.               

 هنار شينو ايفان فرمان حيدر  

442.               

 جيان صالح ايفر برو شكري  

143.               

 فيان سامي ايلن نوزاد سالم  

422.               

 خفشي مطو ايلين اسود بركات  

441.               

 جيان صالح ايلين برور شكري  

933.               

 صبريه خلف بيغوايمان اسماعيل   



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

947.               

 وضحه خلف ايمان طارق شمو  

979.               

 هنار شينو ايمان فرمان حيدر  

482.               

 حالوه حمه الو ايمان وهاب حمه  

333.               

 خيرية سعيد ايمن زيدان درويش  

931.               

 وضحه خلف ايمن طارق شمو  

911.               

 ايمان عبد العزيز ايمن مروان خلوف  

24.                     

 تريزيه يوسف اينانا عبد االحد ميخائيل  

484.               

 خفشي مطو ايه اسود بركات  

314.               

 خيرية سعيد ايه زيدان درويش  

42.                     

 روشن قربان ايه مقداد حسن  

449.               

 خيرية سعيد ايهم زيدان درويش  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

313.               

 وهبيه بلو ايهم علو علي  

46.                     

 سهير باسم باسم سلوان ايشوع  

927.               

 بروين عباس باني كمال هادي  

466.               

 زريفه جوهر بروين هسن طيار  

918.               

 كلي رفو بسيمه حسن خدر  

88.                     

 نرمين احمد بشرى ازاد عبد اهلل  

61.                     

 باسمه علي بيار باسل سالم  

111.               

 بدريه محمد بيان محمد صالح حميد  

914.               

 هناء كاظم بيدر حسين علي  

949.               

 وضحه خلف بيمان طارق شمو  

939.               

 خاتون خديده تحسين حسن حجي  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

341.               

 دولت علي ته كبير ابراهيم صادق  

144.               

 اشواق فصيح توما متي نعمان  

138.               

 خالده خلو توني ابراهيم ملكو  

344.               

 قاسمة علي جانيت جندي خدر  

141.               

 بسي خديده جليل تحسين حسن  

347.               

 شهربان مسكين جليله جالل اسماعيل  

114.               

 خمي فارس جنار سلو حمد  

199.               

 انتصار حبيب جنان نهران جنان  

129.               

 دنيا خالد جنه ايسر احسان  

348.               

 قاسمة علي جنيف جندي خدر  

174.               

 نازي عبدال جودت حجي سليمان  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

341.               

 ليلى مرزينا جوليان باسم مروكي  

983.               

 فريـال حين جومانا اكرم جالل  

124.               

 ميان خليل جومانه زياد موسو  

189.               

 فريـال عبد اهلل جيان قيدار محمد   

977.               

 فريـال حسن جيالن اكرم جالل  

13.                     

 نجالء محمود حارث احمد عبد الغني  

118.               

 شمي حمو حربي خلف رشو  

494.               

 خديجه كاظم حسن باسل ابراهيم  

941.               

 فريـال عبد اهلل حسين قيدار محمد  

373.               

 امامه ايشوع حال شمعون صليوه  

968.               

 فضيله بشير حنان كاظم خضر  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

946.               

 اميره كجو حنان نواف رشو  

331.               

 خاتون جمال حواس حسين مرزو  

911.               

 سيران بركات حواس سيدو درويش  

913.               

 عيدي محمود حياه ازيدين كريت  

116.               

 جنار سلو حيدر عيدو جمو  

981.               

 ساره قاسم خاتون حجي مراد  

944.               

 ثوره كريت خضر بشار خشمان  

197.               

 هوري سفوك خضر حسو خدر  

419.               

 شنكال عبدي خضر رشيد خضر  

316.               

 مريم بهنام خمائل نوري الياس  

414.               

 بزو عيدو خمي ربن حسن  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

431.               

 رشوميرم  داليا بيبو اسماعيل  

444.               

 سهام حسن دانيا عادل بيبو  

367.               

 سوالف قربان دانيه موفق غضبان  

44.                     

 ماجده ججو داود سالم نجم  

383.               

 لمى شمدين دالفين وعد خليل  

947.               

 فائزة خالت دالل حجي جنديل  

178.               

 ثروت تحسين دلبر ارسالن خليل  

184.               

 شاهه احمد دلبر طارق عباس  

943.               

 نسيمه علي دلدار ادريس حجي  

111.               

 نجمه سليم دلشير عادل خضر  

144.               

