
الموعد االسم ت
انغام توما يوسف ارموطه  321

موج ثامر ماجد 322

ليلى كوركيس توما 323

ليما بهنام توما 324

نجلة يعقوب يوسف كلي 325

علي محمد بربوتي 326

ريا عبد الحميد اسماعيل البستاني 327

علي لفته خلف البغالني  328

لقاء عبد الكريم سعيد جرموكلي 329

مراد ابلحد يوسف 330

سناء مالكي فرجو 331

نضال اوراها ادم 332

جنان عبد الوهاب فيضي 333

Abdul hussein muhamad kadhim Almuhands 334

Samara abdul hussein muhamad almuhandas 335

Mariam abdul hussein muhamad almuhands 336

Ali abdul hussein muhamad almuhands 337

رنده احمد قادر دهلكي 338

مريم البير ايليا حالجي 339

ثامر ملكي فرجو 340

ماجده مراد احمد الخزعلي 341

طه صباح طه المعمار 342

2022-4-13وفد مدينة تورنتو و مسيساغا يوم االربعاء الموافق 

10:00-9:00

11:00-10:00



Hala mohammed Adnan al qasab 343

ريا صالح احمد العلي 344

Mohammed Abdul Karem Ahmed Fahmi 345

رحيم ناصر حسين العلي 346

هبه شاكر محسن الزيدي 347

وردية منصور يوسف  348

نغم شمعون فتوحي  349

فاطمه عبدالحسين عباس الحلي 350

Adel shanshoul Abdul Hadi 351

الس ايليا يونان  352

شكرية شميل سرحان الخميسي  353

احمد عبد الصاحب ناجي البياع 354

amad mohammed jamil 355

بلقيس يوسف منصور 356

عماد حمزه مطلوب الصفرانى 357

مقداد حمزه مطلوب الصفرانى 358

ليليان نافع نعيم جورا 359

يوسف سامي يوسف اندريا 360

مي بشير عبد االحد عجاج 361

اوجيني عبد الرحيم اسكندر يوسفاني  362

Roua oda Ghani 363

ڤرجين مراد اوانيس 364

فارس اسماعيل فياض الجبوري  365

جيرمين ناصر نعوم حلوة 366

زينة احمد عبد الحميد 367

11:00-10:00

12:00-11:00



سارة موسى محمدجواد المشهدي  368

Asfar AL-shibib 369

Asma mohamed saleh almoeithen 370

Asraa mohamed saleh naiyf 371

متي ججو متي تمو 372

فيروز منصور ميخائيل شماس 373

زياد جبار نباتي 374

نبعة رعد حسن العبيدي 375

نبعه رعد حسن العبيدي 376

زياد جبار عبدالواحد نباتي 377

نجاة انور مرقص 378

ونظير يوحنا َكورَكيس 379

محمد عبد الملك عبد الرزاق الفضلي 380

عدنان منصور بولص شرم 381

خالد يوسف صالح 382

صبرية دانيال كالنة  383

جانيت دانيال كالنة  384

جميلة دانيال كالنة  385

386 داود دانيال كالنة

387 جميل دانيال كالنة

388 فهمي دانيال كالنة 

صبري دانيال كالنة      389

390 اميرة دانيال كالنة

اسيل جاسم محمد نوري العزاوي 391

سعد سعيد هادي 392

12:00-11:00

1:00-12:00



خليل صاحب عبد السعدي 393

حاتم فؤاد توما سرسم 394

لقاء عبدالكريم سعيد جرموكلي  395

صبرية دانيال كالنة 396

انس هيبة سالم حنا االسود 397

نضال مهدي جعفر المدامغة 398

عماد امير الدجيلي 399

لمى نجيب بطرس صائغ 400

وائل محمد يوسف الشهابي 401

نسرين عبود جعفر 402

هزرت يوسف غريب  403

يكروهي يوسف غريب 404

شهد غازي محمد الخفاجي 405

خالده يوسف بطرس فدو 406

ابراهيم جرجيس ابراهيم سرسم 407

ادريس جرجيس ابراهيم سرسم 408

نجاة نجيب نعوم سرسم 409

نجم زيا شعيا 410

مريم رعد حسن العبيدي 411

نصير جاسم محمد نوري العزاوي 412

بثيو ججو بثيو 413

نوال يوسف اسحق للو 414

عماد محمد جميل العزاوي  415

مازن جليل حبيب بهنام  416

3:00-2:00

1:00-12:00

استراحة      2:00-1:00



تقلة منصور روفو القس متي  417

نافع كورئيل شعيا 418

سناء ايليا نيسان علو 419

نشوان زكي ايليا عبد النور 420

محمد رشيد لطيف السامرائي 421

جوني ايليا جرجيس بانو 422

سنان رمزي حبيب 423

رنا رمزي كنعان ال خدر  424

الس اسحق حنا 425

باسمة اسحق حنآ  426

فوميا ايوب نجم سلمون 427

حبيب اسحق حنا 428

لجمان جخاوي خلف 429

نهى سامي يوسف 430

بسمان مؤيد زيد 431

دينا مؤيد زيد 432

ناديه محمد طاهر 433

نوار عبد الفتاح سعيد 434

سميه غائب مولود مخلص 435

محمد حاضر غائب مولود 436

امل محمد صديق إسماعيل 437

ندى سلمان توما 438

شروق رشيد عبد الحافظ 439
مروان هشام إسماعيل 440
امير هشام إسماعيل 441

3:00-2:00

4:00-3:00



النا هشام إسماعيل 442
الحان باسم بهنام 443

4:00-3:00


