
رقم الكتاباالسمت

35725عماد خيا ججو فرنسو1

و نعمو2 35773غازي جبر

35773غزوان سمبر حسن3

35773جنان جعفر رضا4

35773استفان سمبر سامي عابد5

35773عمار عادل نعيم6

35773رعد تيدي تاجر7

35773عال عبد الحسن خميس8

35779ادريس بطرس هرمز قريو9

16893ابان ادريس داود10

18163ابراهيم خليل الياس11

18189ابراهيم زهبر ابراهيم12

18503ابلحد توما ننو13

ن14 19325اثبر صباح شاهير

19401اثبر طارق يوسف15

ن16 19407اثيل اسماعيل بنيامير

19407اثيل ايشو يوسف17

19407اجوان الياس اسطيفان سمعان18

19399احسان فائق فالح19

19403احمد جابر كاظم20

19403احمد جميل محمود مهدي21

يف22 19403احمد حيدر شر

19403احمد رزاق البوجواد23

ي سلمان24
 
19405احمد شوق

19405احمد عامر نعمه25

19405احمد عبد كاطع26

27
19323احمد قتيبة نجيب مصطفن

19323احمد محمد جواد محمد كاظم28

19367احمد محمد حميد المالكي29

ي30
19367اخالص اسحق مت 

19385اخيقار عوديشو يوخانيس31



19385ادمون دانيال جوبا32

19385ادوار عزيز  يلدا33

19385ادوار عزيز الياس 34

19385ادورد ايليشع هرمز35

19385اديب مارزينا حنا36

22007اراكركور شكيس37

22007ارام ايشوع كرومي الجميل38

ي39
22007ارام سامي مت 

22007ارام ميخائيل لوقا40

24549ارشد مفيد حميد41

ي42
24539اركان امبر مت 

24539اركان بطرس عزو43

24539اركان خضن حنا44

ي45
 
24539اركان ضياء عات

24539اركان فاضل ياقو46

24709اريسون يلدا اوراها47

ائيل يوسف 48 24709ارينه جبر

24709ازهار صباح صادق49

25953ازهار نوري عبود الخرسان50

ي51
16893ازهر جورج مت 

ي52 60237اسامة حسن حرتر

57357اسامة عبد المسيح53

20371استيفان فرنسي جميل54

48503اسعد غازي عبد االمام55

12175اسماعيل عدنان عبد هللا البهادلي56

24349اشواق الياس بولص57

11095اشور خوشابا رابن توما58

17447اشور شليمون الزار59

ي عبيد الكحيلي60 44409اكرم صبر

ن61 34817اكرم صفاء عبد الحسير

41339االن توفيق صليوا62

24829الن صباح منصور63



43241الهام مجيد بهنام64

ن عمر 65 25515امانج حمد امير

43241امجد بدري سوالقا كجو66

31837امبر شليمون دنخا67

51871امبر عادل صادق68

18111امبر عوديشو شمو69

ان70 57177امبر كريم مبر

32201اميل ايشو يوسف71

23573اميل ميخائيل لوقا72

10107اميل وليد نجيب يعقوب73

12273ان صباح عوديش74

18111اندي صباح عوديش75

40201اندي كوركيس عيس76

31961انمار سامر يوسف77

57161انمار عبد العباس عبيد الغزالي78

25049انمار عماد وليم79

ي 80
ن
32065انمار كريم هات

ي81
ن
29943اوديشو اوراها يوخنا البيالت

39557اوديشو يوخنا اوديشو82

58773اوس خالد فتحي83

ي84 44797اوس عماد حرتر

32227اوسكار عامر عبد المسيح85

52993اوشانا توما اوشانا86

5201اوكر اوشانة شموئيل87

ي بيتو88 11209اونيل ناجر

31767اوهان يوسف شكيس89

ن90 26517اوية حنا عبن

825اياد جميل شمعون91

51767اياد حليم عوده92

ي93
6287ايدل وردا مت 

20371ايشو بيثون كندالو94

17561ايفان بطرس توما95



