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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  1/10/2020 المصادف  الخميس يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   12  طه فهيم عبد حسين   .1
  ظهراً   12  سعود قاسم محمد علي   .2
  ظهراً   12  نور سعود قاسم   .3
  ظهراً   12  نادية سعود قاسم   .4
  ظهراً   12  محمد سعود قاسم   .5
  ظهراً   12  حسين سعود قاسم   .6
  ظهراً   12  ل سعد شبيب سعدالفض   .7
  ظهراً   12  هيفاء عبد الرزاق عبد الرحمن   .8
  ظهراً   12  محمد احمد مدلول خليفه   .9

  ظهراً   12  سعد هللا خميس اسود عبد هللا .10
  ظهراً   12  مريم رعد رشيد .11
  ظهراً   12  حامد جبار فياض كسار .12
  ظهراً   12  نغم عبد هللا حمودي علوان .13
  ظهراً   12  عمار مثقال مطلك مجيت .14

  ظهراً   12  عثمان حيدر مجيد صبار .15
  ظهراً   12  وسيل عبد هللا داود موسى .16

  ظهراً   12  عائشة علي فؤاد علي .17
  ظهراً   12  صفا علي حسين ال وهاب .18
  ظهراً   12  نادية جوزيف يونس هرمز .19
  ظهراً   12  ابراهيم كريم ابراهيم .20
  ظهراً   12  دنيا كريم ابراهيم .21
  ظهراً   12  اهيم امير كريم ابر .22
  ظهراً   12  حمد عبد هللا صالح عيسى .23
  ظهراً   12  فادية عبد يوسف .24
  ظهراً   12  رسل جمد عبد هللا صالح .25
  ظهراً   12  ايه حمد عبد هللا صالح .26
  ظهراً   12  عبد هللا صالح تبارك حمد  .27
  ظهراً   12  رحمة حمد عبد هللا صالح .28
  ظهراً   12  اميره خليل عبد القادر عبد الرحمن .29
  ظهراً   12  منال محمد طاهر عبد الرحمن .30
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً   12  شوكت محمد طاهر عبد الرحمن  .31
  ظهراً   12  رحمه يونس شمر  .32
  ظهراً   12  طاهر شوكت محمد طاهر   .33
  ظهراً   12  دعاء شوكت محمد طاهر   .34
  ظهراً   12  محمد شوكت محمد طاهر   .35
  ظهراً   12  نسرين جاسم محمد عبد علي  .36
  ظهراً   12  جاسم محمد عبد علي  .37
  ظهراً   12  نديره مصطفى محمد علي   .38
  ظهراً   12  علي عبد الرحمن علي حسين  .39
  ظهراً   12  سهام محمد يونس يوسف كماش   .40
  ظهراً   12  عدنان مصطفى عبد الرحيم  .41
  ظهراً   12  حسن عبد هللا يوسف محمد  .42
  ظهراً   12  حال محمد علي حسين   .43
  ظهراً   12  محمد حسن عبد هللا  .44
  ظهراً   12  فواز حسن عبد هللا   .45
  ظهراً   12  بشار حسن عبد هللا   .46
  ظهراً   12  فالح حسن عبد هللا   .47
  ظهراً   12  نورجان حسن عبد هللا  .48
  ظهراً   12  اكرم حسن عبد هللا   .49
  ظهراً   12  سن عبد هللا اسيا ح  .50
  ظهراً   12  رحمه مصطفى علي دنون  .51
  ظهراً   12  ندى نبيل محمد علي   .52
  ظهراً   12  قيس نبيل محمد علي   .53
  ظهراً   12  ردينة نبيل محمد علي   .54
  ظهراً   12  سيف نبيل محمد علي   .55
  ظهراً   12  محمد نبيل محمد علي   .56
  ظهراً   12  ناديه نبيل محمد علي   .57
  ظهراً   12  عبد هللا يوسف محمد مصطفى  .58
  ظهراً   12  عبد القادر حسن علي حسين  .59
  ظهراً   12  ونسه يوسف حسين  .60
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً  1  علي صالح علي عثمان   .61
  ظهراً  1  هدى علي صالح  .62
  ظهراً  1  ياسين علي صالح   .63
  ظهراً  1  لحجهاد علي صا  .64
  ظهراً  1  تبارك علي صالح  .65
  ظهراً  1  حسين علي صالح  .66
  ظهراً  1  حسن علي صالح  .67
  ظهراً  1  رضوان ايوب عبد القادر مقصود  .68
  ظهراً  1  سجى محمد سعيد عبد القادر  .69
  ظهراً  1  سالمه عبد القادر سعيد   .70
  ظهراً  1  ساميه محمد يونس عبد الرحمن   .71
  ظهراً  1  ء احمد محمد علي وفا  .72
  ظهراً  1  عمر فهمي عبد الجبار عمر  .73
  ظهراً  1  عبد الجبار فهمي عبد الجبار عمر  .74
  ظهراً  1  محمد فهمي عبد الجبار عمر   .75
  ظهراً  1  عبد الرحمن فهمي عبد الجبار عمر   .76
  ظهراً  1  مصطفى فهمي عبد الجبار عمر  .77
  ظهراً  1  ار عمرعبد هللا فهمي عبد الجب  .78
  ظهراً  1  معاذ فهمي عبد الجبار عمر   .79
  ظهراً  1  ساره عزالدين عزيز خضر  .80
  ظهراً  1  يقين فتاح محمد شيت  .81
  ظهراً  1  راما فتاح محمد شيت   .82
ظهراً  1  محمد فتاح محمد شيت   .83  
ظهراً  1  عز الدين قاسم عبد القادر مصطفى  .84  
ظهراً  1   عزيمه احمد عزيز محمد  .85  
ظهراً  1  خديجه قاسم عبد القادر   .86  
ظهراً  1  عالء قاسم عبد القادر  .87  
ظهراً  1  افراح قاسم عبد هللا   .88  
ظهراً  1  حنين علي انور ابراهيم   .89  
ظهراً  1  علي عبد الرحمن علي حسين   .90  
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
  راً ظه 1  امجد عبد الواحد حسين مصطفى  .91
  ظهراً  1  زكيا محمود قنبر  .92
  ظهراً  1  معن هيثم شهاب احمد  .93
  ظهراً  1  نفسيه هيثم شهاب احمد  .94
  ظهراً  1  مونا هيثم شهاب احمد   .95
  ظهراً  1  امال شهاب احمد سعيد  .96
  ظهراً  1  محمد بنيامين يوسف سعيد  .97
  ظهراً  1  يونس بنيامين يوسف  .98
  ظهراً  1  لي كلطانه يونس محمد ع  .99

