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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  29/9/2020 المصادف  الثالثاء يوم

  الوقت  االسم  ت

  ظهراً   12  فادي يعكوب يوسف عبو   .1
  ظهراً   12  ازهار مجيد كريم بطرس   .2
  ظهراً   12  خالد حمزة عطية عبد   .3
  ظهراً   12  ساري سعد محمد يوسف   .4
  ظهراً   12  ميسر خالد موسى محمد   .5
  ظهراً   12  مد يوسفصالح ليث مح   .6
  ظهراً   12  صفاء محمود حبتور خلف   .7
  ظهراً   12  سحر صالح حماد احمد   .8
  ظهراً   12  علي عمار فاروق شكر   .9

  ظهراً   12  محمد خورشيد رشيد فتاح .10
  ظهراً   12  سجاد محمد خورشيد .11
  ظهراً   12  سيماء محمد خورشيد .12
  ظهراً   12  احمد عبدهللا ضاحي شعنه .13
  ظهراً   12  دهللاحبيبه احمد عب .14

  ظهراً   12  امنه احمد عبدهللا .15
  ظهراً   12  قحطان عدنان ناصر احمد .16

  ظهراً   12  مصطفى محمد فائق محمد صالح الجلبي .17
  ظهراً   12  حمزه مصطفى محمد فائق .18
  ظهراً   12  مالك مصطفى محمد فائق .19
  ظهراً   12  حنان جودي عبداالمير حسن .20
  راً ظه  12  مؤتمن صفاء مهدي جواد .21
  ظهراً   12  مصطفى صفاء مهدي جواد .22
  ظهراً   12  عبدالرحمن صفاء مهدي جواد .23
  ظهراً   12  ميثم صفاء مهدي جواد .24
  ظهراً   12  طالل خضير نامس محمود .25
  ظهراً   12  رضوان شهاب احمد حديد .26
  ظهراً   12  احمد رعد فتحي .27
  ظهراً   12  رحمه نبيل خالد سلمان .28
  ظهراً   12  خالد نبيل خالد سلمان .29
  ظهراً   12  ليلى نايف محمد يحيى العبادي .30
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  29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
  ظهراً   12  اسماء خلف علي غضيب  .31
  ظهراً   12  صباح عدي حميد علي  .32
  ظهراً   12  رفد عدي حميد علي  .33
  ظهراً   12  ريتاج عدي حميد علي  .34
  ظهراً   12  عمر حميد علي  .35
  ظهراً   12  غضيبحميد علي   .36
  ظهراً   12  فريد جاسم محمد حسون  .37
  ظهراً   12  حمزة فريد جاسم محمد  .38
  ظهراً   12  ابوبكر فريد جاسم محمد  .39
  ظهراً   12  هبة هللا فريد جاسم محمد  .40
  ظهراً   12  منة هللا فريد جاسم محمد  .41
  ظهراً   12  علي فريد جاسم محمد  .42
  ظهراً   12  حمديمامه فريد جاسم م  .43
  ظهراً   12  ماريا فريد جاسم محمد  .44
  ظهراً   12  عبدالملك مروان جمال رشاش  .45
  ظهراً   12  نهاد رحيم فتحي  .46
  ظهراً   12  ريام مروان جمال  .47
  ظهراً   12  حمزة مروان جمال  .48
  ظهراً   12  هند عبدالملك مروان  .49
  ظهراً   12  نجد عبدالملك مروان  .50
  ظهراً   12  لشاد نادر احمد زيباريد  .51
  ظهراً   12  ايريفان محمد عمر  .52
  ظهراً   12  صالح دلشاد نادر  .53
  ظهراً   12  احمد دلشاد نادر  .54
  ظهراً   12  عمار طالل فرج عصمان  .55
  ظهراً   12  هالة نمو خضوري شمعون  .56
  ظهراً   12  عذراء عمار طالل عصمان  .57
  ظهراً   12  صمانمارتن عمار طالل ع  .58
  ظهراً   12  احمد عبدالكريم احمد التميمي  .59
  ظهراً   12  انفال مازن طه الزبن  .60
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  29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
  ظهراً  1  اسيا محمد مصطفى محمد  .61
  ظهراً  1  محمد حازم عويد خضر  .62
  ظهراً  1  مريم حازم عويد خضر  .63
  ظهراً  1  فدعم علي حامد حساوي  .64
  ظهراً  1  عبدالرحمن فدعم علي  .65
  ظهراً  1  راما فدعم علي  .66
  ظهراً  1  يوسف فدعم علي  .67
  ظهراً  1  حسين محمد مدحت حسين ال نجار  .68
  ظهراً  1  سهى محمد مدحت حسين ال نجار  .69
  ظهراً  1  ضحى محمد مدحت حسين ال نجار  .70
  ظهراً  1  نهى محمد مدحت حسين ال نجار  .71
  ظهراً  1  ى محمد مدحت حسين ال نجارسج  .72
  ظهراً  1  احمد محمد مدحت حسين ال نجار  .73
  ظهراً  1  اسالم محمد مدحت حسين ال نجار  .74
  ظهراً  1  اية محمد مدحت حسين ال نجار  .75
  ظهراً  1  علي نعمه ناصر خميس  .76
  ظهراً  1  تحسين فوزي عبدالرحيم مصطفى  .77
  هراً ظ 1  اشواق طالب حمو احمد  .78
  ظهراً  1  ايثار تحسين فوزي عبدالرحيم  .79
  ظهراً  1  شوق تحسين فوزي عبدالرحيم  .80
  ظهراً  1  كوثر تحسين فوزي عبدالرحيم  .81
  ظهراً  1  بثينة اسماعيل احمد زين عابدين  .82
ظهراً  1  حذيفه محمد يونس  .83  
ظهراً  1  سمية محمد يونس  .84  
ظهراً  1  خضر محمد يونس  .85  
ظهراً  1  مود محمد يونسمح  .86  
ظهراً  1  دعاء محمد يونس  .87  
ظهراً  1  ضحى محمد يونس  .88  
ظهراً  1  سجى محمد يونس  .89  
ظهراً  1  محمود حمد عبود  .90  
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  29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
  ظهراً  1  شعالن علي خليل يونس  .91
  ظهراً  1  امينه عبدالغفور خليل  .92
  هراً ظ 1  ماهر شعالن علي  .93
  ظهراً  1  دعاء شعالن علي  .94
  ظهراً  1  محمد شعالن علي  .95
  ظهراً  1  غالب شعالن علي  .96
  ظهراً  1  سعد شفيق عبدالجبار صالح  .97
  ظهراً  1  احمد سعد شفيق عبدالجبار  .98
  ظهراً  1  اسراء سعد شفيق عبدالجبار  .99

