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6095عيس يوسف يلدا446

47083غادة هادي فرحان447

56425غايب حبيب داود سمعان 448

2075غدير ميرس عبدهللا يوسف449

11519غسان عبد الحكيم محمود450

11231غسان عبد الكريم هاشم451

ي452
43241غسان نعيم مت 

48505فادي ابلحد شمعون453

ي454
ن
61647فادي ادورد جرجيس مسكوت

16127فادي ادورد نوري455

28096فادي انطوان عبد االحد456

34551فادي جورج سعيد457

17399فادي حبيب حميد458

5197فادي زهير موىس459

3039فادي سمير جميل460

32065فادي صباح سعيد461

511فادي عادل ابراهيم462

36299فادي فوزي يوسف463

29565فادي هيثم نارص464

28425فادي ياقو توما465

29563فاديه حنا صليوا466

17385فارس اسكندر كوركيس صباغ467

4521فارس حنان يوسف468

ي469
53001فارس داود مت 

56663فاروق دانيال داود470

58699فاطمة عبد الحسن نادر471



ن انويه سفر472 28559فالتير

ن صباح هرمز473 15435فالنتير

26193فائزة سعيد شابا474

ن 475 13033فائق صليوه بنيامير

19297فدوى جميل عبد الكريم476

37229فراس زكوري جير477

40197فراس سامي انوية478

17469فراس عبد هللا انور479

51411فراس فرج يلدا480

ي حنا481 ي حتر 32409فراس ناجر

ي فرحان الصالحي482 47085فراس ناجر

ي عمر عبدهللا483
ن
56425فراس هات

28559فراند انوية سفر484

22005فرانك صباح هرمز485

ي توما 486
9631فرج مت 

12589فرح اسعد عبدالرزاق487

38447فردوس حسن 488

28559فرنسي انويه سفر489

34249فريد برنار جرجيس490

25789فريد يلدا دانيال هيدو491

41799فالح جميل زكريه بربر492

269فلورنس فؤاد فتح هللا493

21923فوز اسحق عبد هللا494

1769فيصل حسن والي السوالم495

20151فيصل طلك شالل496

ن كسبار شكيس497 56425فيكير

26639فيليب ابلحد بتو 498

5203فيليب وليم يونان499

32057قاسم دمحم حسن500

41147قاسم دمحم حسن501

سوم502 ن يوسف اشخان همير 22971كارمير

59965كامل بطرس اوراها503

23585كامل حكمت كامل504

29565كرم منيب يوسف505

9993كرم نشوان جرجيس506

15435كرم نعمة حنا507



29479كرم نوح توما508

34791كرم وضاح شاكر509

36745كريم رومي خصاف الحيدر510

57469كريم صادق جيجو511

14775كمال الدين مجد الدين كمال الدين512

9625كوركيس عيس كوركيس513

54751كوركيس هرمز كوركيس514

16475كوركيس يوخنا يوخنا515

4907كولاير ادم كولاير 516

3043كيكن اوشانا كوركيس517

ي كركور شكيس518
35557كيتن

47525كيوركيس الزار ايليشا519

823الوند سالم يونان520

30251لندا نجيب بطرس521

541لهيب نهاد وديع522

22807لورنس كوركيس شابه523

58697لؤي خليل حنا524

2089لؤي رعد جمال525

32025ليث بولص حبيب526

18309ليث سامي عزيز ال عزوز527

9623ليث شمعون مقو528

26987ليث عبد المسيح فرنسيس529

29479ليث عزيز يوسف كومو530

17467ليث فاهم جابر العالوي531

59079ليث كامل بطرس532

20371لينا اويه حنا البازي533

28617لينا خالد شكر534

1277لينا نظام عبد اللطيف535

30251ليندا نجيب بطرس536



4521ماجد حميد دمحم537

22443ماجد فضل عبوش حنا538

