
ي واللقب
 
وقت االستالميوم وتاري    خ االستالمرقم الجوازاالسم الثالث

ي ال منصور1
 صباحا 9الساعة 2021-6-15الثالثاء A18532392ابتسام جهاد عبدالغن 

 صباحا 9الساعة 2021-6-15الثالثاء A18532468ابتسام حسي   داود البو عباس2

 صباحا 9الساعة 2022-6-15الثالثاء A18522398ابراهيم حسن يونس قصاب3

 صباحا 9الساعة 2023-6-15الثالثاء A18559647ابراهيم رافع علي الفهداوي4

 صباحا 9الساعة 2024-6-15الثالثاء A18559830ابراهيم عجاج خلف5

 صباحا 9الساعة 2025-6-15الثالثاء A18522376ابراهيم عدنان سعيد ال فرج6

 صباحا 9الساعة 2026-6-15الثالثاء A18565690ابراهيم غسان تايه النعيمي7

 صباحا 9الساعة 2027-6-15الثالثاء A18559865ابراهيم قحطان احمد الدليمي8

9
ابوبكر نايف محمدسعيد 

محمدسليمان
A18522336

 صباحا 9الساعة 2028-6-15الثالثاء 

 صباحا 9الساعة 2029-6-15الثالثاء A18532485اثي  إبراهيم اسماعيل اسماعيل10

 صباحا 9الساعة 2030-6-15الثالثاء A18559973احسان زهدي شفيق11

 صباحا 9الساعة 2031-6-15الثالثاء A18522327احسان علي حسي   شاهي  12

 صباحا 9الساعة 2032-6-15الثالثاء A18559904احالم محمدنور حسي   ال فرحات13

 صباحا 9الساعة 2033-6-15الثالثاء A18559545احمد ذنون حميد14

 صباحا 9الساعة 2034-6-15الثالثاء A18522342احمد سامي فاضل علي ياشل15

ان عثمان عثمان16  صباحا 9الساعة 2035-6-15الثالثاء A18559627احمد شمي 

 صباحا 9الساعة 2036-6-15الثالثاء A18522078احمد شهاب احمد البكر17

 صباحا 9الساعة 2037-6-15الثالثاء A18559916احمد صبيح عبدالكريم العزي18

 صباحا 9الساعة 2038-6-15الثالثاء A18522387احمد صالح الدين قدو قدو19

 صباحا 9الساعة 2039-6-15الثالثاء A18559877احمد ضاحي خلف الزوبعي20

 صباحا 9الساعة 2040-6-15الثالثاء A18532318احمد عبد عواد عواد21

ي22  صباحا 9الساعة 2041-6-15الثالثاء A18522042احمد عبدالرحمن ريسان الكورح 

 صباحا 9الساعة 2042-6-15الثالثاء A18559601احمد عبدالرزاق حسي   حسي  23

 صباحا 9الساعة 2043-6-15الثالثاء A18565699احمد عبدالسالم عبداللطيف24



ي يونس يونس25
 صباحا 9الساعة 2044-6-15الثالثاء A18559659احمد عبدالغن 

 صباحا10الساعة 2045-6-15الثالثاء A18532361احمد عمار صباح الدليمي26

 صباحا10الساعة 2046-6-15الثالثاء A18522079احمد عمار عبدالمطلب السعد27

 صباحا10الساعة 2047-6-15الثالثاء A18532454احمد ليث ناظم الرساج28

 صباحا10الساعة 2048-6-15الثالثاء A18559801احمد محسن حليو السحل29

 صباحا10الساعة 2049-6-15الثالثاء A18559533احمد محمد اسماعيل الدوري30

 صباحا10الساعة 2050-6-15الثالثاء A18522031احمد محمد طالب طالب31

 صباحا10الساعة 2051-6-15الثالثاء A18565638احمد محمود قدوري32

 صباحا10الساعة 2052-6-15الثالثاء A18522338احمد مصلح يوسف قبالن33

ي سلطان34  صباحا10الساعة 2053-6-15الثالثاء A18559970احمد ناح 

 صباحا10الساعة 2054-6-15الثالثاء A18559530ادريس عباس حمزه حمزه35

 صباحا10الساعة 2055-6-15الثالثاء A18559921اريمه يوسف طه الفرهاد36

 صباحا10الساعة 2056-6-15الثالثاء A18559683ازهار فتحي سعيد خويرت37

و38  صباحا10الساعة 2057-6-15الثالثاء A18532379اسامة محمد يونس شر

 صباحا10الساعة 2058-6-15الثالثاء A18559965اسامه ابراهيم عيىس بقال39

 صباحا10الساعة 2059-6-15الثالثاء A18532262اسامه جاسم حمو الفرحاد40

 صباحا10الساعة 2060-6-15الثالثاء A18522346اسامه عبداللطيف محمد محمد41

 صباحا10الساعة 2061-6-15الثالثاء A18559805اسامه ليث حازم ال وهب42

 صباحا10الساعة 2062-6-15الثالثاء A18559580اشاء شهاب احمد43

 صباحا10الساعة 2063-6-15الثالثاء A18532381اسماء صالح فرج الحرصي44

ي45 ي حح   صباحا10الساعة 2064-6-15الثالثاء A18532285اسماعيل صالح حح 

A18559542اسماعيل عادل اسماعيل اهل جاويش46
 صباحا10الساعة 2065-6-15الثالثاء 

 صباحا10الساعة 2066-6-15الثالثاء A18532419اسماعيل عبدالرحمن نجم العزي47

 صباحا10الساعة 2067-6-15الثالثاء A18532339اسمر منتظر جبار المسودن48

 صباحا10الساعة 2068-6-15الثالثاء A18559682اسيا نصي  طه دليمي49



اف عادل عبدالقادر هزو50  صباحا10الساعة 2069-6-15الثالثاء A18559887اشر

ف محمد طاهر محمد علي قدوش51
A18559924اشر

 صباحا 11الساعة 2070-6-15الثالثاء 

 صباحا 11الساعة 2071-6-15الثالثاء A18565663اصيل سعد جبار الحيدري52

 صباحا 11الساعة 2072-6-15الثالثاء A18559817افراح جاسم محمد المطر53

 صباحا 11الساعة 2073-6-15الثالثاء A18565625افند سعدو شمو ال سعدو54

 صباحا 11الساعة 2074-6-15الثالثاء A18522090االء ادريس مجيد ال محمد اغا55

 صباحا 11الساعة 2075-6-15الثالثاء A18565679االء حسن قادر56

 صباحا 11الساعة 2076-6-15الثالثاء A18559604االء نوزاد محمدبشي  محمدبشي 57

 صباحا 11الساعة 2077-6-15الثالثاء A18532250الحسن معتمد عبد الجبوري58

 صباحا 11الساعة 2078-6-15الثالثاء A18559543الماس قيس بولص59

 صباحا 11الساعة 2079-6-15الثالثاء A18559823المؤمن سيف علي العزاوي60

 صباحا 11الساعة 2080-6-15الثالثاء A18522366الهام محمدصالح محمد قبالن61

 صباحا 11الساعة 2081-6-15الثالثاء A18559948اليف فكرت قدرة62

ي63 ي امجد صبحي الخفاح 
 صباحا 11الساعة 2082-6-15الثالثاء A18559915امان 

 صباحا 11الساعة 2083-6-15الثالثاء A18559612امل خرص  احمد االحمد64

 صباحا 11الساعة 2084-6-15الثالثاء A18559615امل عباس صالح خلو65

 صباحا 11الساعة 2085-6-15الثالثاء A18522063امنه خرص  عباس كنه66

 صباحا 11الساعة 2086-6-15الثالثاء A18559544امنه رحاب سعد67

 صباحا 11الساعة 2087-6-15الثالثاء A18559856امنه رعد يونس شيخو68

 صباحا 11الساعة 2088-6-15الثالثاء A18532367امنه سعد محمود الدليمي69

 صباحا 11الساعة 2089-6-15الثالثاء A18522065امنه عبدالسالم طه العباسي70

ي جار رملي71  صباحا 11الساعة 2090-6-15الثالثاء A18532325امنه وهن 

ي72
 صباحا 11الساعة 2091-6-15الثالثاء A18559972امنيه سليم محمود المشهدان 

يف محمدامي   محمدامي  73  صباحا 11الساعة 2092-6-15الثالثاء A18532455امي   شر

 صباحا 11الساعة 2093-6-15الثالثاء A18559848امينة ادريس عزيز عزيز احمد74



 صباحا 11الساعة 2094-6-15الثالثاء A18559967امينه محسن محمدامي   قره باش75

 ظهرا 12الساعة 2095-6-15الثالثاء A18532490امينه محمد خليل الزيدي76

ي77 يف لبلن   ظهرا 12الساعة 2096-6-15الثالثاء A18532414امينه وليد شر

 ظهرا 12الساعة 2097-6-15الثالثاء A18532479انس عمر محمود محمود78

 ظهرا 12الساعة 2098-6-15الثالثاء A18559556انس ناطق فوزي العزاوي79

 ظهرا 12الساعة 2099-6-15الثالثاء A18559901انطونيوس انيس كوركيس80

 ظهرا 12الساعة 2100-6-15الثالثاء A18532236انعام عبدهللا علي علي81