  ظهراً  1  فاطمة سعد شفيق عبدالجبار  .100
  ظهراً  1  لكريم احمد التميميمنصور عبدا  .101
  ظهراً  1  ايناس عالء جمعه زامل  .102
  ظهراً  1  سرى مهند هشام محمدعلي  .103
  ظهراً  1  ربى مهند هشام محمدعلي  .104
  ظهراً  1  فهد مهند هشام محمدعلي  .105
  ظهراً  1  ديانا ادريس سعيد خليل  .106
  ظهراً  1  عبدالسالم قدوري معروف رسول  .107
  ظهراً  1  ص حسن علي عبوداخال  .108
  ظهراً  1  عصام عبدالسالم قدوري معروف  .109
  ظهراً  1  محمد سليمان مصطفى قدو  .110
  ظهراً  1  نجوى سليمان مصطفى قدو  .111
  ظهراً  1  عالية حسين حسن  .112
  ظهراً  1  زهره محمود حامد  .113
  ظهراً  1  اسماء الياس حسين حسن  .114
  ظهراً  1  دونورهان قاسم مصطفى ق  .115
  ظهراً  1  مصطفى سليمان مصطفى قدو  .116
  ظهراً  1  ابوبكر عنيزي بندر تايه  .117
  ظهراً  1  اسراء محمد عباس فياض  .118
  ظهراً  1  جمال ابوبكر عنيزي بندر  .119
  ظهراً  1  ذوالفقار ابوبكر عنيزي بندر  .120