  ظهراً  1  امنه حسن محمد علي   .100
  ظهراً  1  امامه حسن محمد علي   .101
  ظهراً  1  حسين حسن محمد علي   .102
  ظهراً  1  عاليه حسن محمد علي   .103
  ظهراً  1  عمر وليد محمد شهاب   .104
  ظهراً  1  ايمان ابراهيم حسين جاسم   .105
  ظهراً  1  ادم عمر وليد محمد  .106
  ظهراً  1  علي عمر وليد محمد  .107
  ظهراً  1  علي عصام محمد ظاهر  .108
  ظهراً  1  وفاء عبد الستار عبد الواحد حسين  .109
  ظهراً  1  احمد مؤيد مشاري شناوه  .110
  ظهراً  1  زيد مؤيد مشاري شناوه   .111
  ظهراً  1  جنات مؤيد مشاري شناوه   .112
  ظهراً  1  الرا حيدر صباح جعاز  .113
  ظهراً  1  اره مازن موفقس  .114
  ظهراً  1  دلف قاسم محمد خلف   .115
  ظهراً  1  ديانا صباح سبهان شومان  .116
  ظهراً  1  محمد دلف قاسم محمد   .117
  ظهراً  1  جنات دلف قاسم محمد  .118
  ظهراً  1  عبد هللا دلف قاسم محمد  .119
  ظهراً  1  سعدونه جاسم منصور  .120

  ندى سعد �ازم
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  1/10/2020 مصادف ال الخميسيوم 
 ظهراً  2 سعد حازم حسن خضر  .121

