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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  12/10/2020 المصادف  االثنين يوم

  الوقت  االسم  ت

ً   11  موفق عبدالجبار خلف البدري   .1   صباحا
ً   11  حسين موفق عبدالجبار   .2   صباحا
ً   11  لجين موفق عبدالجبار   .3   صباحا
ً   11  روجين موفق عبدالجبار   .4   صباحا
ً   11  حليمة بو شعيب عباس   .5   صباحا
ً   11  عمران ياسين مصطفى ابراهيم   .6   صباحا
ً   11  حيدر ضاري رحال صلبي   .7   صباحا
ً   11  سامي خضر صالح لبلبي   .8   صباحا
ً   11  ماهر سامي خضر   .9   صباحا

ً   11  غادة محمد بشير احمد .10   صباحا
ً   11  رحمه ماهر سامي .11   صباحا
ً   11  يوسف ماهر سامي .12   صباحا
ً   11  ايمن ماهر سامي .13   صباحا
ً   11  خضر سامي خضر .14   صباحا

ً   11  سهى سامي خضر .15   صباحا
ً   11  خالد سامي خضر .16   صباحا

ً   11  محمد سامي خضر .17   صباحا
ً   11  صالح هادي عزيز العقيدي .18   صباحا
ً   11  مهدي صالح هادي .19   صباحا
ً   11  هويده صالح هادي .20   صباحا
ً   11  فاطمه صالح هادي .21   صباحا
ً   11  هادي صالح هادي .22   صباحا
ً   11  نمير بنيامين كوركيس .23   صباحا
ً   11  نوار نمير بنيامين .24   صباحا
ً   11  عبير قاسم مطشر .25   صباحا
ً   11  نورالدين نمير بنيامين .26   صباحا
ً   11  هويدي صالح وهيب شرقي .27   صباحا
ً   11  مي حاتم امين بكر .28   صباحا
ً   11  هالة اسماعيل حازم امين .29   صباحا
ً   11  مروه عبدالعزيز خلوف .30   صباحا

  مرمي
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  12/10/2020 المصادف   االثنينيوم 
ً   11  محمد امين عبدالعزيز خلوف  .31   صباحا
ً   11  نورا عبدالعزيز خلوف  .32   صباحا
ً   11  رشا عبدالعزيز خلوف  .33   صباحا
ً   11  سحر طارق عبدالرحمن  .34   صباحا
ً   11  اكرم حنا بطرس حنا عطار  .35   صباحا
ً   11  سناء خليل ابلحد  .36   صباحا
ً   11  عذراء اكرم حنا  .37   صباحا
ً   11  علي حازم حمدون سليم  .38   صباحا
ً   11  جوان حميد مجيد اسماعيل  .39   صباحا
ً   11  زينب علي حازم  .40   صباحا
ً   11  يحيى علي حازم  .41   صباحا
ً   11  علي حازمبراق   .42   صباحا
ً   11  رافد محمود اسماعيل شيت  .43   صباحا
ً   11  ساره علي حازم حمدون  .44   صباحا
ً   11  ريناد رافد محمود   .45   صباحا
ً   11  ريتال رافد محمود  .46   صباحا
ً   11  جوني لوقا عوديشو  .47   صباحا
ً   11  ايلين جميل متي  .48   صباحا
ً   11  اولين جوني لوقا  .49   صباحا
ً   11  اوليفر جوني لوقا  .50   صباحا
ً   11  خالد صدام الزم جاسم  .51   صباحا
ً   11  صدام خالد صدام  .52   صباحا
ً   11  مصطفى خالد صدام  .53   صباحا
ً   11  امل سامي حمادي  .54   صباحا
ً   11  رندة خالد صدام  .55   صباحا
ً   11  سالم نجم عبد علي  .56   صباحا
ً   11  استبرق سامي كامل  .57   صباحا
ً   11  سجاد سالم نجم  .58   صباحا
ً   11  يوسف سالم نجم  .59   صباحا
ً   11  ميرفت كشيش كاظم حسون  .60   صباحا
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  12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 

