
 اسامی متقاضیان سفر بٍ عتبات عالیات کٍ در سایت لبیک ثبت وام ومًدٌ اوذ ي بر اساس ايلًیت اوتخابی

در قرعٍ کشی بروذٌ وشذٌ اوذ. بٍ مىظًر تعییه تاریخ حرکت کاريان ي تحًیل مذارک در اسرع يقت 

 ذ.ىیٍ ادارٌ رفاٌ ي تعاين مراجعٍ وماب

 

 وام خاوًادگی وام ردیف

ٌجًیا قُريدی طاَر 

امه زادٌ یعقًب 

عثاسی مُذی 

کیکايسی مریم 

سرائی مریم 

کریم زادٌ ومیىی مریم 

صثاغی علی اصغر 

وگاروذٌ رضا 

حامذی سًسه 

ٍتًلیت طیث 

ماَگلی حسیىعلی 

ٍمیرزائی کىذزی سماو 

اصالوی َرق خلیل 

ٍاقازادٌ رتات 

خسعلی کثری 

پريیسی اشرف 

تیگلر محمًد 

صفائی خًاجٍ َا يلی 

ٍشمس سمی 

جمشیذی لیال 

خفری امیر 

تاری يردی مریم 

شمس لیال 

آقاجان زادٌ سیذ مجتثی 

ویری فاطمٍ سادات 

طالة امیر مُذی 

ٍعرب شاٌ فاطم 

زاَذی سحر 
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 وام خاوًادگی وام ردیف

ٍحاجی آقاتاتایی مرضی 

ویکثخت وصراتادی علیرضا 

حسه زادٌ قیٍ قشالقی غالمرضا 

سلیماوی وگار 

تیگ محمذی مریم 

وًريزی ویایی علی اصغر 

گًَرپًر سًسه 

سُراب زادٌ سارا 

رضائی مریم 

چراغعلی محسه 

اصغری لیال 

شُراشًتی علیرضا 

صفاییان مُروًش 

پًرمحمًدیان سیذمحمذ 

ثثاتی اتًالفضل 

صالحی سارا 

حجازی سیذ حسیه 

ٍاتراَیمی يلذاوی فاطم 

غالمی دمقی وذا 

تیذکی سعیذ 

یًسفی وژاد استادکالیٍ علی 

عسیسیان شمسی 

اسماعیلی وجاری میثم 

ٌخان فرخىذ 

 دَقان تىادکی الساداتاشرف 

ٍیعقًتی راضی 

تیات مریم 

ٍتاقرزادٌ معصًم 

مرادی تشری 
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 وام خاوًادگی وام ردیف

ٍرحیمی فاطم 

محمذی میىا 

دَقاوی عثاس 

اسماعیلی اعظم 

حاج کاظمی اعظم 

ٍپًر سیفی مرضی 

ٌقرتاوی زَر 

ٍتاجذیىی فاطم 

ٍفرجی ملیح 

قًشچی مُسا 

یعقًتی لیال 

ٍشیرمحمذ صذیق 

سلیماوی زَرا 

ٍرفیع فاطم 

ٍتاقری راضی 

 


