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   U . N/  لجوازاتا معامالت جدول مواعيد
  15/10/2020 المصادف  الخميس يوم

  الوقت  االسم  ت

ً   11 سعاد علي كريم عبدالرحمن   .1   صباحا
ً   11  اشتا رمضان محمد   .2   صباحا
ً   11  يحيى رمضان محمد   .3   صباحا
ً   11  اويزان رمضان محمد   .4   صباحا
ً   11  اسماء رمضان محمد   .5   صباحا
ً   11  كردستان رمضان محمد   .6   صباحا
ً   11  حسن ابراهيم خليل عاصي   .7   صباحا
ً   11  راكان هاشم خضر   .8   صباحا
ً   11  اسماء محمد عبد   .9   صباحا

ً   11  عزيزه مصطفى عبدالقادر .10   صباحا
ً   11  نجم عبدالجبار علي .11   صباحا
ً   11  محمد عباسنعمان  .12   صباحا
ً   11  اسماعيل جاسم محمد .13   صباحا
ً   11  قاسم جاسم محمد .14   صباحا

ً   11  عبدالقادر جاسم محمد .15   صباحا
ً   11  مياسه قاسم محمد .16   صباحا

ً   11  هاشم جاسم محمد .17   صباحا
ً   11  فاخر محي الدين مردان محمد .18   صباحا
ً   11  حوطه فخري محي الدين .19   صباحا
ً   11  جالل حميدجيمان محسن  .20   صباحا
ً   11  محمد اسماعيل عباس .21   صباحا
ً   11  زيار اسماعيل عباس .22   صباحا
ً   11  حارز اسماعيل عباس .23   صباحا
ً   11  كزار عزيز خاطر مصطفى .24   صباحا
ً   11  هشام محسن حسو ابراهيم .25   صباحا
ً   11  مصطفى عبدالحميد سويد حسين .26   صباحا
ً   11  حسين سليمان محمدطاهر حسين .27   صباحا
ً   11  زياد سليمان محمدطاهر حسين .28   صباحا
ً   11  ناهدة نوري مصطفى .29   صباحا
ً   11  محمد احمد خليف محمد .30   صباحا

  مرمي
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  15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
ً   11 هيثم حسان عجيل حسين  .31   صباحا
ً   11  نصير هيثم حسان عجيل  .32   صباحا
ً   11  نشمية حازم مصطفى الخلف  .33   صباحا
ً   11  طيب حازم مصطفى  .34   صباحا
ً   11  غائب طارق محمد غائب  .35   صباحا
ً   11  نني حسين محمد صالح  .36   صباحا
ً   11  احالم احمد محمد جميل  .37   صباحا
ً   11  باسم يونس محمد سليمان  .38   صباحا
ً   11  فرح باسم يونس  .39   صباحا
ً   11  يونس باسم يونس  .40   صباحا
ً   11  يونساسراء باسم   .41   صباحا
ً   11  عبدالسالم محمد زبار  .42   صباحا
ً   11  بسمه علي حسين  .43   صباحا
ً   11  واثق محمد عبدهللا حبيب  .44   صباحا
ً   11  سجاد سالم محمد عبود  .45   صباحا
ً   11  اساور سالم محمد عبود  .46   صباحا
ً   11  عبدالقادرمحمد علي خضر  .47   صباحا
ً   11  علي احمد عبدالقادر محمد  .48   صباحا
ً   11  احسان عبدالقادر محمد علي  .49   صباحا
ً   11  ناصح عبدالغني يونس محمد ال منصور  .50   صباحا
ً   11  الهام جمعة اسماعيل عثمان  .51   صباحا
ً   11  ايمن عبدالجبار عزالدين اسماعيل  .52   صباحا
ً   11  ريان عبدالجبار عزالدين اسماعيل  .53   صباحا
ً   11  عبدالجبار عزالدين اسماعيلنورجان   .54   صباحا
ً   11  روان عبدالجبار عزالدين اسماعيل  .55   صباحا
ً   11  زينب محمد جمعه حمد  .56   صباحا
ً   11  ابراهيم احمد ابراهيم علي  .57   صباحا
ً   11  فاضل حسن مصطفى علي  .58   صباحا
ً   11  نوفل محمد قيس نجم  .59   صباحا
ً   11  اسماء خميس اجياد خلف  .60   صباحا
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  15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 