  ظهراً  12  محمد سلمان محيسن العيثاوي  .61
  ظهراً  12  عالء محمد سلمان  .62
  ظهراً  12  رضوان محمد سلمان  .63
  ظهراً  12  محمد سلمانعادل   .64
  ظهراً  12  ازل محمد سلمان  .65
  ظهراً  12  حسن حمد حسين عباس  .66
  ظهراً  12  محمد عبدالرحمن مجبل علي  .67
  ظهراً  12  رعد مهدي صالح احمد  .68
  ظهراً  12  عمار محمد احمد مسعر  .69
  ظهراً  12  فردوس خلف حمود العباسي  .70
  ظهراً  12  زينب زيدان خلف عطيه  .71
  ظهراً  12  شفاء طه صالح عبد خضر  .72
  ظهراً  12  احمد محمد فتحي عبدهللا  .73
  ظهراً  12  سهى جاسم محمد صالح  .74
  ظهراً  12  بلقيس اسماعيل احمد علي  .75
  ظهراً  12  ميساء عبدالرحمن جاسم احمد  .76
  ظهراً  12  خولة عبدالرحمن جاسم احمد  .77
  ظهراً  12  عمر عدنان ابراهيم محمد االمين  .78
  ظهراً  12  صفاء حسين عبداللطيف رشيد  .79
  ظهراً  12  وهران شاكر محمود  .80
  ظهراً  12  ايهاب صفاء حسين  .81
  ظهراً  12  شاكر محمد لوتي ثويني  .82
ظهراً  12  صبا عبداالمير بنيان علي  .83  
ظهراً  12  احمد شاكر محمد  .84  
ظهراً  12  يوسف شاكر محمد  .85  
ظهراً  12  محمدرهف شاكر   .86  
ظهراً  12  قصي سمير حبيب بطرس  .87  
ظهراً  12  ماريا قصي سمير حبيب  .88  
ظهراً  12  نسيمة ياسين احمد تنكو  .89  
ظهراً  12  وليد محمدصالح محمدمهدي  .90  

  



 

4 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  

  12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 
  ظهراً  12  سيمون روفائيل ايوب  .91
  ظهراً  12  الينا سيمون رفائيل  .92
  ظهراً  12  اليكس سيمون رفائيل  .93
  ظهراً  12  مسيح متي عيسى  .94
  ظهراً  12  روميل مسيح متي  .95
  ظهراً  12  ادمون مسيح متي  .96
  ظهراً  12  اونيل مسيح متي  .97
  ظهراً  12  قصي عبدالفتاح احمد عبد  .98
  ظهراً  12  حنان مشرق حسن  .99

  ظهراً  12  محمد قصي عبدالفتاح  .100
  ظهراً  12  قصي عبدالفتاح جعفر  .101
  ظهراً  12  لينا قصي عبدالفتاح  .102
  ظهراً  12  زين قصي عبدالفتاح  .103
  ظهراً  12  تحسين جبار علي فتلة  .104
  ظهراً  12  حسن تحسين جبار  .105
  ظهراً  12  جعفر تحسين جبار  .106
  ظهراً  12  ياسر عدنان فاضل السعدي  .107
  ظهراً  12  رشا عاكف نايف  .108
  ظهراً  12  مصطفى ياسر عدنان  .109
  ظهراً  12  نورالزهراء ياسر عدنان  .110
  ظهراً  12  منتهى خضير حسن خضير  .111
  ظهراً  12  عبدهللا جمال خلف  .112
  ظهراً  12  خالد جمال خلف  .113
  ظهراً  12  محمود جمال خلف  .114
  ظهراً  12  محمد مزاحم شاكر حسن  .115
  ظهراً  12  محمود مزاحم شاكر  .116
  ظهراً  12  فاطمة مزاحم شاكر  .117
  ظهراً  12  حسن نجيب صابر عبدالكريم  .118
  ظهراً  12  حسين نجيب صابر عبدالكريم  .119
  ظهراً  12  اسماء عبدالرحمن جاسم احمد  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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  12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 
 ظهراً  1 ل حمو ابراهيمرسول خلي  .121

