
 وجبة الجوازات العاشرة

 اسم االم االسم الثالثي ت
 فاطمة صالح بشدر علي صالح  .1
 سهام حامد يحيى زكي يحيى     .2
 سعدية علوان محمد حمزة زغير  .3
 ملوك عزيمه هدى خسرو محمد  .4
 سورية محمد تروسكه جالل فتح هللا  .5
 سبأ موفق علي مرتجى سعيد  .6
 فاتن جوزيف سعد هيثم عبد المسيح  .7
 نسرين علي سيف جاسم محمد  .8
 سعاد عبد ربه صفاء جواد عبد الكريم  .9
 وضحه خطاب فهد ابراهيم عيسى  .10
 هوري خدر هلوك خدر اودي   .11
 غريبة قرياقوس ايفون سالم ايليا  .12
 شيرين محمد امين احمد محمد خالد محمد  .13
 انتصار شاكر انغام ماجد مهنا  .14
 زوزان زيرو هارون ريزكار حاجي م .15
 بسي خلف سيدو قاسم حسين  .16
 كافية سعيد شه هال حسين عبد هللا  .17
 نبراس درمان روشنا ريبار درمان  .18
 نسيمة محمود عبد هللا جمعة زبير  .19
 فى نك لطيف ئارو هه ورامان اسماعيل  .20
 امينة متي يلده شمعون كورو  .21
 سهام كوركيس ماتيلده فريد كينا  .22
 شاهه احمد مصطفى خليل مصطفى  .23
 ساره سلمان جاد محمد قاسمس  .24
 نسيبة حجي زوزان زيرو شرو  .25



 وجبة الجوازات العاشرة

 ميعاد داود خليل بازاد خليل   .26
 ايفلين اوراها لمى عيسى اندريه  .27
 لؤلؤ مراد ازدان خليل خدر  .28
 باران حجي درويش وهاب الياس  .29
 امل محسن محمود صالح حسن  .30
 زينب طارق  سهر مهند علي  .31
 ايش حاجي ئارى سليمان عبد هللا  .32
 مهاباد جردو كركودلفين جالل   .33
 دنيا محمد احمد حيدر الزم  .34
 فاطمة احمد شمال عبد هللا وستا تقي  .35
 زهره حسين عبد المنعم موسى حيدر  .36
 سوسن خيري  ديانه قيدار شاكر  .37
 غنية ناصر مثنى سالم رزوقي  .38
 شمام مصطفى هياف محمد موسى  .39
 بسي خلف حجي قاسم حسين  .40
 كريمة دبوس سوران محمد مولود  .41
 نديرة كردي عافية خالد حسن  .42
 رنين جيجو مسافر عدي كاكل  .43
 صبيحه حسن ريبين مصطفى عزيز  .44
 كلي يوسف حازم سيدو قاسم  .45
 سوسن خيري  ديمان قيدار شاكر  .46
 نسرين فاخر الفينا لطيف جميل  .47
 حليمة احمد سعد وليد خالد  .48
 نبراس جندي ره سه ن ريبار درمان  .49
 يوسفرباح  سماح عماد اسكندر  .50
 كلي يوسف جمال سيدو قاسم  .51



