
وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا9/11/20209االثنين ابرار علي حسين عمر1386

 صباحا9/11/20209االثنين ابراهيم احمد علي كرفلي2187

 صباحا9/11/20209االثنين ابراهيم اياد ابراهيم ابراهيم320

 صباحا9/11/20209االثنين ابراهيم خالد حسن االي بك4191

 صباحا9/11/20209االثنين ابراهيم صالح مهدي مهدي518

 صباحا9/11/20209االثنين ابراهيم عالء عبدالرزاق الالمي6367

 صباحا9/11/20209االثنين احالم محمد نعمة نعمة7159

 صباحا9/11/20209االثنين احمد جمعه حويد حويد857

 صباحا9/11/20209االثنين احمد خضير عبيد الحياني9140

 صباحا9/11/20209االثنين احمد شكيب علي النايل10102

 صباحا9/11/20209االثنين احمد ضياء كامل السامرائي11238

 صباحا9/11/20209االثنين احمد طالل عبدالرحمن عبدالرحمن12341

 صباحا9/11/20209االثنين احمد عبدالرحيم سعيد شيخو1399

 صباحا9/11/20209االثنين احمد عبيده حسين العاني14271

 صباحا9/11/20209االثنين احمد علي خلف خلف1578

 صباحا9/11/20209االثنين احمد عماد نجيب حيو1673

 صباحا9/11/20209االثنين احمد فراس حسين العكيدي17110

 صباحا9/11/20209االثنين احمد لؤي عبدالجبار الظاهر18127

 صباحا9/11/20209االثنين احمد ماهر محمد علي ال كنه19373

 صباحا9/11/20209االثنين احمد محمدنجم عبدالقادر ال جعفر2068

 صباحا9/11/20209االثنين احمد محمود عباس دليم21259

 صباحا9/11/20209االثنين احمد مروان علي علي22245

 صباحا9/11/20209االثنين احمد هالل سرحان سرحان23183

 صباحا9/11/20209االثنين احمد وسام مجيد الجبوري24323

 صباحا9/11/20209االثنين اخالص محمد محسن محسن2537

 صباحا9/11/20209االثنين اديان علي عباس عيساوي26212

Page 1 of 18



وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا9/11/20209االثنين ارسن رامي كمال كمال27152

 صباحا9/11/20209االثنين ازهار مجيد كريم شيتو28164

 صباحا9/11/20209االثنين اساور احمد سرحان سرحان2942

 صباحا9/11/20209االثنين اسحاق ايوب ادريس ال سليمان30215

 صباحا9/11/20209االثنين اسراء خيرالدين ابراهيم ابراهيم3180

 صباحا9/11/20209االثنين اسراء سعد سطم سطم3246

 صباحا9/11/20209االثنين اسراء شمر زغير الجغايفه33318

 صباحا9/11/20209االثنين اسماعيل غائب بيرم بيرم34269

 صباحا9/11/20209االثنين اسماعيل غائب غريب عبو35131

 صباحا9/11/20209االثنين اسماعيل ياس خضير خضير36277

 صباحا9/11/20209االثنين اشرف عبدالعزيز عثمان عجم37437

 صباحا9/11/20209االثنين افراح عبدالغني محمديونس محمديونس38443

 صباحا9/11/20209االثنين االء عادل عبدالرزاق الشيخلي39351

 صباحا9/11/20209االثنين الحسن عالء عبدالرزاق الالمي40209

 صباحا9/11/202010االثنين اماني ابراهيم محمدامين محمدامين41321

 صباحا9/11/202010االثنين امجد مؤيد مجيد الموسى42232

 صباحا9/11/202010االثنين امل محمدنور وهب الحلوه43297

 صباحا9/11/202010االثنين امير عماد قاسم الطائي4459

 صباحا9/11/202010االثنين امير وجدي صالح الجبوري45330

 صباحا9/11/202010االثنين اميره صادق يوسف زيرت46343

 صباحا9/11/202010االثنين اميره فريق برزان عزيز47328

 صباحا9/11/202010االثنين اميره محمدعيد مصطفى زعي48444

 صباحا9/11/202010االثنين امينة علي مسلم مسلم4975

 صباحا9/11/202010االثنين امينه ايوب ادريس ال سليمان5065

 صباحا9/11/202010االثنين امينه يونس عبدهللا عبدهللا51360

 صباحا9/11/202010االثنين انتصار سليمان ذنون قره باش5243
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا9/11/202010االثنين انتصار يونس ذنون ذنون53176

