
رقم  جواز السفراالسم الكاملالتسلسل
A17292859ابتهال طارق كريم بقجه149
A17292805ابراهيم اياد هاشم البدري97
A17340534ابراهيم عبدالواحد بريسم بريسم25
A17292193احالم فالح محمد محمد272
A17339833احالم محمدعبد ابراهيم قره باش282
A17292131احمد ابراهيم خليل خليل238
A17292102احمد جاسم محمد محمد236
A17339864احمد عادل عبدالحميد العبيدي323
A17340542احمد عون الدين حسين ال خدو56
A17292802احمد فؤاد جمعه الصالحي143
A17339863احمد ماجد احمد الكبيسي288
A17292135احمد موسى حسن حسن257
A17339824ارام علي ضياء العبدلي286
A17292810ارجان عباس علي حيدرلي102
A17292815اريج يوسف ذنون ذنون159
A17292834ازهر عايد نامس نامس101
A17339803اسامة سمير عبدالغني حيالي278
A17292167اسامه ابراهيم دخيل ورور193
A17340556اسامه رعد رشيد العلوش38
A17292891اسامه محمد سالم سالم104
A17292134اسماعيل سرمد عادل االلوسي211
A17340564اسيل رحمان داود الحميري5

A17292130اشواق عبدالعزيز براك السعدون233
A17292111افاق هاني علي التميمي217
A17340508افراح حسين جاسم المحمد2
A17340504افراح عبدالمهدي محمد الشبوط87



A17340546اقبال عبود ابراهيم الربيعي65
A17339817االء عادل عبدالحميد العبيدي291
A17292110الحارث كريم كسار اللهيبي227
A17340583امجد صباح محمدنور شيخو75
A17292844امنيه كنعان حسين حسين169
A17292200اموش عبداالمير محمدجميل ال بقوز263
A17292119امير غيث حسين الموسوي213
A17292169انعام مؤيد عبدالمجيد الصباغ194
A17292806اوس احمد عبدالرحمن شورتاني138
A17292839اياد حسين محمد علي كوتك118
A17292886اياد فؤاد جمعه الصالحي121
A17340558ايثار احمد خليل خليل1

A17292872ايالف فالح مصطفى خضري181
A17292830ايمن اياد حسين كوتك175
A17292105ايمن محمد سالم سالم246
A17292104ايمن محمد علي جبوري224
A17292183ايه خليل حنش حنش249
A17292126إيلين محمد فتحي فتحي230
A17292833إيهاب أحمد كركان الروضان113
A17292148أسيل سردار خليل سلو271
A17292808أنمار نجم عبدهللا عبدهللا157
A17292168أيالف مصطفى علي الونداوي242
A17292843أيلين اياد حسين كوتك188
A17292132أيه سمير محمدجميل قره باش353
A17292116آرام عبدالباقي سعدى سعدى222
A17292849آيه جبار محمود محمود145
A17339867آيه زياد دحام البوعباس306



A17292157بازيه خلف علي علي351
A17340533بدريه حازم عبدالعزيز السعدون47
A17292831براء زياد ناطق السامرائي167
A17340597براء فالح عبدالرحيم عبدالرحيم22
A17339835برهان خالد خليل قره باش330
A17292809بسام ويسى محمود محمود139
A17339801بشار فيصل مهيدي مهيدي318
A17339825تالين خميس حسناوي الفالحي329
A17292146تبارك رعد حسين حسين202
A17292854تغريد رعد ابراهيم كونه153
A17339812تماره حاتم محمد المشهداني307
A17292840ثائر ياسر احمد احمد185
A17370801جاسم محمد شهاب354
A17339837جاسم محمد طه الحشماوي335
A17292848جاسم محمد يوسف شيخو107
A17340537جنات محمود صابر صابر4

