
 

1 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  28/9/2020 المصادف  االثنين يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   12  خيريه كامل محمد ابراهيم   .1
  ظهراً   12  ناظم بكر عزيز بكر   .2
  ظهراً   12  امال اسماعيل فاضل حبيب العزاوي   .3
  ظهراً   12  سعد خالد خليل ابراهيم   .4
  اً ظهر  12  نور محسن كريم الزرفي   .5
  ظهراً   12  عمر عبدالقادر احمد عزيز   .6
  ظهراً   12  عبدهللا عبدالقادر احمد   .7
  ظهراً   12  مصطفى عبدالقادر احمد   .8
  ظهراً   12  هشام عبدالقادر احمد   .9

  ظهراً   12  احمد عبدالقادر احمد .10
  ظهراً   12  فريدة خليل ابراهيم .11
  ظهراً   12  سامية ابراهيم مصطفى وهب .12
  ظهراً   12  نعبدهللا فخري ذنو .13
  ظهراً   12  فردوس فخري ذنون .14

  ظهراً   12  ايمان فخري ذنون .15
  ظهراً   12  فاطمة فخري ذنون .16

  ظهراً   12  ندى فخري ذنون .17
  ظهراً   12  ساهره جميل خضر .18
  ظهراً   12  وفاء فخري ذنون .19
  ظهراً   12  نها نايف مصطفى .20
  ظهراً   12  سماح فخري ذنون .21
  ظهراً   12  نجات اسماعيل حسين صالح .22
  ظهراً   12  دعاء فتحي ذنون .23
  ظهراً   12  اسراء فتحي ذنون .24
  ظهراً   12  اسعد فتحي ذنون .25
  ظهراً   12  اشواق فتحي ذنون .26
  ظهراً   12  ربيع اسماعيل يونس .27
  ظهراً   12  محمد اسماعيل محمد مصطفى .28
  ظهراً   12  وليد عبدالحسين هادي حسون .29
  ظهراً   12  عادل حسين محمد علي خضر .30
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  28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
  ظهراً   12  نجالء علي عبدالحسين البلداوي  .31
  ظهراً   12  امير عماد قاسم مصطفى الطائي  .32
  ظهراً   12  علي عماد قاسم مصطفى الطائي  .33
  ظهراً   12  حسن سعيد حسن احمد  .34
  ظهراً   12  زينل حبيب عباس مصطفى  .35
  ظهراً   12  محمد حبيب عباس مصطفى  .36
  ظهراً   12  ابراهيم عالوي حمودي علي  .37
  ظهراً   12  سلمان صفوك فرحان  .38
  ظهراً   12  شهيله حميد فرحان  .39
  ظهراً   12  فرحان سلمان صفوك  .40
  ظهراً   12  يوسف سلمان صفوك  .41
  ظهراً   12  احمد سلمان صفوك  .42
  ظهراً   12  كفايه سلمان صفوك  .43
  ظهراً   12  بد الجليلخالد فواز ع  .44
  ظهراً   12  محمد عباس محمد زين  .45
  ظهراً   12  سارا سالم عبد الرزاق احمد  .46
  ظهراً   12  يوسف محمد عباس محمد  .47
  ظهراً   12  هيا محمد عباس محمد  .48
  ظهراً   12  ندى صالح يونس صالح ال خدو  .49
  ظهراً   12  فالح حسن محمد سعيد عبد القادر  .50
  ظهراً   12  نان فالح حسنج  .51
  ظهراً   12  بالل فالح حسن  .52
  ظهراً   12  نشأت عدنان عرب قلي  .53
  ظهراً   12  وعد عبد الغفور حجي بكار  .54
  ظهراً   12  مروة هاشم مصطفى ولو  .55
  ظهراً   12  اسماعيل محمد صالح حسن  .56
  ظهراً   12  عقيلة مالك فخري مصطفى  .57
  ظهراً   12  سينسنان قيس صديق الح  .58
  ظهراً   12  سفيان قيس صديق  .59
  ظهراً   12  سيف الدين قيس صديق  .60
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  28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
  ظهراً  1  جميل كوركيس ميخو  .61
  ظهراً  1  جليله زيا ميخائيل  .62
  ظهراً  1  مارينا جميل كوركيس  .63
  ظهراً  1  جورج جميل كوركيس  .64
  ظهراً  1  محمود مطر خضر علي  .65
  ظهراً  1  حمدة شعبان حسين  .66
  ظهراً  1  يوسف محمود مطر  .67
  ظهراً  1  محمد محمود مطر  .68
  ظهراً  1  عبدالرحمن محمود مطر  .69
  ظهراً  1  مصطفى محمود مطر  .70
  ظهراً  1  عبدهللا محمود مطر  .71
  ظهراً  1  يونس محمود مطر  .72
  ظهراً  1  رزان محمود مطر  .73
  ظهراً  1  ل ابراهيمحنان خلي  .74
  ظهراً  1  جنان محمد محمود  .75
  ظهراً  1  فاطمة الزهراء محمد محمود  .76
  ظهراً  1  عثمان ناصر حردان  .77
  ظهراً  1  نجاة عاشور الياس وهب  .78
  ظهراً  1  ارجان عبد القادر محمد علي الياس  .79
  ظهراً  1  ابراهيم عبد القادر محمد علي الياس  .80
  ظهراً  1  محمد علي الياس اشواق عباس  .81
  ظهراً  1  احمد صالح حسن علي  .82
ظهراً  1  سراج الدين احمد صالح  .83  
ظهراً  1  شذرة عباس حسن غربي  .84  
ظهراً  1  همام كامل محمود علوان  .85  
ظهراً  1  رسل حسين علوان مصلح  .86  
ظهراً  1  نبراس حسين علي سعيد  .87  
ظهراً  1  هيا وسام علي  .88  
ظهراً  1  وسام علي علي  .89  
ظهراً  1  نورس احمد جبار رحيم  .90  
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  28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
  ظهراً  1  عدي طه خليل اسماعيل التكريتي  .91
  ظهراً  1  مثال مهدي فارس  .92
  ظهراً  1  عائشه عدي طه  .93
  ظهراً  1  فاطمه عدي طه  .94
  ظهراً  1  نهاد داود سلمان خلف  .95
  ظهراً  1  حسن محيميدمروان عادل م  .96
  ظهراً  1  قحطان عالء حسن السامرائي  .97
  ظهراً  1  محمد قحطان عالء حسن  .98
  ظهراً  1  عائشة قحطان عالء حسن  .99

