
 25وجبة الجوازات المنجزة 

 اسم االم االسم
 غزاله مهنا ابتسام حسن رضوان

 ملكٌه حسن ابتسام عباس عبد الكاظم

 ساهره مهدي احالم جاسم كاظم

 رسل هشام احمد اركان سمٌر

 نادٌه هادي احمد ثامر عبد الحمٌد

 خلود مشكور احمد جواد كاظم

 منصوره احمد احمد حسٌن ضٌاء الدٌن

 هناء فائق احمد حسٌن منعم

 وسن جعفر در طالباحمد حٌ

 اٌمان اسماعٌل احمد سعد احمد

 ساجده كاظم احمد صالح حاتم

 فلاير محمد احمد طالل هامل

 هدى عبد الرزاق احمد عالء الدٌن عبد الغفور

 عال عزٌز احمد فائز محمود

 فاتن محمد علً احمد لؤي جمال

 زهره خضٌر احمد نواف دحل

 ساره حودي اسامه غانم سلٌمان

 سرى حاتم عد احمد عبد الرحٌماس

 سعاد كرٌم اسماعٌل عبود ابراهٌم

 كوثر محمد افنان علً صباح

 فاطمه حٌدر امال هاشم محمد

 ذكرى محمد امٌر خضٌر احمد

 صادقة عبد امٌر عبد المنعم حداوي

 وئام طالل امٌر علً عبد الرحٌم

 سجا عبد الحسٌن امٌن سفٌان غنً

 خالد لمٌاء اندي امٌر ٌوسف

 انوسه خضر انس عبد هللا داود

 لمٌاء خالد انور امٌر ٌوسف

 سندس صبري انور توفٌق سلمان

 زٌنه بهجت اوس عدي ناجً

 اسماء احمد اوس غازي فٌصل

 ارتقاء سناء اوسم وسٌم عبد المهدي



 شوشه نرسً اولٌفر جبرائٌل شعٌا

 لٌماء خالد اٌفان امٌر ٌوسف

 عبد المعبود اعتماد اٌمان فالح مهدي

 ورود مهدي اٌه هٌثم صبري

 رنا نجم الدٌن اٌوب علً محمود

 نبراس عبد المجٌد بتول مثنى عبد الرزاق

 مرٌم صالح برٌفان لقمان احمد

 خٌرٌه عبد الرحمن بسام باسم عبد العزٌز

 مهى مدحت بكر عامر عبد

 فكتورٌا ككو بٌان نعمه ٌونو

 مزكٌه قاس بٌداء ولٌد غالم رسول

 جمٌله حمد امٌن بٌدار عبد هللا قادر

 امٌره عبد تغرٌد علً عبد الحسٌن

 جولٌت ٌونان تونً شاوول ٌوسف

 زلفى صادق جمٌله شمعون عودٌشو

 ساره حسن جواد انور توفٌق

 نورس عبد المهدي جودي علً حاتم

 مسكو مطلوب جوزه بطرس هرمز

 سارة نشات حارث احمد عبد الجواد

 كرٌمه عباس ٌوسفحارث مثنى 

 جمٌله حسٌن حامد قاسم حامد

 فرح جعفر حسن احمد عبد

 فاطمه حسن حسن هادي كاظم

 فاطمه كاظم الحسن هادي لطٌف

 ورود مهدي حسن هٌثم صبري

 دنٌا غازي حسٌن احمد جواد

 مدٌحه احمد حكمت عزٌز محمد

 هٌفاء احمد حمزة عدنان خٌرهللا

 ساره حسن حمزه انور توفٌق

 نورس عبد المهدي حمزه علً حاتم

 حسٌبه طعمه حٌاة متعب محسن

 ساجده جواد حٌدر صبٌح مزعل

 نوار بهاء حٌدر عكاظ عبد الحسٌن

 عبٌر مهدي حٌدر علً حبٌب