17399ايفان جمال ياقو96

36511ايفان رحيم جبوري97

59891ايفان كمال كريم98

13149ايفان وليد نجيب رسام99

35133ايفان يوسف يلدا100

32065ايفون جميل توما101

32409ايليا شمعون شامان102

35007ايمن خالد شهاب103

6095ايمن شاكر احمد104

20371ايمن فرجشايا105

ي106 17385ايهاب بدر جاسم الزهبر

41339ايوان صباح نوئيل107

62111آزاد شعيا سلمان108

47557باسل جبار فرنسيس  109

11095باسل دانيال شابا110

29943باسل دنخا موىس111

503باسل كوركيس بويا112

11209بتو قيض بتو113

ي114 6095بدر جاسم حمادي الزهبر

31463بديع عبدالرزاق جواد خباز115

13111برناديت زيا اينوئيل116

29725بسام حازم فيصل117

31985بسام حنا سليمان118

3955بسام شليمون ننو119

25049بسام فيليب يوسف120

61443بسام نجيب بشبر121

37649بسام ياش عابر122

7717بسمان صباح جرجيس123

16115بسيمة طاوه سليمان124

3033بشار رعد سالم125

3043بشار شمعون خدر126

23583بشار صباح حنا127



6797بشار كوركيس خمو128

12587بشار نجيب بطرس129

28061بشبر اياد فؤاد 130

28619بشبر سماوي عجيل مطبر131

ن عمانوئيل اصليوا132 19171بنيامير

24480به يان جالل عارف قادر133

15435بهاء الدين نجاح محمد علي الحرز134

ي135
4297بهاء بطرس مت 

4923بهنام حبيب دانيال ككا136

205بهنام مرخئيل شمعون137

12571بهنام منصور شكوري138

26635بول نمرود اسحق139

6095بولص يومان ايشايه140

6287بوليس عوديشو141

15435بويا شمعون ايواز142

3737بيب  رحيم بطرس143

47557بيداء ادور غريب144

ي يوخنا خمو145 28111ببر

54423تاسان محمد خليل146

ن سلمان نعيم الموسوي147 21953تحسير

12273تمارا دنخا شليمون 148

ي اخيقر وردة149
ن
17395توت

ي دنخه يونادن150
ن
3955توت

يز يوسف قرياقوز151 35013تبر

47557ثابت بولص يوسف152

1895ثابته شابا بولص153

61443ثامر نجم ابلحد154

58683ثائر توما اوراها ميخا155

60473ثائر فرنسي صادق156

51867ثائر يوسف شمعون اندراوس157

47357ثناء عبد هللا حيدر158

32065جابر عبد هللا عبيد159



ي160 25135جاسب جاسم حمادي الزهبر

15435جان كلياد هرمز161

اردوس بطرس162 13123جانيمار جبر

43241جاه يونس صليوه163

2997جراح عوض حمود164

9425جعفر صادق هادي المكوطر165

9993جمال ابابكر احمد166

41781جميل سعدي قرياقوس167

15183جنان ابراهيم حنا168

40177جنان قرياقوس اوراها169

ي يعقوب170
32595جنان مت 

7649جهاد طارق عبد المسيح171

38447جهان اسحاق اوراها172

43187جورج عمانوئيل جبو173

33661جورج وردة انوية174

47031جوزيف زيا داود175

52993جوزيف عمانوئيل جبو176

51653جوليان حبيب عيس177

23239جوليان سلوان غانم حنا178

13111جونس يوحنا دانيل179

32065جونسن بهنام نيسان180

ي اصليوا نعمو كوركيس181
ن
22149جوت

16115جيا دلشاد رسول182

ي شموعي183
3035جيمس ميخائيل مت 

24479حازم بهنام سلو184

43121حبيب عبداالحد ايوب بهنام185

32055حزنية حيوس ملكو186

ي187
ن
92115حسام حازم شلش الزهروت

ي عولو188 31985حسام صباح جحر