 ظهرا 12الساعة 2101-6-15الثالثاء A18559661انفال ايهاب عبود عبود82

 ظهرا 12الساعة 2102-6-15الثالثاء A18532287انفال عامر فاضل فاضل83

 ظهرا 12الساعة 2103-6-15الثالثاء A18559874انمار ابراهيم عجاج84

 ظهرا 12الساعة 2104-6-15الثالثاء A18559927انمار امي   يونس85

 ظهرا 12الساعة 2105-6-15الثالثاء A18532221انمار منتظر جبار المسودن86

 ظهرا 12الساعة 2106-6-15الثالثاء A18559837انهار اسامة يونس االسك87

 ظهرا 12الساعة 2107-6-15الثالثاء A18532319انور نزار جبار المسودن88

 ظهرا 12الساعة 2108-6-15الثالثاء A18559631انيتا عجمايا داود داود89

 ظهرا 12الساعة 2109-6-15الثالثاء A18559821اورهان محمد فخري علي يتيملر90

ي91  ظهرا 12الساعة 2110-6-15الثالثاء A18565669اوس ثائر موحان جنان 

ي92
ي من 

 ظهرا 12الساعة 2111-6-15الثالثاء A18559677اوليفر عدنان من 

 ظهرا 12الساعة 2112-6-15الثالثاء A18522358ايات هشام عبدالوهاب عبدالوهاب93

 ظهرا 12الساعة 2113-6-15الثالثاء A18532426اياد سعيد حميد حميد94

 ظهرا 12الساعة 2114-6-15الثالثاء A18565611اياد صباح محمديونس الشيخلر95

 ظهرا 12الساعة 2115-6-15الثالثاء A18559961اياد فاضل خضي  الحداد96

ي احمدرفيق الجميلي97  ظهرا 12الساعة 2116-6-15الثالثاء A18559639اياد محمدصي 

 ظهرا 12الساعة 2117-6-15الثالثاء A18532305اية محمدنور حسي   عبو98

 ظهرا 12الساعة 2118-6-15الثالثاء A18559917ايالف احمد قتيبة النعيمي99

 ظهرا 12الساعة 2119-6-15الثالثاء A18565691ايالف يونس مداح الراوي100



 ظهرا1الساعة 2120-6-15الثالثاء A18565608ايمان حسن ابراهيم101

A18522345ايمان حسن محمد نوري محمد نوري102
 ظهرا1الساعة 2121-6-15الثالثاء 

 ظهرا1الساعة 2122-6-15الثالثاء A18532365ايمان خليل ابراهيم فرحات103

 ظهرا1الساعة 2123-6-15الثالثاء A18532275ايمان عبدهللا ابراهيم ابراهيم104

 ظهرا1الساعة 2124-6-15الثالثاء A18559643ايمان محمدسعيد اسماعيل قرباش105

ي106  ظهرا1الساعة 2125-6-15الثالثاء A18559624ايمن الهام يحن  الشكرح 

 ظهرا1الساعة 2126-6-15الثالثاء A18532383ايمن عبدالعظيم يونس زعي107

 ظهرا1الساعة 2127-6-15الثالثاء A18532435ايمن ناهض نهار نهار108

 ظهرا1الساعة 2128-6-15الثالثاء A18565696ايه احمد سالم العبيدي109

الدين قاسم كلي110  ظهرا1الساعة 2129-6-15الثالثاء A18559975ايه خي 

 ظهرا1الساعة 2130-6-15الثالثاء A18532452ايه طالب علي علي111

 ظهرا1الساعة 2131-6-15الثالثاء A18559648ايه طالب هاشم هاشم112

 ظهرا1الساعة 2132-6-15الثالثاء A18559880ايه محمد اكرم113

 ظهرا1الساعة 2133-6-15الثالثاء A18522019ايه محمد طالب طالب114

ي115
 ظهرا1الساعة 2134-6-15الثالثاء A18532306ايه محمود مهدي النيسان 

ي سلطان سلطان116  ظهرا1الساعة 2135-6-15الثالثاء A18559969ايهاب ناح 

 ظهرا1الساعة 2136-6-15الثالثاء A18532348ايوب قاسم جواد العزاوي117

 ظهرا1الساعة 2137-6-15الثالثاء A18532472أبوعبيده طارق قاسم عبدالموالي118

 ظهرا1الساعة 2138-6-15الثالثاء A18559676أثي  خضي  مرزوك مرزوك119

 ظهرا1الساعة 2139-6-15الثالثاء A15867264أحمد حسي   عبود المصلحي120

ق ناهض نهار نهار121  ظهرا1الساعة 2140-6-15الثالثاء A18532422أستي 

 ظهرا1الساعة 2141-6-15الثالثاء A18532261أسينات سنان عبدالكريم عبدالكريم122

ي عماد محمود محمود123
 ظهرا1الساعة 2142-6-15الثالثاء A18532326أمان 

ي124  ظهرا1الساعة 2143-6-15الثالثاء A18532345أمنيه حامد ماجد الجنان 

 ظهرا1الساعة 2144-6-15الثالثاء A18559616أمينة عباس صالح خلو125



ي126
 بعد الظهر2الساعة 2145-6-15الثالثاء A18522374أنوار أمي  جاسم الخليف 

 بعد الظهر2الساعة 2146-6-15الثالثاء A18532448أياد خليل حسي   حسي  127

 بعد الظهر2الساعة 2147-6-15الثالثاء A18522064أيمان ضامن علي علي128

 بعد الظهر2الساعة 2148-6-15الثالثاء A18532226أيمن عالء محمد محمد129

 بعد الظهر2الساعة 2149-6-15الثالثاء A18532276أيهان ايلي   عبدهللا صبحي صبحي130

 بعد الظهر2الساعة 2150-6-15الثالثاء A18532438آالء باسم حامد حامد131

 بعد الظهر2الساعة 2151-6-15الثالثاء A18522393آمنة محمداقبال تحسي   تحسي  132

 بعد الظهر2الساعة 2152-6-15الثالثاء A18532219آمنه مناف عبدالجبار النارصي133

 بعد الظهر2الساعة 2153-6-15الثالثاء A18559622بارش محمد جاسم بشار134

 بعد الظهر2الساعة 2154-6-15الثالثاء A18532324باسل محمدعلي حامد ال وهب135

 بعد الظهر2الساعة 2155-6-15الثالثاء A18559884باسم صالح مهدي المعجمي136

 بعد الظهر2الساعة 2156-6-15الثالثاء A18522071بان سهيل عبدالسالم حيو137

 بعد الظهر2الساعة 2157-6-15الثالثاء A18522061بدريه عباس منصور االركي138

 بعد الظهر2الساعة 2158-6-15الثالثاء A18532473براء اياد محمد محمد139

 بعد الظهر2الساعة 2159-6-15الثالثاء A18522043براء سبهان نجم نجم140

 بعد الظهر2الساعة 2160-6-15الثالثاء A18532253براء صدام قصيد الشيخو141

 بعد الظهر2الساعة 2161-6-15الثالثاء A18532286براء عالء محمد محمد142

 بعد الظهر2الساعة 2162-6-15الثالثاء A18559968براء محمد اسماعيل ال فندي143

 بعد الظهر2الساعة 2163-6-15الثالثاء A18532415براء محمد بكر محمد144

 بعد الظهر2الساعة 2164-6-15الثالثاء A18522036براء هاشم احمد احمد145

 بعد الظهر2الساعة 2165-6-15الثالثاء A18560000براءه فاضل محمد الفرحاد146

 بعد الظهر2الساعة 2166-6-15الثالثاء A18522391برير حامد عباس الفرطوسي147

 بعد الظهر2الساعة 2167-6-15الثالثاء A18532204بسمه عادل حمدعلي حمدعلي148

 بعد الظهر2الساعة 2168-6-15الثالثاء A18532315بشار علي محمود ال حيدري149

 بعد الظهر2الساعة 2169-6-15الثالثاء A18522001بشار فواز هتيمي هتيمي150

 بعد الظهر3الساعة 2170-6-15الثالثاء A18559813بشار محمدشيت يحن  حيو151



 بعد الظهر3الساعة 2171-6-15الثالثاء A18532373بشار هشام حيدر زين العابدين152

 كلي153
ى حسن مصطف   بعد الظهر3الساعة 2172-6-15الثالثاء A18559985برسر

ى حماد محمد العامري154  بعد الظهر3الساعة 2173-6-15الثالثاء A18522017برسر

ى عبدالصمد حسن155  بعد الظهر3الساعة 2174-6-15الثالثاء A18559825برسر

ي156
 بعد الظهر3الساعة 2175-6-15الثالثاء A18532467بشي  عبدهللا بشاره ال عن 

 بعد الظهر3الساعة 2176-6-15الثالثاء A18532238بغداد اسماعيل عبدالرحمن العزي157

 بعد الظهر3الساعة 2177-6-15الثالثاء A18532398بكر فاروق كاظم الركيباوي158

 بعد الظهر3الساعة 2178-6-15الثالثاء A18559919بالل خالد مهيدي العبيدي159

 بعد الظهر3الساعة 2179-6-15الثالثاء A18532268بالل مزاحم لطس لطس160

 بعد الظهر3الساعة 2180-6-15الثالثاء A18522383بنيامي   يوسف سعيد الشيخ161

 بعد الظهر3الساعة 2181-6-15الثالثاء A18522314بهار خالد جمال جمال162