 هدى صالح خالد احمد محمد



 مها مزاحم خالد جمال صالح

 ابتهال عبد اللطٌف خالد سعد صالح

 نعمت مٌرزا خالد ودٌع مٌخا

 صالحه مطرود ٌه بدر موسىخٌر

 مً عبد الفتاح دالٌا ساطع احمد

 بٌان نعمه دانا انس عبد هللا

 اٌمان بولص دانً هدٌر اكرم

 كوثر محمد دانٌه علً صباح

 سهام محمد دنٌا غازي عبد الهادي

 نورا محمد دٌمه مصطفى منجد

 ترٌزه كوركٌس راجح ناظم ٌوسف

 سناء خلٌل رامً اكرم حنا

 مً عبد الفتاح ساطع احمد رانٌه

 شمامه زورا رحٌمه هرمز عودٌشو

 منى ناجً رشا عبد الرضا ٌوسف

 وفاء حسٌن رشا فاضل هادي

 منتهى ماجد رغد عثمان فرهود

 نزهت عزت رلى محمد عبد هللا

 فائزة كرٌم رنا نجم الدٌن عبد هللا

 ساجده محمد رؤى كرٌم عبٌد

 ٌاسنادرة ال رٌتا فائق عبد الكرٌم

 سرى عبد الرزاق رٌم فواز ناصر

 فوزٌه محمد زمن احمد علً

 زٌنب فاضل زهراء محمد حسٌن

 احالم طالب زهراء مهدي صالح

 عواطف فاضل زٌاد اٌاد جمٌل

 عبٌر عبد الستار زٌد حسن هادي

 سماء ناصر زٌد عماد عزٌز

 اسماء احمد زٌد غازي فٌصل

 االء غالب زٌد نزار ناجً

 سعاد رضا فر عباسزٌنب جع

 هدى محمد زٌنب عبد الرسول منصور

 عبٌر مهدي زٌنب علً حبٌب

 فروس قاسم زٌنب مصطفى سعد

 فائزة عبد الرزاق ساره ساهر برهان الدٌن



 فهٌمه رضا سامً حسٌن ٌاسٌن

 افراح هاشم سجاد علً محمد رضا

 امل صالح سعاد خلٌل جواد

 امٌنه خزٌران سعاد محمد خرٌسان

 ساهره مهدي اده جاسم كاظمسع

 حمٌدة ناصر سفٌان غنى حمد

 موحه لفته سلٌمه كرٌم كاظم

 بٌداء ولٌد سناء امٌن عبد المنعم

 خوله عبد هللا سناء صالح حسٌن

 حبوبه جوكا سناء ٌونس ٌوسف

 معبوبه محمود سه ٌوان عبد الرحمن مجٌد

 خالده خلٌل سهاد عبدالملك هاشم

 نضال فلٌح هللا سٌف الدٌن سعد عبد

 هناء محمود سٌف عبد الجبار ٌاسٌن

 زكٌه قاسم سٌماء ولٌد غالم رسول

 شٌرٌن كاكه رش شاتوو ازاد محمد

 سلٌمه كرٌم شجن علً حسٌن

 راجحه حسٌن شذاء عبد الزهره جابر

 رضاء صباح شمس رضوان محمود

 نور صباح شمس علً عمر

 ابتسام ٌاسٌن شهد رائد فٌصل

 زكٌه قاسم ٌد غالم رسولشٌماء ول

 وداد عبد الحمٌد صبا محمد احمد

 سندس عبد هللا صفا عامر فٌصل

 اشواق اسماعٌل صفا محمد صالح

 عالٌه عبد الطٌف ضرغام همام حسٌن

 رٌم مازن طٌبه عدي سامً

 بدرٌة كرٌم ظافر محسن جبٌر

 كظمٌه زغٌر عادل فالح حسٌن

 صبٌحه سوٌدان عامر عبد هادي

 صبرٌه حسٌن الباسط كزار رخٌتعبد 

