
0202، 1029 لالعوام المنجزة الجوازات  

 رقم الجواز الجديد تسلسل المعاملة االسم

 A14952283 26/1 دنيا صفر مولود
 A15283157 11/6 وليد خالد عبدالرحمن
 A17340702 14/6 رسول موجد محمدطه

 A15338430 2/75 مارتينا تيدي خوشابا

 A17340704 2/77 اشور خوشابا برخو

 A15283194 97/6 ايشوليفر وردة 

 A15706202 1/4 كرار حيدرسلمان

 A15338449 6/4 مصطفى حيدر سلمان

 A15338450 4/4 حيدر سلمان محمد

 A15338455 1/4 توما اسحق توما

 A15646149 22/4 اثير جميل رزوق

 A15866626 29/4 بيداء فوزي علوان

 A15646146 26/4 جميل اثير جميل

 A15646144 27/4 دانية اثير جميل

 A15646150 97/4 محمد اثير جميل

 A15706252 167/4 نزار قصي حميد

 A15866659 161/4 رحمة نزار قصي

 A15706255 166/4 جنه نزار قصي

 A15706241 149/4 ميثم يحيى محمد



 A15706279 161/4 بالل مضر محمد

 A15866603 4/25 جعفر حيدر محمد علي

 A15338491 62/1 سجاد حيدر محمد علي

 A16702314 67/1 ميثم عبدالكريم حايث

 A17733611 76/1 مسعود حجي عطو

 A17733603 72/1 احمد طارق عبد االمير

 A17151611 79/1 محمد ابراهيم عبداهلل

 A16702349 117/1 جمال عبد الحسين محسن

 A15866669 16/5 روبن روميل حنا

 A15866672 69/5 كارلوس بسام انطانيوس

 A15776033 5/30 بطرس شاهين ةخالد

 A15866662 43/5 مصطفى محمد عامر

 A17370634 54/5 نور احمد نصر

 A17340708 67/2 سهيل عبد اهلل جاسم

 A16311979 16/9 عبدالرحمن احمد عبدالرزاق

 A16702550 97/9 احمد محمد عباس

 A16702518 64/9 مصطفى وسام ماضي

 A16702520 71/9 ماضيبسام وسام 

 A16702527 76/9 هبه وسام ماضي

 A16702530 77/9 رنا جمال عجيمي

 A16702534 177/9 وسام ماضي عجيمي

 A16702580 167/9 انور محمد عبد الرزاق

 A16702579 161/9 مريم انور محمد عبد الرزاق



 A16702557 166/9 شيماء علي عبد الرزاق

 A16702576 164/9 الرزاقامير انور محمد عبد 

 A16702564 114/9 ابراهيم حيدر ابراهيم

 A17151675 196/9 وعد خزعل عيد

 A16702591 47/6 ريم عيسى شندل

 A16702589 56/6 عبير محمد علي

 A16711031 22/6 زين العابدين رياض
 A16702590 29/6 مصطفى رياض جواد
 A16702587 95/6 امير كليانه كيوركيس