  ظهراً  12  رنا كريم حويش ضمد  .61
  ظهراً  12  ليث محمد رياض  .62
  ظهراً  12  ليا محمد رياض  .63
  ظهراً  12  سعد يحيى توفيق سعيد  .64
  ظهراً  12  سيف سعد يحيى توفيق  .65
  ظهراً  12  يوسف سعد يحيى توفيق  .66
  ظهراً  12  توفيقابراهيم سعد يحيى   .67
  ظهراً  12  حسام ابراهيم حنظل  .68
  ظهراً  12  وفاء محمد حسين شبو  .69
  ظهراً  12  رسل حسام ابراهيم  .70
  ظهراً  12  ابراهيم حسام ابراهيم  .71
  ظهراً  12  اسماء فائز حسين جابر  .72
  ظهراً  12  ياسر حارث محمود  .73
  ظهراً  12  دانه ياسر حارث  .74
  ظهراً  12  عزيزشرو خلف   .75
  ظهراً  12  بونت شرو خلف  .76
  ظهراً  12  بيانكا شرو خلف  .77
  ظهراً  12  نوال محمد عبدهللا الهاشمي  .78
  ظهراً  12  خالد محمد موسى محمد  .79
  ظهراً  12  محمود خضر محمود  .80
  ظهراً  12  سجى محمود خضر  .81
  ظهراً  12  فؤاد عبدالرحمن صمصام  .82
ظهراً  12  سوسن هيكل احمد  .83  
ظهراً  12  رونق هيكل احمد  .84  
ظهراً  12  محمد رميض محمد كصير  .85  
ظهراً  12  طاهر دلي حسين  .86  
ظهراً  12  سندس خلف حسين  .87  
ظهراً  12  صهيب طاهر دلي  .88  
ظهراً  12  صفاء عبدالجبار عباس عذافة  .89  
ظهراً  12  ناصر محمد سليم الياس  .90  
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  15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
  ظهراً  12  محمد ياسين يونس محمد العلي  .91
  ظهراً  12  عبدهللا محمد ياسين  .92
  ظهراً  12  سماح محمد ياسين  .93
  ظهراً  12  اديبة عابد الياس  .94
  ظهراً  12  سعيد اسماعيل علي  .95
  ظهراً  12  احمد اسماعيل علي  .96
  ظهراً  12  منير الياس اسماعيل  .97
  ظهراً  12  يونس رشيدعدي هيثم   .98
  ظهراً  12  الزهراء حسين عودة  .99

  ظهراً  12  خطاب عدي هيثم  .100
  ظهراً  12  عماد عبدالحميد رشيد  .101
  ظهراً  12  اديبة رمضان عزيز  .102
  ظهراً  12  رانية عماد عبدالحميد  .103
  ظهراً  12  علي عماد عبدالحميد  .104
  ظهراً  12  كيالن عماد عبدالحميد  .105
  ظهراً  12  محمد سليم الياس علي  .106
  ظهراً  12  زاهدة محمد علي حسن  .107
  ظهراً  12  اسماعيل فاضل رحيم علي  .108
  ظهراً  12  مريم عدنان برهو يوسف  .109
  ظهراً  12  اليمان عادل حامد ياسين  .110
  ظهراً  12  وليد يوسف محمد قدو  .111
  ظهراً  12  نضال محمد رحال  .112
  ظهراً  12  وليد يوسف اسماعيل  .113
  ظهراً  12  اياد ياسين خليف ابراهيم  .114
  ظهراً  12  ميعاد جيات حسن هايس  .115
  ظهراً  12  محمدعلي ابراهيم محمدعلي  .116
  ظهراً  12  بشار صالح محمد رشاد  .117
  ظهراً  12  رعد يوسف احمد العبيدي  .118
  ظهراً  12  رغده رعد يوسف  .119
  ظهراً  12  مصطفى رعد يوسف  .120