 وجبة الجوازات العاشرة

 كوري عيدو ثامر سمير خضر  .52
 وفاء حربي ساندرا مثنى شنين  .53
 ف ى نك لطيف الريو هه ورمان اسماعيل  .54
 سوزان كاميران عبد الهادي سعد وليد  .55
 باسمة علي خالد باسل سالم  .56
 حوراء هاشم ايه محمد رمضان   .57
 ريمة جمعه اسماء وليد محمد  .58
 هناء جمعه مالك احمد كامل   .59
 خالدة جميل عمار عامر بيبو  .60
 زوزان زيرو سه نكه ر ريزكار حاجي  .61
 بسمة عبدال روزيان جلو كمال  .62
 غفران احسان مريم مهند محمود  .63
 نادية كرتان اريوان سالم قاسم   .64
 لويزه عبدو رسن فواز كمال   .65
 باران حجي ايهاب وهاب الياس  .66
 غريبي الياس اسماعيل زيدوكاميران   .67
 كلي يوسف ميكان سيدو قاسم  .68
 ايناس الياس مريم اسامه سليمان  .69
 وداد كينا ايفرينا يلده شمعون   .70
 سوسن خيري  ديفا قيدار شاكر  .71
 اكرام الياس لفند لؤي وداد  .72
 شمي خديده سلوى جيجو يوسف  .73
 رونق عبد الخالق حسن حيدر سلمان  .74
 رحاب خالد فاطمه عزاوي مصطفى  .75
 خيال رشو فتاح حميد علي  .76
 نادره يلسين  نداء خليل ابراهيم  .77



 وجبة الجوازات العاشرة

 بهيجة يعقوب وفاء شمعون سوالقة  .78
 حنان عيسى رانيا شكيب عزيز  .79
 نادره بهنام افنان عبد الجبار موسى   .80
 هاله قاسم دانيه محمد حميد  .81
 اكرام الياس ابرو لؤي داود  .82
 الفي صالح دالل عبيده وليد  .83
 سوزان كاميران ياسمين سعد وليد  .84
 كوري عيدو سارة سمير خضر  .85
 عذراء ضياء يوسف محمد عبد الستار  .86
 كلي حسن هورى خضر قاسو  .87
 عدله صالح ميالد بدل علي  .88
 هناء جمعه رونق احمد كامل  .89
 سبا موفق ابا الفضل مرتجى سعيد  .90
 فاطمه حميد شهد مهند ناجي  .91
 ايناس الياس كرستينا اسامة سليمان  .92
 نبراس جندي زين ريبار درمان   .93
 ايمان فيصل احمد شوقي محسن  .94
 روشن الياس دالل سعيد مراد  .95
 رشا ليث يوستينا ميسر ميرزا  .96
 ليلى سليمان حسن جمال شمو  .97
 محروسه قطو مقداد دخيل مادو  .98
 عيدي صبري  ناسا الياس جيجو  .99

 اميرة مشور ميرهان ساجد حجي  .100
 هناء جمعه كاملمحمد احمد   .101
 اميره عبد عمار عباس فاضل  .102
 خجي بيبو ريبار درمان خلف  .103



 وجبة الجوازات العاشرة

 رنا عبد الرزاق عمر رائد مجيد  .104
 ميس حسن ابراهيم مهند طلعت  .105
 ليليان الياس خضر ليليان الياس خضر  .106
 دنيا محمد زينه حيدر الزم  .107
 جانيت جمعه بايرن داخواز حسن  .108
 يمامه شاكر مريم مهند امجد  .109
 حسنه علي احمد كامل ياسين  .110
 سكنه علي محمد قاسم سمين  .111
 روناك محمد محمد نور الدين محمد  .112
 عايده زبير وليد محمد بشير  .113
 هناء احمد مقداد طارق محمود  .114
 ايسر صابر مكي احمد اسماعيل  .115
 عيدو صبري  جيجو الياس جيجو  .116
 باران حجي افين وهاب الياس  .117
 هللاعائشة عبد  نيروش صالح عمر  .118
 شمسه حنا ميثاق يوسف حنا  .119
 ابتسام محمود ريام عباس نوار  .120
 نهيه خضير حسين يامر عبد  .121
 فيان جمعه ايالف سالم حسن  .122
 نداء سلطان اسامة جمال محمد  .123
 نازه نين عزيز روا كاوه صالح  .124
 ليلى شمو سالمة عيدو خضر  .125
 دنيا محمد تقي الدين حيدر الزم  .126
 سلوى شكري  افين اكرم درويش  .127
 لعلي علي بحرى قادر علي  .128
 سرفين قادر ايفيل مازن اسماعيل  .129



