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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  14/10/2020 المصادف االربعاء  يوم

  الوقت  االسم  ت

ً   11 وسام طالل خضير   .1   صباحا
ً   11  مصطفى جاسم محمد علي   .2   صباحا
ً   11  صالح عبود خلف   .3   صباحا
ً   11  عبدالكريم عماد عناداحمد    .4   صباحا
ً   11  احمد نجم شعيب محمد   .5   صباحا
ً   11  بشرى عبدالرزاق علي   .6   صباحا
ً   11  صفا محمد وعد محمود   .7   صباحا
ً   11  يحيى عبدهللا مولود   .8   صباحا
ً   11  مهية فتحي احمد سليمان   .9   صباحا

ً   11  وسام طالل خضير .10   صباحا
ً   11  يونس طالل خضير .11   صباحا
ً   11  طالل خضير باسم .12   صباحا
ً   11  دعاء طالل خضير .13   صباحا
ً   11  صالح محمد صالح ترك .14   صباحا

ً   11  امل مهدي صالح البياتي .15   صباحا
ً   11  زينب صالح محمد .16   صباحا

ً   11  هجران صالح محمد .17   صباحا
ً   11  سلسبيل صالح محمد .18   صباحا
ً   11  عبدهللا صالح محمد .19   صباحا
ً   11  احمد فاضل صابر حسين .20   صباحا
ً   11  حمديه علي احمد حسن .21   صباحا
ً   11  صالح سامي خماس احمد .22   صباحا
ً   11  نضال عبدالكريم متعب .23   صباحا
ً   11  قتيبة حامد كاظم .24   صباحا
ً   11  عمر حامد كاظم .25   صباحا
ً   11  عبدهللا عزيز حسين خلف .26   صباحا
ً   11  محمود حمد خليل .27   صباحا
ً   11  هبه حسن ابراهيم .28   صباحا
ً   11  رزان محمود حمد .29   صباحا
ً   11  روان محمود حمد .30   صباحا

  مرمي
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  14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
ً   11 احالم احمد عباس  .31   صباحا
ً   11  سالم علي حمزه خالد  .32   صباحا
ً   11  محمد سالم علي  .33   صباحا
ً   11  محمود سالم علي  .34   صباحا
ً   11  رنين سالم علي  .35   صباحا
ً   11  رحمة سالم علي  .36   صباحا
ً   11  عمران سالم علي  .37   صباحا
ً   11  محمد عبد صاحب حسني  .38   صباحا
ً   11  لؤي محمد عبد صاحب  .39   صباحا
ً   11  ابراهيم محمد عبد صاحب  .40   صباحا
ً   11  عفران خالد حميد العاني  .41   صباحا
ً   11  سيماء خالد حميد العاني  .42   صباحا
ً   11  نواف خضر صالح سليمان  .43   صباحا
ً   11  غازية سليمان يونس حسن  .44   صباحا
ً   11  مناع نواف خضر  .45   صباحا
ً   11  دالل نواف خضر  .46   صباحا
ً   11  حارث نواف خضر  .47   صباحا
ً   11  محمد نواف خضر  .48   صباحا
ً   11  حنان نواف خضر  .49   صباحا
ً   11  فاطمة نواف خضر  .50   صباحا
ً   11  مصطفى نواف خضر  .51   صباحا
ً   11  يوسف احمد عبدالرحمن حسن  .52   صباحا
ً   11  انس احمد عبدالرحمن حسن  .53   صباحا
ً   11  رعد عيسى عبدالصمد العطية  .54   صباحا
ً   11  شيماء شريف عبداللطيف  .55   صباحا
ً   11  حسين رعد عيسى  .56   صباحا
ً   11  ياسر خليل ابراهيم علي  .57   صباحا
ً   11  مروه علي ابراهيم  .58   صباحا
ً   11  حذيفه ياسر خليل  .59   صباحا
ً   11  يعقوب ياسر خليل  .60   صباحا
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  14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 

