
الموعداالسمت
لؤي سبتي مرزوق الصيامر 297
نجيب يوسف جرجيس عظمت298
امل غني حسن بني شبيل299
ڤكتوريه ايليا يونان المرخو300
بشرى عبداالله مكطوف النعيمة301
وداد سليم داود302
إبراهيم عزيز ججو303
أدور قرياقوز حنا گوريل 304
جوزه عبد االحد كورئيل 305
اياد يونس حنا رزوقي 306
فاتن عبد المسيح توما عقراوي 307
ألحان عوني خضر عديلة308
309Zenab Salem akyal
يعقوب يوسف ايليا310
ميسون محمد علي أحمد محمد علي311
حبيب بولص مرقوز ياقو 312
بدرية اسرائيل ميا دمان 313
ايفين عامر يوسف اوصمان314
صبيحه زيا يوسف طلبا315
هناء ناصر سليمان هندي 316
هيلين اسحق يوسف بدي317
سلوى سامي ابراهيم عزوز318
ماجدة ايوب سليمان جوجانة 319
مي سلمي يوسف بطرس 320

(2021-10-24يوم االحد الموافق  )مواعيد مدينة وندزر 

9:30-9:00

10:00-9:30

10:30-10:00



زينة سامي يوسف بطرس 321
حميد يوسف بولص النجار322
قيس نبيل رزوق داود323
سالم يوسف شمعون زورا324
رزاق نبيل رزوق داود325
جيهان فريد طوبيا خوخو326
تحسين علي ناصر البورغيف 327
عبد االمير عبد علي حسن االمين328
وعد هللا 329
ماجده جرجيس 330
فارس سليم 331
حنا جميل انطون البناء332
زينه نبيل رزوق داود333
ليلى سعيد داود مشموش 334
ايفين عامر يوسف اوصمان 335
عزيز بطرس يونان336
عطور عبد علي حسن االمين337
تحسين علي ناصر البورغيف338
خالده وديع جرجيس ساعور 339
منى كريم عامر البدري 340
صبرية بنيامين توما 341
نور علي رشاد342
اياد ناظم شكر الطحان 343
اليزابيث ادم يوخنا344
سعد عزيز هرمز قابيجي 345
رغد اسكندر نصري آدمو346

11:30-11:00

10:30-10:00

11:00-10:30



بدرية شنان حلو 347
مصطفى عبدالناصر سعود النعمان 348
اسراء فاضل عبدالصاحب عبدالصاحب349
منى كريم عامر البدري350
عصام داود بهنام الزهره351
اسمهان عزيز فتوحي352
الياس اسعد الياس اسكوري353
وليد أبراهيم خليل اورفلي 354
رائقة رؤوف سليمان عجمايا 355
وفيق مذكور حافظ السهر356
سهام بهنام جورج الكاتب357
أمل عبد محمد الياسري358
داني زيا بولص قاطيني359
لطيف داود توما حنوش 360
يونان حنا يونان361
ديشو پولص ديشو بازو 362
فارس عزيز هرمز البغدادي363
خيرية عيسى يوسف364
جنان حازم يوسف مقدسي ميخا365
هدية جرجيس ابراهيم بلة366
مؤيد ناصر سليمان هندي 367
368Joullit rahana 
امامة ججي باكوز حجوال369
شمم علي رشاد القرةغولي370
دانيال يوسف منصور371
صباح صبري رشيد العاني 372

12:00-11:30

12:30-12:00

1:00-12:30



رياح عزه فتوحي هندي 373
وسام خضر عازر ال شعبا 374
صباح شابا بولص رمو 375
امل يوسف صادق عوديش376

كاترينة بهنام يوسف377
بان ماجد نجم بطي378
ايناس فاخر منخي السعد379
عواطف حنا سعيد سعيد380
موافق سعيد عازر قصير 381
وعد نجيب يوسف382
الهام نجيب يوسف383
سالم عيسى صادق384
سمير متي حنا385
نزار متي قسطو 386
نبيل نزار متي قسطو 387
نزار حنا بطرس دودا388
هدى عمانوئيل توما الشماع389
ماجد غازي حنا390
باسم شابا بطرس ال منامي391
سمير بهنام كوركيس خياط392
شذى منير عبودي393
نزار حنا بطرس دودا 394
مي ورده هرمز الهيالني395
اكنز زيا مقصود شمسدين396

1:00-12:30

2:00-1:00
استراحة الغداء

2:30-2:00

3:00-2:30



دورس زيا مقصود شمسدين397
حمدي علي عايش398
فيرونيا يوسف رؤوف قاشات399
حنا يوسف گكو400
نادية جان إنويا401
حنا بولص عوديش جون402
الهام وديع الياس المختار403
جنان بطرس زيتو الجزراوي404
سعيدة كوريا ميخائيل405
ناجي بطرس متي ال دالو406
حميد عبد األحد أوراها سنجقلي407
فريده يوسف شمشون داود408
حنا بولص عوديش جون 409
بشار ليث ابراهيم خدر410
نجاة صموئيل سمعان قرن411
زهير جميل جرجيس تيلة412
باسمة جميل ميخا بيوتا413
عادل جرجيس ميخا قرما414
هديل سامي يوسف بطرس 415
دمارس البازي416
فوزيه يوسف صادق417
سليم جميل كوركيس صومو418
شمشون وليم اوشانا419
احالم غازي سعيد برايا420
ساهر بهجت جرجيس نصري421
 فبرونية موسى صادق الرئيس422

3:30-3:00

4:00-3:30

4:30-4:00



نظير ميخو يوسف قدس423
الهام نجيب جرجيس اسمر424
أرشد إحسان رشيد ميرزا 425
عثمان قيس عبد الغفور العماري426
عادل جوزيف يعقوب بصري427
انيسة نعوم جرجيس حنا428
جوزيف يعقوب يوسف بصري429
ضحى علي ناصر الزبيدي430
عالء حسين علي الحسن 431
سلوى جميل يوسف زكو432
رائد كامل هرمز ججي مقو 433
نجيبه جميل عزيز تومينا434
نداء جليل سليم 435
ذكرى فاضل عبد الصاحب436
شه هين رسول محمد سعيد437
نجيبة جيجو بوليزا رئيس438

4:30-4:00

5:00-4:30