 بعد الظهر3الساعة 2182-6-15الثالثاء A18522400بهار فالح حسن قصاب163

 بعد الظهر3الساعة 2183-6-15الثالثاء A18532213بهيه محسن عوده الرفيعي164

 بعد الظهر3الساعة 2184-6-15الثالثاء A18559575بيسان حيدر ابراهيم الجيالي165

 بعد الظهر3الساعة 2185-6-15الثالثاء A18532380تانصو يحن  سامح ارسالن166

 بعد الظهر3الساعة 2186-6-15الثالثاء A18559804تبارك محمد علي167

 بعد الظهر3الساعة 2187-6-15الثالثاء A18522077تبارك نواف ايوب الفرحاد168

 بعد الظهر3الساعة 2188-6-15الثالثاء A18522037ترفه صالح كرحوت كرحوت169

 بعد الظهر3الساعة 2189-6-15الثالثاء A18532245تيم علي عادل الشيخلي170

 بعد الظهر3الساعة 2190-6-15الثالثاء A18559669ثامر يونس محمدامي   حلوى171

 بعد الظهر3الساعة 2191-6-15الثالثاء A18522066ثاير قاسم مجيد العبادي172

 بعد الظهر3الساعة 2192-6-15الثالثاء A18559547ثمينه ابراهيم صالح الكروي173

ي174  بعد الظهر3الساعة 2193-6-15الثالثاء A18559623جاسم محمد اكرم حح 

ي175
 بعد الظهر3الساعة 2194-6-15الثالثاء A18532464جاسم محمد بتال الخليف 

 عرصا 4الساعة 2195-6-15الثالثاء A18559656جاسم محمد حسن خلو176

 عرصا 4الساعة 2196-6-15الثالثاء A18559614جاسم محمد سعيد سعيد177



 الياسلي178
 عرصا 4الساعة 2197-6-15الثالثاء A18565629جاسم محمد علي مصطف 

 عرصا 4الساعة 2198-6-15الثالثاء A18559960جبار عباس احمد ال شلش179

باوي180 ي المرسر  عرصا 4الساعة 2199-6-15الثالثاء A18559861جعفر حيدر ناح 

 عرصا 4الساعة 2200-6-15الثالثاء A18559561جالل جمال مصطف 181

 عرصا 4الساعة 2201-6-15الثالثاء A18559982جالل قاسم صالح علي يتيم182

ي183
 عرصا 4الساعة 2202-6-15الثالثاء A18522041جميل بنيان صالح الكطران 

ي184
 عرصا 4الساعة 2203-6-15الثالثاء A18559892جنات همر محمد المشهدان 

 عرصا 4الساعة 2204-6-15الثالثاء A18532368جنان اسماعيل عبدالرحمن العزي185

 عرصا 4الساعة 2205-6-15الثالثاء A18522357جنان ميرس يونس فتاح186

 عرصا 4الساعة 2206-6-15الثالثاء A18532225جنه خرص  مصطف  مصطف 187

 عرصا 4الساعة 2207-6-15الثالثاء A18559695جنه معن ذنون ذنون188

 عرصا 4الساعة 2208-6-15الثالثاء A18522355جهينه حميد مجيد مجيد189

 عرصا 4الساعة 2209-6-15الثالثاء A18559854جواهر حميد حسي   السيدي190

 عرصا 4الساعة 2210-6-15الثالثاء A18559956جود احمد منيب الرصاف191

ي192
 عرصا 4الساعة 2211-6-15الثالثاء A18532451جودي محمد حازم السامران 

 عرصا 4الساعة 2212-6-15الثالثاء A18565698جورية قاسم محمد علي فرحان193

 عرصا 4الساعة 2213-6-15الثالثاء A18532352جيالن عدنان عرب كرد194

 عرصا 4الساعة 2214-6-15الثالثاء A18532484جيهان صالح ابراهيم ابراهيم195

 عرصا 4الساعة 2215-6-15الثالثاء A18565683حاتم عبدالكريم ابراهيم شيخلر196

 عرصا 4الساعة 2216-6-15الثالثاء A18559923حارث سعد حسن197

 عرصا 4الساعة 2217-6-15الثالثاء A18559988حازم اسود عبد198

 عرصا 4الساعة 2218-6-15الثالثاء A18522315حازم يوسف سعيد الشيخ199

 عرصا 4الساعة 2219-6-15الثالثاء A18532247حبيبه يوسف عباس عباس200

 عرصا5الساعة 2220-6-15الثالثاء A18559932حذيفه علي عبدالحق عبدالموجود201

يف202 يف شر  عرصا 5الساعة 2221-6-15الثالثاء A18559675حردان جابر شر

 عرصا5الساعة 2222-6-15الثالثاء A18522022حسام ابراهيم محمد محمد203



 عرصا 5الساعة 2223-6-15الثالثاء A18559810حسن ذنون يونس فرحان204

 عرصا5الساعة 2224-6-15الثالثاء A18532231حسن راكان يونس يونس205

 عرصا 5الساعة 2225-6-15الثالثاء A18532394حسن طاهر الياس الصلو206

 عرصا5الساعة 2226-6-15الثالثاء A18565624حسن غالب هاشم ال علي خان207

 عرصا 5الساعة 2227-6-15الثالثاء A18559844حسن وسام ظافر العكيلي208

 عرصا5الساعة 2228-6-15الثالثاء A18522021حسي   ابراهيم محمد محمد209

 عرصا 5الساعة 2229-6-15الثالثاء A18522379حسي   سليمان حسي   حسي  210

ي211
 عرصا5الساعة 2230-6-15الثالثاء A18532364حسي   عادل مصطف  سلطان 

 عرصا 5الساعة 2231-6-15الثالثاء A18522081حسي   عبداالمي  اسماعيل الظاهر212

 علي حسن المهندس213
 عرصا5الساعة 2232-6-15الثالثاء A18522098حسي  

 علي عثمان تركمان214
 عرصا 5الساعة 2233-6-15الثالثاء A18532442حسي  

 عرصا5الساعة 2234-6-15الثالثاء A18532224حسي   قاسم حسي   شيخلر215

 عرصا 5الساعة 2235-6-15الثالثاء A18532388حسي   محمد حسي   ال يتيم216

 عرصا5الساعة 2236-6-15الثالثاء A18532498حكيمه عبدهللا محمد واوي217

 عرصا 5الساعة 2237-6-15الثالثاء A18532334حكيمه علي اكي  جميل الوند218

 عرصا5الساعة 2238-6-15الثالثاء A18559620حلمي سمي  محمد الزمو219

 عرصا 5الساعة 2239-6-15الثالثاء A18559809حليمة داود سليمان عجم220

 عرصا5الساعة 2240-6-15الثالثاء A18532470حليمة محمدصادق بالل ناسي221

 عرصا 5الساعة 2241-6-15الثالثاء A18559597حمده فاضل صابر222

 عرصا5الساعة 2242-6-15الثالثاء A18559567حمزه محمد نشاط الخياط223

 عرصا 5الساعة 2243-6-15الثالثاء A18559966حمزه محمدسعيد224

ي225
 عرصا5الساعة 2244-6-15الثالثاء A18559664حميد احمد علي العلوان 

ي226
 مساءا6الساعة 2245-6-15الثالثاء A18559831حميد جاسم محمد الخليف 

 مساءا6الساعة 2246-6-15الثالثاء A18559689حنيفه محمد حسن حسن227

 مساءا6الساعة 2247-6-15الثالثاء A18522039حنيفه نيسان محسن الصلو228

ي محمد النجف229
 
 مساءا6الساعة 2248-6-15الثالثاء A18565645حني   شوق



 مساءا6الساعة 2249-6-15الثالثاء A18565666حني   طه احمد صفو230

ي231
 مساءا6الساعة 2250-6-15الثالثاء A18559513حني   عبدالخالق سعيد الثوين 

ي232  مساءا6الساعة 2251-6-15الثالثاء A18522083حني   قصي مجيد الصاغرح 

 مساءا6الساعة 2252-6-15الثالثاء A18559609حواء محمدجميل جاسم نعمو233

 مساءا6الساعة 2253-6-15الثالثاء A18532413حوراء صفاء صادق عتبه234

 مساءا6الساعة 2254-6-15الثالثاء A18565607حياة فايز هاشم الشلش235

 مساءا6الساعة 2255-6-15الثالثاء A18559519خالد عبدالسالم جاسم النجم236

 مساءا6الساعة 2256-6-15الثالثاء A18532427خالد وليد احمد المحمد237

يف238 يف شر  مساءا6الساعة 2257-6-15الثالثاء A18532263خالدة فتحي شر

 مساءا6الساعة 2258-6-15الثالثاء A18522010خالده ابراهيم عبدالعزيز شكر239

 مساءا6الساعة 2259-6-15الثالثاء A18532456خالده محمد رجا المرهج240

 مساءا6الساعة 2260-6-15الثالثاء A18532331ختام ياسي   مصطف  مصطف 241

 مساءا6الساعة 2261-6-15الثالثاء A18532471خديجه عامر سعد كدينه242

 مساءا6الساعة 2262-6-15الثالثاء A18532214خرص  عثمان خرص  بكار243

 مساءا6الساعة 2263-6-15الثالثاء A18532266خطاب عمر خلف الجبوري244

 مساءا6الساعة 2264-6-15الثالثاء A18559984خطاب قاسم حسي   شيخلر245