�رهمي  بسام ا   ا
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  15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 ظهراً  1 جاسم محمد ابراهيم عثمان  .121

 ظهراً  1 سميرة خليل ابراهيم عبدالقادر.                122

 ظهراً  1 حسن جاسم محمد ابراهيم 123    

 ظهراً  1 اياد جاسم محمد ابراهيم 124

 ظهراً  1 ابراهيمارشد جاسم محمد  .125

 ظهراً  1 دعاء جاسم محمد ابراهيم .126

 ظهراً  1 فيان عبدالغني حسن .127

 ظهراً  1 علي حسين عبدالقادر .128

 ظهراً  1 سعاد محمد صالح حمدان .129

 ظهراً  1 محمد علي حسين عبدالقادر .130

 ظهراً  1 منتهى علي حسين عبدالقادر .131

 ظهراً  1 عبدالقادرسيدرا علي حسين  .132

 ظهراً  1 سبأ علي حسين عبدالقادر .133

 ظهراً  1 وميض رعد شنيف .134

 ظهراً  1 جعفر ابراهيم علي سلطان .135

 ظهراً  1 محمد ابراهيم علي سلطان .136

 ظهراً  1 بتول ابراهيم علي سلطان .137

 ظهراً  1 ماجد اسماعيل فرحان علي .138

 ظهراً  1 فرحانعزام ماجد اسماعيل  .139

 ظهراً  1 حمدية ماجد اسماعيل فرحان .140

 ظهراً  1 العنود مصعب عايد عجيمي .141

 ظهراً  1 عثمان عادل عبدالكريم اسماعيل .142

 ظهراً  1 رزان عثمان عادل .143

 ظهراً  1 طارق عثمان عادل .144

 ظهراً  1 جنى عثمان عادل .145

 ظهراً  1 الكبيسياحمد عبدالرحمن جاسم محمد  .146

 ظهراً  1 هجران خالد عيسى احميد .147

 ظهراً  1 عبدالرحمن خالد عيسى .148

 ظهراً  1 بان خالد عيسى .149

 ظهراً  1 هيا علي عيسى .150
  م�ارث �مس حم
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  15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 ظهراً  1 مروان توفيق حسن علي  .151