  

  



 

5 

 

www.mofa.gov.iq 

istcon@mofa.gov.iq 

 

Gazeteciler sitesi,  

Hikaye Sokak NO:3  

Tel.: +  2122626335 | +  2122996729  

Fax.: +  2122997442  

  

  29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 ظهراً  2 داحمد الهام عمر احم  .121

 ظهراً  2 فيدان جمال حسين.                122

 ظهراً  2 ايالف احمد الهام 123    

 ظهراً  2 حمزه احمد الهام 124

 ظهراً  2 امين الب ارصالن احمد الهام .125

 ظهراً  2 قاسم محمد حسين موسى علي .126

 ظهراً  2 علي قاسم محمد حسين .127

 ظهراً  2 زينب قاسم محمد حسين .128

 ظهراً  2 فاطمة قاسم محمد حسين .129

 ظهراً  2 الزبير مكي صغير صالح .130

 ظهراً  2 هيا الزبير مكي .131

 ظهراً  2 محمد الزبير مكي .132

 ظهراً  2 عبدالعزيز الزبير مكي .133

 ظهراً  2 حمزة الزبير مكي .134

 ظهراً  2 فهمي محمود ناصر السفر .135

 ظهراً  2 عبود ناصر السفرنزهت عبدالم .136

 ظهراً  2 حسين عصمت جميل محمد .137

 ظهراً  2 حارث عصمت جميل محمد .138

 ظهراً  2 محمد عصمت جميل محمد .139

 ظهراً  2 سجى عصمت جميل محمد .140

 ظهراً  2 علي فهد محسن علي .141

 ظهراً  2 محمد بهجت عبدالغفور علي اكبر .142

 ظهراً  2 صورخالد مزعل حسون من .143

 ظهراً  2 خلود مزعل حسون منصور .144

 ظهراً  2 عبدالرحمن فاضل هندي عجاج .145

 ظهراً  2 عصام فارس عمر مصطفى .146

 ظهراً  2 سعد عبدالكريم حميد محمود .147

 ظهراً  2 مصطفى سعد عبدالكريم حميد .148

 ظهراً  2 معتز محمد بلو محمد .149

 ظهراً  2 منهل محمد بلو محمد .150
 	ارث �مس محمد
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  29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 ظهراً  2 زينب علي رشيد حلو  .151