 صباحا9/11/202010االثنين انس ابراهيم محمديونس ال قاسم54363

 صباحا9/11/202010االثنين انهار عايد حسن حسن55275

 صباحا9/11/202010االثنين انوار حامد حديد حديد5635

 صباحا9/11/202010االثنين انيس جاسم صالح العباسي5731

 صباحا9/11/202010االثنين ايار ياسر موفق العزاوي58166

 صباحا9/11/202010االثنين ايسر علي سليمان سليمان5963

 صباحا9/11/202010االثنين ايالف ميسر حسن ال شيخو60369

 صباحا9/11/202010االثنين ايمان ابراهيم محمدامين محمدامين61358

 صباحا9/11/202010االثنين ايمان صدام فاضل قره باش628

 صباحا9/11/202010االثنين ايمن سرمد كامل الدليمي63136

 صباحا9/11/202010االثنين اينوس لؤي عبدهللا كجو6444

 صباحا9/11/202010االثنين ايهم سنان سالم الدوري65274

 صباحا9/11/202010االثنين ايهم عماد نجيب حيو66258

 صباحا9/11/202010االثنين أسيل ايوب ادريس ال سليمان67182

 صباحا9/11/202010االثنين أمنيه عالء عبدالرزاق الالمي68248

 صباحا9/11/202010االثنين أنس ايوب ادريس ال سليمان69296

 صباحا9/11/202010االثنين أنس علي حبيب حبيب70177

 صباحا9/11/202010االثنين أياد عامر محمدجميل الخلف71425

 صباحا9/11/202010االثنين أيه عدنان خليل محمدسليمان7211

 صباحا9/11/202010االثنين آمال اسماعيل فاضل العزاوي73270

 صباحا9/11/202010االثنين بدريه صالح علي علي7467

 صباحا9/11/202010االثنين برناديت زهير عيسى حنا75135

 صباحا9/11/202010االثنين بشائر كاظم فاضل خفاجي76115

 صباحا9/11/202010االثنين بالل جمال شنيد الدليمي77350

 صباحا9/11/202010االثنين بولص فارس عبوش القس ايليا78391
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا9/11/202010االثنين بيداء اياد عفر عفر79263

 صباحا9/11/202010االثنين بيداء فاضل حسين الدلوي80348

 صباحا9/11/202011االثنين تبارك عبدالرزاق عبدهللا الحيالي81204

 صباحا9/11/202011االثنين تحسين فاضل عباس ال خدو824

 صباحا9/11/202011االثنين تمارا صادق نوري الجبوري83161

 صباحا9/11/202011االثنين تيسير سنان سالم الدوري84428

 صباحا9/11/202011االثنين تيم زيد رعد الغرابي85213

 صباحا9/11/202011االثنين ثامر حميد جاسم السامرائي86380

 صباحا9/11/202011االثنين جعفر حسام خضر الخفاجي8752

 صباحا9/11/202011االثنين جليله زيا ميخائيل ميخائيل88303

 صباحا9/11/202011االثنين جمال محمد جواد جواد89237

 صباحا9/11/202011االثنين جنات دلف قاسم قاسم90122

 صباحا9/11/202011االثنين حاتم احمد عبدهللا فرج91189

 صباحا9/11/202011االثنين حارث محمد جاسم الجبوري92211

 صباحا9/11/202011االثنين حازم محمود حازم العالف93394

 صباحا9/11/202011االثنين حسام أياد حميد العزي94272

 صباحا9/11/202011االثنين حسن كمال صبري الدليمي95424

 صباحا9/11/202011االثنين حسن محمد مصطفى خوتيلي9650

 صباحا9/11/202011االثنين حسنين عبدالهادي حسن حسن97126

 صباحا9/11/202011االثنين حسين بشير محمد حودي98289

 صباحا9/11/202011االثنين حسين عطيه هاشم الشجيري996

 صباحا9/11/202011االثنين حسين علي عباس عيساوي100442

 صباحا9/11/202011االثنين حسين علي فيصل الحلفي10176

 صباحا9/11/202011االثنين حسين علي مسلم مسلم102256

 صباحا9/11/202011االثنين حسين علي موسى العبيدي103375

 صباحا9/11/202011االثنين حسين فتحي عزالدين ساعد104436
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا9/11/202011االثنين حسين قيصر حسين البياتي105407