 وجبة الجوازات العاشرة

 كوري خلف والء علي بركات  .130
 زوزه خديده دالل زياد اسماعيل  .131
 جنار خيرو ارفن عدنان الياس  .132
 زوزان خلف دانيل سالم اسماعيل  .133
 باسمة علي ديار باسل سالم  .134
 كوري عيدو ماهره سمير خضر  .135
 كلي يوسف قاسمهيفاء سيدو   .136
 جينا داود ايلين مهند الياس  .137
 سهام كوركيس كينا فريد كينا   .138
 نجالء محمود طيبه احمد عبد الغني   .139
 وفاء حازم سيف فائز نجم  .140
 باران حجي ناريمان وهاب الياس  .141
 اميره مشور الفانت ساجد حجي    .142
 عزيمه حسين بزار حمد زياد عبد هللا  .143
 سلوى شكري  دافين اكرم درويش  .144
 زبيده سالم داني قيس حاجي  .145
 لزيزه محمد ريزكار حاجي ميكائيل   .146
 شفيقه حسين مثنى شنين حسين  .147
 سبأ موفق فاطمه مرتجى سعيد   .148
 نسرين عبدال دنيا عماد سيتو  .149
 دنيا صالح عبد القهار جميل كامل  .150
 نجالء محمود عبد الرحمن احمد عبد الغني  .151
 سهام كوركيس رامسن فريد كينيا  .152
 كلي يوسف ايكان سيدو قاسم  .153
 ميرم عيدو داود سليمان نرمو  .154
 عيدي صبري  نافين الياس جيجو  .155



 وجبة الجوازات العاشرة

 اميره مشور خدر ساجد حجي  .156
 سهام كوركيس رامينا فريد كينا   .157
 وجيهه عبد هللا صادق جعفر عبد الرسول  .158
 سليمة عبد الكريم سوزان كاميران احمد  .159
 سرفين قادر اسماعيلناالن مازن   .160
 عيدي صبري  راني الياس جيجو  .161
 اشواق عبد االمام روان سليم كالص  .162
 ليلى جندي عيشان حاجي حيدر  .163
 ديانا نزار الند احمد ابراهيم  .164
 غزالي خديده زوزه خديده اسماعيل  .165
 ميسون يوسف متي ميخائيل يعقوب  .166
 ميسون يوسف ميلدا ميخائيل يعقوب  .167
 فريـال خديده ليزا الياس خدر   .168
 زوزان خلف دالي سالم اسماعيل  .169
 سعاد بشير ساندرا وسام جمعه  .170
 فضيله عبد ناهده عطيه درويش   .171
 فاتن جوزيف فادي هيثم عبد المسيح  .172
 محاسن فتحي يونس ثابت جبار  .173
 زينب خزعل وفاء حربي عبيد  .174
 بسمة عبدال روزان جلو كمال  .175
 ناديه عمر سنان نزار بيبو  .176
 رباب عبدالكريم ثناء مضر عبد الجليل  .177
 خمي كوجك سعيد رائد عبدي فرمان  .178
 نهاد اسماعيل وسام داود سليمان  .179
 كلي يوسف حاتم سيدو قاسم  .180
 عبير ابراهيم ادم رامي فواز  .181



 وجبة الجوازات العاشرة

 

 

 شفاء سينان غنى وسام مضلوم  .182
 كوري عيدو ماهر سمير خضر  .183
 دولت بيناف ليندا هادي الزكين  .184
 ساهره محمد حسن كوران حسين  .185
 شريفة راضي  عباس فاضل عبود  .186
 خنسو مشكو بهاري كريت علي  .187
 ليلو سليمان هيفي خضر عتو  .188
 زوزان خلف فرهاد سالم اسماعيل  .189
 كوري خلف االء علي بركات  .190
 اميره مشور نائل ساجد حجي  .191
 جيمن نجم الدين ليا بزار حمد زياد  .192
 محمودسعاد  صباح كريم كاظم  .193
 بيزار خلف اياد شمو اسماعيل  .194
 هزو حمد خلف خلف سعدو  .195