  ظهراً  1  زهراء قحطان عالء حسن  .100
  ظهراً  1  االء قحطان عالء حسن  .101
  ظهراً  1  اكرم عبدهللا صالح محمد  .102
  ظهراً  1  حكرم اكرم عبدهللا صال  .103
  ظهراً  1  احالم محمد صالح محمد  .104
  ظهراً  1  لؤي عبدهللا ججي كجو  .105
  ظهراً  1  لينا لؤي عبدهللا  .106
  ظهراً  1  مارسيل لؤي عبدهللا  .107
  ظهراً  1  اينوس لؤي عبدهللا  .108
  ظهراً  1  يعرب محمود نصيف جاسم الجاسم  .109
  ظهراً  1  تيماء احمد نصيف  .110
  ظهراً  1  بة يعرب محمودعرو  .111
  ظهراً  1  تماره يعرب محمود  .112
  ظهراً  1  عبدهللا يعرب محمود  .113
  ظهراً  1  محمود يعرب محمود  .114
  ظهراً  1  محمد سعيد قائد اليماني  .115
  ظهراً  1  مرشد مهدي صالح البياتي  .116
  ظهراً  1  مظفر مرشد مهدي البياتي  .117
  ظهراً  1  يماحمد سالم محمد عبدالكر  .118
  ظهراً  1  سعد ذنون يونس حسين  .119
  ظهراً  1  وردة صادق حسين جمعة ال جوهر  .120
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  28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
 ظهراً  2 عباس عبد الحسين هاتف غازي  .121