 صباحا9/11/202011االثنين حسين ناصر نزيل المكطوف106196

 صباحا9/11/202011االثنين حسينه يونس علي الجدو10758

 صباحا9/11/202011االثنين حفصه لطيف كريم الفالحي108268

 صباحا9/11/202011االثنين حكم نجم عبد عبد109376

 صباحا9/11/202011االثنين حنين صادق محمدطاهر يحيى110319

 صباحا9/11/202011االثنين حوراء كاظم صالح العيداني111148

 صباحا9/11/202011االثنين حوراء مروان علي علي112276

 صباحا9/11/202011االثنين خاتون صادق نوري الجبوري113392

 صباحا9/11/202011االثنين خالد بهجت محمد اسعد114103

 صباحا9/11/202011االثنين خالد جمال محمد محمد11528

 صباحا9/11/202011االثنين خالد فواز عبدالجليل عبدالجليل11661

 صباحا9/11/202011االثنين خالد وليد عبدالحميد الراشد117377

 صباحا9/11/202011االثنين خالد يوسف رحيم الحلبوسي118186

 صباحا9/11/202011االثنين ختام حاكم كاظم كاظم119216

 صباحا9/11/202011االثنين خديجة احمد محمد ال جبش120230

 صباحا10/1120209الثالثاء خديجة بشير محمد حودي121325

 صباحا10/1120209الثالثاء خديجه غالب الياس ثامر12282

 صباحا10/1120209الثالثاء خمائل حسين محمود محمود123393

 صباحا10/1120209الثالثاء خيري استبرق خيري محمدعلي124229

 صباحا10/1120209الثالثاء دانية علي صبحي المعموري12570

 صباحا10/1120209الثالثاء دنيا حافظ احمد احمد126304

 صباحا10/1120209الثالثاء دولفين داود دشتو البازي12792

 صباحا10/1120209الثالثاء ديانا صباح سبهان شومان128175

 صباحا10/1120209الثالثاء ديمه ليث هاشم هاشم129298

 صباحا10/1120209الثالثاء ذكرى عمار سليمان هزو130390
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا10/1120209الثالثاء راشد زيد ليث ال رحاوي131129

 صباحا10/1120209الثالثاء رانيا رعد سوالقا عبادا132260

 صباحا10/1120209الثالثاء رانيه هاشم مصطفى المحمد1337

 صباحا10/1120209الثالثاء رايه محمد عمادالدين عمادالدين134334

 صباحا10/1120209الثالثاء رائد فاضل جاسم الجنابي135300

 صباحا10/1120209الثالثاء رائد محمدسعيد خضر خضر136395

 صباحا10/1120209الثالثاء رجاء حسين علي ال عبو137109

 صباحا10/1120209الثالثاء رحاب عامر علي الرومي138295

 صباحا10/1120209الثالثاء رزان قحطان مطلب مطلب13960

 صباحا10/1120209الثالثاء رسل رائد فاضل الجنابي140207

 صباحا10/1120209الثالثاء رشا سهيل سعيد افندي141168

 صباحا10/1120209الثالثاء رشا ناطق عبدالرحمن الدليمي14293

 صباحا10/1120209الثالثاء رشا يونس يوسف يوسف143241

 صباحا10/1120209الثالثاء رضا مشتاق طالب الهدابي144308

 صباحا10/1120209الثالثاء رغد خالد يوسف الحلبوسي145173

 صباحا10/1120209الثالثاء رغده احمد موسى موسى146301

 صباحا10/1120209الثالثاء رفل رائد فاضل الجنابي147208

 صباحا10/1120209الثالثاء رقيه احمد صالح الغنام148273

 صباحا10/1120209الثالثاء ريتا مرقص روبيل روبيل149193

 صباحا10/1120209الثالثاء ريتاج عمر ابراهيم ابراهيم150252

 صباحا10/1120209الثالثاء ريمة علي حسين علي هيطه151368

 صباحا10/1120209الثالثاء زبيده فاضل محمود شيخو152344

 صباحا10/1120209الثالثاء زبير خالد عبدالعزيز الصميدعي15345

 صباحا10/1120209الثالثاء زينب جوامير نامق البياتي15439

 صباحا10/1120209الثالثاء زينب خالد جبار الغرداي155431

 صباحا10/1120209الثالثاء زينب ذوالفقار سامي عباس156283
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا10/1120209الثالثاء زينب عبدالرحمن ياسر المكاصيص157106