 A17733622 61/6 جونسن شموئيل اده

 A17733621 66/6 سعادة يونان اسطيفان

 A17733626 64/6 انعام صبيح عبداهلل

 A16702415 76/6 سايمون اديب شابا

 A16702449 74/6 سامح اديب شابا

 A16711039 72/6 ياسمين مصطفى احمد

 A16702430 79/6 مصطفى احمديوسف 

 A16702432 176/6 سندريال يوسف خما

 A17733627 115/6 خمي حيتان كوركيس

 A16702441 166/6 مواهب محسن علي

 A16702442 147/6 فالح اسماعيل فليح

 A16702423 141/6 مريم رياض محمد علي

 A16702413 146/6 فهيمة حاجي صادق

 A16702447 144/6 يوسف رياض محمدعلي



 A16702379 141/6 ملك رياض محمدعلي

 A16702390 116/6 فائز نصيبنصار 

 A16702387 114/6 وداد جبار وداعه

 A16702400 117/6 حسن قصي حازم

 A16702388 157/6 رهف قصي حازم

 A16702394 151/6 روان قصي حازم

 A16702399 156/6 قصي حازم محمدسليم

 A16702403 157/6 وارتان روبين كرابيت

 A16702402 129/6 بان احسان عبد الكريم

 A16702356 195/6 نبيل جميل سليمان

 A16702329 192/6 فائزه توما بنيامين

 A16711005 167/6 مالك ثامر سعدون

 A16702425 175/6 احمد مصطفى احمد

 A16702371 616/6 مسك مدحت عبد علي
6/7 جعفر جمال جواد  A17733604 

4/7 سهام سلمان محمدحسين  A16702372 

هاديسرى بهجت   1/7  A16702359 

5/7 بهجت هادي علي  A17733631 

 A16702316 6/7 غال نوار فصيل
7/7 جنى نوار فيصل  A17733605 

 17/7 اوس اياد محمد
A16702368 

 
 A16702365 11/7 ادم نوار فيصل



 A17151657 16/7 سرى هاشم خالد

 A17151658 17/7 يوسف علي نجم

 A17151668 67/7 منه علي نجم

 A17151664 69/7 محمد وهيب فتاح

 A17151640 41/7 روميل صادق محمدحسين

 A17733659 49/7 انهار ناهي خاطر

 A17151644 16/7 علي محمد حميد

 A17151642 56/7 ايمان عبد الجبار رمضان
91/7 عمران مروكي الياس  A17340712 

 A17151633 96/7 محمد حسين صبيح

 A17151613 67/7 صهيب وضاء سناء

 A17151625 72/7 ارشد محمد فاضل

 A17151574 15/17 رجاء يعقوب حسن

 A17151570 12/17 سالم عبداهلل بدر

 A17151583 61/17 اوس كمال طارق
 A17733633 47/17 اندرو فراس طارق

 A17151586 46/17 صبيحه زيارة عباس

 A17151564 47/17 الفت ماهر عباس

 A17151579 17/17 عبد االميرمحمد عبد الحميد 

 A17151537 11/17 كالرا سليمان يونان

 A17151552 15/17 ايمن خالد جاسم

 A17340714 91/17 نور علي احمد

 A17151521 96/17 محمد علي احمد



92/17 علي جاسم علي  A17340715 

61/17 ميس وهبي عبد الرزاق  A17151674 

66/17 يزن عمار كاظم  A17340716 

67/17 نور علي عباس  A17151554 

71/17 سناء عبد الهادي مطرود  A17151523 

 A17340721 6/11 صفيه سعود عبد العزيز

 A17340720 7/11 حياة كاظم حسن

 A17340741 11/11 مرتضى مصطفى حميد

 A17340730 16/11 حسين علي سامي 

 A17340740 12/11 ايات جعفر محمد

 A17340737 16/11 محمد مصطفى حميد

 A17340729 17/11 حوراء حميد جبار

 A17340734 66/11 رانسي برين لويس

 A17340732 64/11 ريتا سرجون زيا

 A17340733 61/11 لبنى يزدين ديكو

 A17340731 65/11 امل اركان يزدين

 A17340738 62/11 فينا كريم حسن

 A17340736 69/11 دينا كريم حسن

 A17340745 1/16 ايبك عبدالقادر محمد

 A17340747 4/16 باسمة حازم كريم

 A17340744 1/16 ديدار يوسف عازو

 A17340746 11/16 زينب عبدالقادر محمد

 A17370643 19/16 سعاده اسماعيل مال



 A17370616 61/16 بيش كه وت يحيى همزه

 A17370613 64/16 به روش بيش كه وت يحيى

 A17370608 65/16 به يوه ست بيش كه وت يحيى