 مساءا6الساعة 2265-6-15الثالثاء A18559962خلود خلف عبدالكريم عمر246

هللا ياسي   سليمان247  مساءا6الساعة 2266-6-15الثالثاء A18559563خي 

يه عبداللطيف محمدامي   حلوى248  مساءا6الساعة 2267-6-15الثالثاء A18532349خي 

ي249  مساءا6الساعة 2268-6-15الثالثاء A18559523دانه سفيان عصام الزهي 

 مساءا6الساعة 2269-6-15الثالثاء A18522344دانيا احمد شهاب العلوان250

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559637دانيال وسام صالح قدوش251

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559947دانية فراس فوزي العبيدي252

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559835دعاء عبدهللا حيدر خويتلي253

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559518دعاء محمد مظهر العزاوي254

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18532404دالل شوكت يونس طولك255



 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559603دالل صدام قصيد الشيخو256

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18522372دالل عبدالعزيز امي   ساعد257

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559945دملة قحطان ذنون جرك258

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18532353دنيا خالت عمر عمر259

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18532354دنيا علي هادي محمدامي   بكار260

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559594دنيس زكي عاشور261

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18532234ديما راشد مطرسر مطرسر262

ي263  صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559687ديما صالح علي الخفاح 

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559954ديما محمد غسان264

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559674ديما يونس حسي   الزرجاوي265

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18610801ديمه مشتاق اسماعيل الحداد266

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559889ديمه نصي  طه دليمي267

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18522023دينا عبدالحكيم حسن حسن268

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18565678دينا عبدالقادر عباس المشاهده269

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559605ذاكر محمود نايف نايف270

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18522348ذو الفقار علي اصغر احمد ال جمعه271

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559870ذياب ثامر ذياب272

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18532235راشد مطرسر محمود محمود273

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559568رافد هاشم اسماعيل ساعد274

 صباحا 9الساعة 2021-6-16االربعاء A18559670رافدة يونس محمدامي   حلوى275

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532310راكان جاسم مصطف  الصفوك276

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18559528رانيا محمد مجيد الشمري277

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532463رائد صباح عبدهللا عبدهللا278

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532346رائد صالح فاضل قره باش279

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18559808رائد صالح مصطف  حيو280

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18559629رائد محمد عارف عارف281



 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18565647رائده قاسم محمدعلي فرحان282

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18522332رأفت حميد خلف خشمان283

ي284
 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18522307رجاء سعد صالح السامران 

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532372رجب هشام حيدر زين العابدين285

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532411رحمه اياد حميد العسلي286

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18565641رحيق عدنان هاشم287

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18559949رسل جاسم محمد288

ي صالح العبيدي289
 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532257رسل هان 

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532357رسول لؤي رسول رسول290

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532309رشا جاسم محمديونس القرجه291

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18559953رشا كامل كناص292

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18522049رشيد عبداالمي  رشيد حجيجو293

ي294 ي حح   صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532462رشيد عبدالحميد حح 

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532436رعد حبيب حسي   شيخ295

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532363رعد يونس محمود القاسم296

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532399رفعت دحام حميد حميد297

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532420رفل داود علوان علوان298

 صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18559570رفل عامر فاضل299

ي300  صباحا10الساعة 2021-6-16االربعاء A18532273رقيه جهاد عبدهللا الجنان 

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18565657رنا عادل توفيق السليمان301

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522073رندا فرحان عبدالرزاق عبدالرزاق302

ي303
 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559935رهف خليل محيسن القاض 

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18532327رهف مازن عبدالجبار النارصي304

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18565673رهف وسام خميس305

ي306 ان 
 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559516رواء عماد يوسف الرسر

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522015روان دريد محمد محمد307



 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559908روان نصي  طه دليمي308

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522085روبرت منترص توما توما309

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559944رؤى غسان احمد310

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522354رؤى فاضل فتحي فتحي311

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522050رؤيا خالد صالح صالح312