 صباحا10/1120209الثالثاء زينب عبدالعزيز عثمان عجم158254

 صباحا10/1120209الثالثاء زينب محمد صادق الغانمي159113

 صباحا10/1120209الثالثاء ساره خلدون نجم االعظمي16098

 صباحا10/11202010الثالثاء ساره محمد جياد جياد161139

 صباحا10/11202010الثالثاء ساره يوسف طوان زيرك162244

 صباحا10/11202010الثالثاء سامي عبدالحافظ محمد محمد16396

 صباحا10/11202010الثالثاء ساهر يوسف عبد جوالغ164156

 صباحا10/11202010الثالثاء سدرة صالح محمد محمد16566

 صباحا10/11202010الثالثاء سدره عراك خضر خضر166441

 صباحا10/11202010الثالثاء سراب عدنان خضير الجبوري167200

 صباحا10/11202010الثالثاء سراج الدين احمد صالح صالح168236

 صباحا10/11202010الثالثاء سرى يونس يوسف يوسف169246

 صباحا10/11202010الثالثاء سعد ساجد حسن حسن17094

 صباحا10/11202010الثالثاء سعد سالم مرعي مرعي171174

 صباحا10/11202010الثالثاء سلمان حبيب سليمان سليمان القس17213

 صباحا10/11202010الثالثاء سلمى ثويني عبد عبد173105

 صباحا10/11202010الثالثاء سليم محمدنوري مصطفى برو174179

 صباحا10/11202010الثالثاء سليمه كاظم عوده عوده175352

 صباحا10/11202010الثالثاء سما سيف سعيد الخزعلي176225

 صباحا10/11202010الثالثاء سما عراك خضر خضر177119

 صباحا10/11202010الثالثاء سناء سلمان خليل العبيدي178408

 صباحا10/11202010الثالثاء سناء محمدعيد يونس شيخو179130

 صباحا10/11202010الثالثاء سنان سالم سعيد الدوري180347

 صباحا10/11202010الثالثاء سهام محمود عبد عبد18147

 صباحا10/11202010الثالثاء سهير سلطان حميد المهداوي182228
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا10/11202010الثالثاء سوسن رحال محمد محمد183316

 صباحا10/11202010الثالثاء سوليفان دانا عبدهللا عبدهللا184370

 صباحا10/11202010الثالثاء سيدرا كارزان احمد احمد185171

 صباحا10/11202010الثالثاء سيف الدين سعد سطم سطم18677

 صباحا10/11202010الثالثاء سيف رياض حسين العزاوي187382

 صباحا10/11202010الثالثاء سيف عادل عبدالكريم العياده188327

 صباحا10/11202010الثالثاء سيف عباس علي اصغر عكريش189206

 صباحا10/11202010الثالثاء َشمر زغير سالمه الجغايفه190217

 صباحا10/11202010الثالثاء شاند وهران سعيد سعيد19149

 صباحا10/11202010الثالثاء شذى اسعد حمزه حمزه192151

 صباحا10/11202010الثالثاء شهد سرمد كامل الدليمي193422

 صباحا10/11202010الثالثاء شهد هادي ناجي العلوش194234

 صباحا10/11202010الثالثاء شهم علي داود العبيدي195421

 صباحا10/11202010الثالثاء شيماء حسين حسن حسن196280

 صباحا10/11202010الثالثاء صابرين ياسر كريم مدهي197291

 صباحا10/11202010الثالثاء صبحه سليمان عبدالقادر حيدر198381

 صباحا10/11202010الثالثاء صبيحه حسن صالح حمود199210

 صباحا10/11202010الثالثاء صفا صائب حقي القاسم200165

 صباحا10/11202011الثالثاء صفاء ابراهيم خليل قره باش20114

 صباحا10/11202011الثالثاء صهيب خالد عبدالعزيز الصميدعي202417

 صباحا10/11202011الثالثاء ضحى طالل عبدالرحمن عبدالرحمن203388

 صباحا10/11202011الثالثاء ضياء عبدالرزاق توفيق الدلوي204357

 صباحا10/11202011الثالثاء طه استبرق خيري محمدعلي205180

 صباحا10/11202011الثالثاء طه قيصر حسين البياتي206399

 صباحا10/11202011الثالثاء طيبه ابراهيم شيال الحاتم207438

 صباحا10/11202011الثالثاء طيبه احمد علي كرفلي208231
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا10/11202011الثالثاء طيبه صدام عوني عوني209284