18311حسيب حنا جبو189

ن سعد محمد المصلحي190 34817حسير

ي191 ن عبد زيد خريف جبر 31971حسير



ن عبدالرسول جابر192 20133حسير

 علي عباد الشومري193
ن 40201حسير

 علي محمد194
ن 12559حسير

 علي محمد ربيعة195
ن 32065حسير

51419حميد عطية خلف الجواري196

30971حيدر صالح عبد الستار197

57175حيدر عباس جبار الفحل198

28633حيدر عبد الكاظم شمران المسعودي199

15435حيدر علي هادي الزبيدي200

31985حيدر قاسم غافل الفحام201

4681خالد طوبيا خيا202

3013خضن حنا شمعون203

40179خضن منصور ششا204

3013خلود جميل عبد الرضا205

823خلود سليم حنظل الخميس206

17449خوشابا جميل ساده207

28617خوشيبو داود كوركيس208

ي سعيد عزيز209 4523خبر

17451دانه ر سلمان درويش210

ي توما رفو211
ن
14773دات

ي زهبر الياس212
ن
13273دات

ي213 51779دنحا انطوان ستر

1925دنيا بطرس ججو214

ي 215 4679دهام قاسم ححر

20133دودل عجيل اسماعيل216

43241دومينيك يوسف قرياقوز217

2075ديار يوحنا ميخا218

28635ديدار حسن علي219

و عيس220 20153ديفد ببر

13581ديفد نصبر موىس قيادو221

36299ذكرى شابا خضن222

59325راسن جورج سعيد العرب223



1771رافد بهنام رفو224

21007رافد دريد جميل225

51871رافد محمد جليل226

ي هرمز ستو227
16127رافد موىسر

20653رافد نجاح عيال228

44025رافد ياقوت بولص229

ي بهنام خليل230
ن
13003راق

ي ساركيس هرانت231
ن
24345راق

ي كليانا خوشابا232
ن
29787راق

28429رامسن عادل حبيب233

6095رامن يوخنا اوراهام234

ي يعقوب235
ن
14981رامون هات

5203رامي رشيد اسكندر236

32065رامي عصام سعيد 237

37229رامي نجيب ابراهيم238

12571رامي نزار فرج 239

32201رامي هادي ابلحد240

15435رامينا روبرت ولسن241

ن 242 ي توما بنيامير
ن
36511رات

33805رائد امبر يوسف243

1089رائد بهنام ججو244

269رائد جمال يوسف245

1151رائد حبيب ابلحد246

ي يوسف247
 
19183رائد رزوق

ي248
34791رائد كوريال موىسر

ائيل صليوا249 4677رباح جبر

4933رباح روفائيل كريم250

7731ربيع ابلحد اصطفيون251

20371ربيع حازم كساب252

6095ربيع رياض وديع عبد الكريم253

ي 254
7635ربيعة حسن شمحن

20155رجوان مؤيد حازم غزاله255



4893رحيم محمد رحيم256

26633رسول زهبر هليل المنشداوي257

28115رشا عبد الواحد رشيد258

16127رعد سالم خضن259

ي ميخا كتن260 26635رعد صبر

17397رعد عيس صادق261

1077رغد موفق محمود262

34911رمزي مروكي عوديش يدكو263

ي الياس264
12129رمق اكرام مت 

ي265 27139رمق غسان وهتر

17381رند توما هرمز266

1077رنس عصام سعيد267

ن عبد الحميد يعقوب268 24349رنير

ن محمد فرج269 17395ره وه ند ياسير

ي270
60225رواء سامي مت 

37221رواء ناطق عبد الكريم271

61439روسن زيا خمو272

28619روش روميو حزيران273

51407روفائيل داود هرمز274

271روميل روفائيل كريم275

269روميو جان شمعون276

ي ايشعيا ابراهيم277
ن
509روت

ي خزيران يوسف278
ن
31985روت

ي عادل حبيب279
ن
9631روت

ي عبد المسيح بحو280
ن
7639روت

ي ياقو شمعون 281