 ظهراً  1 جودت حيدر مصطفى خلو .152

 ظهراً  1 احمد جميل عبدالرزاق بندر .153

 ظهراً  1 رقية غانم .154

 ظهراً  1 يوسف احمد جميل .155

 ظهراً  1 جميل احمد جميل .156

 ظهراً  1 ابراهيم احمد جميل .157

 ظهراً  1 رامي احمد جميل .158

 ظهراً  1 صدام مزهر ثامر حسين التميمي .159

 ظهراً  1 قحطان عدنان يعقوب ايوب .160

 ظهراً  1 احمد محمد ياسين ابراهيم .161

 ظهراً  1 سيف محمد ياسين ابراهيم .162

 ظهراً  1 حسان كامل محسن خضير المحمدي .163

 ظهراً  1 حسين علي ايوب علي .164

 ظهراً  1 سليم محسن حسو ابراهيم .165

 ظهراً  1 عبدالقادر حسان عجيل حسين .166

 ظهراً  1 ابراهيممهند خليف طه  .167

 ظهراً  1 ابراهيممعتز خليف طه  .168

 ظهراً  1 حسين علي المصلحي .169

 ظهراً  1 انس حسين علي .170

 ظهراً  1 اسماء صبحي احمد .171

 ظهراً  1 جنات حسين علي .172

 ظهراً  1 أواب حسين علي .173

 ظهراً  1 براء حسين علي .174

 ظهراً  1  محمدعوف عبدالرحمن عبدالرزاق  .175

 ظهراً  1  ابراهيم خليل دراخ فرحات  .176

 ظهراً  1  عثمان خليل دراخ  .177

 ظهراً  1  عماد نجيب محمدصالح ياسين  .178

 ظهراً  1  عروبة شوكت رفعت نشأت  .179

 ظهراً  1  نورالدين خضر رحيم كريم  .180
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  15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 
 ظهراً  2 خالد محمد علي .181

 ظهراً  2 داليا حسين صالح .182

 ظهراً  2 فراس علي حسين ابراهيم .183

 ظهراً  2 ايفان فراس علي حسين .184

 ظهراً  2 مصطفى ابراهيم محمد برو .185

 ظهراً  2 اديبة ابراهيم محمد علي .186

 ظهراً  2 يونس دخيل يونس .187

 ظهراً  2 حسين الياس خضر ابراهيم .188

 ظهراً  2 محمدنجوى غانم  .189

 ظهراً  2 خالصه محمد سعيد .190

 ظهراً  2 مرفت حسين الياس .191

 ظهراً  2 نزار حسين الياس .192

 ظهراً  2 محمد حسين الياس .193

 ظهراً  2 ايمن حسين الياس .194

 ظهراً  2 سليمان سعود سليمان اسماعيل .195

 ظهراً  2 جاسم محمد محمدعلي خلو .196

 ظهراً  2 محمد محمود جاسم .197

 ظهراً  2 ايه جاسم محمد .198

 ظهراً  2 مهند جاسم محمد .199

 ظهراً  2 عصمت محمد محمدعلي .200

 ظهراً  2 عبير عصمت محمد .201

 ظهراً  2 شكرية عصمت محمد .202

 ظهراً  2 عالء عصمت محمد .203

 ظهراً  2 رائد يوسف عباس الياس .204

 ظهراً  2 فريد حسين الياس .205

 ظهراً  2 سمر سالم الياس  .206

 ظهراً  2 مروة رائد يوسف  .207

 ظهراً  2 محمد رائد يوسف  .208

 ظهراً  2 راكان يوسف عباس  .209

 ظهراً  2 نمير لؤي عبدالحميد نصيف  .210
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 15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 

 ظهراً  2 شوكت حيدر قاسم .211

 ظهراً  2 وئام احمد خضر .212

 ظهراً  2 عباس فاضل علي يوسف  .213

 ظهراً  2 مالك عباس فاضل علي .214

 ظهراً  2 ايه عباس فاضل علي .215

 ظهراً  2 محمد عباس فاضل علي .216

 ظهراً  2 احمد صالح خضر عثمان .217

 ظهراً  2 عداي سبهان ابراهيم عمر .218

 ظهراً  2 محمود علي نجم عبدهللا .219

 ظهراً  2 حموصابرين مهدي عزيز  .220

 ظهراً  2 ريان محمود ثامر جرجيس .221

 ظهراً  2 احمد محمود ثامر جرجيس .222

 ظهراً  2 مها محمود ثامر جرجيس .223

 ظهراً  2 بسمان محمود ثامر جرجيس .224

 ظهراً  2 سيف الدين محمود ثامر جرجيس .225

 ظهراً  2 هجران خالد عيسى احميد .226

 ظهراً  2 الدين رشيدنريمان واحد محي  .227

 ظهراً  2 شهله علي قورباني .228

 ظهراً  2 دينا نريمان واحد .229

 ظهراً  2 دانية نريمان واحد .230

 ظهراً  2 ديمة نريمان واحد .231

 ظهراً  2 تقوى هارون رشيد توفيق .232

 ظهراً  2 عامر جوزيف الياس ارملة .233

 ظهراً  2 غادة الياس طوبيا .234

 ظهراً  2 مارفن عامر جوزيف .235

 ظهراً  2 فادي عامر جوزيف  .236

 ظهراً  2 محمد سالم محمد بالل  .237

 ظهراً  2 عمر سعد مهيدي مخلف  .238

 ظهراً  2 احمد فؤاد عبدالجبار عبدالرضا   .239

 ظهراً  2 احمد سعدي عباس عنفوس  .240
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 15/10/2020 المصادف  الخميسيوم 