 صباحا10/11202011الثالثاء طيبه ضياء كامل السامرائي210404

 صباحا10/11202011الثالثاء طيبه مازن حازم السامرائي211398

 صباحا10/11202011الثالثاء عادل اوشان صليو صليو212413

 صباحا10/11202011الثالثاء عادل حسين محمدعلي علي هيطه213293

 صباحا10/11202011الثالثاء عاليه حسن حسين ذوالفقار21415

 صباحا10/11202011الثالثاء عامر غانم سعيد سعيد215243

 صباحا10/11202011الثالثاء عائشة جرجيس عبدهللا ال سليمان216158

 صباحا10/11202011الثالثاء عائشه نافع ذنون خويرت217312

 صباحا10/11202011الثالثاء عباس حسن صالح حمود218163

 صباحا10/11202011الثالثاء عباس حسين عبد الحسناوي219353

 صباحا10/11202011الثالثاء عباس فتحي عزالدين ساعد220264

 صباحا10/11202011الثالثاء عباس كريم شاكر عرب221410

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالرحمن خالد وليد الراشد222157

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالرحمن طارق علوان علوان22390

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالرحمن عماد عناد عناد22421

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالرحمن محمد صبار صبار225282

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالسالم خالد عبدالعزيز الصميدعي226340

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالعزيز عماد عناد عناد22723

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالغني خلف حسن عالوي228172

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالغني عاصم سلطان سلطان229134

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالقادر عبدالكريم محمد حودي230227

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا حسنين عبدالهادي عبدالهادي231197

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا دلف قاسم قاسم23229

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا عبدالخالق بيرم بيرم233145

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا عدي سلمان الصالحي234397
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا علي حبيب حبيب235279

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا علي صبحي المعموري23664

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا عمر خيون السعدون23710

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا غسان غانم لفته238362

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدهللا محمود مطر مطر239313

 صباحا10/11202011الثالثاء عبدالمجيد وسام مجيد الجبوري240143

 صباحا11/11/20209االربعاء عبدالواحد محمدسعيد علي فطو241432

 صباحا11/11/20209االربعاء عبوش فاضل عبوش عبوش24295

 صباحا11/11/20209االربعاء عبير حميد صدام السوداني243226

 صباحا11/11/20209االربعاء عثمان حسن صالح حمود244112

 صباحا11/11/20209االربعاء عثمان عبدالقادر عبدالكريم حودي245326

 صباحا11/11/20209االربعاء عدنان خليل ابراهيم محمدسليمان246255

 صباحا11/11/20209االربعاء عدنان مخلص عبدالستار عبدالستار24789

 صباحا11/11/20209االربعاء عدنان نبيل بشير بشير248132

 صباحا11/11/20209االربعاء عدي الويس بطرس تركيف249322

 صباحا11/11/20209االربعاء عسل سرمد كامل الدليمي25030

 صباحا11/11/20209االربعاء عصام عبدالقادر اسماعيل هزوا251141

 صباحا11/11/20209االربعاء عفاف جمعه سليمان السليمان25256

 صباحا11/11/20209االربعاء علي ارول خيري خيري253101

 صباحا11/11/20209االربعاء علي السجاد سرمد عالء الغانمي254281

 صباحا11/11/20209االربعاء علي الهادي نجم عبدهللا السامرائي255285

 صباحا11/11/20209االربعاء علي حمزه ياسين ياسين256218

 صباحا11/11/20209االربعاء علي سرمد عالء الغانمي257310

 صباحا11/11/20209االربعاء علي ضياء كامل السامرائي258324

 صباحا11/11/20209االربعاء علي عبدالحكيم حسين فنو259195

 صباحا11/11/20209االربعاء علي عبدهللا جمعه جمعه260412
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا11/11/20209االربعاء علي عبدهللا حسان ال طحان261355