  ظهراً  12  فؤاد حسون حسن ظاهر  .61
  ظهراً  12  رغد خضير حسن  .62
  ظهراً  12  ورده فؤاد حسون  .63
  ظهراً  12  بكر فؤاد حسون  .64
  ظهراً  12  مؤمن فؤاد حسون  .65
  ظهراً  12  بهيه مطلك احمد حمود  .66
  ظهراً  12  زهراء عبدالخالق حسين محمد  .67
  ظهراً  12  اسماء عبدالخالق حسين محمد  .68
  ظهراً  12  ريكان قاسم خضر حسون  .69
  ظهراً  12  سروان فيصل خضر  .70
  ظهراً  12  برزان ريكان قاسم  .71
  ظهراً  12  سوالف ريكان قاسم  .72
  ظهراً  12  رازان ريكان قاسم  .73
  ظهراً  12  منهل ريكان قاسم  .74
  ظهراً  12  محمد حسن زيدان حسين  .75
  ظهراً  12  سهام خالد عواد  .76
  ظهراً  12  ميقات محمود تركي  .77
  ظهراً  12  شيماء خليل حمدي  .78
  ظهراً  12  زهراء محمود ذاكر  .79
  ظهراً  12  حارث محمود ذاكر  .80
  ظهراً  12  رهف محمود ذاكر  .81
  ظهراً  12  حامد محمد غربي  .82
ظهراً  12  ايمان احمد سرهيد  .83  
ظهراً  12  تقى حامد محمد  .84  
ظهراً  12  عمر خلف محمد حمادي  .85  
ظهراً  12  كرم محمد عبدهللا رمضان  .86  
ظهراً  12  ندى حسن ياسين محمد  .87  
ظهراً  12  صبرية عبدهللا حمادي علي  .88  
ظهراً  12  خلف خضر محمد فاضل  .89  
ظهراً  12  ضياء محسن خضر محمد  .90  
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  14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
  ظهراً  12  زينب علي رشيد صلو  .91
  ظهراً  12  المرتضى علي محسن  .92
  ظهراً  12  مريم علي محسن  .93
  ظهراً  12  علي هادي محمود خلف  .94
  ظهراً  12  رقية يوسف  .95
  ظهراً  12  حسين علي هادي  .96
  ظهراً  12  حمزة علي هادي  .97
  ظهراً  12  زهراء علي هادي  .98
  ظهراً  12  عبدالهادي محمد سعيد يونس  .99

  ظهراً  12  جميلة عبدالهادي محمد سعيد  .100
  ظهراً  12  لبيبة عبدالهادي محمد سعيد  .101
  ظهراً  12  احمد خالد عبدالرزاق عبدالقادر  .102
  ظهراً  12  محسن خضر محمد وليد  .103
  ظهراً  12  يسرى ابراهيم حجاب سليمان  .104
  ظهراً  12  ايمن وليد محسن خضر  .105
  ظهراً  12  عارف عبدالرزاق جاسم الكبيسي  .106
  ظهراً  12  علي عارف عبدالرزاق  .107
  ظهراً  12  جنات عارف عبدالرزاق  .108
  ظهراً  12  باسمه كاطع خيون الساعدي  .109
  ظهراً  12  علي اسامه داود  .110
  ظهراً  12  حيدر اسامه داود  .111
  ظهراً  12  عبدهللا اسامه داود  .112
  ظهراً  12  وزيرة محمد يونس جاسم  .113
  ظهراً  12  رحمة علي حسن  .114
  ظهراً  12  بثينه علي حسن  .115
  ظهراً  12  رؤى علي حسن  .116
  ظهراً  12  محمد علي حسن  .117
  ظهراً  12  اسماعيلهناء خضر   .118
  ظهراً  12  انور يعقوب يوسف  .119
  ظهراً  12  امينه يعقوب يوسف  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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  14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 ظهراً  1 اسعد غانم محمد احمد  .121