 ظهراً  2 ايمان حسين فليح حسين.                122

 ظهراً  2 بنين عباس عبد الحسين هاتف 123    

 ظهراً  2 محمد الجواد عباس عبد الحسين هاتف 124

 ظهراً  2 وفاء عبد الستار عبد الواحد حسين .125

 ظهراً  2 سجاد مؤيد مشاري .126

 ظهراً  2 احمد مؤيد مشاري .127

 ظهراً  2 جنات مؤيد مشاري .128

 ظهراً  2 زيد مؤيد مشاري .129

 ظهراً  2 عبدهللا نادر احمد زيباري .130

 ظهراً  2 وز صالح علينور .131

 ظهراً  2 محمد عبدهللا نادر احمد .132

 ظهراً  2 نادر عبدهللا نادر احمد .133

 ظهراً  2 علي سالم هزاع صالح .134

 ظهراً  2 روعة علي سالم هزاع .135

 ظهراً  2 وعدهللا علي سالم هزاع .136

 ظهراً  2 عدي علي سالم هزاع .137

 ظهراً  2 يساويعلي عباس حسين صالح الع .138

 ظهراً  2 يوسف علي عباس .139

 ظهراً  2 حسين علي عباس .140

 ظهراً  2 اديان علي عباس .141

 ظهراً  2 فرياد عمر محمد عمر .142

 ظهراً  2 فرشته محمد مصطفى علي .143

 ظهراً  2 بافيل فرياد عمر محمد .144

 ظهراً  2 رشا ناطق عبدالرحمن حمود .145

 ظهراً  2 باحدرة فراس ص .146

 ظهراً  2 حمزة فراس صباح .147

 ظهراً  2 عبدالغني عاصم سلطان حسين .148

 ظهراً  2 قتيبة سليمان شابا متي .149

 ظهراً  2 رونزا منذر ججو متي .150
 	ارث �مس محمد
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  28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
 ظهراً  2 خالد عبدهللا رمضان عمير  .151

 ظهراً  2 سين مهديمحمد علي عبد الح .152

 ظهراً  2 نور سعد عبد درويش .153

 ظهراً  2 مصعب محمد علي عبد الحسين .154

 ظهراً  2 عسل محمد علي عبد الحسين .155

 ظهراً  2 رزان محمد علي عبد الحسين .156

 ظهراً  2 ثائر كامل قاسم يوسف .157

 ظهراً  2 ايفان نبيل عون .158

 ظهراً  2 تولين ثائر كامل .159

 ظهراً  2 مالك عبد الجبار رحيم عبدالكريم .160

 ظهراً  2 امجد جمعه جاسم محمد .161

 ظهراً  2 ضميا صابر غياض حسين .162

 ظهراً  2 رغد امجد جمعه جاسم .163

 ظهراً  2 اكرم احمد ظاهر نصيف الفراجي .164

 ظهراً  2 سناء سلمان خليل صالح .165

 اً ظهر 2 سنار اكرم احمد ظاهر .166

 ظهراً  2 دانية اكرم احمد ظاهر .167

 ظهراً  2 رانية اكرم احمد ظاهر .168

 ظهراً  2 رفيف اكرم احمد ظاهر .169

 ظهراً  2 عمر خلف محمد حمادي .170

 ظهراً  2 وليد عبد الرزاق عبد الكريم .171

 ظهراً  2 طه وليد عبد الرزاق .172

 ظهراً  2 ابراهيم وليد عبد الرزاق .173

 ظهراً  2 سعد ساجد حسن الجنابي .174

 ظهراً  2  احمد محمد مجيد .175

 ظهراً  2  محمد احمد محمد  .176

 ظهراً  2  منذر احمد محمد  .177

 ظهراً  2  احسان محسن يونس حمزة  .178

 ظهراً  2  اكرم احسان محسن  .179

 ظهراً  2  اياد احسان محسن  .180
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  28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
 عصراً  3 ة عبدهللا حسين خضرغني .181