 كفاح كاظم عبد الرزاق سعد عبد اللطٌف

 رشا فاضل عبد هللا حامد قاسم

 فاطمة كاظم عبد هللا لطٌف

 امنه هادي عبد هللا مشعل كاظم



 لقاء فاضل عبد هللا مصطفى عبد اللطٌف

 نورٌه احمد عبدالرحمن عبدالمجٌد مصطفى

 منى محسن عدي غازي جاسم

 احالم حنا عز الدٌن علً جبوري

 نازي هادي عزٌز موازي جابر

 رسل هشام عسل اركان سمٌر

 وئام ٌوسف عالء سالم بولص

 نجٌه محمود علً امٌر احمد

 وسن داخل علً اٌاد جمٌل

 اٌمان عبد الرزاق علً اٌاد صالح

 افراح اسماعٌل علً حسٌن محمد علً

 عروبه  ٌاسٌن علً عزٌز كرٌم

 سعدٌه محمد مر عٌسىعلً ع

 علٌه حسٌن علً كاظم فارس

 ازهار حمٌد علً محمد جاسم

 لقاء فاضل علً مصطفى سعٌد

 سعاد عمران علٌاء برزان طاهر

 هناء فاضل عمار خالد حمود

 سكنه مطشر عمار طرٌفً موشر

 سعاد فالح عمار عالء طالب

 هدى كامل عمار مازن محمد علً

 ه خلفبدرٌ عمر رحمان ابراهٌم

 مهى مدحت عمر عامر عبد

 شهرزاد طه عمر فؤاد شهاب

 امل حماد غزوان نزهان شرٌف

 سمٌحه روفائٌل فاتن هٌثم حنا

 لمٌاء خالد فادي امٌر ٌوسف

 سهٌلة صالح فاروق سعٌد ٌاسٌن

 تغرٌد محمود فاضل عباس خزعل

 مدٌحه جواد فاطمه عباس فلٌلفل

 صباح نوري فاطمه محمد حسٌن محمود

 سلٌمه نعمت فائز محمود نعمه

 خٌرٌه جاسم فراس عبد النبً ولً

 هدى كامل فراس مازن محمد علً

 رمزٌه محمد فرح عبد الوهاب عبد الرزاق



 نجاة فارس فالح مهدي مشاري

 ٌسر سعد فهد سٌف سعد

 نور محمود فٌصل مقدام فٌصل

 ماري الٌاس فٌفٌان سعٌد ٌعقوب

 لماننبوره س قاسم سلمان جابر

 وجٌهه مصطفى قاسم كاظم عبٌد

 ورود مهدي قمر هٌثم صبري

 رغد حبٌب كارٌن نوار نظٌم

 نضال هادي كرار احمد شمٌر

 رشا فاضل كرار حامد قاسم

 مٌس عبد الرزاق كرم عدي ثابت

 سناء صالح كمٌل ادهم جبار

 وسن جعفر المار حٌدر طالب

 ناهده جعفر لقاء فاضل ظاهر

 نجاة مٌخا ٌونو لمٌاء خالد

 شوشه نرسً لندا جبراٌئل شعٌا

 ئاشنا محمد لٌا بٌدار هبد هللا

 هدى حمٌد لٌث احمد لفته

 فلاير عبد المجٌد لٌث فارس كاظم

 نبراس عبد لٌدٌا نمٌر ابلحد

 ٌولٌا ورده مارتن اوشالم ٌونان

 هناء عبد الرحمن مازن سامً عبد العزٌز

 نعم عبد هللا ماندي مٌالد حبٌب

 نعم عبد هللا مانٌال مٌالد حبٌب

 غربت تقً مجده حسٌن خلٌفه

 نمشه حسٌن محمد بدر فرج

 فلاير جواد محمد ثامر علً

 صبٌحه هادي محمد حسٌن خنفس

 نقاء محمد جواد محمد حسٌن هادي

 ساره حسن محمد رضا انور توفٌق