 ظهراً  1 هبة اسعد غانم.                122

 ظهراً  1 ريان اسعد غانم 123    

 ظهراً  1 رضوان اسعد غانم 124

 ظهراً  1 محمد اسعد غانم .125

 ظهراً  1 عيسى نجم هدشو صالح .126

 ظهراً  1 زهره احمد خالد .127

 ظهراً  1 مريم عيسى نجم .128

 ظهراً  1 عائشه عيسى نجم .129

 ظهراً  1 عمر عيسى نجم .130

 ظهراً  1 ثناء حميد شويش عادي .131

 ظهراً  1 رواء راضي احميد .132

 ظهراً  1 سارة راضي احميد .133

 ظهراً  1 مجيد راضي احميد .134

 ظهراً  1 االء راضي احميد .135

 ظهراً  1 مساهر اسماعيل عبدالقادر .136

 ظهراً  1 حسن سعيد حسين احمو .137

 ظهراً  1 حسين مخلد جميل محيسن .138

 ظهراً  1 طارق عمر علي صمد .139

 ظهراً  1 محمدجاسم محمد جاسم  .140

 ظهراً  1 سجى يونس محمود يونس .141

 ظهراً  1 وسيلة عباس سليمان قدو .142

 ظهراً  1 ماهر ابراهيم خليل سليمان .143

 ظهراً  1 رنا شهاب احمد سليمان .144

 ظهراً  1 عبدالناصر طه اعفارة وزعل .145

 ظهراً  1 فاطمة خلف طه .146

 ظهراً  1 محمد عبدالناصر طه .147

 ظهراً  1 مأمون عبدالناصر طه .148

 ظهراً  1 عبدهللا عبدالناصر طه .149

 ظهراً  1 زينب عبدالرحمن حامد حسن .150
  م�ارث �مس حم
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  14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 ظهراً  1 معتز محمد بلو محمد  .151

 ظهراً  1 منهل محمد بلو محمد .152

 ظهراً  1 ذكرى عبدالجبار صالح .153

 ظهراً  1 حفصه عمر موفق .154

 ظهراً  1 قيس شاكر غالب صالح .155

 ظهراً  1 سيف شاكر غالب صالح .156

 ظهراً  1 صبحة حسين علي محمد .157

 ظهراً  1 سعد صعب حماد دالك .158

 ظهراً  1 محمد حميد عبدهللا محمد .159

 ظهراً  1 محروس مجيد فرحان سويد .160

 ظهراً  1 رمضانمحمد احمد محمد  .161

 ظهراً  1 حمدة حوران سالم .162

 ظهراً  1 سامر سعد محمد .163

 ظهراً  1 نرجس سعد محمد .164

 ظهراً  1 انس سعد محمد .165

 ظهراً  1 غيداء ابراهيم مهدي .166

 ظهراً  1 محمد علي محمد .167

 ظهراً  1 طه عبدالسالم عطاهللا عمران .168

 ظهراً  1 رنا جمال عبدالكريم .169

 ظهراً  1 جنى طه عبدالسالم .170

 ظهراً  1 عبدالسالم عطاهللا عمران .171

 ظهراً  1 سناء يوسف سعد .172

 ظهراً  1 علي شكر محمود عكله .173

 ظهراً  1 عبدالباري محمد عبدهللا .174

 ظهراً  1  خطاب علي احمد خضير .175

 ظهراً  1  عمر خطاب علي احمد  .176

 ظهراً  1  نواف خضيرعمر صالح   .177

 ظهراً  1  عامر طاهر ياسين حماني  .178

 ظهراً  1  فاضل ابراهيم عباس ابراهيم  .179

 ظهراً  1  انعام عبدالمطلب مصطفى  .180
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  14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 
 ظهراً  2 اسامة حازم محمد علي يونس .181

 ظهراً  2 الهام ذنون محمد علي .182

 ظهراً  2 اسامة حازمفاطمه  .183

 ظهراً  2 انمار اسامة حازم .184

 ظهراً  2 بكر خليل محمد جمعة .185

 ظهراً  2 فاضل خليل محمد جمعة .186

 ظهراً  2 محرم فؤاد حسين فتحي .187

 ظهراً  2 ياسمين محمد احمد .188

 ظهراً  2 روان محمد فؤاد .189

 ظهراً  2 رزان محرم فؤاد .190

 ظهراً  2 محمودمعزز شوكت  .191

 ظهراً  2 اياد ازهر عبدالعزيز عبد .192

 ظهراً  2 ضياء شمس عبد حمادي .193

 ظهراً  2 بكر ضياء شمس .194

 ظهراً  2 دعاء ضياء شمس .195

 ظهراً  2 اسماء ضياء شمس .196

 ظهراً  2 نور ضياء شمس .197

 ظهراً  2 كفاح طاهر عبد عساف .198

 ظهراً  2 صباح بهنام متي منوشا .199

 ظهراً  2 منال داود سليمان علوش .200

 ظهراً  2 امير هاشم خضر .201

 ظهراً  2 جميلة محمدعلي احمد .202

 ظهراً  2 رنده محمد جميل .203

 ظهراً  2 عمر حسين خليف فواز .204

 ظهراً  2 بدريه حماد معيوف خلف .205

 ظهراً  2 احمد حسين خليف فواز  .206

 ظهراً  2 يوسف النجار علي يوسف عثمان  .207

 ظهراً  2 عبدالقادر محمد طلحة يوسف  .208

 ظهراً  2 صالح ظاهر عبد موسى  .209

 ظهراً  2 سميرة احمد جمعة فرحان  .210
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 14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 