62111ماجد ميخائيل يوسف539

ن عمانوئيل جبو540 3013ماجدولير

33803مارتن اتو  يوسف541

23849مارتن عوديش يونان542

4677مارتن هرمز ضياء543

24349مارتن يوئيل اسماعيل544

4679مارفن خضن اسحق545

28425مارفن غانم نيسان546

33661مارك بهنام منصور 547

2997مارك بولس سيسو548

ي القس اسحاق549
18113مارك نجيب مت 

16925مارنه يلده خوشابا550

503مازن امير حنا551

ن ورده552 6885مازن اوراها الجير

45653مازن روفائيل توفيق الخوري553

447مازن كليانة اسحق554

ائيل ايليا555 37645ماهر جير

37645ماهر حبو هرمز556

28931ماهر هرمز كوركيس557

23239مايكل ابلحد شمعون558

20371مايكل يوسف ايوب طوبيا559

48503محسن بهنام كولاير560

6095دمحم عدنان محمود561

7949دمحم عقيل كاظم562

44095دمحم عالء عباس563

41339دمحم غازي عبد الكريم 564

ي سليمان العالف565
205دمحم لطفن

50381دمحم نزار ذنون566

41823محمود عزيز دمحم الجليحاوي567

17559مخلص جوزيف عوديشو568

34225مخلص عيس موىس نعمه569

503مرتضن عبد الزهرة عبد الصاحب570

24109مروان جير عوديش571



31987مروان رائد ايليا داود572

825مروان زهير خالد الفري    ج573

48775مروان نجيب بطرس اوراها574

51413مروه بهاء انور575

40197مريانا ايشو بثيون576

35007مريم الهام مجيد بهنام577

13119مريم جنان يوسف578

ي579
48507مسار طالل مت 

34521مسار عادل بيبو580

47083مصطفن سعد عبد السادة محبوبة581

14775مصطفن مجد الدين كمال الدين582

17477مصطفن دمحم رشيد583

13687مصطفن ناظم مجهول ساجت584

16127مصطفن ياسن طه585

17475مظاهر حبيب عبد االمام586

ن587 33361ممتاز رعد بنيامير

32065ممتاز قضي حبيب588

32065ممتاز قضي حبيب 589

18111منار حازم يوحنا محو 590

7731منتظر عبد الزهره حسن591

61647منذر كدعون يوحنا592

ي عبو593
29983منذر مت 

45637منهل ادور يونان داود594

47083منير ابراهيم صالح595

32589مهدي خلف عناد596

3403مهدي خلف عنان597

20639مهدي مسلم طاهر598

6309مهنا نافع ايوب599

28263موريس ايشا كوركيس600

43121مولر نوح عبودي601

36511مؤيد زيا بطرس602

47941مؤيد نعيم ذهب603

33385مي نعمت بهنام604

نا ميخائيل خوشو605 3037مير

41823ميساء جاسب حاتم606

34551ميالد بطرس ايشو607



13033ميالد سامي شعيا608

11199ميالد عامر حبيب609

35611ميالد عامر ميخائيل610

31949ميالد عبد الكريم بولص ياكو611

15345ميالد عزيز منصور بولص612

32051ميالد يوئيل نرس613

2997ميالن ميخائيل خوشو614

48501نادر حسن سعدو615

32065نادية الياس يوسف 616

ي عيس617
25135ناديه مت 

13003ناردن نعيم نضير618

29565ناري عبدو بولص619

4679نازي ياقو هرمز620

31767نارص داود بتو621

20647نافع يوحنا اوراها622

32195ناكام سعيد عارف صالح623

ي624
51867ناهض الياس بتن

32429ناهل يوحنا كوركيس625

28425نايف هرمز كوركيس626

58697نائل داود نارص627

34651نائل صباح جورج628

اس دمحم رضا حسن الدجيلي629 1553نير

اس نيقوال شمعون630 31983نير

51767نبيل سامي بهجت631