 ظهراً  2 مريم علي محسن .152

 ظهراً  2 المرتضى علي محسن .153

 ظهراً  2 قاسم حيالن رعد عثمان .154

 ظهراً  2 نهى طارق رجب صالح .155

 ظهراً  2 خيرهللا قاسم حيالن رعد .156

 ظهراً  2 سالم قاسم حيالن رعد .157

 ظهراً  2 مريم قاسم حيالن رعد .158

 ظهراً  2 غدير قاسم حيالن رعد .159

 ظهراً  2 عمار قاسم حيالن رعد .160

 ظهراً  2 عمر جبار نوري فلفول .161

 ظهراً  2 قيس سلطان حسين بديوي .162

 ظهراً  2 ليلى قيس سلطان .163

 اً ظهر 2 كوثر حميد نعيثل .164

 ظهراً  2 دارين قيس سلطان .165

 ظهراً  2 محمد قيس سلطان .166

 ظهراً  2 ايمان احمد علي محمد .167

 ظهراً  2 سدره حسين سراج عجاج .168

 ظهراً  2 علي حسين سراج عجاج .169

 ظهراً  2 ساره حسين سراج عجاج .170

 ظهراً  2 عمر حسين سراج عجاج .171

 ظهراً  2 ويمريم كمال مهدي العزا .172

 ظهراً  2 وردة سليم رضا حافظ .173

 ظهراً  2 امير عبداالمير موسى عبدالقادر .174

 ظهراً  2  امينه عبداالمير موسى عبدالقادر .175

 ظهراً  2  محمد عبداالمير موسى عبدالقادر  .176

 ظهراً  2  عمر عبداالمير موسى عبدالقادر  .177

 ظهراً  2  موسى عبداالمير موسى عبدالقادر  .178

 ظهراً  2  علي عبداالمير موسى عبدالقادر  .179

 ظهراً  2  جميعه محمد يوسف خضر  .180
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  29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 عصراً  3 احمد علي خلف محمد .181

 عصراً  3 زاهد مظهر هاشم حسن الحسني .182

 عصراً  3 علي زاهد مظهر هاشم .183

 راً عص 3 حسنين زاهد مظهر هاشم .184

 عصراً  3 رهف زاهد مظهر هاشم .185

 عصراً  3 فاروق خميس مطر جدي .186

 عصراً  3 هبة عماد محمد سبيلي .187

 عصراً  3 عمر مطلب محمد خضير .188

 عصراً  3 هبة سهيل طلب .189

 عصراً  3 خطاب عمر مطلب .190

 عصراً  3 حسن عمر مطلب .191

 عصراً  3 امير عمر مطلب .192

 عصراً  3 محمد عبدهللا رمضان كرم .193

 عصراً  3 محمد خضير علي الجنابي .194

 عصراً  3 عمار كريم جمعه ضاحي .195

 عصراً  3 رونق حسين محمد جمعة .196

 عصراً  3 كمال عبدالمطلب ياسين .197

 عصراً  3 علي جمال حميد فياض .198

 عصراً  3 منير عمانؤيل يوسف .199

 عصراً  3 فىمظفر امين محمد مصط .200

 عصراً  3 ساره امين محمد مصطفى .201

 عصراً  3 زيد حارث صفوان ياسين .202

 عصراً  3 حازم حارث صفوان ياسين .203

 عصراً  3 احمد حارث صفوان ياسين .204

 عصراً  3 شجاع احمد محمد احمد .205

 عصراً  3 بيداء عماد محمد سبيلي  .206

 عصراً  3 غانم فاضل بكر خضر  .207

 عصراً  3 هديه محمد حمان محمد  .208

 عصراً  3 زينب غانم فاضل بكر  .209

 عصراً  3 شهاب احمد محمد ذنون  .210
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 29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 عصراً  3 يسرى عبداللطيف بالل عبدالقادر .211

 عصراً  3 براء عادل محمد سعيد صديق .212

 عصراً  3 رجاء عادل محمد سعيد صديق .213

 عصراً  3 اسماء عادل محمد سعيد صديق .214

 عصراً  3 وسيم عادل محمد سعيد صديق .215

 عصراً  3 مصطفى عادل محمد سعيد صديق .216

 عصراً  3 توفيق محمد صالح محسو محمد .217

 عصراً  3 حنان حامد عبدهللا .218

 عصراً  3 دنيا توفيق محمد صالح .219

 عصراً  3 فاطمه توفيق محمد صالح .220

 عصراً  3 زهراء توفيق محمد صالح .221

 عصراً  3 فرقان توفيق محمد صالح .222

 عصراً  3 محمد توفيق محمد صالح .223

 عصراً  3 صبيح هيمت محمد شاه محمد .224

 عصراً  3 الهام ابراهيم مصطفى احمد .225

 عصراً  3 فاطمة صبيح هيمت محمد .226

 اً عصر 3 حسين صبيح هيمت محمد .227

 عصراً  3 صديقة الفت محمد شاه محمد .228

 عصراً  3 هيام ابراهيم مصطفى احمد .229

 عصراً  3 عمار علي محمود .230

 عصراً  3 رنا خالد .231

 عصراً  3 شمس عمار علي .232

 عصراً  3 ابوعبيدة عمار علي .233

 عصراً  3 شهد عمار علي .234

 عصراً  3 علي عمار علي .235

 عصراً  3 عمار عليخالد   .236

 عصراً  3 تبارك عمار علي  .237

 عصراً  3 حوراء حسين كريم جبار  .238

 عصراً  3 منير جهاد كاظم سكران  .239

 عصراً  3 نور عالء قادر  .240
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 29/9/2020 المصادف  الثالثاءيوم 
 عصراً  4 قيس هاشم سالم عبدهللا .241