 هوري سفوك دلكش حسو خدر  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

96.                     

 نجمه سليم دلهاد عادل خضر  

41.                     

 سامعه مشكو دلهفين لطيف خليل  

412.               

 اديبة عثمان دليفيا جليل عيدو  

417.               

 سهام حسن دنيا عادل بيبو  

364.               

 برفو نائف دنيام فالح حسن  

924.               

 نسيمة علي ديانا ادريس حجي  

74.                     

 ابتسام عبد اهلل ديانا سيروان سعد اهلل  

68.                     

 خلني سليمان ديانا صالح الياس  

143.               

 وسيله خلو ديرين مروان شمو  

477.               

 عثمان اديبه ديندار جليل عيدو  

188.               

 الحان كلو ذكران عاصم عيدو  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

311.               

 سامعه مشكو راني لطيف خليل  

931.               

 ميان خليل رانيا زياد موسو  

146.               

 شاهه احمد رانيه طارق عباس  

374.               

 سحر خالد رائد رباح عبد الستار  

311.               

 روشي عيسى رزفان صبرو شمو  

461.               

 رمزية اسماعيل رضوان شيروان زيدو  

343.               

 هالت علي رغده قاسم فتحي  

319.               

 لمى شمدين رغف وعد خليل  

23.                     

 شكوره حمزه رنا عبد الرزاق خطاب  

444.               

 خيرية رشيد رنا فرهاد اسود  

491.               

 خمي ربن رنا محمود شمو  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

161.               

 سحر روفائيل رند طارق يعقوب  

14.                     

 خيرية رشيد        رنده فرهاد اسود                                                                                                               م

342.               

 روشي عيسى رنه صبرو شمو  

38.                     

 فهيمه مهدي رنين سفيان غريب  

468.               

 رمزية اسماعيل رنين شيروان زيدو  

974.               

 سهى سالم رهف اسوان قيس  

344.               

 سحر سعد روزيتا نبراس نعيم  

83.                     

 شرين محمود روشن الياس اسماعيل  

344.               

 شذى سركيس روني ثامر نافع  

442.               

 خالده جوقي ريام شيرزاد ابراهيم  

149.               

 ميان خليل ريان زياد موسو  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

64.                     

 لويزه عبدو ريباس فواز كمال  

142.               

 كردي كافان ريبر حازم درمان  

427.               

 رمزية اسماعيل ريبين شيروان زيدو  

433.               

 دلبر الياس ريفان حسن علي  

94.                     

 كلستان عيدو ريكافت خيري رشو  

962.               

 حنين باسم ريناد سرمد بشار  

194.               

 امل الياس ريهام جودت حجي  

41.                     

 سناء زيندين ريواز وليد خالت  

34.                     

 نهاد اسماعيل زكريا داود سليمان  

441.               

 ذكرى رحيم زياد علي اسماعيل  

33.                     

 جهان سامي زيد انور هادي  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

414.               

 نهى صبري زيد مأمون زكي  

346.               

 روشي عيسى زيره ك صبرو شمو  

488.               

 سهام نافع زينا عوني متي   

438.               

 ازهار غازي زينب علي ميران  

163.               

 فريـال عبد اهلل زينب قيدار محمد   

314.               

 نوال محمد ساره احمد محمد   

343.               

 قاسمة علي ساره جندي خدر  

91.                     

 سوزان كاميران ساره سعد وليد  

27.                     

 ميان مرزا سالم قاسم علي  

928.               

 سعدية شيخ طاهر سامان رضا احمد  

961.               

 ليلى رشو سامان سالم حاجي  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

411.               

 زيتون سمو سامان سعيد حيدر  

997.               

 زهره خيرو سامان فهد صبري  

36.                     

 ابتسام علوان سامر عبد الكريم محمد  

993.               

 هيام داود سامي كريت حيدر  

47.                     

 كشاو رضا سانا سوران محمد  

341.               

 خمائل نوري ساندرا انور شمعون  

172.               

 كلترينا يحيى ساندرا عدي عزيز  

368.               

 شكرية الياس ساندرا عرب جدعان  

949.               

 هيام داود ساهر كريت حيدر  

72.                     

 عبير قادر ساهره انس عالء  

111.               

 زكيه سعيد ساهره متي عيسى  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

69.                     

 صبا قريو سايمون سالم زكر  

347.               

 سحر مبارك سبأ رحيم حنون  

929.               

 فوزية محمود سبهان محمد شيت  

317.               