 ظهراً  1 شروان رسول خليل.                122

 ظهراً  1 كاروان رسول خليل 123    

 ظهراً  1 هرجوان رسول خليل 124

 ظهراً  1 شيرين رمضان محمد .125

 ظهراً  1 مريم عبدالرحمن جاسم احمد .126

 ظهراً  1 داود نعمان اسماعيل احمد .127

 ظهراً  1 بتول جاسم احمد علي .128

 ظهراً  1 نعومه عواد احمد علي .129

 ظهراً  1 يوسف قان ماهر نورالدين سعيد هزو .130

 ظهراً  1 نعيمة فالح سعيد سليمان .131

 ظهراً  1 محمد فالح سعيد سليمان .132

 ظهراً  1 علي فالح سعيد سليمان .133

 ظهراً  1 ساهرة محمد سعيد علي .134

 ظهراً  1 مريم انور اكرم عبدالستار .135

 ظهراً  1 خولة محسن الالمي .136

 ظهراً  1 عمر اكرم حمودي شتران .137

 ظهراً  1 هدى خالد عبدالمجيد .138

 ظهراً  1 الرين عمر اكرم .139

 ظهراً  1 برناديت زيا بويايه .140

 ظهراً  1 اشور خوشابه برخو .141

 ظهراً  1 خالد يونادم شمعون سادة .142

 ظهراً  1 فيفيان جميل هرمز داود .143

 ظهراً  1 بشار خالد يونادم .144

 ظهراً  1 ايوب حسن ايوب مصطفى .145

 ظهراً  1 خالدة خضر طاهر .146

 ظهراً  1 اسماعيل محمد جاويش اسماعيل .147

 ظهراً  1 حياة احمد غريب .148

 ظهراً  1 مالك اسماعيل محمد .149

 ظهراً  1 محمد اسماعيل محمد .150
  م�ارث �مس حم

  



 

6 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 
 ظهراً  1 زهراء عباس اعويد شهاب  .151

 ظهراً  1 مريم عباس اعويد شهاب .152

 ظهراً  1 عبدالرحمن عباس اعويد شهاب .153

 ظهراً  1 مهيمن كاظم حسين عالوي العقابي .154

 ظهراً  1 منار كاظم حسين عالوي العقابي .155

 ظهراً  1 فواز فرحان منوار بديوي .156

 ظهراً  1 خالد ابراهيم احمد الرحو .157

 ظهراً  1 يسرى عبدهللا طه محمود .158

 ظهراً  1 ابراهيم زيد عبدهللا طه .159

 ظهراً  1 جليل جمعة صبار محمد .160

 ظهراً  1 محمد شاكر حامد .161

 ظهراً  1 رائد نايف كنيطي .162

 ظهراً  1 عباس حمدهللا سالم كراغولي .163

 ظهراً  1 حارث خضير محمد جاسم .164

 ظهراً  1 زهرة عزيز عباس رجب .165

 ظهراً  1 رجب حمد حايف درويش .166

 ظهراً  1 احمد ثامر يونس معروف .167

 ظهراً  1 اماني محمود سلمان الخزعلي .168

 ظهراً  1 مروان ستار جبار .169

 ظهراً  1 عطاهللا عباس ظاهر يعقوب .170

 ظهراً  1 عريبي حمودامنه كاظم  .171

 ظهراً  1 هند عيدان جواد العزاوي .172

 ظهراً  1 هبة رائد نوري .173

 ظهراً  1 غبث رائد نوري .174

 ظهراً  1  هادي امجد سليمان داود .175

 ظهراً  1  صادق نوري مهدي حسين  .176

 ظهراً  1  سحر صبري عمر قادر  .177

 ظهراً  1  عسل صادق نوري  .178

 ظهراً  1  نوري شمس صادق  .179

 ظهراً  1  عبدالصمد صادق نوري  .180
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  12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 
 ظهراً  2 محمد نجيب رشيد محمد .181

