
الموعداالسمت
زيا بولص توما قاطيني 1
نوال شاكر يوسف قاجي 2
بان نافع ايوب رحيمو3
اعتماد وعدهللا ايليا سليمان4
هالل وعدهللا ايليا سليمان 5
زينب محمد حسين الشربتي 6
نهلة صليوا أسحق حبش7
عوني ايشوع سوالقه حتي8
نزار اسكندر توما خريفا9
شذى رزوقي نعيم الخوري10
نبيل رزقاهلل اوراها كجو11
مهند فرج رووف كساب12
فؤاد ميري حمادي الدهيماوي 13
هاني جرجيس فتح هللا ساعور14
جمال فوزي نعوم عباوي15
سعيد عبو بولص آل كرتش16
نور حكمت عزيز دقاق17
رياض آدم اصليوه ربان18
سميرة جورج يوسف الصباغ 19
شذى سعيد صفو ال منير20
تمارا سالم مجيد ساعور21
شهرزاد سليم داود22
محب ميخائيل الياس23
هشام ربيع حمدالعزاوي24
عمر بهاء عبد الجبار العاني25

9:30-9:00

10:00-9:30

10:30-10:00

(2021-10-22يوم الجمعة الموافق  )مواعيد مدينة وندزر 



غزوان جميل هرمز برهاني26
يونس حنا ججو سره27
مؤيد البير نصوري شكر28
هيفاء فؤاد اسطيفان كنين 29
اثير خليل ابراهيم 30
نور بهاء عبد الجبار العاني 31
بسمة بهاء عبد الجبار العاني32
علي بهاء عبد الجبار العاني33
عامر نوري متى تومينا 34
عبدالرزاق نجم عبود الموصلي35
الهام نجيب صفو عسكر36
عمار نوري ابراهيم37
ازهر محمد جواد جاسم38
نزار عبد سعيد سرحان 39
نازك حنا روفا طليا 40
أيمن ثاوزن عبد االحد دغدوني41
سيف نشوان عبدهللا كصكوص42
مثال بهنام حبيب خلف43
فرج كوركيس ميخا يدكو44
نازدار ايو اوراها45
منتهى عبد سعيد سرحان46
حليمة صاحي كاطع البريهي47
بشير سبتي مرزوق الصيامر 48
صالح ابراهيم يوسف فندقلي49
فاتن ادور عبد المسيح 50
غاده شابا صادق بوداغ 51

11:30-11:00

12:00-11:30

10:30-10:00

11:00-10:30



تحسين خضر عبد االحد حلبيه52
هناء بطرس جبرائيل سطيفانه53
جميل حنا شمعون زيباري54
ماري يوسف بتي القس يونان55
نزار بطرس موسى خضر 56
اخالص حنا جرجيس الحنو57
سعاد حنا جرجيس الحنو58
سلوى حنا جرجيس الحنو59
ابتسام بشير شمو60
ريان الياس خضر حبابة61
امتياز جوزيف مجيد عنايه62
سليم يوسف منصور 63
عمار فرج إسطيفان معالن64
داويذ يوسف جردو رمو 65
اديبة عيسى نونه66
بان ثابت عبد االحد ككميخا67
ماري يوسف حنا اسطيفان68
لؤي سبتي مرزوق الصبامر69
فيفيان فؤاد انطوان ساعور70
جنان عويد ثجيل التميمي71
72Nafea Matti Abbo Halabi
هاله غانم جرجيس بله 73
ماجده جميل جرجيس 74
اخالص جبرائيل بولس 75
نجلة سيروب كريكور دير اهانيس76
77Maryam hazim Lawand 

12:00-11:30

12:30-12:00

1:00-12:30



اليس يوسف عوديش عوديش78
سعدهللا عوزان يوسف يوسف79
نهلة اندريا حنا شاشا80

وفاء الياس يعقوب كجو81
دالور كوركيس الطون يلدو 82
مهند فرج رؤوف كساب83
سعاد يوسف عطو عطو84
انجيل نعيم هرمز85
بولص شليطه ملكو النودس86
امل غني حسن بني شبيل 87
ميران نافع يعقوب عطو 88
موفق  فتوحي َداُوَد البنا 89
ماجدة ابراهيم رمضان شمية90
جرجيس أوغسطين أوراها كدو 91
92Luban shamoon putrus Zoma 
حليمة صاحي كاطع البريهي 93
بشير سبتي مرزوق الصيامر94
كارولينا زهير منصور95
بدور بهاء عبد الجبار العاني96
رحاب انطون عبد االحد الشيخ97
ايمان ايليا يوسف بهورا98
نبيل سمعان عبد االحد السمعان 99
رجاء انور شكوري 100
حربية جرجيس عيسى101

2:00-1:00
استراحة الغداء

2:30-2:00

3:00-2:30

1:00-12:30

3:30-3:00



ارشد الياس بتي102
الماس جرجيس عيسى لموزة103
نابلس توما عبد االحد بطوطه104
نادية كريم عامر البدري105
سليماننعوم توما البابو106
ايمان جميل حنه107
هاله بهنام انطون وكيل108
عادل وديع سلمان دنو109
عبدالكريم عبدالعزيز حمد حداد 110
حبيبه ويا الطون111
احالم كامل توما112
المال فرج بتو113
اللو.مويد ناصيف سلوم114
ليلى كامل توما115
عوني شاكر نعمة الشراك 116
سناء الياس يوسف117
صوسيك نرسيس صامصون118
ازاد نزاريت بغداسار جتاليان119
سالم عبودي منصور عيسو120
نهى أبراهيم بطرس عيسو121
ازاد نزاريت بغداسار جتاليان 122
ادموند ولتر ماكس ماتيوس123
جون ميخائيل باريتو124
نجاه نجم عبد هللا 125
مؤيد خضر الياس فرنسو 126
نيران نجيب هرمز 127

4:00-3:30

4:30-4:00

3:30-3:00



صوسيك نرسيس صامصون 128
  خالد ابراهيم يوسف قطيمي -1291
جانيت عزيز حودي موسيس130
رائد بهجت مروكي مزكا131
يوسف سليم حنا الصباغ132
جنان منصور طوبيا قراينا 133
هيفاء رمزي الياس قره قوشي134
رسيل متي داود ناسي135
سعيد بهنام صليوا136
سهام ميخائيل منصور سقرتا 137
مؤيد اسطيفو  حنا شوشندي138
سهام ايليا بطرس حداد139
فائزه جرجيس حنا عزيزه140
رغد داود سليم كبو141
نجيب حبيب بهنام بلو142
عالء رمزي عبد صلوحة 143
سعيد بهنام صليوا ال شمني 144
سهام لوقا مرقوس 145
نوئيل منصور يوسف ديزا146
هيلو منصور يوسف ديزا147
تقلة منصور يوسف ديزا148

4:30-4:00

5:00-4:30