 ظهراً  2 ندى سعد حازم.                122

 ظهراً  2 محمد سعد حازم 123    

 ظهراً  2 نها سعد حازم 124

 ظهراً  2 نبأ سعد جازم .125

 ظهراً  2 ناصر داود سليمان حمد .126

 ظهراً  2 جمال ناصر داود  .127

 ظهراً  2 ود علي ناصر دا .128

 ظهراً  2 دقيه ناصرداود  .129

 ظهراً  2 احمد خالد عبد هللا .130

 ظهراً  2 زينه ابراهيم عيسى  .131

 ظهراً  2 اركان فراس اسماعيل  .132

 ظهراً  2 علي فراس اسماعيل  .133

 ظهراً  2 يوسف معن محمود .134

 ظهراً  2 عمانوئيل موشي يوخنا  .135

 ظهراً  2 موشي مرته عمانوئيل .136

 ظهراً  2 لورا عمانوئيل موشي .137

 ظهراً  2 سميره كوركيس داويث .138

 ظهراً  2 انطونيوس عمانوئيل موشي  .139

 ظهراً  2 نجاة عزيز عباس  .140

 ظهراً  2 ياسر فاضل الياس .141

 ظهراً  2 محمد فاضل الياس .142

 ظهراً  2 علي فاضل الياس  .143

 ظهراً  2 لياس فاطمة فاضل ا .144

 ظهراً  2 دعاء خليفة حمادي .145

 ظهراً  2 مريم احمد صالح  .146

 ظهراً  2 خوله يحيى محمد احمد .147

 ظهراً  2 زهراء محمود حسين  .148

 ظهراً  2 انفال محمود حسين .149

 ظهراً  2 مصطفى محمود حسين  .150
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 ظهراً  2 محمد فهري رشيد  .151

 ظهراً  2 يوسف محمد فهري .152

 ظهراً  2 وهاج محمد فهري .153

 ظهراً  2 جيالن فالح عزيز محمد .154

 ظهراً  2 فالح عزيز محمد محمود .155

 ظهراً  2 نازهه محمد احمد الفرحاد .156

 ظهراً  2 حسين عباس محمد علي  .157

 ظهراً  2 جسام احميد فلو علي .158

 ظهراً  2 م احميدمجيد جسا .159

 ظهراً  2 عبد العظيم جسام احميد .160

 ظهراً  2 سعديه محمد عباس .161

 ظهراً  2 ساجد فاضل جمعة حسن  .162

 ظهراً  2 سعاد صباح جمعة حسن  .163

 ظهراً  2 سندس حسن عباس .164

 ظهراً  2 جمانة احمد فؤاد .165

 ظهراً  2 فائز غالب علوان .166

 ظهراً  2 رحمن زيدان نادية عبد ال .167

 ظهراً  2 نبأ مؤيد صغير  .168

 ظهراً  2 عثمان عبد الرحمن مكي .169

 ظهراً  2 يزن عبد الرحمن مكي  .170

 ظهراً  2 امل يوسف داود .171

 ظهراً  2 احمد هادي ناجي .172

 ظهراً  2 يوسف صخر عبد الغني .173

 ظهراً  2 طاهر حافظ طاهر .174

 ظهراً  2  مد سميره غانم مح .175

 ظهراً  2  لين حافظ طاهر  .176

 ظهراً  2  اياد حافظ طاهر  .177

 ظهراً  2  الهام حافظ طاهر   .178

 ظهراً  2  رحمه بشير مصطفى   .179

 ظهراً  2  علي حسن صمد حسن  .180
  محمود
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  3 اميره حسين حافظ .181

 عصراً  3 عيده محمود حسين جحيان .182

 عصراً  3 حسن خليل رحيم .183

 عصراً  3 محمود حسن خليل .184

 عصراً  3 نور حسن خليل  .185

 عصراً  3 فرحة محمد ياسين .186

 عصراً  3 هاجر حسن خليل  .187

 عصراً  3 احمد حسن خليل .188

 عصراً  3 ساره حسن خليل  .189

 عصراً  3 مريم حسن خليل .190

 عصراً  3 ل رقيه حسن خلي .191

 عصراً  3 هشام احمد خماس .192

 عصراً  3 علي هشام احمد خماس .193

 عصراً  3 ضي هشام احمد خماس .194

 عصراً  3 لين هشام احمد خماس  .195

 عصراً  3 كرار كامل صادق  .196

 عصراً  3 مروة نعمان شاكر  .197

 عصراً  3 روزا ادونيا ريحان .198

 عصراً  3 ايوب صبري ادونيا  .199

 عصراً  3 مريم صبري ادونيا  .200

 عصراً  3 ظافر عبد الهادي احمد .201

 عصراً  3 شيماء فخري عبيد .202

 عصراً  3 محمد ظافر عبد الهادي .203

 عصراً  3 رضا ظافر عبد الهادي .204

 عصراً  3 شمس كامل محمد حسن .205

 عصراً  3 حنان محمد انور علي  .206

 عصراً  3 يدايه فؤاد سع  .207

 عصراً  3 محمد فؤاد سعيد  .208

 عصراً  3 محمد احمد مطر  .209

 عصراً  3 نوري محمد علي عثمان  .210
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 1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  3 نهرين اسحاق يلدا .211