 عصراً  4 ناديه اسماعيل عبداللطيف .242

 عصراً  4 هاجر قيس هاشم .243

 عصراً  4 عائشه قيس هاشم .244

 عصراً  4 احمد قيس هاشم .245

 عصراً  4 حمزة قيس هاشم .246

 عصراً  4 معن محمد محسن عوده .247

 عصراً  4 عالهن كوان جاسم محمد .248

 عصراً  4 ساره جاسم محمد .249

 عصراً  4 مأمون معن محمد .250

 عصراً  4 انتصار محمد محسن .251

 عصراً  4 اخالص محمد محسن .252

 عصراً  4 انور رحيم حسين العبيدي .253

 عصراً  4 شروق انور رحيم حسين .254

 عصراً  4 منى انور رحيم حسين .255

 عصراً  4 غصون انور رحيم حسين .256

 عصراً  4 علي انور رحيم حسين .257

 عصراً  4 المحمديهشام رشيد فرحان ذياب  .258

 عصراً  4 ايناس نصيف جاسم عبيد .259

 عصراً  4 حفصة هشام رشيد فرحان .260

 عصراً  4 افراح صالح احمد علي .261

 عصراً  4 اية محمد علي اصغار .262

 عصراً  4 علي محمد علي اصغار .263

 عصراً  4 اسيل محمد علي اصغار .264

 عصراً  4 رائد صبيح عبد مهبيد .265

 عصراً  4 المير بنيان عليعماد الدين عبدا  .266

 عصراً  4 محمد عماد الدين عبداالمير  .267

 عصراً  4 نبأ عماد الدين عبداالمير  .268

 عصراً  4 موسى عماد الدين عبداالمير  .269

 عصراً  4 نبأ محمد بشير خضر  .270
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 عصراً  4 سبأ محمد بشير خضر .271