 عصراً  3 هجران جمعه سليمان .182

 عصراً  3 عفاف جمعه سليمان .183

 عصراً  3 محمد يونس صالح .184

 عصراً  3 فهد محمد يونس .185

 عصراً  3 نسرين جمعه سليمان .186

 عصراً  3 نرمين جمعه سليمان .187

 عصراً  3 اشراق عبدهللا محمد امين .188

 عصراً  3 حمد مصطفى حسن عليم .189

 عصراً  3 محمد البشير عبدالكريم شاكر حميدي .190

 عصراً  3 نافع ذنون يعقوب محمد .191

 عصراً  3 جويره محمد لطيف بكر .192

 عصراً  3 عائشه نافع ذنون يعقوب .193

 عصراً  3 محمد نافع ذنون يعقوب .194

 عصراً  3 عائشة علي فؤاد النجفي .195

 عصراً  3 فاية مجباس شناوةك .196

 عصراً  3 عمر علي فؤاد .197

 عصراً  3 عثمان غزوان عبد .198

 عصراً  3 محمد صفاء حسين حسين .199

 عصراً  3 عارف عبد الرزاق جاسم الكبيسي .200

 عصراً  3 علي عارف عبد الرزاق الكبيسي .201

 عصراً  3 جنات عارف عبد الرزاق الكبيسي .202

 عصراً  3 ماد عبد العزيز سعيدامنة ع .203

 عصراً  3 فاطمة حامد كمبوش الشمري .204

 عصراً  3 امير اسعد عبد الكريم .205

 عصراً  3 اثير اسعد عبد الكريم  .206

 عصراً  3 ايثار اسعد عبد الكريم  .207

 عصراً  3 ابا الفضل اسعد عبد الكريم  .208

 عصراً  3 علي حمزه ياسين   .209

 عصراً  3 م كاظممرال عاص  .210
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 28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
 عصراً  3 مروان علي اسماعيل .211

 عصراً  3 عبدهللا مروان علي .212

 عصراً  3 حوراء مروان علي .213

 عصراً  3 احمد مروان علي .214

 عصراً  3 شهد مروان علي .215

 عصراً  3 سمر مروان علي .216

 عصراً  3 لونور عاصم كاظم دميركو بر .217

 عصراً  3 محمد عاصم كاظم دميركو برلو .218

 عصراً  3 طيبة سليمان ياسين عباس .219

 عصراً  3 ايثار سليمان ياسين عباس .220

 عصراً  3 محمد عبد مصطفى محمد .221

 عصراً  3 رحمه محمد عبد .222

 عصراً  3 دنيا محمد عبد .223

 عصراً  3 عمر محمد عبد .224

 عصراً  3 حمد عبدمنذر م .225

 عصراً  3 صدام رفل فائق اسماعيل .226

 عصراً  3 حسين يونس خضر ابراهيم .227

 عصراً  3 حسين محمود فليح حسن .228

 عصراً  3 علي حسين محمود فليح .229

 عصراً  3 براء حسين محمود فليح .230

 عصراً  3 احمد حسين محمود فليح .231

 اً عصر 3 جوني عمانوئيل يلدا .232

 عصراً  3 ردام رفل فائق اسماعيل .233

 عصراً  3 مينا عادل رؤوف عبدالوهاب  .234

 عصراً  3 مصطفى غزوان عادل رؤوف .235

 عصراً  3 رؤوف غزوان عادل رؤوف  .236

 عصراً  3 مصعب غزوان عادل رؤوف  .237

 عصراً  3 انمار غزوان عادل رؤوف  .238

 عصراً  3 دعاء عايد طركي ضياء  .239

 عصراً  3 فهد قدوري عواد عدوان  .240
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 28/9/2020 المصادف  االثنينيوم 
 عصراً  4 سراج خليل ابراهيم .241