 عصراً  3  شيماء احمد عزو .241

 عصراً  3  محمد احمد عزو .242

 عصراً  3  حسن احمد عزو .243

 عصراً  3  زهور سليمان عبدالقادر .244

 عصراً  3  نوال عبدالكريم داود الحامدي .245

 عصراً  3  علي محمد زين الدين .246

 عصراً  3  حسين محمد زين الدين .247

 عصراً  3  حسن محمد زين الدين .248

 عصراً  3  زين الدينعباس محمد  .249

 عصراً  3  حمزه محمد زين الدين .250

 عصراً  3  كاظم عبدالحميد جاسم محمد .251

 عصراً  3  مصعب كاظم عبدالحميد جاسم .252

 عصراً  3  فاتن خليل ابراهيم عايش .253

 عصراً  3  رياض احمد سلمان عبدهللا .254

 عصراً  3  امونه مشعان ربيع ناصر .255

 عصراً  3  احمد سلمان رأفت رياض .256

 عصراً  3  رفد رياض احمد سلمان .257

 عصراً  3  رؤى رياض احمد سلمان .258

 عصراً  3  ايالف رياض احمد سلمان .259

 عصراً  3  مسعود قادر حمد مال .260

 عصراً  3  هوزان كريم عشمان حسن .261

 عصراً  3  هه لويست مسعود قادر .262

 عصراً  3  هه لس مسعود قادر .263

 عصراً  3  نوسه ر مسعود قادر .264

 عصراً  3  ئه فريست مسعود قادر .265

 عصراً  3  ايمان عصام مصطفى احمد سليمان  .266

 عصراً  3  هيوا عه لى حه سه ن   .267

 عصراً  3  بيتا هيوا عه لى   .268

 عصراً  3  هومه ن هيوا عه لى  .269

 عصراً  3  محمد مقداد علي حسين  .270
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 عصراً  3 محمد صادق حسن حسين .271

