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 : 2021-10-05 يومية نتائج

 (سلبية جميعها) 828 رقم التركية الشركة:  اسطنبول رحلة -1

 (إيجابية واحدة حالة) 756 رقم PEGASUS شركة:  اسطنبول رحلة -2

 (سلبية جميعها) 406 رقم األثيوبية الشركة:  أبابا أديس رحلة -3

 (سلبية جميعها) 946 رقم A3 شركة:  أثينا رحلة -4

 (سلبية جميعها) 1308 رقم LH شركة:  فرانكفورت رحلة -5

 (سلبية جميعها) 418 رقم القطرية الشركة:  الدوحة رحلة -6

 (سلبية جميعها) 407 رقم RJ شركة:  عمان رحلة -7

 (إيجابية واحدة حالة) 266 رقم MEA شركة:  اسطنبول رحلة -8

 (سلبية جميعها) 3330 رقم TO شركة:  أورلي رحلة -9

 (سلبية جميعها) 385 رقم G9 شركة:  الشارقة رحلة -10

 (إيجابية حالة عشرة أربع) 3891 رقم العراقية الشركة:  النجف رحلة -11

 (سلبية جميعها) 957 رقم اإلماراتية الشركة:  دبي رحلة -12

 (سلبية جميعها) 252 رقم MEA شركة:  أثينا رحلة -13

 (سلبية جميعها) 105 رقم UBD شركة:  بغداد رحلة -14

 (سلبية جميعها) 135 رقم العراقية الشركة:  البصرة رحلة -15

 (إيجابية حاالت أربع) 131 رقم العراقية الشركة:  بغداد رحلة -16

 (سلبية جميعها) 824 رقم التركية الشركة:  اسطنبول رحلة -17

 (سلبية جميعها) 643 رقم SV شركة:  الرياض رحلة -18

 (سلبية جميعها) 416 رقم العراقية الشركة:  الدوحة رحلة -19

 (سلبية جميعها) 641 رقم SV شركة:  جدة رحلة -20
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 (إيجابية واحدة حالة) 572 رقم MEA كةشر:  أبيدجان رحلة -21

 (سلبية جميعها) 427 رقم MEA شركة:  دبي رحلة -22

 (إيجابية حاالت عشر) 3029 رقم العراقية الشركة:  النجف رحلة -23

 (سلبية جميعها) 220 رقم SR شركة:  بريمن رحلة -24

 (سلبية جميعها) 212 رقم MEA شركة:  باريس رحلة -25

 (سلبية جميعها) 262 رقم MEA شركة:  الرنكا رحلة -26

 (إيجابية حاالت ثالث) 139 رقم العراقية الشركة:  النجف رحلة -27

 (سلبية جميعها) 218 رقم MEA شركة:  فرانكفورت رحلة -28

 (سلبية جميعها) 535 رقم EY شركة:  ظبي أبو رحلة -29

 (سلبية جميعها) 405 رقم MEA شركة:  الكويت رحلة -30

 (سلبية جميعها) 325 رقم MEA شركة:  أربيل رحلة -31

 (سلبية جميعها) 403 رقم RJ شركة:  عمان رحلة -32

 (سلبية جميعها) 711 رقم المصرية الشركة:  القاهرة رحلة -33

 (إيجابية حالة عشرة أربع) 761 رقم العراقية الشركة:  النجف رحلة -34

 (سلبية جميعها) 426 رقم القطرية الشركة:  الدوحة رحلة -35

 (سلبية جميعها) 868 رقم DE شركة:  دوسلدورف رحلة -36

 (سلبية جميعها) 955 رقم اإلماراتية الشركة:  دبي رحلة -37

 (سلبية جميعها) 429 رقم MEA شركة:  دبي رحلة -38

 (إيجابية واحدة حالة) 862 رقم PEGASUS شركة:  اسطنبول رحلة -39

 (إيجابيتان حالتان) 327 رقم MEA شركة:  النجف رحلة -40

 (سلبية جميعها) 419 رقم MEA شركة:  ظبي أبو رحلة -41

 ( سلبية جميعها) 268 رقم MEA شركة:  اسطنبول رحلة -42

 (سلبية جميعها) 159 رقم FZ شركة:  دبي رحلة -43

 (سلبية جميعها) 307 رقم MEA شركة:  القاهرة رحلة -44

 (سلبية جميعها) 826 رقم التركية الشركة:  اسطنبول رحلة -45

 (إيجابية واحدة حالة) 301 رقم العراقية الشركة:  بغداد رحلة -46
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 (إيجابية حاالت ثالث) 7780 رقم AJ شركة:  أضنا رحلة -47