A17292880جنان اكرم نهاد عبدال123
A17340585جنة فالح محمدسعيد ال خدو73
A17340584جهان نورالدين محمدعلي محمدعلي33
A17339857جواد فاضل حسن علي حسن325
A17292829جوان حسين حسن حسن146
A17339844حاتم عبدالكريم محمدعلي محمدعلي305
A17292892حاتم محمد متعب المشهداني128
A17340507حاتم موفق حاتم السامرائي90
A17340582حارث عون الدين حسين ال خدو30
A17292893حبيب محمدنوري يونس لبلبي114
A17339866حذيفه زياد محمد محمد328



A17292879حرب سلمان عبدالمجيد الحصان141
A17292198حسام الدين احمد جاسم الدليمي275
A17292158حسام عباس سليم الحربي266
A17292109حسام منتظر جبار جبار218
A17292853حسن محمد شيت حسن لبلبي108
A17339815حسين علي حنظل حنظل314
A17292870حسين لقمان حسن بكار125
A17340589حمده فالح محمد محمد43
A17292144حمدية عبد المحسن هاشم عزيزلي264
A17292850حمزه غسان شاهين شاهين182
A17340592حياة محمد عبدالرحمن عبدالرحمن21
A17340529حيدر جواد كاظم الفتالوي84
A17292196خالد سالم حميد حميد215
A17339856خالد فاضل حسن علي حسن338
A17340577خالد مزيد يوسف يوسف14
A17292190خالدة سالم حميد حميد261
A17340590خضر عبدالمطلب مصطفى خضري24
A17339829خطاب حرب سلمان الحصان310
A17292845خليل مازن خليل خليل168
A17340591خوله رشيد عبدالمجيد العبدالواحد35
A17340531دانيا قصي جميل جميل74
A17292856دانية فالح مهدي الدريعي162
A17340503دانيه حذيفه احمد الراوي82
A17292137دانيه سمير عبدالغني حيالي274
A17292841دعاء فالح جاسم االعظمي147
A17292175دالل احمد عبد العلي232
A17292170ديمه سمير عبدالغني الحيالي195



A17340563راما عمادالدين عدنان العالوي86
A17340572راما فراس قيس الدغمان61
A16160451رائد جميل محمد الحاجي358
A17292811رائده سليمان علي قبالن154
A17340535رجاء يونس محمد شيخو79
A17292118رزاق حامد عبد العكيدي348
A17292857رسول عبدالغفور حيدر مهاجر119
A17292197رشا خالد دحام دحام204
A17292147رعد حسين عطيه عطيه220
A17292139رفل زيد علي الفراجي212
A17292875رقيه أحمد محمد محمد111
A17339827رنا حازم ياسين مال321
A17292145رنا خاشع محمد محمد269
A17292881رنا فاضل عباس ال سليمان184
A17339816رند مؤيد عبدالجبار عبدالجبار300
A17292818رند وعدهللا رشيد العمر178
A17339870رهف بسمان جميل ال بينو322
A17292883روان وعدهللا رشيد العمر122
A17292836رياض خالد معي طعيمه100
A17339831ريم واثق محمد السعدون320
A17292820زمرد محسن احمد احمد110
A17340557زهراء احمد محمدفخري محمدفخري71
A17340549زهره عبدالقادر اسماعيل هزوا66
A17292194زينب رشيد حميد حميد346
A17339849زينب طارق عثمان بيروز277
A17292142زينب علي كمال عزيزلي205
A17340517سارة فالح عبدالرحيم عبدالرحيم48