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559510رؤيا عدنان عمر313

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559572ريام صالح حسن314

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522341ريان زينل فاضل خله315

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18565632ريان عدنان علي البكار316

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18532375ريتاج صالح عبد عبد317

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18532255ريحانه محي الدين حسن ال عاشور318

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559963ريم عبدالواحد عبد العزيز عمر319

ي ال حيدر320  صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559578ريم عماد حح 

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559890ريماس زياد محمود االحمد321

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522082ريمة حسي   حسن ال حيدر322

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18532458زبي  عبدالرحمن خرص  خرص 323

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18559553زكي عاشور محمد324

 صباحا 11الساعة 2021-6-16االربعاء A18522034زهراء سبهان نجم نجم325

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559574زهراء صفوان عادل عادل326

ي327
 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559521زهراء عويد رائد السلطان 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559583زهراء نبيل ذنون خلو328

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532232زهره محو كرموش النجم329

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532323زهور احمد بندر الصالح330

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559668زوزان عبدهللا خرص  خرص 331

ي ال منصور332
 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559536زياد جهاد عبدالغن 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532495زياد طارق خلف خلف333



 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18522048زياد طارق رحيم رحيم334

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559839زيد اسامه يونس االسك335

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559657زيد علي حميد حميد336

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532417زينب خليل ابراهيم شيخو337

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18522047زينب خليل ابراهيم قروط338

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559590زينب صالح احمد حمو339

A18532440زينب عباس محمديونس محمديونس340
 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532382زينب عبدالقادر غائب عبو341

A18559642زينب محمد صادق محمد علي بيجاره342
 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء 

و343  ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18522359زينب محمد يونس شر

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532312زينب نعمان عبدعون الحرباوي344

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18532269زينب هادي قاسم الكلور345

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18522325زينه حسي   صالح صالح346

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559692زينه خلف حسي   حسي  347

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559895ساجدة محمدامي   بكر فرحات348

 ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559626ساره احمد جريان الدفاعي349

ي350  ظهرا 12الساعة 2021-6-16االربعاء A18559996ساره رعد رسام العكن 

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532412ساره عدنان نجم النعيمي351

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532329ساره عقيل عبدالملك الجوادي352

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18565670ساره مجيد عزيز353

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18522091سالم خالد صالح قبالن354

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18559649سالم محمدصالح يونس خله355

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18559845سامي خليل محمدصالح حيو356

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532336سامي عبدالرحيم شهاب عرب357



 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18559878ساميه محمدصالح يونس خله358

و359  ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532333ساندرا عماد شابا مي 

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18522378ساهره محمد حسن حسن360

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532369سبأ عبداللطيف محمد محمد361

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18522337سبأ عبدالهادي هاشم ساعد362

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532278ستار جبار غانم المسودن363

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18522367سجود حسن صالح البدر364

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532500سح  شوكت محسن واوي365

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532476سحر سمي  ادورد دندو366

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532425شاء عبدالعزيز علي السنجري367

ي الحسي  368  ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532355شاج الدين محمود عن 

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18522080شاج عبدالمناف جاسم العبادي369

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532441شى عياد حسي   المحياوي370

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18559671سطام برجس خليل عزيز371

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18565626سعد انور خالد372

ي373
 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18559640سعد اوس سعد السامران 

ي374
 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18522329سعد عبدالحميد شكوري السامران 

 ظهرا1الساعة 2021-6-16االربعاء A18532457سعده مرعي جي   جي  375

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559577سعدون اسماعيل حمزه376

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18532444سعديه اسماعيل مصطف  الجراح377

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18565635سكينه عدنان علي البكار378

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522310سلطان محمد عبدالرحمن قبغ379

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18532437سلوى حبيب مصطف  ال بقوز380

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18565610سليمان عذال محمود381

ي لؤي اليعقوب382  بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559832سما ان 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559978سما عماد محفوظ شيخ علي383



 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522326سما هيثم مكاوي الجبوري384

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522095سماح محمدامي   بكر حوير385

 العلي386
 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559803سمي  مجباس فاضل البوحسي  

وت387 ه محمدعلي خرص  بي   بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522309سمي 

ه يوسف ايوب نجار388  بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522360سمي 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18532251سميعه خرص  الياس الجمعه389

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559979سميه انور عبدهللا عزيز390

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18532475سميه صفاء عبد عبد391

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522005سميه نوح جاسم الشبالوي392

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18532208سناء يوسف احمد الكروي393

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559585سناريا زهي  عامر الشمري394

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522333سنان أيمن داود صالوي الحلب395

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522086سهام محمدعلي عباس قبالن396

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18522100سىه طارق جميل السوسي397

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18565689سهي  عبدالعالي كاطع398

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559617سوسن خليل ابراهيم عباس399

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-16االربعاء A18559569سوسن رمضان مرزه مرزه400

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18565668سوسن صادق نعيم السعدي401

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522088سيبال محمدامي   بكر حوير402

هللا الدوري403  بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559900سيف صالح خي 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18565605سيف كامل جبل404

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559902سيف محمد حميد مرزه405

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522003سيف نور شعيب زلو406

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559672سيف يوسف عبدهللا عبدهللا407

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522330شاكر فهمي شاكر شاكر408

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522350شاهه علي حسي   شاهي  409



 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18532488شذى سعيد الياس رجب410

يف ابراهيم حسي   جراح411  بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559876شر

يفه خرص  محمد سفر412  بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522054شر

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18532497شكرية ابراهيم علي الصلو413

ي414 هان جي  الزهي   بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18532222شكريه شر

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559584شكريه عبدالرحيم يوسف قره باش415

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18532302شمس رائد صباح الجراخ416

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559592شمس عباس نعمان الجبوري417

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18565688شمس فارس عبدالوهاب العالونه418

A18522353شمس هشام عبدالوهاب عبدالوهاب419
 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء 

ي420
 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18559937شهد سعدون اسماعيل العان 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522302شهد عبدالكريم كاطع الشمري421

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522385شهد مناف علي الصويلح422

 بكي423
ين الياس خرص   بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18522352شي 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18565694شيماء احمد عبدالقادر هزو424

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-16االربعاء A18532483شيماء حاتم يوسف نجمه425

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559936شيماء سالم محمدعلي اسود426

و427  عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559993شيماء شهاب احمد شر

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18522316شيماء عبدهللا خماس خماس428

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18522024شيماء محمدعلي عزيز الصلو429

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18522052شيماء مزهر عبود الخميساوي430

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18532223صالح ابراهيم صالح الكروي431

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18565643صالح بكر احمد432

ي كامل كامل433  عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18532289صالح ناح 

يه احمد محمد ال مراد434  عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18522384صي 



ي435 هان دعيم العقان 
 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559886صبيحه شر

A18559600صدام محمدسعيد عبدهللا ال جاويش436
 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء 

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18565622صديق عزيز حمو ال وهب437

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18565675صفا عم خيون السعدون438

ي439
 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559851صفا عمر نزار العان 

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18565665صفاء قاسم مصطف 440

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559654صفاء يوسف الياس طولك441

ي442
 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18565684صفيه عبدالرزاق وهب البعين 

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18532207صكر ضاري جابر النداوي443

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559879صالح حازم مصطف  الخلف444

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18565648صالح عبد الرحيم احمد445

ي446  عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559912صالح علي ياس الخفاح 

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18532343ضح احمد عواد عواد447

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18532328ضح صالح حسن جنو448

 عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559958ضح فاروق عبدالوهاب العيادة449

غام عبدالقادر فارس طحان450  عرصا 4الساعة 2021-6-16االربعاء A18559989رص 

ي451 ي الزهراء عالء تعبان الهليح 
 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559864ض 

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559811طارق اثي  طارق452

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532418طارق مطرود محمد الموالي453

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559589طارق نبيل حمود الشمري454

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559822طيب خليل عباس قره باش455

ي456  عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532461طيبه احمد عبد الجنان 

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559644طيبه فارس ماجد الكيار457