ن
15343روت

ي282
37659رويد رمزي صليبا مت 

6095رويدة غانم كوركيس283

ن هاشم284 43241رؤى عبدالحسير

18309رياض توما مرقس285

59971رياض كوركيس نعمو286

40011ريان جنان جلو287



25049ريان كامل منصور288

31841ريان ورده هاويل289

4523ريفان رياض توما290

ي291
12129ريفان وعدهللا مت 

8941ريفون عصام كوركيس 292

13121ريمون اكرم منصور293

29787ريمون ايشا توما294

20641ريمون باسل جبار295

ي296
28633ريمون حكمت مت 

15435ريمون خوشابا رابن297

ن عبد االحد298 33361ريمون الزكير

26989ريمون مجيد عيس ال ساعور299

ن300 26641ريمون يوسف الجير

59325زغيف يعقوب يوسف عيس301

29561زهبر صليوا عوديش302

92115زياد نافع بهنام303

8271زيد رعد خليل الدوري304

29787زيد عبد الرزاق عبد الوهاب305

ن306 23849زيد علي حسير

29563زينه ساورا افرايم شينو307

56821سارا دنخا شليمون308

48503ساره انطيونيوس قريو309

25787سافو سليم فرنسيس310

ي عيس بعنام311 26641سافيو ناجر

24199ساالر بهنام صليوا312

22683سالم ابراهيم مادو 313

507سالم اوراها عوديش314

29557سالم كيو هرمز315

21953سالم مروكي هرمز316

2993سامح عبد الخالق لويس317

26635سامر ادورد نوري318

21953سامر باسم ايليا319



4907سامر سالم هرمز الخركه320

59891سامر صباح وديع321

4523سامر فرج انطوان322

31949سامر يوسف يعقوب323

12273سامي عزيز اوراها324

54751ساندر عماد نوح325

13674ساهر بهجت يوحنا326

20371ساهر حنا منصور327

3923ستالي يوسف منبر328

ي اوراهم329
9921ستيف موىسر

57391سحر سليمان داود اللوس330

13123سحر ضياء محمد331

17427سحر نعمان نوري332

ي حنا333
ن
40197سدير هات

34549شجون اوديشو سليمان334

30079شكون زيا قيض335

60225شكون صليوا داود336

15341شكون هاويل عوديشو337

54429شمد ابلحد توما338

18311شمد جالل جميل339

37229شمد سليم فرحان القرنفلي340

31209شمد سليمان اسطيفو341

13111شمد سمبر اليشاع342

5997شمد عبد الجبار عزيز343

3597شمد فارس اسكندر الصباغ344

3597شمد فارس اكسندر345

26369شمد ماجد شوكت346

32237شور بهنان شابا347

ي توما348 13215شوين صبر

10897سعد بيو يوسف349

35007سعد حبيب طوبيا350



43241سعد خضبر يوسف351

45933سعد عبد الجليل سعيد352

15435سعد يلدا بولص 353

22359سعدو فراحان درويش354

33495سعدون عصمان اومر355

52921سعدي صليوة نعمو356

ي357
26193سفيان صليوا مت 

28425سفيان كوركيس نيسان358

52995سالم هرمز اسطيفو359

22111سالم يوسف عازر360

21157سلوان سالم ميخا361

44039سلوان يوشيا ايشو362

31983سليمان اوديشو سليمان363

21917سليمان نوفل داود364

8293سما عبد المسيح بطرس365

17385سمارة بهنام نعمان366

60237سمبر عبد الكريم بولص ياكو367

29479سمبر نديم يوخنا368

12177سمبر يلدا قرياقوس369

33399سناء محمد سكران370

15435سنان امبر ازار371

44039سنان طالب محمد حسن شكر372

18113سنان عادل عبد سافايا373

25515سنان كمال ابراهيم374

1089سه روه ر مصطفن محمود375