A17340502ساره احمد خزعل خزعل85
A17292166ساره احمد عبدالوهاب عبدالوهاب243
A17292890ساره حاتم محمد المشهداني129
A17292106ساره مصطفى قاسم الهنداوي253
A17339808سالم لقمان حسن بكار298
A17292851سالم هادي عايد ال برجس160
A17292117سالمه يونس خليل خشاب260
A17292124سامي محمد حسن كرموش270
A17339805سجى نوزت محمدعبد قره باش289
A17340600سجى هاشم طاهر المحمود76
A17292895سحر فاضل محمد محمد151
A17292823سدرة المنتهى سالم ابراهيم ابراهيم172
A17292885سدرة نوزت محمدعبد قره باش187
A17292140سدن اسامه يوسف الونداوي206
A17292898سراج عبدالكريم حسن لبلبي115
A17292824سعاد عباس علي حيدرلي191
A17340568سعد فياض جبر جبر67
A17292826سعيد مصطفى سعيد الباججي171
A17292900سفانه حاتم محمد المشهداني132
A17339819سفيان محي الدين نعمان العاني315
A17340523سليڤا كاوه محمد محمد12
A17292869سماح ستار محمد الكريفعاوي135
A17292129سماح محمد عبد عبد239
A17339828سميره مصطفى يونس خضري279
A17340515سميره يلده زيا زيا3

A17292121سناء مجيد مهدي مهدي265
A17340547سندس علي عبدالحميد عمر77



A17339845سهاد حسن زبن زبن295
A17292888سهام عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز131
A17292172سيدرا رياض عبدالحميد الشجالوي207
A17292801سيدرا محمد ماجد الهاشمي99
A17339842سيف حسام عبدالرحيم الميالي336
A17292182سيف خليل حنش حنش250
A17292151سيف عمر عنه عنه203
A17292184سيما نجم عبدالرحيم عبدالرحيم196
A17339822شاهه خليل عبدالجليل عبدالجليل303
A17339838شريف خليل الياس قره باش311
A17292192شريف صبار جليب جليب347
A17292819شفيقه محمد خلف خلف170
A17292822شمس عبدالكريم لطيف لطيف109
A17340532شمس يوسف جميل الخالدي55
A17292155شمي موسى كنعان كنعان267
A17339813شهاب احمد عبدالستار عبدالستار308
A17340553شهد موفق هادي الطائي50
A17292832شهم وعدهللا رشيد العمر174
A17340544شوكت حسن ابراهيم البو بدري7

A17292141شيحان مصطفى خليل ال مقصود273
A17339852شيماء عباس علي حيدرلي287
A17292862شيماء محمدشيت حسن لبلبي166
A17292887صادق حيدر صديق مهاجر105
A17292803صدام حسن صالح صالح103
A17340593صدام محمد خضر خضر52
A17339804صفا سفيان محي الدين العاني324
A16312421صهيب بالل داود داود355



A17340520صوناي عبدالخالق شريف السلبي93
A17339859صيدا حواس غدير الضامن304
A17340524ضحى رائد عبد التميمي59
A17292847ضحى فالح محمد الصياد96
A17292133ضياء عبدعلي عبد الكوفي237
A17340540عبدالرحمن الياس محمد العبدو29
A17340576عبدالرزاق محمد فتحي حسن28
A17340586عبدالسالم وليد مجيد عبدالستار45
A17292150عبدالعزيز احمد ابراهيم الكلي259
A17340580عبدالعزيز محمد هاشم سلبي32
A17292861عبدالعزيز مطر حمود حمود180
A17292882عبدالعزيز هذال يونس ال نجم124
A17292179عبدالكريم صوم خضر خضر344
A17292889عبدالكريم محمدعلي خضر خضر127
A17292163عبدهللا غيث حسين الموسوي192
A17292884عبدهللا ماجد احمد الكبيسي163
A17340559عبدالناصر احمد خليل خليل13
A15994689عثمان حسن خلف البو عباس360
A17292188عثمان شريف صبار صبار199
A17292136عثمان مؤيد سعدهللا سعدهللا221
A17292154عدلي خدر مراد مراد345
A17339840عدنان عبدالكريم محمدعلي محمدعلي285
A17292165عذراء حسين علي علي226
A17292159عزالدين ساهر نعمه نعمه254
A17340560عالء عماد فائق فائق6
A17340588علي خليل محمدفخري يتيملر49
A17340565علي رائد عبد التميمي27