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532249طيبه فراس طالب الشطاوي458

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18522051طيبه محمد طالب طالب459



 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532281عادل محمد محمود الحسون460

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532401عارف احمد طه طه461

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559871عاصم نديم محمد علي بقوس462

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18522016عاصمه محمديونس ابراهيم جبش463

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559619عاليه فخرالدين نجم نجم464

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559606عامر فاضل حسن حسن465

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532298عامر محمد محمود عاضي466

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532450عامر نزهان ابراهيم النارصي467

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559595عامر يونس ساعد قره باش468

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532496عامر يونس محمدامي   حلوى469

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532237عائشة ابراهيم عبدالرحمن العزي470

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532449عائشه خلف ساير ساير471

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559662عائشه سليم شعيب عزيز472

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532431عائشه صفاء عبد عبد473

 عرصا 5الساعة 2021-6-16االربعاء A18532400عائشه عبدالكريم مصطف  ال جمعه474

 عرصا5الساعة 2021-6-16االربعاء A18559697عائشه عماد محمد محمد475

ي476
 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18532241عائشه كمال محمود النيسان 

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559934عائشه كيالن رحمان الجبوري477

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559632عائشه هيثم عبدهللا الخزعلي478

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18565646عائشه وسام خميس479

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18522033عائشه وليد خالد شمر480

ي جار رملي481  مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559546عائشه وهن 

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18565618عباس داود احمد482

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18565614عباس ساجت كشيش483

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559680عباس عبد الواحد طه حسي  484

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559608عباس عبدالرحيم مرعي مرعي485



 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559991عباس علي كصاب ال غشيم486

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18532356عباس فاضل حمد حمد487

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18522377عباس محمدنجم يونس ال جعفر488

ي489
 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559976عبداالله علي حذيفه المشهدان 

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559888عبدالحافظ راكان محمدعلي حبش490

A18532239عبدالحق اسماعيل عبدالرحمن العزي491
 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء 

ي فاضل البوبدري492
 
 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559588عبدالحق الق

A18532389عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن العزي493
 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء 

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559820عبدالرحمن صدام سعود494

495
عبدالرحمن علي عبدالحق 

عبدالموجود
A18559971

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء 

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559907عبدالرحمن عمر مطلق496

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559943عبدالرحمن غسان احمد497

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18532233عبدالرحمن فاروق كاظم الركيباوي498

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559859عبدالرحمن كيالن رحمان الجبوري499

 مساءا6الساعة 2021-6-16االربعاء A18559679عبدالرحمن محمد حسن حسن500

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559995عبدالرحمن ياسي   سليمان501

ي502  صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559836عبدالرزاق حمادي صالح الحبان 

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559613عبدالسالم رشيد حميد حميد503

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559562عبدالسالم صالح خرص 504

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559559عبدالصمد محمود عبد الكبيىسي505

ي مصطف  عمر عليبو506
 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18565656عبدالغن 

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559857عبدالقادر احمد جاسم البوبدري507

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18565623عبدالقادر رمزي محمدسليم وهب508



 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559693عبدالقادر علي عبدالقادر كدينه509

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18532433عبدالكريم مسلم محمدامي   صياد510

ي511
 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559515عبدالكريم نرصت جمعه العان 

512
عبداللطيف محمد غانم حسي   

حسي   ال يحن 
A18532272

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس 

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559700عبدهللا احمد عواد عواد513

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18522312عبدهللا احمد محمود العباسي514

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18522006عبدهللا باسم محمد صالح حليكو515

ي516
 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18532409عبدهللا بشاره اسحق ال عن 

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18522317عبدهللا حسي   حسي   حسي  517

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18522004عبدهللا خالد دحام دحام518

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18522335عبدهللا رائد صباح الجراخ519

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18532293عبدهللا طريخم عجيل الرفيعي520

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18522313عبدهللا طه ياسي   الرفاعي521

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559812عبدهللا عادل احمد522

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18532376عبدهللا عبد عليوي عليوي523

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18532316عبدهللا محمد عبدالرزاق عبدالرزاق524

 صباحا 9الساعة 2021-6-17الخميس A18559628عبدهللا محمد عبدالوهاب نايف525

و526  صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18522361عبدهللا محمد يونس شر

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559816عبدهللا مصطف  عبد527

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18522319عبدهللا مصلح يوسف قبالن528

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532391عبدهللا نهاد ستار ستار529

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532478عبدهللا هيثم عبدهللا الخزعلي530

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18565674عبدهللا وسام خميس531

ي532 ي حح   صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532294عبدهللا ياسي   حح 

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559955عبدالمنعم ياسي   سليمان533



ي534
 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559806عبدالمهيمن عمر محمد المشهدان 

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18522045عبدالنور عبدالرحيم ذنون شكارلي535

A18559950عبدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد عمر536
 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس 

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18565644عبدالوهاب الياس وهب اسود537

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18522349عبدالوهاب خميس يونس يونس538

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559520عبيدة توفيق محمدعلي العبادي539

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559826عبيده محمد اكرم540

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532303عبي  عبدالصمد حمود الصب541

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532216عبي  محمدصالح عيىس الحربولي542

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532295عبي  نزار جبار المسودن543

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18532258عثمان صدام قصيد الشيخو544

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18565634عثمان محمد عبد545

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559905عدله غائب الياس حيدر546

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18522340عدنان سعيد عبود ال فرج547

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559548عدويه امي  صالح السماك548

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559696عدي معن ذنون ذنون549

 صباحا10الساعة 2021-6-17الخميس A18559698عذبه سامي حميد الجادر550

 المالكي551
 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18532246عذراء علي حسي  

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559834عراك حماد رشيد552

ي553
 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18522046عرفيه صالح زكي محمد الطان 

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18522356عروبة عبدالرزاق علي علي554

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18522068عروبه ذياب محمد العباسي555

ي صالح العبيدي556
 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18532390عزالدين هان 

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559591عزيزه محمود احمد قره باش557

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18565619عسل عمر حمود558



 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18532406عطاهللا خلف ساير ساير559

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559621عطيه عبد خليفه خليفه560

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559833عفيفه نايف مكلد المحمدية561

ي562
 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559894عالء خليل محيسن القتص 

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559611علي احمد علي اصغار زينل563

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18532446علي حبيب محمود محمود564

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18565687علي حسن سعيد شيخو565

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18532304علي حسي   رسول خلف566

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559534علي حسي   عبدالقادر ال ملحم567

ي568
 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559922علي خليل محيسن القاض 

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18522368علي رسول يونس خله569

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559557علي سعد عبدهللا الشيخلي570

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18522030علي سهيل عبدالسالم حيو571

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559899علي صادق دحام الخليفاوي572

ي573  جلن 
 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559896علي صالح خرص 

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18532277علي عامر فاضل فاضل574

 صباحا 11الساعة 2021-6-17الخميس A18559980علي عبد الستار عبدالقادر575

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532322علي غانم عبدالغفور عبدالغفور576

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532252علي غانم مقبول مقبول577

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532428علي غسان حازم حازم578

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532211علي فتحي عزالدين ساعد579

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559596علي فرحان صالح الخلف580

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559699علي محمد سليم اغابر مراد581

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559581علي محمد عبدالوهاب نايف582

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559526علي محمد مجيد الشمري583

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559582علي محمد نور حسن علو584



 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559514علي محمدنور عبدالرحمن قدرو585

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532256علي نايف سليمان السليمان586

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18565671عليا محمد سعيد وهب الشيخ587

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532460علياء عبدهللا محمد محمد588

ي حسن التميمي589  ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559883عليه صي 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559555عماد سعيد جيجان البيو بدري590

ي سمعان591  ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559566عماد هي 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559508عمار احمد كاظم592

ي593  ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18565613عمار جبار خليل الحح 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18522397عمار حبيب مصطف  ال بقوز594

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559920عمار عبدالنافع يونس595

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18522012عمار محمد عباس فرج596

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559531عمر جمعه حسن حسن597

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559866عمر شعيب حسن ابرو598

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18532494عمر صباح احمد احمد599