 ظهراً  2 منار حسين محمد جمعه .182

 ظهراً  2 راما محمد نجيب رشيد .183

 ظهراً  2 رامي محمد نجيب رشيد .184

 ظهراً  2 عمر محمد نجيب رشيد .185

 ظهراً  2 رؤى نجيب رشيد محمد .186

 ظهراً  2 وهبيه محمود اسماعيل .187

 ظهراً  2 ايه محمود اسماعيل .188

 ظهراً  2 علي محمود اسماعيل .189

 ظهراً  2 احمد محمود اسماعيل .190

 ظهراً  2 شريف رشيد محمد نافع .191

 ظهراً  2 جاسم محمد صالح محمد الحيالي .192

 ظهراً  2 حسن عليسالم خلف  .193

 ظهراً  2 نور عبدالمنعم جاسم .194

 ظهراً  2 طارق سالم خلف .195

 ظهراً  2 زهراء سالم خلف .196

 ظهراً  2 امنه سالم خلف .197

 ظهراً  2 فاطمة سالم خلف .198

 ظهراً  2 هدى توفيق داود حني الجده .199

 ظهراً  2 رامي رمزي جولي .200

 ظهراً  2 راسم رمزي جولي .201

 ظهراً  2 رامز رمزي جولي .202

 ظهراً  2 فادي رمزي جولي .203

 ظهراً  2 ميالد رمزي جولي .204

 ظهراً  2 هدير رمزي جولي .205

 ظهراً  2 احمد كامل مطر محمد  .206

 ظهراً  2 لميس احمد كامل مطر  .207

 ظهراً  2 فريد احمد كامل مطر  .208

 ظهراً  2 قصي سلمان داود عويد  .209

 ظهراً  2 عمر محسن حميد رشيد  .210
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 12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 

 ظهراً  2 مآرب ثابت صعب .211

 ظهراً  2 االء محمد عباس .212

 ظهراً  2 سهاد مزاحم عبدهللا حمادي .213

 ظهراً  2 قيس عبدالجبار احمد العظيم .214

 ظهراً  2 يسرى علي عبدهللا محمد الرفاعي .215

 ظهراً  2 قيس عبدالجبار احمد .216

 ظهراً  2 رشا قيس عبدالجبار .217

 ظهراً  2 احمد موفق عبدالرحمن سليم .218

 ظهراً  2 مصطفى احمد موفق عبدالرحمن .219

 ظهراً  2 رحمه احمد موفق عبدالرحمن .220

 ظهراً  2 علي احمد موفق عبدالرحمن .221

 ظهراً  2 جابر مشرف احمد عفات .222

 ظهراً  2 مدلول حماد فرحان منتهى .223

 ظهراً  2 معتز جابر مشرف احمد .224

 ظهراً  2 مازن جابر مشرف احمد .225

 ظهراً  2 ياسر جابر مشرف احمد .226

 ظهراً  2 عمر جابر مشرف احمد .227

 ظهراً  2 دالل جابر مشرف احمد .228

 ظهراً  2 عمر مهدي صالح الجميلي .229

 ظهراً  2 منديللؤي حاتم عبدالرزاق  .230

 ظهراً  2 مسك لؤي حاتم .231

 ظهراً  2 رفل ميسر حميدان فليح .232

 ظهراً  2 ملك لؤي حاتم .233

 ظهراً  2 يزن لؤي حاتم .234

 ظهراً  2 نوزاد قادر حمد مال .235

 ظهراً  2 هونه ر نوزاد قادر  .236

 ظهراً  2 تريسكه عبدالقادر رحمان  .237

 ظهراً  2 هيشوو نوزاد قادر   .238

 ظهراً  2 هه نار نوزاد قادر  .239

 ظهراً  2 هاوير نوزاد قادر  .240



 