 عصراً  3 اسحاق يلدا بهرم .212

 عصراً  3 اميلدا اسحاق يلدا .213

 عصراً  3 مسرة ثامر ابراهيم  .214

 عصراً  3 عالء كامل ابراهيم مشعان  .215

 عصراً  3 محمد سعيد عبد القادر .216

 عصراً  3 مروان سالم خليل  .217

 عصراً  3 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  .218

 عصراً  3 مريم محمد صالح .219

 عصراً  3 جنه غانم يوسف .220

 عصراً  3 احمد اسماعيل خضر .221

 عصراً  3 مد صالح خضرمهند مح .222

 عصراً  3 حيدر عدنان جاسم  .223

 عصراً  3 جهان مظهر حسن .224

 عصراً  3 هيام محمود محمد .225

 عصراً  3 رأفت ميسر خضر .226

 عصراً  3 نشأت ميسر خضر .227

 عصراً  3 رؤى ميسر خضر .228

 عصراً  3 تقوى ميسر خضر .229

 عصراً  3 سلوى ميسر خضر .230

 عصراً  3 اس يوسف صالحعب .231

 عصراً  3 روان محمد كاظم .232

 عصراً  3 عامر علي هراط .233

 عصراً  3 انتصار عبد هللا محمد .234

 عصراً  3 جنة عمار جاسم  .235

 عصراً  3 يسر عمار جاسم  .236

 عصراً  3 ياسر عمار جاسم  .237

 عصراً  3 جنان عمار جاسم  .238

 راً عص 3 سمعان كوركيس ايشو  .239

 عصراً  3 مصطفى حيدر خلف  .240
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 1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  4 يوسف شهاب احمد .241

 عصراً  4 فائز فاضل امين .242

 عصراً  4 ارغد شهاب احمد .243

 عصراً  4 امجد شهاب احمد .244

 عصراً  4 علي اصغر احمد حسن .245

 عصراً  4 ذوالفقار علي اصغر احمد .246

 عصراً  4 بتسام علي اصغر احمدا .247

 عصراً  4 ياسين علي اصغر احمد .248

 عصراً  4 اركان مصطفى حسن .249

 عصراً  4 طالب علي اصغر احمد .250

 عصراً  4 سحر علي اصغر احمد .251

 عصراً  4 خالده علي اصغر احمد .252

 عصراً  4 اميره مصطفى حسن  .253

 عصراً  4 محمود سليمان محمود .254

 عصراً  4 هدى شريف اسماعيل  .255

 عصراً  4 فاطمة عبد القادر عبد هللا .256

 عصراً  4 منى داؤود سليمان .257

 عصراً  4 وعد حامد اسماعيل  .258

 عصراً  4 محمد منير محمود اسماعيل  .259

 عصراً  4 جميلة اسماعيل ابراهيم .260

 عصراً  4 هناء اسماعيل عباس .261

 عصراً  4 ي يوحناوسام شربت .262

 عصراً  4 مريم وسام شربتي  .263

 عصراً  4 دليانا وسام شربتي  .264

 عصراً  4 داليا وسام شربتي  .265

 عصراً  4 نادية داود هرمز   .266

 عصراً  4 مارينا وسام شربتي  .267

 عصراً  4 ايشو وسام شربتي   .268

 عصراً  4 مقصود صليوه صليوه  .269

 عصراً  4 صليوه سلفانا مقصود  .270
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  4 زينب خالد جبار .271