 صباحا11/11/20209االربعاء علي عماد قاسم الطائي262314

 صباحا11/11/20209االربعاء علي عمار فاروق مصلوب263345

 صباحا11/11/20209االربعاء علي ياسين اسماعيل ال عبو264290

 صباحا11/11/20209االربعاء عماد شمر زغير الجغايفه26572

 صباحا11/11/20209االربعاء عمار صفاء علي جحيش2662

 صباحا11/11/20209االربعاء عمار علي عباس الدوري267379

 صباحا11/11/20209االربعاء عمر حسن ميسر رجبو26826

 صباحا11/11/20209االربعاء عمر طه رمضان رمضان269155

 صباحا11/11/20209االربعاء عمر عادل ابراهيم ال وهب27081

 صباحا11/11/20209االربعاء عمر كريم فاضل فاضل271387

 صباحا11/11/20209االربعاء عواطف محمود شاوي شاوي272320

 صباحا11/11/20209االربعاء عيسى خليل يونس يونس273167

 صباحا11/11/20209االربعاء غازيه غانم علي البطاوي27424

 صباحا11/11/20209االربعاء غسان عصام احمد احمد275242

 صباحا11/11/20209االربعاء غسق محمد نجم نجم276150

 صباحا11/11/20209االربعاء غفران ميسر ظاهر ظاهر27784

 صباحا11/11/20209االربعاء فابيوال مرقص روبيل روبيل278153

 صباحا11/11/20209االربعاء فادي ساهر يوسف جوالغ279396

 صباحا11/11/20209االربعاء فاضل قاسم علي ال عبو280342

 صباحا11/11/202010االربعاء فاطمه الزهراء عماد موسى موسى281201

 صباحا11/11/202010االربعاء فاطمه حسين عطيه الشجيري282214

 صباحا11/11/202010االربعاء فاطمه شهوان محمود محمود283292

 صباحا11/11/202010االربعاء فاطمه علي عبدالمجيد البنالمي284124

 صباحا11/11/202010االربعاء فاطمه محمدسعيد خليل حميدلي285332

 صباحا11/11/202010االربعاء فاطمه محمدعلي خليل بمبوق286253
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا11/11/202010االربعاء فائزه سليمان عوديش عوديش287224

 صباحا11/11/202010االربعاء فداء عصام بهجت البرزنجي288278

 صباحا11/11/202010االربعاء فراس ذنون يونس يونس28936

 صباحا11/11/202010االربعاء فرح امير خميس مخيور29033

 صباحا11/11/202010االربعاء فرح عبدالجبار عثمان عجم291198

 صباحا11/11/202010االربعاء فردوس اكرم قاسم قاسم292138

 صباحا11/11/202010االربعاء فردوس خليل ابراهيم ناظرليه293128

 صباحا11/11/202010االربعاء فهد رياض طالب الجابري294439

 صباحا11/11/202010االربعاء فهد طارق رحيم النجدي295199

 صباحا11/11/202010االربعاء فهد قدوري عواد عواد29697

 صباحا11/11/202010االربعاء فيصل خالد عبدالعزيز الصميدعي29725

 صباحا11/11/202010االربعاء فيصل رافد غالب غالب29819

 صباحا11/11/202010االربعاء قمر ذوالفقار سامي عباس299419

 صباحا11/11/202010االربعاء كرام فالح حسن الدليمي300117

 صباحا11/11/202010االربعاء كرم صادق نوري الجبوري301104

 صباحا11/11/202010االربعاء كريم شاكر حمزه عرب302149

 صباحا11/11/202010االربعاء كلسنار فواز بكر ال عبدهللا303378

 صباحا11/11/202010االربعاء كولدن علي عمر معمار30486

 صباحا11/11/202010االربعاء لطيفه محمود قاسم قاسم305305

 صباحا11/11/202010االربعاء لمار ياسر موفق العزاوي306118

 صباحا11/11/202010االربعاء لوجين نيسان حسن حسن307339

 صباحا11/11/202010االربعاء لؤي بشير محمد حودي308414

 صباحا11/11/202010االربعاء لؤي عزيز عبداللطيف العاني309257

 صباحا11/11/202010االربعاء ليث رائد فاضل الجنابي310287

 صباحا11/11/202010االربعاء ليث زيد عبدالوهاب عبدالوهاب311409

 صباحا11/11/202010االربعاء لينا راغب عبدالغني زينل يحيى312188
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا11/11/202010االربعاء ماجد حامد صالح صالح313265

 صباحا11/11/202010االربعاء ماريا عامر راهي الجميلي31462

 صباحا11/11/202010االربعاء مامون علي حسين الجبوري315356

 صباحا11/11/202010االربعاء ماهر محمود حازم العالف31641

 صباحا11/11/202010االربعاء مجاهد عدنان خليل محمدسليمان317440

 صباحا11/11/202010االربعاء محسن عادل حمزه حمزه318311

 صباحا11/11/202010االربعاء محمد حاتم عبدالكريم قره باش319125

 صباحا11/11/202010االربعاء محمد حبيب عباس عباس3209

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد حسين ناصر المكطوف321366

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد خليل ابراهيم ابراهيم32254

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد دلف قاسم قاسم323121

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد ذوالفقار سامي عباس324337

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد سعود ناصر ناصر325205

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد سعيد الياس القصاب326415

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد طاهر حسين امين ال فارس327235

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد عاصم كاظم دميركوبرلو328372

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد عامر غانم جماس329383

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد عبدالسالم عبدالوهاب الغائب330371

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد غسان سويدان سويدان331162

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد فراس ابراهيم الدكو332184

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد لقمان محمدصالح محمدصالح33391

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد محي الدين حسين الشيخ334384