A17340516علي عبدالحكيم جدوع جدوع11
A17339826علي عبدالكريم لطيف لطيف280
A17339823علي فارس فاضل العبودي299
A17339862علي محمد سلمان سلمان334
A17340513علي مسعود نايف عزيز10
A17292866علي هادي فاضل صالح حنش134
A17340567عمر ثائر مجيد العزاوي80
A16024865عمر حسين فاضل الحسيني357
A17292174عمر صبحي عطيه عطيه352
A17292171عمر عبدالعزيز زوبع العطاهللا241
A17339832عمشه عبدالغفور حيدر مهاجر281
A17292195غزوان فاضل حسن علي حسن262
A17292149غسان مؤيد خضير القيسي258
A17339855غفران حكمت محمود الزيدي333
A17339818غيث حسين نعاس الموسوي326
A17339858فارس فاضل مزعل العبودي342
A17339810فاطمه صعب حسن حسن290
A17292865فاطمه عباس علي حيدرلي179
A17340545فائز علي حامد الحمد36
A17340527فراس هاشم طاهر المحمود83
A17340501فرح احمد خزعل خزعل57
A17292855فرح سارة سنان محمد محمد164
A17339834فرح فاضل عباس الصلو343
A17339841فرح قحطان فاضل ال يتيم296
A17339809فردوس سعد يونس لبلبي316
A17339850فريال عبدالكريم حسن سلو276
A17339851فريدة حسين علي علي331



A17292125فضل هللا اباظر كامل الغربان268
A17339839فنار فاضل عباس الصلو340
A17339830فؤاد الدين عبدالكريم لطيف لطيف337
A17292153فيصل عبدالحكيم عزيز عزيز256
A17292863قتيبه حبيب محمدنوري لبلبي158
A17292897قصي حبيب محمدنوري لبلبي152
A17339860كلشان حازم محمود حيدر341
A17292867النا هاني حميد حميد150
A17292122لمار نبيل عبدهللا القاضي244
A17292107ليث مصطفى قاسم الهنداوي240
A17292156ليلى خلف علي علي255
A17340554لين مزيد يوسف يوسف37
A17339802ماجد أحمد حميد الكبيسي292
A17339861ماريا سنان عويد التمو297
A17292162مالك قاسم اصالن اصالن245
A17292827ماهر علي حسين الجنابي148
A17292187مايكل مهند فرج فرج216
A17340570محمد اسامه ميسر ميسر62
A17292181محمد شريف صبار صبار201
A17292896محمد صالح عواد العباسي116
A16025102محمد عبدالرحمن علي جاجان359
A17340518محمد عبدالرزاق محمدصالح محمدصالح8

A17292864محمد عبدالكريم محمدعلي محمدعلي190
A17292108محمد علي محمديونس جرجيس228
A17292804محمد فالح محمد الصياد140
A17340594محمد لقمان محمديونس العبدو23
A17292876محمد محمود شاكر العزاوي142



A17292858محمد مصطفى سعيد الباججي106
A17340581محمد نبيل عادل عادل15
A17340511محمد وليد ياسين ياسين19
A17340506محمود احمد يوسف ال بقوز20
A17339865محمود حسين عويد السويفي313
A17292860محمود طه محمد محمد189
A17292846محمود مازن خليل خليل165
A17292874محمود محمد جاسم جاسم136
A17292112محمود ناجي حسن حسن214
A17292868محمود نشوان محمود محمود177
A17340596مرام محسن محمدصادق فرحاد42
A17339847مرتضى عامر عبد النوفلي283
A17292899مروان عبدالرحمن محمد العبيدي144
A17292814مروه عبدالمحسن ناصر ناصر98
A17339868مريم خليف عوده الخلف293
A17340538مريم فالح محمد محمد44
A17292877مسلهم نعمه نايف نايف137
A16160561مصطفى احمد مصطفى ال امين356
A17292186مصطفى غيث عدنان عدنان247
A17292191مصطفى كمال رشيد ترك200
A17340505مصطفى كمال مصطفى البصري58
A17340530مصعب ايهاب سعد العبدهللا34
A17339846معاذ حسين محمد علي كوتك339
A17340541معاذ عون الدين حسين ال خدو88
A17292852مقتدى مازن خليل خليل126
A17340566مالك ضرغام سالم الربيعي46
A17339843مالك غيث حسين الموسوي294