 مكٌه مهدي محمد عبد هللا شرٌف

 ٌجه حمٌدخد محمد عبد هللا محمد علً

 زٌنب محمد طاهر محمد غسان محمد وداد

 سالمه جاسم محمد كرٌم عبد الحمٌد

 نبراس عبد المجٌد محمد مثنى عبد الرزاق



 رشا وسام محمد نظٌر نصٌر

 االء ممدوح محمودعبدالحكٌم محمود

 حٌاة متعب مرام قاسم كاظم

 شذى احمد مرتضى حسن شلش

 ناقبال محمد امٌ مروه موفق غازي

 اسماء رٌاض مرٌم احمد ولٌد

 سمٌحه روفائٌل مرٌم هٌثم حنا

 نور صباح مسك علً عمر

 دنٌا غازي مصطفى احمد جواد

 ندى علً مصطفى ثائر علً

 ندى قاسم مصطفى سعد جعفر

 امٌه حسٌن مصطفى سعٌد راضً

 سماء ناصر مصطفى عماد عزٌز

 مها علً مصطفى منذر سلمان

 سام اسماعٌلابت معمر عماد سعٌد

 عبٌر مهدي منتظر علً حبٌب

 سلٌمه داواد منى سلطان سعود

 شمسه احمد مهدي صالح عٌسى

 لقاء فاضل مهٌمن مصطفى عبد اللطٌف

 نجاة عزٌز مً عبد الفتاح سالم

 راجحه هادي مٌثم ابراهٌم علً

 مً عبد الفتاح مٌس ساطع احمد

 زكٌه حنوش مٌالد حبٌب كرومً

 سمٌحه روفائٌل امٌنا هٌثم حن

 نجالء شاكر مٌنه عالء حسن

 نداء حسن الن هٌثم سالم

 خوخً ٌوسف نادٌه ناصر اسكندر

 صفٌه عواد نجالء شاكر عوده

 كرٌمه اٌدام نسرٌن خٌري حافظ

 انوسه خضر نعم عبد هللا داود

 عواطف سفر علً نغم جواد جابر

 نضال محمود نقاء محمد جواد

 اسٌنسلمى ٌ نهله طه كامل

 لمٌاء خالد نور امٌر ٌوسف

 بٌداء ولٌد نور امٌن عبد المنعم



 كوثر محمد هاجر علً صباح

 لمٌاء ٌوسف هاله طارق ٌعقوب

 غزال عبد هاوكار علً اوغز

 اٌمان اسماعٌل هبه سعد احمد

 مقبوله خلف هدى مجٌد محمود

 تغرٌد عبد الصاحب هدٌل حازم خزعل

 هللابلقٌس عبد  هدٌل ولٌد غانم

 ابتسام عباس هٌا عبد الصمد محمد علً

 فرح حكمت هٌا محمد عبد هللا

 حٌاة جواد هٌام محمد علً محمد حسٌن

 جمان عدنان وائل محمد عبد هللا

 صبحه جساب وسام عطٌه خزاز

 امل عبد الكرٌم وسن داخل مجهول

 اٌمان عبد الرزاق وضاح اٌاد صالح

 شٌرٌن كاكه رش ٌارا ازاد محمد

 سمر غسان ٌارا بشار ولٌد

 سارة نشات ٌاسر احمد عبد الجواد

 بٌان عبد هللا ئاشنا محمد عمر

 شهد جالل ٌزن عمار مازن

 فاطمه كاظم ٌسر هادي لطٌف

 حكٌمه جاسم ٌسرى حمادي زبٌر

 هدى عبد الرزاق ٌوسف عالء الدٌن عد الغفور

 نبراس عبد المجٌد ٌوسف مثنى عبد الرزاق

 هدٌل ولٌد عبد الرزاقٌوسف محمد 

 فرح حكمت ٌوسف محمد عبد هللا

 لقاء فاضل ٌوسف مصطفى سعٌد

 رنا سمٌر ٌوسف ٌعقوب ولسن
 