 عصراً  3  هناء مصطفى حسن .272

 عصراً  3  امنة محمد صادق .273

 عصراً  3  حسن محمد صادق .274

 عصراً  3  جنان محمد صادق .275

 عصراً  3  علي محمد صادق .276

 عصراً  3  سجاد محمد صادق .277

 عصراً  3  احمد محمد صادق .278

 عصراً  3  عمار فاضل حسن حسين .279

 عصراً  3  ايمان جاسم خضر .280

 عصراً  3  ضحى عمار فاضل .281

 عصراً  3  سجى عمار فاضل .282

 عصراً  3  ياسر عمار فاضل .283

 عصراً  3  غنيمة محمد طاهر بكر .284

 عصراً  3  غضبان عثمان علي صالح .285

 عصراً  3  عبدالرحمن غضبان عثمان علي .286

 عصراً  3  عبدالستار عبدالهادي علي عداي .287

 عصراً  3  رعد فاضل عباس .288

 عصراً  3  روعه رعد فاضل .289

 عصراً  3  الوند عزيز الوند .290

 عصراً  3  عصمان علي عثمان حيدر .291

 عصراً  3  افراح توفيق الياس .292

 عصراً  3  عباس عصمان علي .293

 عصراً  3  سرجان عصمان علي .294

 عصراً  3  حمدية جاسم محمد علي .295

 عصراً  3  شاهين صباح صالح  .296

 عصراً  3  ارد ملحم بنيامينريش  .297

 عصراً  3  ديانه كوريل منصور  .298

 عصراً  3  كارمن ريشارد ملحم  .299

 عصراً  3  مدحت عبدالرحمن محمدامين  .300
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  عصراً  4 سلمانبركات محمد حديد  .301
  عصراً  4  نورة علي حسين   .302
  عصراً  4  وليد علي حسين  .303
  عصراً  4  خالد خيرالدين محمد علي  .304
  عصراً  4  فاطمة خالد حيدر حسين  .305
  عصراً  4  رياض احمد مرعي حسن  .306
  عصراً  4  محمد نواف سليمان محمد  .307
  عصراً  4  مصطفى جاسم محمدسعيد علي  .308
  عصراً  4  محمد ابراهيم بلو محمد  .309
  عصراً  4  عبدالغفور ابراهيم حسن يونس  .310
  عصراً  4  سرمد بسام عبدالكريم محمدصالح  .311
  عصراً  4  خالد محمديونس حسين اسماعيل  .312
  عصراً  4  سما حسين شكور داود  .313
  عصراً  4  ابراهيم حسين شكور داود  .314
  عصراً  4  ابراهيمآمنه عبدالناصر ياسين   .315
  عصراً  4  بشير علي سبع حميدي  .316
  عصراً  4  اشواق ابراهيم محمد  .317
  عصراً  4  قصي جاسم عبداللطيف  .318
  عصراً  4  حنان قصي جاسم  .319
  عصراً  4  جاسم قصي جاسم  .320
  عصراً  4  وسن مزاحم فتحي  .321
  عصراً  4  محمد قصي جاسم  .322
  عصراً  4  مروة رعد جلوب شياع  .323
  عصراً  4  احمد عباس علي زاير السوداني  .324
  عصراً  4  صابرين وليد صادق  .325
  عصراً  4  اية احمد عباس  .326
  عصراً  4  هدى احمد عباس  .327
  عصراً  4  رهف احمد عباس  .328
  عصراً  4  فرح احمد عباس  .329
  عصراً  4  عبدالعزيز ثامر محمد صالح  .330
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  عصراً  4  علي احمد يونس .331
  عصراً  4  فائدة احمد يونس  .332
  عصراً  4  هادي فليح هادي النداوي  .333
  عصراً  4  عقيل هادي فليح  .334
  عصراً  4  رقيه هادي فليح  .335
  عصراً  4  عبدهللا هادي فليح  .336
  عصراً  4  حيدر هادي فليح  .337
  عصراً  4  ريم هادي فليح  .338
  عصراً  4  اسماء عمر محمديونس علي  .339
  عصراً  4  غسان ادهم ذياب محمود  .340
  عصراً  4  منى صباح ثابت العزاوي  .341
  عصراً  4  براق غسان ادهم  .342
  عصراً  4  فاطمه الزهراء غسان ادهم  .343
  عصراً  4  جنة غسان ادهم  .344
  عصراً  4  همام غسان ادهم  .345
  عصراً  4  ابراهيمارياض عبدهللا جاسم   .346
  عصراً  4  هدلة ارياض عبدهللا  .347
  عصراً  4  نورهان نجم عبدهللا  .348