 عصراً  4 بشير خضر سبهان محمد .272

 عصراً  4 اعتماد حسن نجم جبر .273

 عصراً  4 لينا رياض باقر تقي .274

 عصراً  4 سجاد نصير كاظم علي .275

 عصراً  4 حيدر نصير كاظم علي .276

 عصراً  4 ريم سلمان شريف جمعة .277

 عصراً  4 سحر حميد صابر .278

 عصراً  4 علي شيت محمد ال الياس .279

 عصراً  4 تصم نامق شيتمع .280

 عصراً  4 نجدت نامق شيت .281

 عصراً  4 شيت نامق شيت .282

 عصراً  4 زينب عباس محمد ال عباس .283

 عصراً  4 حيدر حسن حيدر كاظم .284

 عصراً  4 حسن عباس مصطفى حسن .285

 عصراً  4 كلواز رضا خالد .286

 عصراً  4 خديجه رضا خالد .287

 عصراً  4 اعيل عليسعود صباح اسم .288

 عصراً  4 نورجان عبدالسالم فتحي مصطفى .289

 عصراً  4 حمزه عبدالوهاب الياس اسود .290

 عصراً  4 رهام فالح حسن .291

 عصراً  4 ايه حمزه عبدالوهاب .292

 عصراً  4 دنيا حمزه عبدالوهاب .293

 عصراً  4 اليف حمزه عبدالوهاب .294

 عصراً  4 يوسف حمزه عبدالوهاب .295

 عصراً  4 دعاء حمزه عبدالوهاب  .296

 عصراً  4 ياسر فاضل محمد يونس عمر  .297

 عصراً  4 احمد محمد علي احمد حسن  .298

 عصراً  4 هند عدنان احمد محمد  .299

 عصراً  4 منى محمد صالح عبدهللا  .300
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  عصراً  5  انتصار صالح امين كرموش .301
  عصراً  5  حسن جدعان جميل  .302
  عصراً  5  مصطفى جدعان جميل  .303
  عصراً  5  عمشة جدعان جميل  .304
  عصراً  5  امين يونس محمد جراد  .305
  عصراً  5  بشرى غائب محمد جراد  .306
  عصراً  5  علي امين يونس جراد  .307
  عصراً  5  قتيبة امين يونس جراد  .308
  راً عص 5  بلقيس امين يونس جراد  .309
  عصراً  5  نبيلة يونس محمد جراد  .310
  عصراً  5  اسامة امين يونس جراد  .311
  عصراً  5  فريق جميل احمد خليفة  .312
  عصراً  5  رواء فريق جميل  .313
  عصراً  5  راقية عبدالكريم رشيد  .314
  عصراً  5  ليث طارق عثمان  .315
  عصراً  5  نوران طارق عثمان  .316
  عصراً  5  ديهند عيدان جواد مه  .317
  عصراً  5  هبه رائد نوري  .318
  عصراً  5  غيث رائد نوري  .319
  عصراً  5  حسن داود سليمان حسن  .320
  عصراً  5  عبدالعزيز يقين محمد عيسى  .321
  عصراً  5  طه رعد رجب سعيد  .322
  عصراً  5  ناهدة خليل ابراهيم سليمان  .323
  عصراً  5  ايمان رعد رجب سعيد  .324
  عصراً  5  ان مكطوف الفهدعمر شيح  .325
  عصراً  5  اخالص رمضان محمود احمد  .326
  عصراً  5  اوس حاتم شاكر يوسف  .327
  عصراً  5  مي فيصل فهد غزال  .328
  عصراً  5  احمد لؤي خليل محمود  .329
  عصراً  5  سلوان احمد هلوش خضر  .330
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  عصراً  5  وتحسين فاضل عباس محمد الخد .331
  عصراً  5  فاديه فاضل عباس محمد  .332
  عصراً  5  رعد عباس محمد بكر الخدو  .333
  عصراً  5  فلایر احمد محمد بكر  .334
  عصراً  5  سرمد رعد عباس محمد  .335
  عصراً  5  سامر رعد عباس محمد  .336
  عصراً  5  سيف رعد عباس محمد  .337
  عصراً  5  وسام رعد عباس محمد  .338
  عصراً  5  د لقمان محمد عبد حسنسع  .339
  عصراً  5  سيف لقمان محمد عبد حسن  .340
  عصراً  5  ريهان لقمان محمد عبد حسن  .341
  عصراً  5  عديلة محمد وهب حسن  .342
  عصراً  5  اسماعيل يونس ذنون  .343
  عصراً  5  ذنون يونس ذنون  .344
  عصراً  5  علي يونس ذنون  .345
  عصراً  5  روعة يونس ذنون  .346
  عصراً  5  ايمان يوسف وهب حسين  .347
  عصراً  5  وائل حمزة صالح مهدي  .348
  عصراً  5  سما وائل حمزة  .349
