
اللقبالجداالباالسم

الزبيديعليمحمدابتسام

الواعظمحمدسعيدرسمدابراهيم

اديباديباحمدابراهيم

جبارجبارعقيلاثمار

ال كواليايوبتوحياحالم

الواعظمحمدسعيدرسمداحمد

رشانعبدمهنداحمد

طيبطيبعبد العزيزاحمد

البدورعبيدخفيفاحمد

يصبيحجعفراحمد
القرين 

حمديمحمداسماعيلاحمد

ابراهيمابراهيمعبدالستاراحمد

اوستانهاوستانهدنخهادريك

ياكومنصوربحوادور

ياكوبحوادورارام

زهرةطوبياحميداستير

ت شعبومارزيناأديبالير

صبيحصبيحنوزدالينا

اسطيفوحناشيتامل

يياسير امنة
المالكيراض 

ياكوبحوادوراميليا
امير 

السنبلخليلمصطف 

الصفاريارثفارساناهيد

المعارجاسكندرحسنانتهاء

مكلفمكلفكريمانصار

الدباغابراهيمعبد الستارانمار

محروكسليمفضيلانوار
الياسالياسباسماوجير 

النقاشاكرمايفاناوليفيا

ابراهيمابراهيمعليايتان

القس بطرسحنايوسفايرس

كانونكانوناوشاناايشو

باساكانيسانغانمايفان

جعبازجعبازغانمايمان

القصيرعباسخضيرايناس

عزاويداودحسيبأرس

وتوتمحمدعليأيه

يعدنانلؤيأيهم
المشهدان 

50وجبة الجوازات رقم 



جمادانيالثائرآلير 

ال كجوالياسسفيانآيسن

حمدياسماعيلمصطف آيه

يعقوبيعقوبيوحاناباسمه

الرفيعيحسير عبدالعزيزبدر

المعاديحلوهاشمبراء

يعدنانلؤيبكر
المشهدان 

يخالدبالل ياعمير اعمير

السبعاويعليمحمدبيداء

ال أيشوأيشومؤيدبير

جمامروكيدانيالثائر

سلمانتوماكروميججو

يعدنانلؤيجمان
المشهدان 

العباسمصيخمحسنجنان

صالحصالحعبدهللاجومان
محسنمحسنعليحسنير 
اسماعيلاسماعيلعمرحسير 
نعمهنعمهعالويحسير 
الفيلياحمدشهابحسير 