 A17370609 41/16 هشام ربيع ممتاز

 A17370606 42/16 فادي ميخائيل يوخنا

 A17370638 49/16 حياد عزيز عباس

 A17370615 46/16 ريا ثابت ابراهيم

 A17370618 47/16 فهد حياد عزيز

 A17370632 17/16 باشق حياد عزيز

 A17370617 11/16 زين العابدين حياد عزيز

 A17370624 14/16 زينب علي بطال

 A17370627 11/16 ذو الفقار كاظم شيت

 A17370629 12/16 فرقد رعد نافع

 A17370637 19/16 هناء سالم ججو

 A17370640 16/16 فرانس عيسى فرنسو

 A17370631 57/16 امنية دريد اسعد

 A17370623 51/16 يرجان اكوب ديكران

 A17370604 59/16 علي رائد هادي
 A17733623 1/1 رامي منصور اسحاق

 A17733644 1/1 واليتا وليم ايشو

 A17733624 2/1 عادل خالد عبداهلل

 A17733663 7/1 ثريا حيدر محمدصالح

 A17733625 11/1 فاطمه حيدر محمد صالح



 A17733656 14/1 مريم معن يوسف

 A17733647 19/1 نبأ معد بكر

 A17733646 61/1 وحيده مربين تومه

 A17733609 65/1 وليم عوديشو هرمز

 A17733629 62/1 امل متي بطرس

 A17733602 66/1 مريم عمر رافع

 A17733632 41/1 لمياء توما رفو

 A17733641 44/1 سما سعد باكوس

 A17733639 41/1 هيا اسامة قصي

 A17733635 45/1 سلطان اسامة قصي

 A17733662 42/1 سنا سيف الدين صالح الدين

 A17733697 49/1 ميار نصار وائل

 A17733699 47/1 فاخر سكر كباشي

 A17733645 17/1 احمد معد بكر

 A17733638 14/1 حسين علي عبداهلل

 A17733664 11/1 اوصاف نايف خطاب

 A17733658 17/1 هنا ظافر تقي

 A17733657 57/1 محمد علي ظافر تقي

 A17733660 59/1 ايالف جمال جاسم

 A17733630 27/1 مريم مازن حلمي

 A17733653 24/1 شهد فواز متي

 A17733654 21/1 نشأت حميد عبداالحد

 A17733616 25/1 ناسك محمود حمه حسين



 A17733680 22/1 نغم سالم حنا

 A17733661 26/1 فرنسيس رزقو مرزكي

 A17733687 62/1 اتا كاميران سلطان

 A17733686 69/1 سعيدخلود عبدالعزيز 

 A17733651 79/1 رحمة عبدالرسول جميل

 A17733676 77/1 عمر عبدالرسول جميل

 A17733688 171/1 الحارث وليد حاتم

 A17733695 175/1 خديجة كاظم خماط

 A17733691 179/1 محمد ناصر خليف

 A17733689 176/1 خالد وليد حاتم

 A17733643 111/1 سمية سمير ابراهيم

 A17733615 11/6 بسمل سعد علي

 A17733636 12/6 زريفة خوشابة عبدو

 A17733679 17/6 سرور ماجد حسين

 A17733668 61/6 كه زال محمد علي ابراهيم

 A17733693 66/6 سميرة محمد نسيم

 A17733678 61/6 مصطفى عامر خضير

 A17733677 62/6 فهيمه عوض سلطان

 A17733675 46/6 عبداهلل حسن عبدالستار

56/6 نور عماد جاسم  A17733685 

54/6 سنا ابي عبدالتواب  A17733618 

52/6 اسان فهمي صالح  A17733614 

59/6 داليا باسل شمعون  A17733666 



56/6 دايانا باسل شمعون   A17733667 

22/6 رفعت توما مروكي  A17733683 

27/6 صفاء امين محمد تقي  A17733681 

عبدالغفورغفران شوقي   91/6  A17733696 

67/6 دلفر باسل شمعون  A17733669 

77/6 وسن محمد احمد  A17733665 

 A16711261 متفرقة بعثات ورينه زيرو سلو

 A15866907 متفرقة بعثات اوليفيا بنيامين ياقو

 A10304063 متفرقة بعثات بشار عبد اللطيف جاسم

 A10407280 متفرقة بعثات عماد شعيا ميخا

 A15995672 متفرقة بعثات بنيامين ياقو خيوسو

 A12180695 متفرقة بعثات كارلوس فاخر فرج

 A14751792 متفرقة بعثات غنى محمد كنعان

 A12344000 متفرقة بعثات فريدة اسحاق دانيال

 A17733608  الرسا اسماعيل زرقو

 A17733606  عز الدين هاشم عبدالرزاق

 A17733607  يوسف مهند محمد طاهر


