
ُمنجــــــزةجــــوازات   
(4وجبة رقم )  

ـم ـــــــــــــــــــاإلســـ  ت 
  .1 لجين ايثار علي

  .2 نيجيرفان عبد العزيز طه 
  .3 شورش شيخه نورى 
  .4 سنار ثامر الياس
  .5 ماجد زيد عادل

  .6 بسام ابراهيم عبد المجيد 
  .7 محمد عامر عبد الرزاق

  .8 علي طالب بجاي 
  .9 علي عبد الكريم صادق

  .10 دونالد نبيل داود 
رعد بازل محمد   11.  

  .12 رقيه حسين مدلول 
  .13 ناجي عبد الواحد ناجي 

  .14 هاجر كامل رشيد 
  .15 حيدر كاظم محسن 
  .16 الفاند ولسن سالم

  .17 محمد فيصل ابراهيم 
  .18 سحر حازم صيوان 
  .19 سندس عبدهللا قادر 
  .20 مها سالم شيخان
  .21 احمد محمد فاضل 
  .22 نور عقبه رعد
  .23 زهير مينس حنا 

  .24 حال عبد الرضا عبد كمبر 



ُمنجــــــزةجــــوازات   
(4وجبة رقم )  

  .25 عذراء خالد عزيز
  .26 قادسيه مردي مدب 
  .27 دنيا جعفر رضا 

  .28 محمد عصام عبد الواحد
  .29 نضال عبد محمد علي 

  .30 ليث احمد دريد 
  .31 انطوانيت جرجيس بولص

  .32 عبدهللا محمد شهاب 
  .33 بنيامين ادمون يونان 

  .34 امنيه نزار هزبر 
  .35 عبدهللا سحبان فيصل 
  .36 ليان مصطفى جبار
  .37 لينه فارس فيصل 

  .38 اسماء سيف عبد الكريم 
  .39 زيبا محمد حسن محمد باقر 

  .40 فهد فهمي شمعون 
  .41 ابتسام عبد كاظم
  .42 ندى سلمان توما 

  .43 ماريا انور كوركيس 
  .44 ذكريات حميد رضا 
  .45 ميس زاهر حسين 
  .46 مريم جالل ناجي 

  .47 ذكرى حاجي حسين
  .48 لورد وسيم كاسب 

  .49 مصطفى معد عبد الرزاق 



ُمنجــــــزةجــــوازات   
(4وجبة رقم )  

  .50 ابتسام كامل خلف 
سعد طهرغده   51.  

  .52 فيصل فارس فيصل 
  .53 محمد نوري محمد 

  .54 ابراهيم معد عبد الرزاق
  .55 زهراء هاشم اسماعيل

  .56 زيد احمد دريد
  .57 مصطفى فليح جاسم
  .58 عبدهللا حسن شاكر 
  .59 نادين جالل ناجي 

  .60 يوسف محمود عبد السالم 
  .61 ساره احمد دريد

  .62 احمد حسين مدلول 
  .63 محمد رائد صالح

ناجي عبد الواحدريحانه الناجي   64.  
  .65 همام محمد فاضل 

  .66 ليث علي عبد الكريم
  .67 رنا خالد بطرس

  .68 ليالي عصام احمد
  .69 عصام الناجي ناجي عبد الواحد

  .70 عامره عزيز عبد علي 
  .71 ميس غزوان سعدي

  .72 رفيعة عبد المجيد ابراهيم 
  .73 شمس لؤي علي 

  .74 رجاء محمود محمد علي 
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  .75 ميناس سركيس ميناس 
مدلول علي حسين   76.  

  .77 حسين محمد فنغش 
  .78 انوار شاكر محمود 

  .79 سهام طارق عبد الكريم
  .80 نورهان فراس رعد 
  .81 سمراء خليل ابراهيم 
  .82 رؤى رائد صالح 

  .83 زينب الحوراء ناجي عبد الواحد
  .84 زهراء حسين مدلول 

  .85 عمر الخطاب فيصل محمد 
  .86 سنن جمال عبد 
  .87 ادم غزوان غازي 

  .88 زينب سالم حمودي
  .89 زهير روز علي 

  .90 عمر مازن حلمي 
  .91 داليا سمير عزت سامي 

  .92 نور ناضر محمد 
  .93 براق ناضر محمد 
  .94 عراق ناضر محمد 
  .95 االء يونس امجد 

  .96 رسل يعقوب محسن
  .97 محمد عمر محمد غزوان احمد 

 