 ظهراً  2 لؤي فوزي مهدي كمر .211

 ظهراً  2 بيسان لؤي فوزي .212

 ظهراً  2 فاطمة لؤي فوزي .213

 ظهراً  2 طارق محمد غائب مصطفى .214

 ظهراً  2 خليلة محمد صالح مصطفى .215

 ظهراً  2 زياد طارق محمد غائب .216

 ظهراً  2 سهام يونس خضر بكر .217

 ظهراً  2 عمار علي حسين علي .218

 ظهراً  2 نعيمه علي حسين علي .219

 ظهراً  2 وضحة جاسم محمد حسين .220

 ظهراً  2 فرحانعمر امير جمعه  .221

 ظهراً  2 عثمان امير جمعه فرحان .222

 ظهراً  2 سارة امير جمعه فرحان .223

 ظهراً  2 ابوبكر امير جمعه فرحان .224

 ظهراً  2 اميرة امير جمعه فرحان .225

 ظهراً  2 رحاب شهاب حمد سليمان .226

 ظهراً  2 طيبه عمر وهيب حمد .227

 ظهراً  2 احمد عمر وهيب حمد .228

 ظهراً  2 صهيب عمر وهيب حمد .229

 ظهراً  2 لجين عمر وهيب حمد .230

 ظهراً  2 محمد عبد حمد سليمان .231

 ظهراً  2 راتبه صالح سويد حسن .232

 ظهراً  2 نظام وهيب حمد سليمان .233

 ظهراً  2 ماريا محمد عبد حمد .234

 ظهراً  2 عبدالعزيز محمد عبد حمد .235

 ظهراً  2 عبد حمدعثمان محمد   .236

 ظهراً  2 احمد محمد عبد حمد  .237

 ظهراً  2 عامره صالح مصطفى الخلف  .238

 ظهراً  2 برهان محسن مصطفى الخلف  .239

 ظهراً  2 لقمان محسن مصطفى الخلف  .240
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 14/10/2020 المصادف  االربعاءيوم 

 عصراً  3  جنه بشير ناطق ناجي .241

 عصراً  3  يسرى جاسم بكر ال جبش .242

 عصراً  3  سمر عبدالقادر علي .243

 عصراً  3  ايه عبدالقادر علي .244

 عصراً  3  ايمان عبدالقادر علي .245

 عصراً  3  اسمى عبدالقادر علي .246

 عصراً  3  ملك عبدالقادر علي .247

 عصراً  3  مرتضى حميد فاضل الخفاجي .248

 عصراً  3  فارس هادي سليمان داود .249

 عصراً  3  فارس هادينبأ  .250

 عصراً  3  سبأ فارس هادي .251

 عصراً  3  وديان علي عبدالرحمن خميس .252

 عصراً  3  يوسف ياسر احمد مهدي .253

 عصراً  3  حسين ياسر احمد مهدي .254

 عصراً  3  علي ياسر احمد مهدي .255

 عصراً  3  ماجد احمد خليفة .256

 عصراً  3  بالل ماجد احمد .257

 عصراً  3  عبدهللا ماجد احمد .258

 عصراً  3  بلقيس ماجد احمد .259

 عصراً  3  فيضي نهاد محمود احمد .260

 عصراً  3  عبدالرحمن نهاد محمود احمد .261

 عصراً  3  عبدالباري محمدسعيد علي .262

 عصراً  3  فوزية مصطفى عبدالكريم .263

 عصراً  3  احسان عبدالباري محمدسعيد .264

 عصراً  3  عبدالباري محمدسعيدحسين  .265

 عصراً  3  علي عبدالباري محمدسعيد  .266

 عصراً  3  حسن عبدالباري محمدسعيد   .267

 عصراً  3  هناء حسين عبيد المعموري  .268

 عصراً  3  علي اثير صادق العبيدي  .269

 عصراً  3  حكم احمد وليد مفرجي  .270
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 عصراً  3 زكي جميل ميخاصالح  .271