9 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  
 12/10/2020 المصادف  االثنينيوم 

 عصراً  3 رواء اسماعيل وادي داود .241

 عصراً  3 ايفان رمزي جولي حسيني .242

 عصراً  3 ايفا قرياقوس بطرس .243

 عصراً  3 يوسف ايفان رمزي .244

 عصراً  3 رمزي يوحنا ايفان .245

 عصراً  3 ماري ايفان رمزي .246

 عصراً  3 محمد خلف محمد السالم .247

 عصراً  3 اية خالد علي حسن .248

 عصراً  3 عبدالرحمن محمد خلف .249

 عصراً  3 اية خلف محمد .250

 عصراً  3 يونان ميخائيل يونان .251

 عصراً  3 راكان انطانيوس ربان .252

 عصراً  3 انطانيوساميلي راكان  .253

 عصراً  3 انطانيوس راكان انطانيوس .254

 عصراً  3 مراد محمد علي عثمان .255

 عصراً  3 محمد حاتم محمد زبار .256

 عصراً  3 عفيفه نايف مكلدعبار .257

 عصراً  3 امير شاكر عبد فياض .258

 عصراً  3 عبدهللا شاكر عبد فياض .259

 عصراً  3 عبدرحمن شاكر عبد فياض .260

 عصراً  3 محمود فاضل عبداللطيف صالح .261

 عصراً  3 عباس محمدعلي ياسين احمد .262

 عصراً  3 انصاف قادر مجيد زينل .263

 عصراً  3 عبدالكريم شاكر حميدي لطوف .264

 عصراً  3 محمدالبشير عبدالكريم شاكر حميدي .265

 عصراً  3 عمر فهد عبدهللا الساعدي  .266

 عصراً  3 صالح نواف خضيرعمر   .267

 عصراً  3 احمد طه سعود علي  .268

 عصراً  3 يوسف احمد طه سعود  .269

 عصراً  3 مريم احمد طه سعود  .270
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 عصراً  3 ميساء رشيد مجيد سعيد .271

