
الموعداالسمت
الياس حنا انطون برخا149
فرج افرام جبوري جبوري150
امل روفائيل يوسف آل جبوري151
فيصل غازي خليل152
سلوان اسحاق اوراها توما اسي 153
جنان جميل حنه154
ندوه نافع داود155
خالد حنا جرجيس باريش 156
ندوه نافع داود تورا157
منى صليوه ججو حنوش158
سلوان اسحاق اوراها 159
حسين عبد الكريم عبد الكاظم 160
عبد الكريم عبد الكاظم محمد161
إبتسام هليل صبار162
عباس عبد الكريم عبد الكاظم 163
مالك حسين جاسم الربيعي 164
نمير الياس يعقوب كجو165
خالدة روفائيل يوسف جبوري166
منتهى بهنام ابراهيم167
ميخائيل يوسف يعقوب168
فراس حميد يوسف نجار169
سؤدد ممتاز هرمز يونو170
جنان محمد حسين 171
نمير نعمت سليم الحر172

(2021-10-23يوم السبت الموافق  )مواعيد مدينة وندزر 

9:30-9:00

10:00-9:30

10:30-10:00



هناء سعيد حنا توزا 173
وارينه موسى شمعون 174
عبد ميخا اسحق175
عبدهللا رمزي عبد 176
 عبد ميخا اسحق177
هناء نجم عبد هللا 178
كمال حنا داود حناني179
شمعون ورده طليا هوزان180
عمار خيري خليل 181
ساري ايليا يونس حلبي182
سيماء صبيح رؤوف الكبيسي183
نادية حبيب فتوحي السمعاني184
بلقيس يوسف عسكر185
بتول عزت كوركيس مسعودي186
ميسره طوبيا ججو سالم 187
كوثر داود شمعون بيداويد188
مؤيد شمعون فتوحي189
ميس ليث فالح القصاب190
ليث فالح عبد الفتاح القصاب191
صالح مهدي سالم 192
193Nabil ElYAS Jeji 
ميسرة طوبيا ججو سالم194
كوثر داود شمعون بيداويد 195
سهيله يوسف بطرس كاكا196
نداء وديع سليمان خلف197
لمياء بولص عبد الكريم 198

11:30-11:00

10:30-10:00

11:00-10:30



جمال جوزيف توماس199
ساهرة أدور زيا200
صالح مهدي سالم سيد القره غولي201
جنان جميل فتح اللة معمار باشي202
مازن جوزيف منصور بهدري203
ضحى منهل تركي فتالوي204
كريتا نوح خضر حنتوش205
206Sabiha Jeje صبيحة يعقوب متي ججي

نادية اليشا داود207
نهى بهنام يوسف208
سرمد عامر جميل209
خالده رفو بحو القس متي210
وسام يوسف هرمز211
عبدالكريم رعد عبد البوركيبة212
حالوب  عنفيس كوزان  الرفيعات  213
عصام بهنام يشوع جزراوي214
تانيا سالم ججو215
نصير سالم ججو216
نديمة عزيز ججو بابكه217
سعيد يونان منو ال قس يونان218
احمد قاسم محمد القرغولي219
محمد هاشم مطلك الشمري220
صالح مطير عليعل 221
سنای عيسی توما 222
نعيمه كوركيس بطرس توما 223
ساهرة طوبيا ججو سالم 224

12:00-11:30

12:30-12:00

1:00-12:30



الس حنا ياقو225
امال على احمد الجرجفجي 226
سالقة منصور شمعون 227
سهيلة يوسف عطو عطو 228

بشرى عبداالله مكطوف229
سفيان صباح عبد اللطيف العزي 230
نمير يلدا الياس بوداغ231
سناء عيسى توما232
عالية موسى يوسف بطي233
ساره عابد سليمان شازي234
جانيت سلمان داؤد235
نضال يوسف شمعون236
نني ابلحد نونا237
سارة خالد يوسف تومكا238
غيداء اكرم عوديش239
عالء عبدالحسين عبيد السلوم240
عقيل عبدالحسين عبيد السلوم241
اياد ناظم شكر الطحان242
نعم سمير جان243
فكتوريا رحيم صادق بوال244
جنان ابراهيم عبدهللا 245
246NOOR ALHODA MIKHA KARADI

ميخائيل يوسف يعقوب بوداغ247
هنا رياض سليم ايليا248

1:00-12:30

2:00-1:00
استراحة الغداء

2:30-2:00

3:00-2:30



فرنسيس خمو شماس 249
رجاء بطرس سليمان خندي250
يوسف عودا يوسف سورو 251
252Nabil anwer Abdulrhman almdar 

غنية خدر ابراهيم 253
امل ربيع تامول الزهيري 254
سمير يلده متي كاكوش 255
هاني عوديش صادق بنيامين256
هاني عوديش صادق بنيامين 257
ثائر منير باكوس القس عبد االحد258
نضال يوسف شمعون زورا259
راجحة علي حسن التميمي 260
نركس اوشانا خوشابه 261
دلو بطرس هرمز 262
امل نعوم يوسف كدادي 263
رجاء جميل عبودي قير264
احالم نعوم يوسف كدادي 265
خالدة وديع جرجيس ساعور 266
نادرة جورج زيا267
مظفر فتح هللا يوسف بولص268
رسل اخالص يعقوب هندي269
فرج عبو يوسف270
جورج يوسف متي يقوندا 271
نهاد يوسف متي يقوندا272
نجيبة شمعون كوريال بني273
منيره شمعون مراد برصوم 274

3:30-3:00

4:00-3:30

4:30-4:00



سعيدة بهنام ابراهيم 275
شمعون نمرود شعيا شماشا276
سمير يلده متي كاكوش277
سوالقه منصور شمعون يوسف مريم278
صبريه عزيز همان 279
عماد توما متي 280
انوش شيت صليو ال توما شوش281
سناء بوالرد يعقوب لموزة282
وسام جالل بنيامين بدى283
جنان يعقوب يوسف هندي 284
يازي يونس ياقو قيه285
فاديه برهان سنحاريب پوال286
يازي يونس ياقو قيه 287
موفق بشير عزيز حبابة288
صبري بطرس يوسف البوتاني 289
سهام بطرس زيتو الجزراوي290
نعمي جبرائيل سليمان 291
رواء سعودي نوري قطان 292
رواء سعودي نوري قطان293
فيليب يوشيه تمرس 294
صليو شيت صليو ال توما شوش295
سعاد عبو يوسف بريخو296

4:30-4:00

5:00-4:30