 عصراً  3  سينان موفق سليم مشموس .272

 عصراً  3  سديم صالح زكي .273

 عصراً  3  اسمر صالح زكي .274

 عصراً  3  ابراهيم مصطفى امين هشاه .275

 عصراً  3  غامدي نورالدين حسين .276

 عصراً  3  ميساء رشيد مجيد سعيد .277

 عصراً  3  محمد سالم محمد بالل .278

 عصراً  3  شيماء هادي صالح الصالحي .279

 عصراً  3  قاسم احمد حميد حسين .280

 عصراً  3  صفا احمد حميد حسين .281

 عصراً  3  بشرى احمد حميد حسين .282

 عصراً  3  جنان نيقو جيكو .283

 عصراً  3  داود جونسن سوريشو .284

 عصراً  3  جوليان جونسن سوريشو .285

 عصراً  3  مريم جونسن سوريشو .286

 عصراً  3  بسمان جميل قرياقوس شابا .287

 عصراً  3  عين بسمان جميل .288

 عصراً  3  محمد وهب حسن  .289

 عصراً  3  كيالن رحمن حماد عواد .290

 عصراً  3  زينة ابراهيم عيسى عبد .291

 عصراً  3  علي فراس اسماعيل .292

 عصراً  3  اركان فراس اسماعيل .293

 عصراً  3  عبدهللا كرموشنذيرة يحيى  .294

 عصراً  3  مدين احمد حسون علي .295

 عصراً  3  احمد سالم نجم عبود  .296

 عصراً  3  ندى اسماعيل ياسين يونس  .297

 عصراً  3  احمد رعد عبدهللا مديد  .298

 عصراً  3  خولة خليل محمدسعيد عباس  .299

 عصراً  3  تبارك عوني كرموش عبدهللا  .300
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  عصراً  4 ضاري جابر محمود كرحوت .301
  عصراً  4  صكر ضاري جابر  .302
  عصراً  4  محمد عبد حسين ابراهيم  .303
  عصراً  4  نجاح صالح حسين ابراهيم  .304
  عصراً  4  مدينة علي حسن ابراهيم  .305
  عصراً  4  نجمه عبدهللا سهيل الحدادي  .306
  عصراً  4  هادي علي عساف  .307
  عصراً  4  عمر شهاب احمد عمران  .308
  عصراً  4  ايه عبدالباسط عبدالجبار  .309
  عصراً  4  محمد عمر شهاب  .310
  عصراً  4  حسين عمر شهاب  .311
  عصراً  4  سعد جودة حمد سليمان  .312
  عصراً  4  ماجدة عدنان محمد  .313
  عصراً  4  سيف سعد جودة  .314
  عصراً  4  عبدالرحمن سعد جودة  .315
  عصراً  4  كرار سعد جودة  .316
  عصراً  4  احمد حردان جهاد العبيدي  .317
  عصراً  4  زيد احمد حردان  .318
  عصراً  4  عثمان احمد حردان  .319
  عصراً  4  يعقوب احمد حردان  .320
  عصراً  4  امجد صبحي عباس رضا  .321
  عصراً  4  ريم سالم  .322
  عصراً  4  مصطفى امجد صبحي  .323
  عصراً  4  اماني امجد صبحي  .324
  عصراً  4  محمد ميسر شريف ذنون  .325
  عصراً  4  سناء محمد علي حسين علي  .326
  عصراً  4  برهان عبدالرحمن برهان سلطان  .327
  عصراً  4  منذر احمد حمود باني الشمري  .328
  عصراً  4  الجازي منذر احمد حمود  .329
  عصراً  4  عامر احمد محمد يوسف  .330
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  عصراً  4  اسيل خليفه عبد حمود .331
  عصراً  4  مهند احمد ماجد محمود  .332
  عصراً  4  رفل احمد ماجد محمود  .333
  عصراً  4  رأفت احمد ماجد محمود  .334
  عصراً  4  رامي احمد ماجد محمود  .335
  عصراً  4  ريان احمد ماجد محمود  .336
  عصراً  4  عبدالواحدقاسم جسام حسن   .337
  عصراً  4  الفاروق قاسم جسام  .338
  عصراً  4  حذيفه قاسم جسام  .339
  عصراً  4  وطن قاسم جسام  .340
  عصراً  4  رواسي قاسم جسام  .341
  عصراً  4  رافد محمود طه محمد  .342
  عصراً  4  طه محمود طه  .343
  عصراً  4  بتول محمود طه  .344
  عصراً  4  شهد محمود طه  .345
  عصراً  4  نجوى مصطفى مصطفى  .346