 عصراً  3 عصام حسين علوان .272

 عصراً  3 سناء عصام حسين .273

 عصراً  3 علي عصام حسين  .274

 عصراً  3 ميثم عصام حسين .275

 عصراً  3 قاسم خضير حليص حسن .276

 عصراً  3 شيرين هاشم محمد .277

 عصراً  3 محمد قاسم خضير .278

 عصراً  3 اقبال قاسم خضير .279

 عصراً  3 عبدالكريم قاسم خضير .280

 عصراً  3 سعد عبدالعزيز شعبان خالد .281

 عصراً  3 مروى احمد عبدالعزيز .282

 عصراً  3 ايمن سعد عبدالعزيز .283

 عصراً  3 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز .284

 عصراً  3 امنية سعد عبدالعزيز .285

 عصراً  3 محمد يوسف لجي مراد .286

 عصراً  3 بشار كاتب عناد سويد .287

 عصراً  3 امنه جالل ابراهيم عبدهللا يحيى .288

 عصراً  3 فاضل عزت احمدكمال  .289

 عصراً  3 ازهار عبدالرحيم امين كرموش .290

 عصراً  3 سجى كمال فاضل .291

 عصراً  3 ضحى كمال فاضل .292

 عصراً  3 علياء كمال فاضل .293

 عصراً  3 مناهي حمدي حسن حمد .294

 عصراً  3 نعيم حمدي حسن حمد .295

 عصراً  3 يوسف فاضل عباس رشيد  .296

 عصراً  3 محمد هادي علوان حسين  .297

 عصراً  3 مصطفى محمد هادي  .298

 عصراً  3 حسين محمد هادي  .299

 عصراً  3 هند رعد عبدهللا عبد علي  .300
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  عصراً  4 ميثاق عبدالواحد شنيشل زامل .301
  عصراً  4  هيمان خليل ابراهيم عبدالقادر  .302
  عصراً  4  قصي عبدالوهاب محمودمولود   .303
  عصراً  4  ابرار قصي عبدالوهاب محمود  .304
  عصراً  4  مولود قصي عبدالوهاب محمود  .305
  عصراً  4  زينة خالد ابراهيم صالح  .306
  عصراً  4  فرهاد غفور طاهر  .307
  عصراً  4  زيد سالم خليل رمضان  .308
  عصراً  4  عمر مصطفى محمد امين  .309
  عصراً  4  جدعان فضلمصطفى   .310
  عصراً  4  علية جدعان فضل  .311
  عصراً  4  عمار عبدالغفور احمد اسماعيل  .312
  عصراً  4  ابراهيم جاسم مصطفى صالح  .313
  عصراً  4  عمر عاصم عبدالمجيد احمد  .314
  عصراً  4  محمد جهاد مناع نجم  .315
  عصراً  4  محمد يوسف حبيب احمد  .316
  عصراً  4  عليطاهر رمضان ساعد   .317
  عصراً  4  سمر شريف يوسف  .318
  عصراً  4  سعديه طاهر رمضان  .319
  عصراً  4  دعاء طاهر رمضان  .320
  عصراً  4  نزهان طاهر رمضان  .321
  عصراً  4  محمد طاهر رمضان  .322
  عصراً  4  هاني هادي عبدالوهاب  .323
  عصراً  4  ساهرة ابراهيم فياض  .324
  عصراً  4  تقى هاني هادي  .325
  عصراً  4  لمى هاني هادي  .326
  عصراً  4  هادي هاني هادي  .327
  عصراً  4  موسى هاني هادي  .328
  عصراً  4  حسين علي عبدالواحد  .329
  عصراً  4  رقيه ذنون يونس  .330
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  عصراً  4 تحسين ساقي حسن .331
  عصراً  4  سمية علي نقي  .332
  عصراً  4  ساقيفدك تحسين   .333
  عصراً  4  حسين جان تحسين ساقي  .334
  عصراً  4  علي جعفر محمد امين  .335
  عصراً  4  علي حسن علي حسين  .336
  عصراً  4  ليلة انور شكور اسماعيل كوره  .337
  عصراً  4  مها رعد عبدالستار عبدالقادر  .338
  عصراً  4  جنه عماد جوهر قادر  .339
  عصراً  4  جوانه عماد جوهر قادر  .340
  عصراً  4  النه عماد جوهر قادر  .341
  عصراً  4  سهاد شاكر حسن ذبيح  .342
  عصراً  4  زينب حسن نور محسن  .343
  عصراً  4  غدير حسن نور محسن  .344
  عصراً  4  رسل حسن نور محسن  .345
  عصراً  4  مزاحم غانم احمد خليل  .346
  عصراً  4  زياد اسطيفو حنا  .347
