
ُمنجــــــزةجــــوازات   
(1وجبة رقم )  

ـم ـــــــــــــــــــاإلســـ  ت 
  .1 رائد صبري شمعون 

  .2 اديان عبد الرحيم حسين 
  .3 زينب حميد احمد 

  .4 عبد هللا عباس قدوري 
  .5 مآب وائل عبد الجبار 

  .6 ارام احمد صادق
  .7 عائشة وائل عبد الجبار 

  .8 حازم محمد فتح هللا 
  .9 سندس فاضل نعمه 

امينامين محمد مريم مهدي   10.  
  .11 احمد سعد ابراهيم

  .12 صفا فاروق عبدالملك
  .13 سراب حميد محمد 
  .14 علي ابراهيم جاسم

  .15 سهير زين الدين مجيد 
  .16 منتهى بندر خزعل
  .17 باسمه ابراهيم سليم
  .18 رشا عيدان شكاصي
  .19 ناديه سليم رزوقي 
  .20 لوزا زكريا سفر
  .21 انجي يزن علي 

  .22 ارين يوسف يزن علي 
االمير شيماء سالم عبد   23.  

  .24 هاني عبد الصمد موسى 



ُمنجــــــزةجــــوازات   
(1وجبة رقم )  

  .25 كوردهـ محمود اسماعيل 
  .26 دلوفان ناجي حميد 

  .27 بلين يزن علي 
  .28 هدير عبدالرحيم حسين 
  .29 دانة نهاد عبدالخالق
  .30 خورثين عثمان عبدهللا 
  .31 عبدهللا جالل عبدهللا 
  .32 داليا رياض علي 
  .33 آيه رياض علي 

  .34 احمد حروش موسى 
  .35 ماريان فارس فرج 

  .36 يريفان محمود حبيب 
  .37 يوسف رسول عمر 

  .38 سروه غفار عبد الكريم
  .39 هبة هللا عماد عبد األمير 

  .40 عبد الملك فاروق عبد الملك
  .41 زياد عماد عبد األمير 

  .42 خالده رفو بحو 
  .43 عماد عبد الستار عبد الرحمن

  .44 زين العابدين عدي تموين
  .45 زينه عباس فاضل 
  .46 رمله عدنان علي 

عبدهللا غانمسجاد   47.  
  .48 ساندي كريم حنا 

  .49 حيدر محمد جواد محمد علي 
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  .50 مهدي عمار قاسم
  .51 مثنى عبد الرزاق صبري 
  .52 ابتهال حسين لطيف 
  .53 سالم بركات بكر 

  .54 مالك عصام محمود 
  .55 ساره صهيب يوسف 
  .56 احمد صهيب يوسف 
  .57 انتصار قاسم حيدر 
  .58 فهد محمود احمد 
  .59 ريمون فرنسي يلدا 

عباس زينب نزار    60.  
  .61 مديحة حسن علوان 

  .62 نضال عبد الواحد خماس
  .63 فارس عبد العزيز محمود 

  .64 معن يوسف ايوب 
  .65 رشا حازم محمد علي 
  .66 ليث علي عبد الكريم

  .67 حامد عز الدين عبد الرزاق
  .68 بنين علي عبد الجليل 
  .69 خالد محمد علي جعفر 
  .70 عبد الحميد رشيد علي 

  .71 يوسف خالد عبد العباس 
هللا كريم حيدر عبد   72.  

  .73 حياة عبد هللا مشعل 
  .74 محمد عبد الباقي نعمه 
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  .75 مارسينا بطرس بهنان
  .76 عادل حسن ياسين
  .77 جمال حسن يونس 
  .78 هيام يونس علي 
  .79 مايكل فرنسي يلدا

  .80 مريم باسم عبد السالم
  .81 رشوان مهدي عباس 
  .82 نسرين حاتم علي

انس علوانسام   83.  
  .84 حسن جعفر باقر 
حنظلعلي عبد الحسين   85.  

  .86 عمار جمال حسن 
  .87 مهند سيف دوله 
  .88 حسام فاضل خليل
  .89 ميار سيف دوله 
  .90 احمد فاضل خليل 
  .91 ريماس انس علو

  .92 مالك خالد عبد العباس 
  .93 الرسا ياسر عباس
  .94 زياد سيف دوله 
  .95 ياره ياسر عباس
  .96 فاضل خليل علي 

 