 ظهرا 12الساعة 2021-6-17الخميس A18559666عمر عدنان عزيز عزيز600

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559630عمر عصمت محمدصالح حيو601

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18565686عمر علي جاسم الفرحاد602

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18522303عمر لؤي عبدالسالم القادري603

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559914عمر محمد حسي   عبلطون604

ي605
 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559688عمر محمد خلف السامران 

ي606
 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559893عمر محمد فرهود المشهدان 

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18532205عمر محمدطاهر حسي   ال فارس607

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559573عمر هشام عبدالوهاب عبدالوهاب608

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559552عهد عبدالصمد حمود الصب609

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18532297عهود عبدالصمد حمود الصب610



 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559535عواطف يونس حسن اسود611

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18522375غازي غازي محمدسعيد محمدسعيد612

 علي اسالن613
 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18522067غريبه حسي  

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18532430غزوان نجم عبدهللا عبدهللا614

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18532290غزوه عبدالجبار عمر واوي615

ي616
 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18522075غسان كريم احمد المشهدان 

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18522331غسان وعد غسان الدليمي617

ي618
فان   ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559625غصون علي حسي   الرسر

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559610غنيمه محمد يونس محمود كرموش619

 عبدالقادر حيدرلي620
 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18522089غنيه حسي  

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18532423غنيه عبدهللا احمد فتاح621

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559987غيث شمد ناظم622

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18565639غيداء شاكر محمود623

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559558غيفار فاروق عبد624

 ظهرا1الساعة 2021-6-17الخميس A18559855فاديه ايشو يوخنا625

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559842فارس حسي   محمدطاهر الفرحاد626

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559933فارس قصي فارس627

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18522399فارس وليد محمدجميل الشيخلر628

دار629 ي توفيق حسيب قي 
 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18522040فاروق نجان 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18522062فاطمه اسماعيل ابراهيم مروش630

ي631  بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18532360فاطمه حامد ماجد الجنان 

632
فاطمه حسي   محمديونس 

محمديونس
A18532337

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18532480فاطمه حماد مجباس الهادي633

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18532340فاطمه صوم خرص  خرص 634

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559868فاطمه قاسم صالح علي يتيم635



 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559686فاطمه محمدنور حسي   ال فرحات636

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559511فاطمه محمود فالح المحمود637

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559882فائدة بكر طه فرحاد638

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18532358فائز هشام حيدر زين العابدين639

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18532362فراس محمد فياض فياض640

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559862فراس محمد قاسم فاتر641

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559541فراس وليد محمد جميل الشيخلر642

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18565681فرح رياض فاضل ال جبش643

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18565612فرح سعد محمدعلي المال644

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559910فرحات ذنون يونس فرحان645

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559918فردوس احمد قتيبة النعيمي646

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18532332فردوس محمد طاهر احمد احمد647

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18565660فريال عمر مصطف 648

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18522306فريده محمود قادر قادر649

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-17الخميس A18559593فضيله امي   سعيد العبدالرحيم650

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559587فضيله عباس يونس الصلو651

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18522318فضيله عزيز احمد علو652

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18522018فهد احمد اسماعيل العامري653

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559898فهد حازم خليل الدليمي654

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559665فهد سالم بدران البودلو655

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18532453فهيمه حمود حسي   الشمري656

ي657 ي صي   بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18532359فواز جالل صي 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18522328فؤاد حازم يوسف الشيخ658

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559571فيان بالل علي علي659

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18532283قحطان طاهر يونس خله660

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18522013قحطان محمد طاهر سعد كدينه661



 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559847قسورة كيالن رحمان الجبوري662

ي العبيدي663  بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559673قمر فاروق ناح 

ي664  بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559929كاظم لطيف ذياب الدراح 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559633كرار حيدر عبد الشمري665

ي666
 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18565603كرم حسام الدين جبار العلوان 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559694كرم معن ذنون ذنون667

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18522072كلرسان محمدصالح محسن واوي668

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18522381كلشان عدنان سعيد ال فرج669

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18532347كليمه عرب علي قره باش670

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18532386كليمه محمد حمزه هورج671

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559607كمال شوكت محمد محمد672

ار عزيز عوديشو الكبه673  بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559840كولي  

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18559829الميتا خوشابا داود674

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-17الخميس A18565667النا عبدالقادر عباس المشاهده675

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559540اليان عبدالعظيم عباس676

ي677
 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559678لجي   يوسف عبدالسالم المشهدان 

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559660لقمان خليل ابراهيم ابراهيم678

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559867لمار حامد سعيد العساكره679

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18532410لمار حسي   ابراهيم العبدهللا680

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18532330لم عبدالرزاق غزال غزال681

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18522087لمياء عبدالرزاق شهاب الدوري682

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559634له نيا بيستون حسن حسن683

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18532466لؤي حميد خرص  خرص 684

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559828ليا سجاد صائب الجبوري685

باوي686 ي المرسر  عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559863ليان حيدر ناح 

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559529ليان سيف احمد687



 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559645ليث غائب ابراهيم المروش688

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18532280ليث محمد زكي ابراهيم689

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18532335ليل عبدهللا طريخم الرفيعي690

ي691
 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559928لي   عمر نزار العان 

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18522002لينا ايمن عبدالقادر العبيدي692

هللا صالح صالح693  عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559646لينا خي 

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18522380لينه عادل محمد محمد694

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18522365ماجده حميد نواف نواف695

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559818مارفن فراس حنا قريو696

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559909ماريا نصي  طه دليمي697

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18559598مارينا رامي كمال698

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18532342ماريه هيثم عبدهللا الخزعلي699

 عرصا 4الساعة 2021-6-17الخميس A18522084ماريوس منترص توما توما700

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18532230مازن عبدالجبار عبداللطيف النارصي701

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18522347مالك عبدالكريم مصطف  ال جمعه702

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18532202ماهر منتظر جبار المسودن703

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18532421مجتن  جواد كاظم الرسياوي704

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18559869مجيد كريم حميد ارزي    ج705

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18559579محمد احمد صالح706

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18565633محمد اسماعيل عباس707

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18532424محمد اكرم ياسي   فتاح708

ي709
 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18532201محمد جاسم محمد الخليف 

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18559997محمد جمال هالل الصافندي710

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18532489محمد حازم محمدعلي قرو711

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18559539محمد حبيب حسي   شيخ712

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18522025محمد خالد ياسي   قدوش اسك713



 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18559981محمد خليل سليمان714

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18559512محمد خليل عادل715

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18522099محمد ريان نوفل النعيمي716

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18565636محمد ساري سلطان717

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18532203محمد سالم محمدصالح حيو718

ي719  عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18522058محمد سفيان عصام الزهي 

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18532465محمد سليمان عوده عوده720

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18532338محمد شاكر حميد حميد721

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18532350محمد صالح خرص  خرص 722

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18522060محمد صدام طعمه الماجدي723

 عرصا 5الساعة 2021-6-17الخميس A18559885محمد طه سعد فرحاد724

 عرصا5الساعة 2021-6-17الخميس A18522395محمد طه ياسي   الرفاعي725

ي726
 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559873محمد عامر عبدالوهاب الداغستان 

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18565631محمد عبد محمد حمد727

ي728  مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18522038محمد عبدالقادر محمد طلحه سلن 

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18522093محمد علي ثابت ثابت729

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532397محمد فاروق عبد عبد730

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559911محمد فتحي محمد المهندس731

ي732
 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532378محمد كاظم حسون الشحمان 

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18565642محمد كمال حازم الخلف733

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18522334محمد لقمان محمد نجم ال قزان734

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532469محمد ماجد اسماعيل الحيالي735

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559684محمد محسن علي حسي  736

ي737
 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559999محمد مهدي مطن 

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18522032محمد نوح جاسم الشبالوي738

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532384محمد يونس احمد زعي739



740
محمدسعيد غانم محمد سعيد ال 

جعفر
A18559990

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس 

ي جاسم741
 
 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559930محمدعلي ناق

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18522059محمدعلي هادي عباس خورت742