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد مهند سمير سمير335402

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد نجم عبدهللا السامرائي336423

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد وجدي صالح الجبوري33785

 صباحا11/11/202011االربعاء محمد يوسف محمد كوجر3383
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا11/11/202011االربعاء محمد يوسف مسلم الفالحي339288

 صباحا11/11/202011االربعاء محمدطه عبدالحسن جبر الجشعم34088

 صباحا11/11/202011االربعاء محمدعلي مهند ضامن ضامن341427

 صباحا11/11/202011االربعاء محمدوهبي فهمي محمد ال حافظ34238

 صباحا11/11/202011االربعاء محمود زاحم علي المجمعي343114

 صباحا11/11/202011االربعاء محمود طالل احمد الجواري344202

 صباحا11/11/202011االربعاء محمود عباس جسام دليم345133

 صباحا11/11/202011االربعاء محمود كريم فياض فياض346221

 صباحا11/11/202011االربعاء مرام مصطفى عبدالرحمن خلو34712

 صباحا11/11/202011االربعاء مروان غانم ناظم ناظم34855

 صباحا11/11/202011االربعاء مريم عبدهللا جمعه جمعه349111

 صباحا11/11/202011االربعاء مريم محمد وليد الطعان350406

 صباحا11/11/202011االربعاء مريم محمود عباس دليم351429

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى استبرق خيري محمدعلي352267

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى أمجد تحسين تحسين35348

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى رعد خليل التميمي35432

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى رمضان مصطفى مصطفى35527

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى صالح محمد محمد35669

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى صباح شوكت شوكت357315

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى عامر خليل القيسي358445

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى غسان سويدان سويدان359338

 صباحا11/11/202011االربعاء مصطفى مناف صادق المحمد360169

 صباحا12/11/20209الخميس مصطفى نجم عبدهللا السامرائي361385

 صباحا12/11/20209الخميس معتز عماد محمود محمود362240

 صباحا12/11/20209الخميس معتز فالح حسن الدليمي363354

 صباحا12/11/20209الخميس مكارم احمد عبدالكريم عبدالكريم364185
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا12/11/20209الخميس مالك عبدالجبار رحيم العزاوي365223

 صباحا12/11/20209الخميس منار يوسف محمد كوجر366359

 صباحا12/11/20209الخميس منى فالح بلط الساحث367294

 صباحا12/11/20209الخميس منى وليد مدلول مدلول368335

 صباحا12/11/20209الخميس مهدي صالح خالد جحيش369405

 صباحا12/11/20209الخميس مهدي مصطفى محسن المالكي370349

 صباحا12/11/20209الخميس مهديه ذابح علوش علوش37179

 صباحا12/11/20209الخميس مهند سمير سلمان سلمان372317

 صباحا12/11/20209الخميس مهند ميخائيل عبوش الكلداني37374

 صباحا12/11/20209الخميس مهنى شهيد حميد المجمعي374178

 صباحا12/11/20209الخميس مهيمن رائد فاضل الجنابي375299

 صباحا12/11/20209الخميس ميار صادق نوري الجبوري376222

 صباحا12/11/20209الخميس مياسه احمد مجيد مجيد377170

 صباحا12/11/20209الخميس ميس بيتر عبدو اسكندر378251

 صباحا12/11/20209الخميس ميس خالد محمود القيسي379181

 صباحا12/11/20209الخميس ميسم كاظم يوسف الموسوي380306

 صباحا12/11/20209الخميس ميالد اسعد طالب العبادي381302

 صباحا12/11/20209الخميس ناديه نورالدين مصطفى مرجان382411

 صباحا12/11/20209الخميس نازك قيصر حسين البياتي383389

 صباحا12/11/20209الخميس نازك مروان اسماعيل اسماعيل38487

 صباحا12/11/20209الخميس ناظم خالد فؤاد فؤاد385247

 صباحا12/11/20209الخميس نافع ذنون يعقوب خويرت386233

 صباحا12/11/20209الخميس نبأ عبدالرحمن ياسر المكاصيص387331

 صباحا12/11/20209الخميس نبأ نجم عبدهللا السامرائي388416

 صباحا12/11/20209الخميس نبراس حسن طالب طالب389137

 صباحا12/11/20209الخميس نجاة عاشور الياس طحان39022
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا12/11/202010الخميس نجاة عباس عبدهللا لحيمجي391374

