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 االسم تاريخ التسليم                
 

 ت
 

 1- هيثم خطاب عمر الليله 

-2 علي اوس عبدالكريم الحسناوي   

 3- تبارك نجيب زيدان العكيدي 

 4- مرتضى رياض فاضل دلفي 

 5- احمد شاكر خضير خضير 

معيوف محمد حجياترعد    -6 

 7- ابراهيم محمد ابراهيم العكام 

 8- مصطفى محمد نجم السالم 

 9- رحمه عبد السالم عطاهللا عطاهللا 

 10- محمود كاظم رجه رجه 

-11 اوس حسان محمد التحافي   

-12 عمر هيثم محمد الحبيب   

 13- غسق غازي فيصل االطرقجي 

-14 همسه ارشد جواد الفتال   

-15 احمد عبد الحميد علي الصفار   

-16 حسين محمد حسن حسن   

-17 علي هادي جواد الطائي   

-18 أيمن ياسر حمد المحروك   

-19 يحيى فلح يونس يونس   

-20 عصام كريم ثجيل ثجيل   

-21 عبيده عدي يونس يونس   

-22 علي نادر محمد محمد   

-23 وليد ياسر حمد المحروك   

الصحاف رامي احمد ناجي   24-  

-25 صاحب صباح صاحب المستوفي   

-26 زينب نعيم عزيز عزيز   

-27 نور حيدر علوان ال بورضي   

-28 شيماء ناصر محمود محمود   

-29 عمار عماد عبد الرزاق العباسي   

-30 عمر يوسف حسين النعيمي   

-31 احمد عبدالناصر عبدالرزاق اكبس   

-32 اسامة ليث عادل الشهاب   

-33 محمد رياض عبد الرحمن العماري   

-34 علي عبد الحسين صالح الوكيل   

-35 شيماء فالح حسين الحسيني   

-36 سميرة محمد سليم دركزلي   

-37 سوالف فخر الدين مصطفى مصطفى   

-38 قتيبه برق عبداللطيف الحسن   
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-39 جنى اوس عبد الكريم الحسناوي   

-40 صفاء طالب احمد احمد   

-41 مثنى ثامر محمود محمود   

-42 احمد ناجي زيدان الربيعي   

-43 كريم معن ابراهيم المرزوق   

-44 عمار حسام يوسف االعرج   

-45 محمد ياسر مطر مطر   

-46 آري سربست شمس الدين الدوسكي   

-47 فاطمة علي قيس بليبل   

-48 حسين علي قيس بليبل    

-49 علي صبري رديف العاني   

-50 مروة ظاهر محمد الحسناوي   

-51 سنود خليل داود الطريه   

-52 ريان معن ابراهيم المرزوق   

-53 فرح عمر اقبال اقبال   

-54 حور علي مهدي حيدر   

-55 فاطمة محمد حسن حسن   

-56 زياد مصطفى حامد خيوكه   

-57 عمار الشهيد ياسر حمد المحروك   

-58 فيصل احمد عبد الحميد الصفار   

-59 رقيه هاشم عبد العباس   

-60 سرى فوزي غافل حجام   

-61 سارة علي صبري العاني   

-62 كامران محمد امين درويش الزهاوي   

-63 ازدهار اسدور يوسف يوسف   

-64 زينب محمد علوان الجبوري   

-65 ريان محمد حميد حميد   

-66 تقى هيثم خطاب الليله   

العبوسيعبدهللا مصطفى محمد    67-  

-68 احمد سعيد مزعل مزعل   

-69 يزن اوس هاشم الكاظم   

-70 مهى منيب ابراهيم الشهواني   

-71 عمر خالد شهاب ارطوبة   

-72 احمد جمال عبد هللا الجبوري   

-73 عبدهللا محمد فالح الناصري   

-74 صفا هيثم خطاب الليله   

-75 علي قصي خالد خالد   

عبدالصاحب الحسناوياوس عبدالكريم    76-  

-77 زكي محمد زكي الهاشمي   

-78 حنين صبيح جعفر نوري   

-79 عبدالرحمن طه محمد العيساوي   

-80 احمد علي حسين الجنابي   



72/5/2022جوازات   
 

 

 

-81 محمد بهجت محمد محمد   

-82 يحيى صهيب عبد الرزاق عبد الرزاق   

-83 ورد احمد عالء الدين ال حسين   

نعمان دباغنعمان محمد رضا    84-  

-85 حسين رعد عبد الجبار البياتي   

-86 الحسن عاصم مظفر النعيمي   

-87 وليد علي حمد حمد   

-88 عال جمال حسن االنصاري   

-89 نهلة جواد عبد النبي الشكرجي   