3305سهام جميل يوسف376

56821سىه نجيب عبداالحد377

26193سهبر عظيم بهرام االحمدي378

18311سهيل حبيب يوسف379

51375سوزان سليم ميخو380

ن ئازاد عبد القادر381 4679سولير

وان صباح قرياقوس382 33377سبر



32065سيف دوله موىس ابونا383

ي384
20651سيف سعد كاظم السيفن

51375سيف هالل خضبر عبو385

511سيمون سالم اوراها386

28931شامل عبد االحد صليوا387

13003شانت ادمون يغيش ديرموسيان388

سوم اوديك389 21917شانت همبر

390
9925شفان محمد طاهر مصطفن

40177شمائيل رائد نوري391

1553شمعون خوشابة شمعون392

ي جورج عبد االحد393
 
28617شوق

4893صائب ايليا يونس394

ي بهنام395 2989صباح جحر

3407صباح حازم سليم396

10573صباح شابا ابراهيم 397

37649صباح مالك فليح398

20917صبيحة حبيب399

34791صفاء ثائر يوسف 400

33805صفاء رزق هللا افرام401

ن عاجل402 16865صفاء عبد الحسير

ي شبيب خميس403 24069صفاء عرتر

ي شمعون404 53021صفاء عكوتر

12939صفاء مسعود طوبيا طوراية405

29787صالح زكي حنا406

ي407
13215صالح عزيز مت 

52449صالح همزه عبدهللا408

47029صالح يعقوب يوسف قاشا409

57179صهيب نجيب منصور 410

ي بلو411
28067ضياء سليمان مت 

24009ضياء شمعون صليوا412

10897ضياء كرومه زورا413

53021طيب عبد هللا محمود414



43241عادل ابراهيم يونان415

33509عادل عزيز منصور416

825عادل فرج توما417

22687عادل كامل فرحان 418

4893عامر عيس اسحق419

28425عامر نيسان ايوكا420

11209عامر هرمز اسطيفان421

17379عبد الستار ابراهيم عبد الرزاق422

8827عبد الكريم جعاز كناد423

ي424
24199عبد هللا عبد الهادي سحن

43241عبد هللا عدنان عبدهللا425

13279عبد هللا وديع426

6287عبد المسيح نجو كوريا427

31985عبد المطلب صبيح سعيد428

39797عبدهللا اهر سعيد429

12639عبدهللا ناطق شكري430

32065عدنان افرام سوالقا431

28497عدنان يوحنا اسحق 432

17563عدي بهنام داود433

4151عدي علي رشيد434

47023عدي كوركيس يوسف435

16127عدي نجيب يوسف436

60237عزيز يونس عزيز437

32065عالء ابلحد نعوم438

ي439
526علي  عبد هللا وصفن

37645علي جدعان علي صالح440

ي441
ن تف  53021علي حسير

23047علي عباس كامل442

24221علي كاظم محمدالنايلي443

2079علي نارص غضبان444

59325علياء خالد شاكر ظاهر445

13003علياء عبد الكريم جباره446



3401عماد حبيب ايشوع 447

57161عماد داود بطرس448

4921عماد غانم فتوجي449

ي450
32227عماد وليم توماس بتن

29563عمار ابراهيم رفو باكوس451

5199عمار اكرم ابراهيم452

13033عمار اكرم خضن 453

8873عمار حبو كوركيس454

31989عمار حبيب كوركيس455

9631عمار سالم سالم456

51871عمار صباح هرمز457

37659عمار وعد هللا احمد الهالل458

45641عمانوئيل كوركيس الزار459

47085عوديش جيوه اسماعيل 460

ي هرمز اسطيفان461
ن
31985عوت

17557عيس مجيد عيس ال ساعور462

34641غادة هادي فرحان463

37705غايب حبيب داود سمعان 464

3597غدير ميرس عبدهللا يوسف465

11519غسان عبد الحكيم محمود466