 عصراً  4 منال يعكوب جبر .242

 عصراً  4 انفال سراج خليل .243

 عصراً  4 هناء سراج خليل .244

 عصراً  4 محمد سراج خليل .245

 عصراً  4 صالح محمد فرحان عابر .246

 عصراً  4 سيف صالح محمد .247

 عصراً  4 حاصل حيالن رعد عثمان .248

 عصراً  4 رجاء حردان محمد علي .249

 عصراً  4 ابراهيم حاصل حيالن رعد .250

 عصراً  4 سامر عبداالمير صالح عبدعلي الصراف .251

 عصراً  4 رند محمود عبد الباقي .252

 عصراً  4 سديم سامر عبداالمير .253

 عصراً  4 سامر عبداالميررزان  .254

 عصراً  4 سنان عبداالمير صالح عبد علي الصراف .255

 عصراً  4 لينا عبدالسالم نعمان .256

 عصراً  4 االء سنان عبداالمير .257

 عصراً  4 نور سنان عبداالمير .258

 عصراً  4 ناديه عواد كاظم خلف .259

 عصراً  4 زهراء قاسم عزيز حميدي .260

 عصراً  4 اسم عزيز حميديسميه ق .261

 عصراً  4 زينب قاسم عزيز حميدي .262

 عصراً  4 شيماء خلف حمزه حسام .263

 عصراً  4 محمد طارق عزيز حميدي .264

 عصراً  4 ماهر سرحان صالح محمد .265

 عصراً  4 شكيبة محمد علي حسين  .266

 عصراً  4 زينب عبدالرحيم يونس  .267

 عصراً  4 محمد عبدالرحيم يونس  .268

 عصراً  4 ابراهيم عماد عبدهللا احمد  .269

 عصراً  4 هشام خالد ثابت عريان  .270
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 عصراً  4 جاسم محمد جميل ابراهيم ولي .271

 عصراً  4 مريم جاسم محمد جميل .272

 عصراً  4 ناهدة رضا حسن علي .273

 عصراً  4 حنان جاسم محمد جميل .274

 عصراً  4 منار جاسم محمد جميل .275

 عصراً  4 طيبة جاسم محمد جميل .276

 عصراً  4 منى جاسم محمد جميل .277

 عصراً  4 ميسم جاسم محمد جميل .278

 عصراً  4 عبد سعيد عباس عبدالقادر .279

 عصراً  4 عبيدة عبد سعيد عباس .280

 عصراً  4 فيضي عبد سعيد عباس .281

 عصراً  4 سعيد عباس قتيبة عبد .282

 عصراً  4 محمد عبد سعيد عباس .283

 عصراً  4 طيبة عبد سعيد عباس .284

 عصراً  4 فتحي عثمان خلف صالح .285

 عصراً  4 طيبه مازن حازم يحيى .286

 عصراً  4 حنين مازن حازم يحيى .287

 عصراً  4 نسرين هاشم حسين نايل .288

 عصراً  4 طيبة احمد علي .289

 عصراً  4 فرح احمد علي .290

 عصراً  4 ابراهيم احمد علي .291

 عصراً  4 طاهر مناع حماد رشيد .292

 عصراً  4 احمد قحطان سيف الدين محسن .293

 عصراً  4 عناد صليبي طارش حمادي .294

 عصراً  4 محمد جهاد مناع نجم .295

 عصراً  4 احمد محمد صالح ابراهيم  .296

 عصراً  4 راهيماسماء محمد صالح اب  .297

 عصراً  4 رامي كمال بطرس نعوم  .298

 عصراً  4 مارينا رامي كمال  .299

 اً عصر 4 ارسن رامي كمال  .300



 