 صباحا12/11/202010الخميس نجاة يوسف طوان زيرك392100

 صباحا12/11/202010الخميس نجاح غانم احمد الدنو39317

 صباحا12/11/202010الخميس نجاح محمدسعيد رضا ال حسين394346

 صباحا12/11/202010الخميس نجالء جاسم احمد ناصر39540

 صباحا12/11/202010الخميس ندى صالح يونس ال خدو396262

 صباحا12/11/202010الخميس نرجس علي مهدي االدريسي397123

 صباحا12/11/202010الخميس نركز الياس خضر عزيز398146

 صباحا12/11/202010الخميس نسرين جرجيس صالح خلف399434

 صباحا12/11/202010الخميس نشأت محمدسعيد وهب مصطك400418

 صباحا12/11/202010الخميس نشوان غالب طالب طالب401144

 صباحا12/11/202010الخميس نهادرة صباح كريم يقندا402400

 صباحا12/11/202010الخميس نهى خلدون محمدنذير ابراهيم4035

 صباحا12/11/202010الخميس نور حيدر جليل المختار404361

 صباحا12/11/202010الخميس نور صادق حمزة العطبي405194

 صباحا12/11/202010الخميس نور ضياء كامل السامرائي406420

 صباحا12/11/202010الخميس نور عالء عبد المفرجي407116

 صباحا12/11/202010الخميس نور محمد فؤاد االعظمي40816

 صباحا12/11/202010الخميس نور مهند سمير سمير409309

 صباحا12/11/202010الخميس نورالهدى يونس عبدالحسن الظواهر41071

 صباحا12/11/202010الخميس نورجان باسل شعيب شعيب411142

 صباحا12/11/202010الخميس نوره حمدان فاضل الراوي412154

 صباحا12/11/202010الخميس نوره عبدالكريم مصطفى صياد413336

 صباحا12/11/202010الخميس نوره محمد الياس قره باش414364

 صباحا12/11/202010الخميس نورهان اياد محمد كرغولي415307

 صباحا12/11/202010الخميس نيلوبر اوديشو ايليا ايليا416333
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وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا12/11/202010الخميس هاجر ايوب ادريس ال سليمان417147

 صباحا12/11/202010الخميس هاشم حميد ابراهيم الحسان4181

 صباحا12/11/202010الخميس هدى محمدطه اسماعيل االفندي419192

 صباحا12/11/202010الخميس همام تحسين عبدهللا المحمد420249

 صباحا12/11/202011الخميس هناده سالم داود داود421160

 صباحا12/11/202011الخميس هند اوج ال جهاد جهاد422435

 صباحا12/11/202011الخميس هيا علي عبدالمجيد البنالمي423120

 صباحا12/11/202011الخميس هيثم طالب خضير الالمي424446

 صباحا12/11/202011الخميس هيله محمود صالح صالح425426

 صباحا12/11/202011الخميس وحيده رشيد خليفه خليفه426286

 صباحا12/11/202011الخميس وسام صالح شالل شالل427433

 صباحا12/11/202011الخميس وسن وفاء مظلوم الزيدي428219

 صباحا12/11/202011الخميس وعد عبدالغفور حجي بكار42983

 صباحا12/11/202011الخميس وفاء علي احمد الحسن430220

 صباحا12/11/202011الخميس وليد خالد شالل شالل431250

 صباحا12/11/202011الخميس وليد صبري عطيه السعدون432401

 صباحا12/11/202011الخميس وهبيه فاضل احمد احمد43353

 صباحا12/11/202011الخميس ياسر اياد هاشم الرحبو434430

 صباحا12/11/202011الخميس ياسر رشيد حميد غريري435107

 صباحا12/11/202011الخميس ياسين احمد وليد وليد436266

 صباحا12/11/202011الخميس ياسين اسماعيل عبدالقادر ال عبو437261

 صباحا12/11/202011الخميس ياسين محمدطاهر حسين زمت43851

 صباحا12/11/202011الخميس يحيى عبدالقادر عبدالكريم حودي439365

 صباحا12/11/202011الخميس يحيى وائل حسن حسن440203

 صباحا12/11/202011الخميس يقين صدام عوني عوني441329

 صباحا12/11/202011الخميس يوسف عادل عبيد مشاهدي442108

Page 17 of 18



وقت االستالمتاريخ ويوم المراجعةاالسم الكاملالباركودالتسلسل
 صباحا12/11/202011الخميس يوسف عمر زاهد السامرائي443190

 صباحا12/11/202011الخميس يوسف لؤي خضير الخليفي44434

 صباحا12/11/202011الخميس يونان يوئيف سيروب زكار445239

 صباحا12/11/202011الخميس يونس رياض يونس ال بكار446403
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