22565غسان عبد الكريم هاشم467

ي468
823غسان نعيم مت 

59945فادي ابلحد شمعون469

ي470
ن
54317فادي ادورد جرجيس مسكوت

19185فادي انطوان عبد االحد471

21855فادي جورج سعيد472

51779فادي حبيب حميد473

59971فادي زهبر موىس474

92115فادي سمبر جميل475

28931فادي صباح سعيد476

31949فادي عادل ابراهيم477

6095فادي فوزي يوسف478



47083فادي هيثم نارص479

56425فادي ياقو توما480

2075فاديه حنا صليوا481

11519فارس اسكندر كوركيس صباغ482

11231فارس حنان يوسف483

ي484
43241فارس داود مت 

48505فاروق دانيال داود485

61647فاطمة عبد الحسن نادر486

ن انويه سفر487 16127فالتير

ي شمعون488
34551فائز مت 

17399فائزة سعيد شابا489

ن 490 5197فائق صليوه بنيامير

3039فدوى جميل عبد الكريم491

32065فراس زكوري جبر492

511فراس سامي انوية493

36299فراس عبد هللا انور494

29565فراس فرج يلدا495

ي حنا496 ي حتر 28425فراس ناجر

ي فرحان الصالحي497 29563فراس ناجر

ي عمر عبدهللا498
ن
17385فراس هات

4521فراند انوية سفر499

ي توما 500
56663فرج مت 

58699فرح اسعد عبدالرزاق501

28559فردوس حسن 502

15435فرنسي انويه سفر503

26193فريد برنار جرجيس504

13033فريد يلدا دانيال هيدو505

19297فالح جميل زكريه بربر506

37229فلورنس فؤاد فتح هللا507

40197فوز اسحق عبد هللا508

17469فيصل حسن والي السوالم509

51411فيصل طلك شالل510



59327فيصل غازي شاطي الخميسي511

ن كسبار شكيس512 32409فيكير

47085فيليب ابلحد بتو 513

56425فيليب وليم يونان514

28559قاسم زاهراو ماذي515

22005قاسم محمد حسن516

9631قاسم محمد حسن517

59325قيس فرج قسطو القسطو518

سوم519 ن يوسف اشخان همبر 12589كارمير

38447كامل بطرس اوراها520

28559كامل حكمت كامل521

34249كرم منيب يوسف522

25789كرم نشوان جرجيس523

269كرم نوح توما524

21923كرم وضاح شاكر525

1769كريم رومي خصاف الحيدر526

20151كريم صادق جيجو527

56425كمال الدين مجد الدين كمال الدين528

26639كوركيس عيس كوركيس529

5203كوركيس هرمز كوركيس530

32057كوركيس يوخنا يوخنا531

41147كوريال ادم كوريال 532

22971كيكن اوشانا كوركيس533

ي كركور شكيس534
59965كيتن

23585كيوركيس الزار ايليشا535

29565الوند سالم يونان536

9993لندا نجيب بطرس537

15435لهيب نهاد وديع538

29479لورنس كوركيس شابه539

34791لؤي خليل حنا540

36745لؤي رعد جمال541

57469ليث بولص حبيب542



14775ليث سامي عزيز ال عزوز543

9625ليث شمعون مقو544

54751ليث عبد المسيح فرنسيس545

16475ليث عزيز يوسف كومو546

4907ليث فاهم جابر العالوي547

35557ليث كامل بطرس548

47525لينا اويه حنا البازي549

823لينا خالد شكر550

30251لينا نظام عبد اللطيف551

541ليندا نجيب بطرس552

22807ماجد جميل مجيد553

32025ماجد فضل عبوش حنا554

18309ماجد ميخائيل يوسف555

ن عمانوئيل جبو556 9623ماجدولير

26987مارتن اتو  يوسف557

29479مارتن عوديش يونان558

17467مارتن هرمز ضياء559

59079مارتن يوئيل اسماعيل560