11 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  عصراً  5  وائل حسن ميرزه  .301
  عصراً  5  مصطفى وائل حسن  .302
  عصراً  5  يحيى وائل حسن  .303
  عصراً  5  يونس يوسف صالح عبد  .304
  صراً ع 5  ماجد يونس يوسف صالح  .305
  عصراً  5  سرى يونس يوسف صالح  .306
  عصراً  5  رشى يونس يوسف صالح  .307
  عصراً  5  انعام يونس يوسف صالح  .308
  عصراً  5  شهالء يونس يوسف صالح  .309
  عصراً  5  محمود يونس يوسف صالح  .310
  عصراً  5  رعد عيسى عبد الصمد  .311
  عصراً  5  شيماء شريف عبداللطيف  .312
  عصراً  5  عد عيسىحسين ر  .313
  عصراً  5  بشرى سبهان خلف ياسين  .314
  عصراً  5  باسل مزبان خلف مزبان  .315
  عصراً  5  سالم مشني عجيل البراك  .316
  عصراً  5  حمود سالم البراك  .317
  عصراً  5  احمد سالم البراك  .318
  عصراً  5  عائشه سالم البراك  .319
  عصراً  5  اسماء سالم البراك  .320
  عصراً  5  د سالم البراكفه  .321
  عصراً  5  مريم الياس عطران الحمداني  .322
  عصراً  5  انغام نايف علوش خضر  .323
  عصراً  5  اخالص نايف علوش خضر  .324
  عصراً  5  نوري محمود عبد فيصل  .325
  عصراً  5   نوري محمود ايسر  .326
  عصراً  5  حنين نوري محمود  .327
  عصراً  5  ندى محمد ابراهيم عبدهللا  .328
  عصراً  5  كرم احمد شهاب جرجيس  .329
  عصراً  5  زبيده فاضل محمود شيخو  .330
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  عصراً  5  ميسر احمد هلوش خضر  .331
  عصراً  5  سهى محمد سليمان  .332
  عصراً  5  اكرم ميسر احمد هلوش  .333
  عصراً  5  غفران ميسر احمد هلوش  .334
  عصراً  5  ر احمد هلوشرغد ميس  .335
  عصراً  5  محمد ميسر احمد هلوش  .336
  عصراً  5  ايه ميسر احمد هلوش  .337
  عصراً  5  شيرين نوح ابراهيم موسى  .338
  عصراً  5  روان مسعود محمود ياسين  .339
  عصراً  5  احمد مسعود محمود ياسين  .340
  عصراً  5  سيدرا مسعود محمود ياسين  .341
  عصراً  5  اسماعيلعمر غالب حسين   .342
  عصراً  5  سمير كوركيس دنخا بوبو  .343
  عصراً  5  زيد عبد رمضان سعود  .344
  عصراً  5  محمد شيت علي طه  .345
  عصراً  5  سفيان جاسم محمد خضير  .346
  عصراً  5  معاوية سفيان جاسم محمد  .347
  عصراً  5  مصطفى سفيان جاسم محمد  .348
  عصراً  5  سعد سفيان جاسم محمد  .349
  عصراً  5  ياسمين سفيان جاسم محمد  .350
  عصراً  5  ريام سالم نجم عبدهللا  .351
  عصراً  5  سعد ذنون يونس حسين  .352
  عصراً  5  فاطمة احمد حسون عبد  .353
  عصراً  5  موسى جاسم نوري جاسم  .354
  عصراً  5  عيسى جاسم نوري جاسم  .355
  عصراً  5  منتهى خضير حسن خضير  .356
  عصراً  5  احم شاكر حسنمحمد مز  .357
  عصراً  5  يوسف نشوان حسن سليمان  .358
  عصراً  5  دايان نشوان حسن سليمان  .359
  عصراً  5  دارين نشوان حسن سليمان  .360