 نوال ججو سحر سعد يونس  

66.                     

 نهاد اسماعيل سدير داود سليمان  

481.               

 هدية قاسم سردار خيري طالل  

413.               

 شنكال عبدي سردار رشيد خضر  

429.               

 زيتون سمو سرمد سعيد حيدر  

384.               

 شريني بهنام سعد اهلل مشو عبد اهلل  

34.                     

 دنيا انور سعد تركي محمود  

186.               

 هوري جولو سعود خلف خليل  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

99.                     

 خيرية رشيد سعود فرهاد اسود  

982.               

 نسيمة علي سكفان ادريس حجي  

496.               

 بروين بركات سلفانا سامي بركات  

98.                     

 شرين يزدين سلفانه هالل رشو  

487.               

 غزاله مراد سمر سليمان خلف  

448.               

 بيرفان فرحو سندرين سربست سليمان  

349.               

 قاسمة علي سنور جندي خدر  

387.               

 غاده حنا سنى فارس متي  

971.               

 سهام ميرزا سوزان سيروان شمو  

148.               

 كردي كافان سوزدار حازم درمان  

916.               

 ليلى رشو سوالف سالم حجي  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

147.               

 شاهه احمد سيبر طارق عباس  

984.               

 جهان جالل سيبيال هيشار سليمان  

926.               

 نادية خديدا سيف الدين خالد جتو  

464.               

 سحر حميد سيف سعد عياش  

44.                     

 حمديه محمود سيف مصطفى مردان  

473.               

 زيتون سمو سيفان سعيد حيدر  

498.               

 بروين بركات سيلفيا سامي بركات  

914.               

 نسيمه علي سيله ادريس حجي  

481.               

 ايناس عيسى سيلين هاني عيسى  

48.                     

 كشاو رضا سيوان سوران محمد  

917.               

 سعده وهاب شاذي احمد شعبو  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

393.               

 وهبيه بلو شاما علو علي  

941.               

 حزنه سليم شاهر شيار خالد  

391.               

 وهبيه بلو شاهيره علو علي  

339.               

 اميره يوسف شذى سركيس بولص  

312.               

 سامعه مشكو شذى لطيف خليل  

84.                     

 روشن الياس شفاء سعيد مراد  

64.                     

 امنه سعيد شمسه احمد محمد  

924.               

 سعده وهاب احمد شعبوشهاب   

972.               

 سعده وهاب شهباز احمد شعبو  

912.               

 حزنه سليم شهرزاد شيار خالد  

943.               

 كردي كافان شهيه حازم درمان  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

981.               

 نديره كردي شيار خالد حسن  

179.               

 نوفه جميل شيرزاد درويش الياس  

447.               

 هدية الياس شيروان خلف بيناف  

431.               

 صبيحة حجي شيروان زيدو اسماعيل   

444.               

 عطية شياع شيرين خنجر ورور  

991.               

 حزنه سليم شيالن شيار خالد  

434.               

 خالده جوقي شيالن شيرزاد ابراهيم  

311.               

 وهبيه بلو شيماء علو علي  
 كردستان احمد شينكر ياسين مصطفى     .4

934.               

 سعده وهاب شيهانه احمد شعبو  

396.               

 وصال اكرم صالح ريان قاسم  



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

941.               

 عيشان علي صبريه خلف سيدو  

316.               

 ناهده سعيد طالل ابراهيم اسماعيل  

411.               

 غزال خديده عادل بيبو عيدو  

397.               

 زهره ويس عباس مقداد علي رضا  

44.                     

 رستمية ستار عبد الرزاق طيب رشيد  

39.                     

 حنان عبد الجبار اللطيفعبد العزيز محمود عبد   

489.               

 رجاء حسين عبد اهلل عدنان كريم  

381.               

 بزي عفدي عبدي نرمو عبدي  

12.                     

 حليمه احمد عبيده وليد خالد  

914.               

 فوزية مجيد عدي كريم سعيد  

384.               

 برفو نائف حسنعذاب فالح   



الحادية عشروجبة الجوازات   

 

 ساهره اسماعيل عذراء عامر زاهر     .7

193.               

 هبه موسى عذراء فادي زهير   

122.               

 ساهره متي عذراء وعد جميل  

921.               

 هديه خدر عزيزه عيدو حيدر  

441.               

 نركز حسن عصام عادل خورشيد  

382.               

 خاتون جمال عالوي حسين مرزو  

41.                     

 ساهره محمد علي علي حسين محمد علي  
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