 عصراً  4 زياد صالح عبد القادر .272

 عصراً  4 منال وليد ابراهيم .273

 عصراً  4 ابتهاج علي احمد .274

 عصراً  4 سمر عمار فاضل  .275

 عصراً  4 يسر عمار فاضل  .276

 راً عص 4 ياسر عمار فاضل  .277

 عصراً  4 زينه زياد عبد الحميد .278

 عصراً  4 نافعة خضر خلف .279

 عصراً  4 هدى خضر ابراهيم علي  .280

 عصراً  4 محمد خضر ابراهيم علي  .281

 عصراً  4 حسين خضر ابراهيم علي  .282

 عصراً  4 ليان طالل خلو ابراهيم .283

 عصراً  4 وفاء فخري حمدون .284

 عصراً  4 محمد طاهر سدره صوناي .285

 عصراً  4 ريان صوناي محمد طاهر .286

 عصراً  4 سيزار صوناي محمد طاهر .287

 عصراً  4 رامز صوناي محمد طاهر .288

 عصراً  4 وفاء فخري حمدون .289

 عصراً  4 ماهر طه دحام .290

 عصراً  4 محمد طه دحام .291

 عصراً  4 بشرى ياسين دحام                .292

 عصراً  4 عبد هللا ماهر طه .293

 عصراً  4 حمزه ماهر طه .294

 عصراً  4 نور ماهر طه .295

 عصراً  4 منى نوري روكان  .296

 عصراً  4 عائشة مازن طه  .297

 عصراً  4 زينب مازن طه  .298

 عصراً  4 هشام فاروق عبد الوهاب  .299

 عصراً  4 عمر عبد الرحمن محمد  .300
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  1/10/2020 ف المصاد الخميسيوم 
 عصراً  5 عبد المنعم عبد الغني حيدر .301

 عصراً  5 عدنان عبد المنعم عبد الغني .302

 عصراً  5 حيدر عبد المنعم عبد الغني .303

 عصراً  5 رحمه عبد المنعم عبد الغني .304

 عصراً  5 ليث حسين كافي .305

 عصراً  5 منار ليث حسين .306

 عصراً  5 امنه ليث حسين .307

 عصراً  5 عدنان جاسم محمد غائب .308

 عصراً  5 فؤاد عدنان جاسم  .309

 عصراً  5 اسامه عدنان علي  .310

 عصراً  5 جعفر اسامه عماد .311

 عصراً  5 فاطمه اسامه عماد .312

 عصراً  5 احمد اسامه عماد .313

 عصراً  5 رقيه اسامه عماد .314

 عصراً  5 نورا ابراهيم جمال .315

 عصراً  5 جمال ابراهيم جمال .316

 عصراً  5 ماهر جنيد عمر .317

 عصراً  5 صالح حسن يونس .318

 عصراً  5 عمر صالح حسن .319

 عصراً  5 محمد صالح حسن .320

 عصراً  5 عائشه صالح حسن  .321

 عصراً  5 ايه عامر محمود .322

 عصراً  5 عامر محمود الجنابي .323

 اً عصر 5 سيف عامر محمود .324

 عصراً  5 وجدان عبد الرحيم .325

 عصراً  5 ايه عامر محمود  .326

 عصراً  5 ريتاج محمد جمعة  .327

 عصراً  5 محمد جمعة سند  .328

 عصراً  5 رنا ضياء علي  .329

 عصراً  5 اسامه محمد جمعه  .330
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 عصراً  5 سمير محمد مراد .331