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  مساءاً  6  احمد عدي اسود عنون  .361
  مساءاً  6  مريم احمد عدي اسود  .362
  مساءاً  6  قصي احمد عدي اسود  .363
  مساءاً  6  مجد احمد عدي اسود  .364
  مساءاً  6  تقى زاهد احمد سلمان  .365
  مساءاً  6  بهاء زاهد احمد سلمان  .366
  مساءاً  6  شيماء حميد احمد االسعدي  .367
  مساءاً  6  مريم اكرم عدنان  .368
  مساءاً  6  محمد اكرم عدنان  .369
  مساءاً  6  امنة اكرم عدنان  .370
  مساءاً  6  رم عدنانشمس اك  .371
  مساءاً  6  صفاء طالب عبدالحسين موسى الزبيدي  .372
  مساءاً  6  عماد لطفي وهيب جاسم الحمداني  .373
  مساءاً  6  احمد عماد لطفي وهيب  .374
  مساءاً  6  سجدة عماد لطفي وهيب  .375
  مساءاً  6  مصطفى عماد لطفي وهيب  .376
  مساءاً  6  محمد جاسم محمد عبد  .377
  مساءاً  6  محمود يوسف صالح عبد  .378
  مساءاً  6  داود محمود يوسف  .379
  مساءاً  6  شفاء محمود يوسف  .380
  مساءاً  6  سندس محمود يوسف  .381
  مساءاً  6  سوسن محمود يوسف  .382
  مساءاً  6  نجله احمد مهدي  .383
  مساءاً  6  عامر علي حسن علي  .384
  مساءاً  6  خلود ابراهيم مجيد فتاح  .385
  مساءاً  6  رحاب عامر علي حسن  .386
  مساءاً  6  عباس عامر علي حسن  .387
  مساءاً  6  محمد موسى كداوي محمد  .388
  مساءاً  6  كاسر فلح حسين محمود  .389
  مساءاً  6  وسام صالح شالل  .390
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  مساءاً  6  براء عامر عبدالرزاق شنيور  .391
  مساءاً  6  ر عبدالرزاق شنيورعبدالرحمن عام  .392
  مساءاً  6  عبدهللا عامر عبدالرزاق شنيور  .393
  مساءاً  6  احمد موسى كداوي محمد  .394
  مساءاً  6  وسن محمد حاتم عبدهللا  .395
  مساءاً  6  االء حسين علي عبهول  .396
  مساءاً  6  طه عبدهللا حمه حمه عبدالرحمن  .397
  مساءاً  6  سه ركول حسين حسن  .398
  مساءاً  6  مليسه محمد طه  .399
  مساءاً  6  محمد طه عبدهللا  .400
  مساءاً  6  له له ند طه عبدهللا  .401
  مساءاً  6  وعد عبود حنا كتوال  .402
  مساءاً  6  فداء عصام بهجت البرزنجي  .403
  مساءاً  6  جمال محمد جواد زيدان  .404
  مساءاً  6  صبيحة حميد جواد  .405
  مساءاً  6  سوسن رحال محمد  .506
  مساءاً  6  خالد جمال محمد  .407
  مساءاً  6  غفران جمال محمد  .408
  مساءاً  6  هيام محمد يونس عبدالقادر  .409
  مساءاً  6  ضحى احسان جميل  .410
  مساءاً  6  صباح شوكت مردان  .411
  مساءاً  6  يوسف صباح شوكت  .412
  مساءاً  6  مصطفى صباح شوكت  .413
  مساءاً  6  اهينمحمد احمد عبدهللا ش  .414
  مساءاً  6  عبدالعزيز عمر بكر مصطفى  .415
  مساءاً  6  مروان اسماعيل جميل عباس  .416
  مساءاً  6  سروى ماجد امين  .417
  مساءاً  6  نازك مروان اسماعيل  .418
  مساءاً  6  مالك مروان اسماعيل  .419
  مساءاً  6  سراج مروان اسماعيل  .420

  