20371مارفن خضن اسحق561

28617مارفن غانم نيسان562

1277مارك بهنام منصور 563

30251مارك بولس سيسو564

ي القس اسحاق565
4521مارك نجيب مت 

22443مارنه يلده خوشابا566

62111مازن امبر حنا567

ن ورده568 3013مازن اوراها الجير

33803مازن روفائيل توفيق الخوري569

23849مازن عمانوئيل ايلو570

4677مازن كليانة اسحق571

ائيل ايليا572 24349ماهر جبر

4679ماهر حبو هرمز573

28425ماهر هرمز كوركيس574



33661مايكل ابلحد شمعون575

2997مايكل يوسف ايوب طوبيا576

ي كوركيس يعقوب577
34911مت 

18113مثتن اوراها كوركيس578

16925محسن بهنام كوريال579

503محمد عدنان محمود580

6885محمد عقيل كاظم581

45653محمد عالء عباس582

447محمد غازي عبد الكريم 583

ي سليمان العالف584
37645محمد لطفن

37645محمد نزار ذنون585

28931محمود عزيز محمد الجليحاوي586

23239مخلص جوزيف عوديشو587

20371مخلص عيس موىس نعمه588

48503مرتضن عبد الزهرة عبد الصاحب589

6095مروان جبر عوديش590

7949مروان رائد ايليا داود591

44095مروان زهبر خالد الفري    ج592

41339مروان نجيب بطرس اوراها593

205مروه بهاء انور594

50381مريانا ايشو بثيون595

41823مريم الهام مجيد بهنام596

17559مريم جنان يوسف597

ي598
34225مسار طالل مت 

503مسار عادل بيبو599

24109مصطفن سعد عبد السادة محبوبة600

31987مصطفن مجد الدين كمال الدين601

825مصطفن محمد رشيد602

51413مصطفن ياسن طه603

40197مظاهر حبيب عبد االمام604

ن605 35007ممتاز رعد بنيامير

13119ممتاز قضي حبيب606



48507ممتاز قضي حبيب 607

34521منار حازم يوحنا محو 608

47083منتظر عبد الزهره حسن609

14775منذر كدعون يوحنا610

ي عبو611
17477منذر مت 

ي لكي612
16127منهل ابراهيم مت 

17475منهل ادور يونان داود613

33361منهل يوبيل داود614

32065منبر ابراهيم صالح615

32065مها سمبر يعقوب616

18111مهدي خلف عناد617

7731مهدي خلف عنان618

61647مهدي مسلم طاهر619

29983مهنا نافع ايوب620

45637موريس ايشا كوركيس621

47083مولر نوح عبودي622

32589مؤيد حنا توما623

3403مؤيد زيا بطرس624

20639مؤيد نعيم ذهب625

28263مي نعمت بهنام626

43121ميخائيل عيس منصور627

نا ميخائيل خوشو628 36511مبر

47941ميساء جاسب حاتم629

33385ميالد بطرس ايشو630

3037ميالد سامي شعيا631

41823ميالد عامر حبيب632

34551ميالد عامر ميخائيل633

13033ميالد عبد الكريم بولص ياكو634

35611ميالد يوئيل نرس635

31949ميالن ميخائيل خوشو636

15345نادر حسن سعدو637

32051نادية الياس يوسف 638



ي عيس639
2997ناديه مت 

48501ناردن نعيم نضبر640

32065ناري عبدو بولص641

25135نازي ياقو هرمز642

29565نافع يوحنا اوراها643

4679ناكام سعيد عارف صالح644

ي645
31767ناهض الياس بتن

20647ناهل يوحنا كوركيس646

32195نايف هرمز كوركيس647

51867نائل داود نارص648

32429نائل صباح جورج649

اس محمد رضا حسن الدجيلي650 28425نبر

اس نيقوال شمعون651 58697نبر

59325نبيل بطرس جرجيس652

34651نبيل سامي بهجت653