  عصراً  4  طوبياستيفن صفاء فرج   .348
  عصراً  4  رعد محمد يونس محمد احمد  .349
  عصراً  4  سوسن سالم حسن حسين  .350
  عصراً  4  مدين رعد محمد يونس محمد  .351
  عصراً  4  زينة رعد محمد يونس محمد  .352
  عصراً  4  عناد صليبي طارش حمادي  .353
  عصراً  4  يوسف عبدالستار محمود منصور  .354
  عصراً  4  خليل ابراهيممصطفى عقيل   .355
  عصراً  4  احمد خالد عبدهللا عبد  .356
  عصراً  4  اخالص خالد احمد كنعان  .357
  عصراً  4  فالح محمود كردي شيحان  .358
  عصراً  4  شريف سلطان سليمان محمد  .359
  عصراً  4  انتصار خالد محمود محمد  .360
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  عصراً  5 محمود عبدهللانواف ادريس  .361
  عصراً  5  وليد خالد عبد خليفه  .362
  عصراً  5  جنان شملون عدوان صالح  .363
  عصراً  5  نائل نوري حماد رثيع  .364
  عصراً  5  حيدر علي سلمان زعالن  .365
  عصراً  5  حوراء حيدر علي  .366
  عصراً  5  محمد حيدر علي  .367
  عصراً  5  عذراء حيدر علي  .368
  عصراً  5  احمد خليل محمد صالح  .369
  عصراً  5  مصطفى جاسم محمد صالح  .370
  عصراً  5  ميادة ماجد محمد سعيد سعدهللا  .371
  عصراً  5  عزام عبدهللا محسن يحيى  .372
  عصراً  5  ناصر عبدالغني محمد يونس  .373
  عصراً  5  سيفلن ناصر عبدالغني  .374
  عصراً  5  ديما ناصر عبدالغني  .375
  عصراً  5  جنان ناصر عبدالغني  .376
  عصراً  5  ياسر عواد عيد عبدالفتاح  .377
  عصراً  5  ضحى عبدالحكيم عيد  .378
  عصراً  5  عبدالخالق عواد عيد عبدالفتاح  .379
  عصراً  5  اطياف عماد عجاج  .380
  عصراً  5  سالم جاري سالم الخدعان  .381
  عصراً  5  فردوس احمد ابراهيم  .382
  عصراً  5  جاريمحمد سالم   .383
  عصراً  5  احمد سالم جاري  .384
  عصراً  5  هناء عبدالحسين مهاوي خالوي  .385
  عصراً  5  يوهان سالم عبدالكريم  .386
  عصراً  5  انور سالم عبدالكريم  .387
  عصراً  5  همام موفق محمد علي  .388
  عصراً  5  ليان همام موفق محمد  .389
  عصراً  5  تقى همام موفق محمد  .390
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  عصراً  5 عدنان عبدالرزاق عمر .391
  عصراً  5  استبرق محمد جميل  .392
  عصراً  5  تبارك عدنان عبدالرزاق  .393
  عصراً  5  مريم عدنان عبدالرزاق  .394
  عصراً  5  يوسف عدنان عبدالرزاق  .395
  عصراً  5  محمد عبدالرزاق عمر  .396
  عصراً  5  علي االحمو عدنان عبدالعزيز  .397
  عصراً  5  سعد عدنان عبدالعزيز  .398
  عصراً  5  احمد عدنان عبدالعزيز  .399
  عصراً  5  عبدالعزيز عدنان عبدالعزيز  .400
  عصراً  5  سيف عدنان عبدالعزيز  .401
  عصراً  5  صالح مصطفى محمد  .402
  عصراً  5  مصطفى صالح مراد  .403
  عصراً  5  عبدالباسط صالح مراد  .404
  عصراً  5  عبدالرحمن صالح مراد  .405
  عصراً  5  عبدالملك صالح مراد  .506
  عصراً  5  عبدالقادر صالح مراد  .407
  عصراً  5  جنار صالح مراد  .408
  عصراً  5  امنة صالح مراد  .409
  عصراً  5  صالح طه يوسف السبيعي  .410
  عصراً  5  نبيهه صالح طه  .411
  عصراً  5  طه صالح طه  .412
  عصراً  5  مصطفى عبداللطيف عبود صخر  .413
  عصراً  5  فهد مصطفى عبداللطيف عبود  .414
  عصراً  5  عامر نجم عبدهللا رمضان  .415
  عصراً  5  احمد مساعد احمد فرهاد  .416
  عصراً  5  تأميم عبدالكريم كاظم جواد  .417
  عصراً  5  عبدالسالم عبدالغني محمدصالح مصطفى  .418
  عصراً  5  موسىهديل ياسين داود   .419
  عصراً  5  جاسم خالد جاسم محمد  .420

  


