
الموعد اسم الموطن ت
هاني يعقوب يونان النجار 1

هناء جوزيف رزقو  2
باقر عبد الهادي حويلي 3
نادين هاني يعقوب النجار 4
تمارا سالم مجيد ساعور 5

وسام خضر عازر ال شعيا  6
سليم حسان نعمه الساعدي  7
جورج مرقس منصور الجنو 8
دشتو ادم بنيامين الريكاني 9

وسيم جرجيس عبوش نعمت  10
عصام ايشو حنا 11

بشرى جرجيس عبوش نعمت  12
يوسف بوخيس بطرس 13

نهاد الزر هرمز  14
فيليب يوشيه تمرس 15

وسيم جرجيس عبوش نعمت 16
17 جانيت داود عوديشو 
امجد شفيق عبد المسيح 18
نهله يونان داود قس 19
بيداء بشير توما خلف 20

ثائره غانم زكو ال حنوش 21
يوسف منصور حنا الكاتب  22
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10:00-9:00

11:00-10:00

12:00-11:00



نضال بهنام جرجيس زوري 23
اسعد محل حسين الهويدي 24
سمير بهنام كوركيس خياط 25

فرح عبد الرحيم عباس 26
شذى منير عبودي 27

دالل محمد حاجي المحمد  28
سليمان نعوم توما ال بابو 29
ستيفاني خالد افرام موميكا 30
محاسن متي جبو جميل 31

شوكت كوركيس عبد الغني  32
فاضل سليم علي 33

نعيمة يلدا حنا درويش 34
تحسين علي ناصر البورغيف 35
جنان منصور طوبيا قراينا  36
أزهار ربيع تامول الزهيري 37

اسحق يعقوب اسحق 38
مي اسحق عزيز الشماني 39
سعادة لوقا مرقوس ستو  40

جميل اوراها عيسى  41
سميره مانويل جوزيف رجالي 42

صباح شاكر سلموا 43
ايمان راجز بولس شماس  44
ليلى كوركيس توما بيداري 45

3:00-2:00

12:00-11:00

1:00-12:00

2:00-1:00استراحة الغداء 



يازي يونس ياقو قيه  46
نهلة يوسف بطي كاكا  47

محمد علي طالب  48
وليد ابراهيم خليل اورفلي 49
محمد علي طالب الكاظم 50

ليلئ دانيال كساب 51
جاندارك يارث يونان بهرو 52
نادرة يارث يونان بهرو 54
احالم يارث يونان يونان 55
جليل ججو متي تمو 56
نهى يارث يونان بهرو 57
اميرة يارث يونان بهرو 58

حمدية حنا صليوا شمعون متي 59
نادية كريم عامر البدري 60

3:00-2:00

4:00-3:00