  عصراً  5  وسام وائل حمزة  .350
  عصراً  5  غنى وائل حمزة  .351
  عصراً  5  نائل سامي هرمز مقو  .352
  عصراً  5  الماس كوركيس يلدا   .353
  عصراً  5  راغب نائل سامي  .354
  عصراً  5  ري نائل ساميآت  .355
  عصراً  5  آندرا نائل سامي  .356
  عصراً  5  علي حسين محمد يونس الكنة  .357
  عصراً  5  ندى ابراهيم محمود  .358
  عصراً  5  احمد علي حسين  .359
  عصراً  5  انفال علي حسين  .360
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  مساءاً  6  عصام نعمان عبدالرحمن عاصي .361
  مساءاً  6  احالم محمد نور يوسف  .362
  مساءاً  6  سدرة عصام نعمان  .363
  مساءاً  6  عمار عصام نعمان  .364
  مساءاً  6  نبراس عصام نعمان  .365
  مساءاً  6  محمد عصام نعمان  .366
  مساءاً  6  اياد محمد وكاع عبدهللا  .367
  مساءاً  6  سرمد اسعود عبدهللا  .368
  ءاً مسا 6  افراح حمادي خلف  .369
  مساءاً  6  زايد الخير سرمد اسعود  .370
  مساءاً  6  سلطان سرمد اسعود  .371
  مساءاً  6  علي محمد يونس علي  .372
  مساءاً  6  مريم محمود محمد  .373
  مساءاً  6  سليمان علي محمد يونس  .374
  مساءاً  6  منتهى حسين علي  .375
  مساءاً  6  سليمان علي محمد يونس  .376
  مساءاً  6  حمد اسماعيل جاسمعبدالمنعم م  .377
  مساءاً  6  عمار احمد قاسم يحيى الفخري  .378
  مساءاً  6  ايمان سالم صديق قاسم  .379
  مساءاً  6  سارة عمار احمد قاسم  .380
  مساءاً  6  حمزة عمار احمد قاسم  .381
  مساءاً  6  سوسن علي حسين خدو  .382
  مساءاً  6  اياد عماد احمد محمد  .383
  مساءاً  6  د احمد محمدايهم عما  .384
  مساءاً  6  توفيق عبد علي سعيدان العجيلي  .385
  مساءاً  6  سراب عليوي احسين العجيلي  .386
  مساءاً  6  خبيب ابراهيم خليل عباس  .387
  مساءاً  6  خضير عبدالكريم محمود السالم  .388
  مساءاً  6  غانم عبدالرحمن سليم محمود  .389
  مساءاً  6  ى الزبيديصفاء طالب عبدالحسين موس  .390
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  مساءاً  6  محمد شاهر عويد غطبان .391
  مساءاً  6  هيلة سلمان يوسف مروح  .392
  مساءاً  6  زينب شاهر عويد غطبان  .393
  مساءاً  6  شيخة محمد شاهر عويد  .394
  مساءاً  6  ناهض محمد شاهر عويد  .395
  مساءاً  6  مموسى محمد ثلج ابراهي  .396
  مساءاً  6  شيماء ذنون يونس  .397
  مساءاً  6  طيبة حسين علي  .398
  مساءاً  6  بيان حسين علي  .399
  مساءاً  6  انيور حسين علي  .400
  مساءاً  6  محمد حسين علي  .401
  مساءاً  6  عبد نعمو توما ججي  .402
  مساءاً  6  مروه لطيف يوسف  .403
  مساءاً  6  مالك عبد نعمو توما  .404
  مساءاً  6  توماس عبد نعمو توما  .405
  مساءاً  6  محمد اسماعيل صالح خميس  .506
  مساءاً  6  نورالهدى محمد اسماعيل صالح  .407
  مساءاً  6  رحاب سعد صالح خميس  .408
  مساءاً  6  عبدالرحمن محمد اسماعيل صالح  .409
  مساءاً  6  عبدالمنعم عبدالكريم ابراهيم عبدالرحمن  .410
  مساءاً  6  ذنون يونس علييونس   .411
  مساءاً  6  عامر ذنون يونس علي  .412
  مساءاً  6  نزال ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم  .413
  مساءاً  6  جليلة عبدالجليل عبدالرحمن ابراهيم  .414
  مساءاً  6  صالح نزال ابراهيم عبدالرحمن  .415
  مساءاً  6  سجى نزال ابراهيم عبدالرحمن  .416
  مساءاً  6  اهيم عبدالرحمنمحمد نزال ابر  .417
  مساءاً  6  مالك نزال ابراهيم عبدالرحمن  .418
  مساءاً  6  ابراهيم نزال ابراهيم عبدالرحمن  .419
  مساءاً  6  مريم ذنون يونس محمد  .420

  