39483نجاة بطرس كوركيس632

38563نجات جاسم رشيد633

ي سلمان634 9631نجم حرتر

13003نجم عبد هللا شمعون635

25521نجيب فرج هرمز منصور636

17559ندى اسعد حسن637

31209ندى عبد المجيد فتوجي638

8887ندى نعمان رضوان639

ن640 34465نزار جاسم كطيو الحسير

77327نزار طاوه سليمان 641

825نزار مرسل فرحان642

18111نزار يلدا سلمان رمو643



43241نرسين خضير عباس644

51409نرسين كامل شكر645

12197نشأت فرج عبوش646

34457نشأت فرنسيس ابلحد647

3597نشوان غازي مروكي648

22683نشوان مارزينا يونو649

2993نشوان نادر خوشابا650

33361نشوى سامي اوراها 651

1079نضال فرج عوديش652

18311نضال مهذول دمحم653

13003نضير نعيم حبيب654

92115نعمت بولص عبوش655

9623نعمت نجيب توماس 656

15435نغم يوسف نعيم657

18111نمير ادوار عزيز658

3031نهاج اشنيل مقدس659

36493نهلة فرمان هرمز660

34453نوار سعد عادل661

15053نوار نضال فرج662

10157نور حامد خلف الرفاعي663

4927نور صباح قرياقوس664

11209نور صالح بطرس665

7731نور يوسف يشوع بتق666

15435نورس خالد شكيس667

40603نورس عبد اللطيف ايشوع668

22149نوزاد حنا الياس669

20155نوئيل نوئيل بهنام حنو670

26645نينب شجون زيا671

43241نينوس كوركيس نويا توما672

60507هادي صباح هادي673

269هاشم صفاء نوري674

61443هالي كامل يونس 675

4301هامنو ارام علي سعيد676

ي داود مرقص677
ن
16447هات



ي يوسف ابلحد678
ن
59945هات

31837هبة عبد السالم عزيز679

41717هديل دانيال شابا680

ي681
40177هرمز خاميس مت 

6287هشام خالد طارش682

25113هالل مارزينا افرام683

37645هناء بطرس يوسف684

32065هونه ر حسن رسول685

11199هيبت حبيب صادق686

4519هيثم سوما توما687

21007هيثم نارص جرجيس688

48501واديسون زيا جونا689

57175وائل سعدي قرياقوس690

34549ورده دنحا شيبة691

29563ورودي عبد المسيح بحو692

14773وسام ابراهيم شبيب693

8887وسام حازم سلو الموالي694

و695 43241وسام طوبيا جير

29479وسام عصام القس توما696

3041وسام كوركيس697

ي698 13581وسام لؤي ناجر

31209وسام يوسف مجيد699

57373وسيم اثير بهنام700

47677وسيم سليمان حنا ابونا701

13033وسيم عبد ججو 702

33661وسيم عبدالمسيح توفيق703

3597وسيم كامل مرقوز704

ي شمعون705
15435وسيم مت 

26507وسيم نارص بطرس تومي706

يل ابلحد ابلحد707 22111وعد كوبير

ي708
30073وفاء جميل مت 

56663وفاء غانم يوسف709

52717وفاء نوري دمحم710



23849ولسن عوديش يونان711

13141ولسن كيوركيس يوخنا712

8941وليد توفيق سليم713

39557وليد عبود بداي الساعدي714

7293وليد علوان محمود715

32409وليم افرام سوالقا يوخنا716

31841وليم حبو عوديش حبو717

23849وليم عوديش يونان718

ت اسحاق719 6095يارك الير

24371ياش ثامر دعبوا720

1203ياش خضير جبوري721

9925ياش عبد الستار ابراهيم722

24481يزن نبيل يوسف723

1151يوسف قرياقوز يوسف724

32589يوسف مجيد داود725

13215يوسف منير عبدالمسيح 726

2993يوئيل وليم يوسف727

10573ئاري عبدو بولص728