العودهعبدهللاموىسحمزة

السعديفاضلعدنانحمزه

البدريخليفةروضانحمود
خض خض عمارحنير 

 الموىسصالحكاظمحيدر

الجبوريعبدالزهرةراغبحيدر

جاسمجاسممحمدحيدر

المالكيحسير كاظمحيدر

يدعيرشاكرخالد
السودان 

الزهرونهميمعودهخضير

العميديمحمدجاسمخمائل

الزيبارييلداايوبخوشابه

يجابرعليخولة الركانر

البناءعبيدرشادخولة

ي
الحجيهعبد الحسير كراردان 

ي
خنوحبوجميلدان 

قرياقوسمراداندراوسديانا

سخرياسخريالوقهديفيد

صبيحصبيحنوزدديما

شيتوادريسعامرديما

مهديمهديمحمددينا



المعاديحلوهاشمذكران

يكوركيسغانمرافائيل
السمعان 

يخالدراما ياعمير اعمير

الشيخليمنذرمروانرامي

خلدونخلدونفراسرامي

جاسمجاسماثيررزان

هنديهنديعلرشا

القس بطرسحنايوسفرغده

عبدهللاعبدهللافاضلرقية

شمونكهشموئيلعفيفرنا

يصباروليدرهام الزهير

الحجيهعبد الحسير كرارروز

رشورشوبهنامروالند

اوراهااوراهاصبحيرونزا

البوريدينوريعمررونق

العامريأبراهيميحنررؤى

الحجاجعثمانعبد الزهرهرياض

يسالمريفان
باهينامن 

سالمسالمسالمريم

يجميلمنيرريم
مسكون 

يشريفمحمدريم
القحطان 

محمد فرجمحمد فرجياسير رهوهند

يزانا
اسماعيلاسماعيلعون 

عطاعطادريدزمن

النيارهاديزهيرزهراء

العسافمصطف عبدالسالمزهراء

يكاملمحمد عليزهراء
البيان 

حمدياسماعيلمصطف زهراء

هنديمحمدرزاقزهراء

عنهعنهشهابزهرة

مقدىسي شمعونصليوهسالمزهور

جليلجليلرمزيزيد

يعودهسلمانزينب
الجوران 

ظاهرظاهردرعزينة

طيبطيبعبد العزيزسارة

ال هنودييوناناسامةسارة

فخرالدينهاللهاديسارة

القس يوسفجوزيفباسلساره

شعبومارزينااديبسافيو

يسالم
باهينابطرسمن 



القس يوسفجوزيفباسلسالي

الصفاريارثفارسساندرا

زيتوزيتوعدنانستيفان

رسكيسرسكيسجنانستيفن

عبد عونجهادحامدسجاد

المال خضيرنوحساميسديم

بلويوسففاضلرسكون

الكبهقمصوبنيامير رسكيس

توماتوماابلحدرسمد

ال شينكوداوديوشيهسلمان

ايشوايشوساميسلوان

البطاطصالحطاهرسلوى

يعليعبدسلوى
الخرسان 

حناعطيهثامرسليفيا

يجودهمحسنسمير
القطران 

ة سادةبثيوسادةسمير

ة الجزائريفاخرهاديسمير

الدوريعمرشاملسند

امير امير رسدارسهام

طابورطابورزكيسهير

سكرياموىسعبدهللاسوسن

يكعيدسعيدسيف
كلمش 

كوركيسكوركيسسعدسيليتا

امير امير محي الدينشائقه

يمصطف محمدشمس
العان 

باباوييوسفصباحشهد

شيتوادريسعامرشهد

يصبيحجعفرصادق
القرين 

الفخريعبد المالكمؤنسصبا

باباويكرومييوسفصباح

تومكااسماعيلياقوصباح

سهيلنجمنارصصفاء

يخالدصفية ياعمير اعمير

غام السليماويحسنحازمرص 

سالمسالمطاهرضياء

ال كرمةعلوانحسير ضياء الدين

يطالل
كعكالججومن 

كريمكريمعنايهعباس

يسلمانكاملعبد الحميد
العان 

ياحمدعباسعبد الرزاق
الحسين 



يراغبعديعبدالرحمن
الطان 

عبدالرزاقعبدالرزاقابراهيمعبدالستار

الدباغمحمودمعي  عبدهللا

مطرس مطرس ثائرعبدهللا

اديباديباحمدعبدهللا

الجزائريطاهرموىسعبدالهادي

قصيرعبودينائلعبودي

يعزوري
قس حناججوموىس 

ميخائيلميخائيلايلشعشتار

السعيدجاسمحماديعصام

المالكيشويشجمعهعلي

المحيسنمطرس ثائرعلي

الحجاجعبد الزهرهرياضعلي

الحجيهعبد الحسير كرارعلي

بهرهحيدر عليمحمدعلي

فريجاتحسنخلفعماد

حسوحسوخض عمار