1553نجاة بطرس كوركيس654

31983نجات جاسم رشيد655

39483نجم عبد هللا شمعون656

38563نجيب فرج هرمز منصور657

9631ندى اسعد حسن658

13003ندى عبد المجيد فتوجي659

25521ندى نعمان رضوان660

ن661 17559نزار جاسم كطيو الحسير

31209نزار طاوه سليمان 662

8887نزار مرسل فرحان663

34465نزار يلدا سلمان رمو664

77327نرسين خضبر عباس665

825نرسين كامل شكر666

18111نشأت فرج عبوش667

43241نشأت فرنسيس ابلحد668

ي669 51409نشوان دري صبر

34457نشوان مارزينا يونو670



3597نشوان نادر خوشابا671

22683نشوى سامي اوراها 672

2993نضال فرج عوديش673

33361نضال مهذول محمد674

1079نضبر نعيم حبيب675

18311نعمت بولص عبوش676

9623نمبر ادوار عزيز677

15435نهاج اشنيل مقدس678

18111نهلة فرمان هرمز679

3031نوار سعد عادل680

36493نوار نضال فرج681

15053نور صباح قرياقوس682

10157نور صالح بطرس683

4927نور يوسف يشوع بتق684

11209نورس خالد شكيس685

7731نورس عبد اللطيف ايشوع686

15435نوزاد حنا الياس687

40603نوئيل نوئيل بهنام حنو688

29787نؤيل موىس حنا689

22149نينب شجون زيا690

20155نينوس كوركيس نويا توما691

26645هادي صباح هادي692

43241هاشم صفاء نوري693

ن694 59327هاله حيدر محمد امير

60507هالي كامل يونس 695

269هامنو ارام علي سعيد696

ي داود مرقص697
ن
61443هات

ي يوسف ابلحد698
ن
4301هات

16447هبة عبد السالم عزيز699

59945هديل دانيال شابا700

ي701
31837هرمز خاميس مت 

41717هشام خالد طارش702



40177هالل مارزينا افرام703

6287هناء بطرس يوسف704

ن حسن705 ن حسير 30591هه فير

25113هونه ر حسن رسول706

37645هيبت حبيب صادق707

32065هيثم سوما توما708

11199هيثم مارزينا خضن يعقوب709

4519هيثم نارص جرجيس710

21007واديسون زيا جونا711

48501وائل سعدي قرياقوس712

ن ورده713 34911وداد اوراها الجير

57175ورده دنحا شيبة714

34549ورودي عبد المسيح بحو715

29563وسام ابراهيم شبيب716

14773وسام حازم سلو الموالي717

و718 8887وسام طوبيا جبر

43241وسام عصام القس توما719

ي720
 
29479وسام فرج رزوق

3041وسام كوركيس721

ي722 13581وسام لؤي ناجر

34911وسام مانوئيل الياس حنو723

31209وسام يوسف مجيد724

57373وسيم اثبر بهنام725

47677وسيم سليمان حنا ابونا726

13033وسيم عبد ججو 727

33661وسيم عبدالمسيح توفيق728

يل ابلحد ابلحد729 22111وعد كوببر

ي730
30073وفاء جميل مت 

56663وفاء غانم يوسف731

52717وفاء نوري محمد732

23849ولسن عوديش يونان733

13141ولسن كيوركيس يوخنا734



8941وليد توفيق سليم735

39557وليد عبود بداي الساعدي736

7293وليد علوان محمود737

32409وليم افرام سوالقا يوخنا738

31841وليم حبو عوديش حبو739

23849وليم عوديش يونان740

24371ياش ثامر دعبوا741

1203ياش خضبر جبوري742

9925ياش عبد الستار ابراهيم743

1151يوسف قرياقوز يوسف744

32589يوسف مجيد داود745

13215يوسف منبر عبدالمسيح 746

2993يوئيل وليم يوسف747

10573ئاري عبدو بولص748