 عصراً  5 ل اسماعيلايه خالد زين .332

 عصراً  5 خالد زينل اسماعيل .333

 عصراً  5 اماني خالد زينل .334

 عصراً  5 يوسف خالد زينل .335

 عصراً  5 ذكرى جرجيس قنبر .336

 عصراً  5 اسماعيل خالد زينل .337

 عصراً  5 يعقوب خالد زينل  .338

 عصراً  5 فؤاد بطرس عزيز .339

 عصراً  5 فلوريان فؤاد بطرس  .340

 عصراً  5 مصطفى محمد علي حامد .341

 عصراً  5 جيالن مصطفى محمد علي .342

 عصراً  5 هديه محمد يونس .343

 عصراً  5 عبد الكريم خضر عيسى .344

 عصراً  5 شيماء عبد الكريم خضر .345

 عصراً  5 علي عبد الكريم خضر .346

 عصراً  5 ارجان عبد الكريم خضر .347

 عصراً  5 كر عليعزيزه ب .348

 عصراً  5 خضر عبد الكريم خضر .349

 عصراً  5 اسراء عبد الكريم خضر .350

 عصراً  5 سحر عبد هللا ترتيب .351

 عصراً  5 علي محمد عقيل .352

 عصراً  5 زينب محمد عقيل .353

 عصراً  5 علي حسن عبو .354

 عصراً  5 نادر يوسف صالح .355

 عصراً  5 سامي يوسف صالح  .356

 عصراً  5 سلوان يوسف صالح  .357

 عصراً  5 ماجد حميد صالح  .358

 عصراً  5 رؤى ادريس مسلم  .359

 عصراً  5 صالح عادل صالح  .360
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 مساءأ 6 وجدان راكان صالح .361

 مساءأ 6 عبد القيوم عبد الرحيم ذنون  .362

 مساءأ 6 احمد حامد حسن علي .363

 مساءأ 6 مياده حميد عبد الرحمن .364

 مساءأ 6 مريم احمد حامد حسن .365

 مساءأ 6 موج احمد حامد .366

 مساءأ 6 مصطفى احمد حامد .367

 مساءأ 6 احمد محمد باسم .368

 مساءأ 6 قمر احمد محمد .369

 مساءأ 6 ساره سفيان محمد .370

 مساءأ 6 محمد البشير عبد الكريم .371

 مساءأ 6 يد فندي باللحم .372

 مساءأ 6 يونس عبد احمد .373

 مساءأ 6 ريان حسين سليمان .374

 مساءأ 6 مالك ريان حسين .375

 مساءأ 6 فرحه ريان حسين .376

 مساءأ 6 مالك ريان حسين .377

 مساءأ 6 لؤي منين احمد خظير .378

 مساءأ 6 شاهين محسن حسن حسين .379

 مساءأ 6 نحسن محسن حسن حسي .380

 مساءأ 6 احمد محسن حسن حسين .381

 مساءأ 6 حميده سعيد وسمي .382

 مساءأ 6 عالء رافع ذالنون ظفير .383

 مساءأ 6 محمد جاسم ذنون .384

 مساءأ 6 عبد الرزاق عدنان خلف .385

 مساءأ 6 امير جمعة فرحان محمد  .386

 مساءأ 6 عامر جاسم محمد حسين  .387

 مساءأ 6 ان محمد حمودماهر رمض  .388

 مساءأ 6 نسرين محمد امين   .389

 مساءأ 6 مينا ماهر رمضان   .390
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  1/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 مساءأ 6 عبد االمير عبد هللا بطال .391

 مساءأ 6 هدى حسين حسن .392

 مساءأ 6 مرتضى عبد االمير عبد هللا .393

 ءأمسا 6 رحمه عبد االمير عبد هللا .394

 مساءأ 6 زهره عبد االمير عبد هللا .395

 مساءأ 6 نور عبد االمير عبد هللا .396

 مساءأ 6 مروه عبد االمير عبد هللا .397

 مساءأ 6 ناطق هاشم وهب .398

 مساءأ 6 شيماء سالم سعيد .399

 مساءأ 6 رشيد سميان شريف .400

 مساءأ 6 عبد الرحمن رشيد سميان .401

 مساءأ 6 شيد سميانمصطفى ر .402

 مساءأ 6 محمد رشيد سميان .403

 مساءأ 6 محمد سفيان محمد عبد الرحمن .404

 مساءأ 6 يحيى محمد سفيان .405

 مساءأ 6 جلنار خليل غزال .406

 مساءأ 6 امنه عبد الرزاق ابراهيم .407

 مساءأ 6 درة محمد سفيان .408

 مساءأ 6 عباس فاضل كريم .409

 مساءأ 6 عباس فاضل حوراء .410

 مساءأ 6 اوزكان عباس فاضل  .411

 مساءأ 6 يسرى عبد الجمال مهدي .412

 مساءأ 6 فاضل عباس فاضل .413

 مساءأ 6 اثينا ابراهيم قاسم .414

 مساءأ 6 علي اوميد عبد الرحيم .415

 مساءأ 6 مصطفى اوميد عبد الرحيم  .416

 مساءأ 6 فاطمة اوميد عبد الرحيم  .417

 مساءأ 6 حسين اوميد عبد الرحيم  .418

 مساءأ 6 مروان شعالن خلف  .419

 مساءأ 6 قصي بشار عبد هللا  .420

  