  عصراً  4  حمزة حسين علي وهب  .347
  عصراً  4  زين العابدين عباس يونس ال ساعد  .348
  عصراً  4  مريم محمدعيد يوسف الساعد  .349
  عصراً  4  محمد رجب يونس محمد سليمان  .350
  عصراً  4  حسنيه قاسم عباس  .351
  عصراً  4  ناصر محمد رجب يونس  .352
  عصراً  4  النيا محمد رجب يونس  .353
  عصراً  4  صابرين حمزه ساعد قدو  .354
  عصراً  4  محمد قيصر عبدالهادي  .355
  عصراً  4  منى قيصر عبدالهادي  .356
  عصراً  4  يونس قيصر عبدالهادي  .357
  عصراً  4  مها قيصر عبدالهادي  .358
  عصراً  4  محمد احمد بكر محمد  .359
  عصراً  4  عدنان عادل محمد عيسى  .360
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  عصراً  5 يل حسين علياسماعخيري  .361
  عصراً  5  شهاب احمد محمد  .362
  عصراً  5  علي احمد محمد  .363
  عصراً  5  محمد يوسف عبدهللا  .364
  عصراً  5  سرمد  عبدالكريم حسن  .365
  عصراً  5  سلوى عبدالخالق عبدالجبار  .366
  عصراً  5  يونس محمد رافده حسن  .367
  عصراً  5  نصر عبدالخالق عبدالجبار  .368
  عصراً  5  سردار عبدالكريم حسن  .369
  عصراً  5  عماد محمد نور محمدعلي  .370
  عصراً  5  ابراهيم محمد نور محمدعلي  .371
  عصراً  5  خالد محمد نور محمدعلي  .372
  عصراً  5  مروه محمد نور محمدعلي  .373
  عصراً  5  نور محمدعليحمزه محمد   .374
  عصراً  5  فاضل محمد دخيل  .375
  عصراً  5  سعديه عثمان سعيد  .376
  عصراً  5  عباس محمد دخيل  .377
  عصراً  5  امل عثمان سعيد  .378
  عصراً  5  سميره عبد يوسف  .379
  عصراً  5  احسان عبدالقادر سعيد  .380
  عصراً  5  سعيد عبدالقادر سعيد  .381
  عصراً  5  سعيد احمد عبدالقادر  .382
  عصراً  5  جيالن عبدالقادر سعيد  .383
  عصراً  5  عمران خالد محمدعلي يوسف  .384
  عصراً  5  احمد خالد محمدعلي  .385
  عصراً  5  علي خالد محمدعلي  .386
  عصراً  5  مصطفى خالد محمدعلي  .387
  عصراً  5  زينب خالد محمدعلي  .388
  عصراً  5  عبدالجبار فاضل بكر خضر  .389
  عصراً  5  فاضل عبدالجبار فاضل  .390
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  عصراً  5 كمال ابراهيم مصطفى عبدالقادر .391
  عصراً  5  معينه يونس عبدالرحمن  .392
  عصراً  5  تحسين ابراهيم مصطفى  .393
  عصراً  5  سلحة عبدالرحمن عبدالقادر  .394
  عصراً  5  قاسم ابراهيم مصطفى  .395
  عصراً  5  سعد هجان فتحي  .396
  عصراً  5  الهام عبدالسالم ياسين  .397
  عصراً  5  محمد سعد هجان  .398
  عصراً  5  علي سعد هجان  .399
  عصراً  5  مهيمن سعد هجان  .400
  عصراً  5  احمد سعد هجان  .401
  عصراً  5  يوسف سعد هجان  .402
  عصراً  5  مهند وعد حسن علي  .403
  عصراً  5  حسين علي وهب  .404
  عصراً  5  حمزه حسين علي  .405
  عصراً  5  حسين علي محمد  .506
  عصراً  5  امجد حسين علي  .407
  عصراً  5  عمر حسين علي  .408
  عصراً  5  عمران حسين علي  .409
  عصراً  5  نورجان حسين علي  .410
  عصراً  5  سهيره حسين علي  .411
  عصراً  5  رجاء حسين علي  .412
  عصراً  5  محسن خليل ابراهيم رضا  .413
  عصراً  5  فائزة محمد علي ابراهيم  .414
  عصراً  5  خليل ابراهيم اسماعيل  .415
  عصراً  5  اكرم عبدالرحمن خضر  .416
  عصراً  5  فاروق اكرم عبدالرحمن  .417
  عصراً  5  فاطمه حسين الياس وهب  .418
  عصراً  5  فرح محمد صالح محمدعلي  .419
  عصراً  5  مهند وعد حسن علي  .420

  