باساكانيسانغانمعمار

باباوييوسفصباحفادي

كميداوددانيالفاروق

عنهعنهشهابفاطمة الزهراء

الغزاوينادرعبدالحسنفاطمه

يصبيحجعفرفاطمه
القرين 

الشمرندىسفاحفاطمه

باساكاغانمعمارفانيسا

جعوجعوساميفائدة

عبدالعبد المسيحفؤادفائز

حسير حسير عطافائزه

يداوداسماعيلفراس الخزرحر

يوسفيوسففراسفرانس

ياكوبحوادورفنار

االحمدياسير عالءفهد

يفوزيوميضفواز االعرحر
جير  الزيبارييوحناعبداالحدفير

الدهيشيمري  هجنوريقابل

زهرهمارزينانبيلكالفينا

عردعردكاملكريم

عليلؤيكوثر الحلومير

كوريالكوريالادمكوريال

قاقوسنارصمسعودالرا



الخميسشيتلقصيالرا

قاقوسمسعودلبيبالرسن
حبشبيوسيشوعلبن 

قاقوسنارصمسعودلبيب

يعقوبحناقرياقوسلبيبه

عبدالواحدعبد الواحداحمدلم

يكوكاجالللوكاس
من 

نوحنوحتوماليل
لير 

السنبلخليلمصطف 

يشريفمحمدلينه
القحطان 

الحمداويعريرحميدماجد

رسوكهانورماريسمارك

يخالدماريا ياعمير اعمير

باساكانيسانغانمماريانا

رسحانرسحانمحمدمازن

المحسنفيصلنزارمايا
عليعليناهضمثن 
يسلمانابراهيممثن 

مان  البير

الشريسخضيرعليمجتنر

الحجاجعبد الزهرهرياضمحمد

الجبوريحبيباحسانمحمد

االحمدياسير عالءمحمد

يعبدالرضانجممحمد الجنانر

عنهعنهشهابمحمد

هاشمهاشمميثممحمد

يمحمدقاسممحمد المنتفحر

عبدهللاعبد هللافاضلمحمد

يغايبعليمحمد
الحمدان 

ابراهيمابراهيمعبدالستارمحمد

الحدادصالحعبد الصاحبمحمد
يحرزكاظممحمدحسير 

الكنان 

غفورغفورجعفرمحمود

اوراهااوراهايوتمرتة
الشريسخضيرعليمرتص 

بهرهحيدر عليمحمدمريم

فخرالدينهاللهاديمريم

عبامرقسشمعونمريم

البدريضاويمشعلمريم
يصبيحجعفرمصطف 

القرين 
يشريفمحمدمصطف 

القحطان 



حمديمحمداسماعيلمصطف 
الموسويمحمدعدنانمصطف 
يفاضلمطرس 

يدوح 
دوح 

الدباغسعيدمحمودمعي  

عبد عونجهادحامدمالك

يقندزكيمناهل
العثمان 

الشريسخضيرعليمنتظر

عبد اللطيفعبد اللطيفخزعلمنهل

ياحمدماهرمهتاب
البيان 

البدورخفيفاحمدموىس الكاظم

المحسنفيصلنزارمؤمل

نا كيسوجرجيسفوزيمير

حبوحبوبهجتنادين

ختوحبوبهجتناديه

الحلوعبدحسير نارص

يزباريلفتهناطق الزهير

كوركيسكوركيسيوحناناهل

زهرهطوبيامارزينانبيل

عباطوبياحبيبنجيب

الحدادايلياحكمتنعمت

ال عربحبيبصبيحنغم

اثنييلاثنييلهاويلننوي

اجبارهعبد الحسنمهدينهاد

ابراهيمابراهيمرامزنوار

الحجاجعبد الزهرهرياضنور

بكتاشصادقعدناننور

ال كرمةحسير ضياء الديننور

عبد هللاعبد هللافاضلنور الهدى

عليلؤينورالهدى الحلومير

حمدياسماعيلمصطف نوران

السعدونبريسحمودنورة

بطروسبطروسصبيحنوزد

ان هرمزهرمزبولصنير

فخرالدينعبدالزهرههاللهادي

كحكفتوحيبهنامهديه

الجبوريحبيباحسانهشام

محياويمحسننوريهشام

يخليلنجمهناء
 
الصواف

شيتوادريسعامرهناء

الحدادعبد الصاحبمحمدهيا



الموسويجوادقاسمهيفاء

كنهسليمانسعيدوائل

انطانيوسانطانيوسفصيحوالء

كاظمكاظمخالدوليد

شنادانيالكوركيسيازي
يياسير محمد يعربياسير 

الحدين 

عطا هللابطرسسليميانعة

الحيدرروميكريميحنر

يهاشمناطقيوسف
السامران 

ايشوعيشامجديوسف

سالمسالمسالميوسف

وتوتمحمدعلييوسف

غازيغازيعمريوسف

الكبيشيخليلعمريوسف

الياسالياسباسميوسف

القس بطرسبولصحنايوسف