  عصراً  4  امين ابراهيم مصطفى ابراهيم  .349
  عصراً  4  قحطان امين ابراهيم مصطفى  .350
  عصراً  4  مصطفى عامر امين ابراهيم  .351
  عصراً  4  هدلة ابراهيم مراد علي  .352
  عصراً  4  جاسم ابراهيماياد عبدهللا   .353
  عصراً  4  مارية عبدهللا جاسم ابراهيم  .354
  عصراً  4  ابراهيم عبدهللا جاسم  .355
  عصراً  4  فهد ضياء فتحي غزال  .356
  عصراً  4  فتحية محمد سعيد ابراهيم  .357
  عصراً  4  خميسة عبدالرحمن علي الخلف  .358
  عصراً  4  بهجت خضر حسين حسن كران  .359
  عصراً  4  خضر حسين حسن كرانحسين   .360
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  عصراً  5 محمد اياد حسون محمد .361
  عصراً  5  عبدالغفور ابراهيم حسن يونس  .362
  عصراً  5  رياض رحيم مراد كاظم  .363
  عصراً  5  ناديه صالح عبدالحسن  .364
  عصراً  5  محمد عباس نعيم عباس  .365
  عصراً  5  احمد محمد عباس   .366
  عصراً  5  زهراء محمد عباس  .367
  عصراً  5  حوراء محمد عباس  .368
  عصراً  5  نور محمد عباس  .369
  عصراً  5  اثير رعد نوري حماد  .370
  عصراً  5  عبدالرحمن عامر سالم عزاوي  .371
  عصراً  5  مالك صباح خلف محمد  .372
  عصراً  5  عبدالرحمن جاسم محمد حسين  .373
  عصراً  5  عبدالرحمن جاسمهاجر   .374
  عصراً  5  زينب عبدالرحمن جاسم  .375
  عصراً  5  مصطفى عبدالرحمن جاسم  .376
  عصراً  5  عبيده احمد عبدالرحمن  .377
  عصراً  5  محمد ناجي يسر محمد  .378
  عصراً  5  جميلة برهان عبدالرحمن سلطان  .379
  عصراً  5  نور احمد عبدالعزيز  .380
  عصراً  5  يوسفسامي ليث سامي   .381
  عصراً  5  دنيا بشار متي  .382
  عصراً  5  سالم سامي ليث  .383
  عصراً  5  احمد ابراهيم مرعي حسن  .384
  عصراً  5  علي قاسم مهدي سيد  .385
  عصراً  5  ثاير متعب حميد خميس  .386
  عصراً  5  صهيب ثاير متعب  .387
  عصراً  5  يوسف ثاير متعب  .388
  عصراً  5  الركابيجميل حسون كاظم   .389
  عصراً  5  عباس داود سلمان علوان  .390
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  عصراً  5 ماجد كريم عباس علي .391
  عصراً  5  ديانا ماجد كريم  .392
  عصراً  5  احمد ماجد كريم  .393
  عصراً  5  رهف ماجد كريم  .394
  عصراً  5  احمد عبدالمهدي ويس الشهبان  .395
  عصراً  5  حبيب عبد خلفرافد   .396
  عصراً  5  احمد محمد احمد وادي  .397
  عصراً  5  لطيفة عبدهللا شعبان محمد  .398
  عصراً  5  حذيفة احمد محمد احمد  .399
  عصراً  5  عمر عباس فاضل  .400
  عصراً  5  بادر حميدي خضير ال حمد  .401
  عصراً  5  وسام عبد مخلف  .402
  عصراً  5  يحيى حسن علوان حسين  .403
  عصراً  5  عمر احمد محمود يوسف  .404
  عصراً  5  خالد محمد حسين الحجي  .405
  عصراً  5  عالء عبدالحسين محمد  .506
  عصراً  5  سبع عبدالغني يونس الياس  .407
  عصراً  5  سداد سعدي اسد حسين  .408
  عصراً  5  مصطفى علي خيرهللا مبروك  .409
  عصراً  5  انعام منصور صالح حسن  .410
  عصراً  5  شيرين ايشو متي  .411
  عصراً  5  عبدهللا احمد بكر احمد  .412
  عصراً  5  محمد عبدهللا احمد بكر  .413
  عصراً  5  عليه عبدهللا احمد بكر  .414
  عصراً  5  ادمون خليل اوراها اسحاق  .415
  عصراً  5  قصي حكمت علوان محمد  .416
  عصراً  5  اثير عادل ابراهيم حسين  .417
  عصراً  5  جمعة حسنالفي فاضل   .418
  عصراً  5  عبدالنبي الفي فاضل  .419
  عصراً  5  علي غزوان علي السعدي  .420

  