A17292114مالك فاروق عمر درويش219
A17339814ملك علي كمال عزيزلى327
A17292164منال ذياب حميد التكريتي197
A17292812منى حسين عباس عباس161
A17339869منير امين يونس خضري319
A17292807منيره امين يونس خضري117
A17340539مهند محمدعلي عبدالمجيد عبدالمجيد89
A17340510موج وليد زيا ياقو16
A17292161موسى ساهر نعمه نعمه251
A17340525مؤمل نزار عدنان عدنان94
A17340587ميار حسين معن البدري92
A17339807ميريان طه سعيد ال ججوكا302
A17339854ميساء ياسين هادي السامرائي309
A17292817ميسون نوري حميد السامرائي95
A17340579ميعاد سالم محمديونس محيمد72
A17340561مينا ناظم خليل خليل40
A17292825نادية عبود علي العبيدي112
A17292871نانه رضا فيصل فيصل176
A17292176ناهده فرحان شاكر دله علي235
A17340528نايله احمد عزيز عزيز60
A17292180نبأ نجم عبدالرحيم عبدالرحيم223
A17292160نجيبه قحطان فاضل ال يتيم210
A17340574نريمان عبدالغني يونس يونس51
A17292152نزيهه حنشول حسن حسن209
A17340562نسرين عبدالهادي صالح كركري64
A17292178نسرين نجم عبدالرحيم عبدالرحيم234
A17292878نمير امين يونس خضري183



A17292821نوال محمدنجم احمد بقجه173
A17340514نور خضر كداوي كداوي81
A17292173نور رياض عبدالحميد الشجالوي198
A17340526نور عبدالوهاب محمد شهاب أحمد17
A17340598نورالحسين ستار عبيد الزوبعي53
A17340555نورالدين محمود عبدالرزاق عبدالرزاق70
A17340569نورة عباس علي بيرام39
A17292138نيسان ابراهيم عباس السامرائي350
A17292115هاشم احمد هاشم هاشم208
A17339853هاشم بتال كاظم كاظم332
A17292189هبه سالم حميد حميد252
A17340519هبه عبداالله عناد السليم9

A17292127هدى محمد سلمان سلمان229
A17339821هند انمار فوزي السليمان312
A17340595هيفاء نعمه عبود عبود54
A17340599هيفاء هاشم عبدهللا عبدهللا18
A17292185واثق محمد براك السعدون248
A17340571وائل احمد حميد حميد41
A17292873وحيد فالح محمد الصياد120
A17340550وحيده احمد خضير جنابي78
A17292837ورده كنعان حسين حسين156
A17339836ورقاء محمدصالح احمد الشاهين301
A17292816وسامه قحطان هادي هادي155
A17340512وفاء ابراهيم محمد مطر68
A17292128وفاء عبدالصاحب علي المطلق231
A17339820وفاء محمديونس طه ال قاسم284
A17340551والء عبدالرزاق سليمان سليمان69



A17340509وليد زيا نعوم ياقو91
A17339811وليد محمد عباس السليمان317
A17340552ياسمين مزيد يوسف يوسف63
A17292894يالجين اسماعيل محمد العيسى130
A17340575يحيى سليمان قاسم المرعوك31
A17292143يسرى علي كمال عزيزلي225
A17292120يلدز ابراهيم نصرت نصرت349
A17292838يوسف سمير امين خضري186
A17340573يوسف فاضل محمدسعيد فنوش26
A17292813يونس حسين علي ال مالح133