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18522027محمود اسماعيل حماد الحلبوسي743

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18565685محمود حسن محمد الجكت744

ي745
 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532447محمود صالح محمد البيان 

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532267محمود علي محمود ال وهب746

ي747  مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559551محمود محمدنور محمود الحح 

ي748
 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18565700محمود نرجس محيميد المشهدان 

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18559636محمود وليد هاشم هاشم749

 مساءا6الساعة 2021-6-17الخميس A18532443مدحت طلعت زهي  الحيو750

ي751  صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18565672مرتص  جبار خلف الرساح 

ي752  صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18565630مرتص  محمود جاسم كبيح 

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532416مروة رمزي كريم نقيب753

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559994مروة علي خلف رجب754

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18522070مروة محمد بشي  محمود755

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559858مروه عبدالحسي   جابر756

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18565682مريم اثي  ابراهيم العزاوي757

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532240مريم احمد علي الضايعي758

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18565628مريم احمد محمود759

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532292مريم ادريس عبدهللا عبدهللا760

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532271مريم خالد صالح النقيب761

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559819مريم سامان ارام762

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559524مريم سامي منصور المنصور763

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18565676مريم سعيد عبد القادر ندار764



 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559565مريم سعيد محمود محمود765

ي766
 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532321مريم عرفان عبدهللا المشهدان 

ي767
ي عبدالغن 

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532474مريم غانم عبدالغن 

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532341مريم محمد حسن طويل768

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532210مريم محمد خلف خلف769

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559560مريم محمد سعيد احمد الكماش770

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18532307مريم محمد عمر عمر771

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18522029مريم نارص حسي   حسي  772

ي صالح العبيدي773
 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559525مريم هان 

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18559663مريم وليد سعيد عبوش774

 صباحا 9الساعة 2021-6-18الجمعة A18522056مريم يحن  احسان الحيو775

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532220مريم يوسف محمد الغانم776

ي لؤي اليعقوب777  صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559827مرسة ان 

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532486مرسة عبدهللا مكرم النعمه778

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18565609مسك مدحت صالح الجبوري779

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559964مشاري فانوس مطلك780

ق عبدالرحيم شهاب عرب781  صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532284مرسر

 احمد حسي   حسي  782
 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532265مصطف 

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559942مصطف  اسامة صالح النجدي783

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522009مصطف  ثائر محمد محمد784

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559681مصطف  جواد كاظم الجابري785

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522026مصطف  خليل شهاب القيىسي786

هللا صالح صالح787  خي 
 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532244مصطف 

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522363مصطف  رائد صباح الجراخ788

 سمي  نوري الفضلي789
 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532393مصطف 

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522388مصطف  سيف الدين صالح صالح790



 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522008مصطف  عبدالجبار عثمان عجم791

 علي حسي  792
 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559824مصطف 

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532228مصطف  فاضل شكور شكور793

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522364مصطف  كمال حمدان اطعيمه794

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532434مصطف  كمال محمد محمد795

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522097مصطف  محمد صبحي صبحي796

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18532212مصطف  وليد سلوم الفالحي797

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559959معتصم علي جاسم الفرحاد798

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18522351معصومه يونس جاسم جاسم799

 صباحا10الساعة 2021-6-18الجمعة A18559655معن شيبان جمال جمال800

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18565697مقتدى نوري كريم زيدي801

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18522053مالك علي ثابت ثابت802

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18532492مالك نور شعيب زلو803

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559843مالك وسام ظافر العكيلي804

ي805
 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18565602ملك حسام الدين جبار العلوان 

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559849ملك محمد اكرم806

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559938ملك محمد حامد قره باش807

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18565680ملك مني  ذنون808

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559939ملك يونس خالد جانقولي809

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18532481ملكه عادل محمود عزيز810

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18532248منار نوزت زهي  الحيو811

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18522323منال رشيد فارس الفارس812

A18532387منال محمد ياسي   مصطف  ال منصور813
 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة 

ي814
 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559815منال مرعي حسان 

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559903منترص صالح محمدرشاد815



 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559537منتىه محمد عمر816

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559992منه عماد محفوظ شيخ علي817

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18522069من  محمد عباس فرج818

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559653من  مسلم محمدامي   صياد819

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18522320من  يحن  سعيد الشيخ820

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18532264مني  عبداالمي  محمديونس جراح821

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18532308مها سهيل هالل هالل822

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18532499مها محمدطاهر محمد ال حنش823

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18565661مها هيثم عارف824

 صباحا 11الساعة 2021-6-18الجمعة A18559853مهدي صالح سعيد بشار825

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18522373مهدي فخري احمد احمد826

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559946مهدي منترص صالح فرحان827

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532227مهمت أفه عبدهللا صبحي صبحي828

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559690مهند حردان عطاهللا عطاهللا829

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532439مهند حسن ياسي   ياسي  830

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559986مهند محمد صالح عباس كديته831

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532243مهيمن محمد خلف خلف832

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559852موس ابراهيم موس الموس833

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532270موس شهاب احمد خندان834

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559564موس منذر سعد835

ف ابراهيم836  ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559926مؤمن اشر

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559838ميادة احمد محمدصالح حيو837

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532366ميثاق ابراهيم عبدالرحمن العزي838

ي فراس حنا839
 
ق  ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559850مي 

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532215ميس محمود حميد حميد840

يف841 يف شر  ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18522339ميسون ذنون شر



 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559846ميسون شعالن محمد الكلور842

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18522028ميمونه عبدالحكيم حسن حسن843

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18522389مينا ياش ناطق ناطق844

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559527نادية قاسم شعبان الكلور845

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532218ناديه غالب يحن  حيو846

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18565692ناديه محمدعلي خرص  ال حيدر847

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559599نازك صبحي شهاب الحيالي848

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18559576ناهده طاهر يونس خله849

 ظهرا 12الساعة 2021-6-18الجمعة A18532254ناهده يوسف احمد عليبوش850

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559952نباء احمد محمد الكريفعاوي851

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559814نبأ احمد عبدهللا العبيدي852

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559667نبأ خليل ابراهيم قبغ853

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532493نبأ عبدالجبار شهاب شهاب854

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559977نبأ محمد احمد855

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18522304نبيل ذنون خرص  خلو856

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559983نجاة صاموئيل كوكا857

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559897نجاح محمدنور محمدصالح858

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559974نجالء حبيب حميد859

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18522369نجم عبود عبدالكريم البخيت860

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18522386نجمه طه ابراهيم جويان861

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559875نجوى شعالن محمد الكلور862

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559951نجيبه حيدر مصطف  خلو863

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18522390ندوى اكرم عبدالرحمن فارس864

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532395ندى احمد صالح فارس865

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532259نذير عالء محمد محمد866

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559658نذيره سنعان صالح صالح867



 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559522نرجس محمد نوري شكر868

ي869  ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532288نزار محمود محمدسعيد توتنح 

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559652نزهان حسن عيىس الزيدي870

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532314نزهان حمد حسن حمزة871

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18522370نرسين جعفر امي   امي  872

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532311نسمه عادل حمدعلي حمدعلي873

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18559872نسيبه ماجد جاسم الشيخلي874

 ظهرا1الساعة 2021-6-18الجمعة A18532296نشوه جميل زيتو زيتو875

 محمد اوحيلي876
 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532477نضال حسي  

ه يونس محمد عاشور877  بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18565677نظي 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18559931نغم شعالن محمد الكلور878

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532396نهاد ستار محمود محمود879

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18565693نهاد مزاحم عبدهللا880

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532385نهله محمد صالح ال حسي  881

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532242نىه الياس عباس فرج882

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18559638نهيدة محمدصالح ياسي   حيو883

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18565637نور الهدى ياسي   خرص 884

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532482نور جاسم محمد محمد885

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18565664نور حسي   صالح مال886

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18522055نور زهي  فارس فارس887

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18522392نور فارس فاضل الواسطي888

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18559602نور فالح حسن الجاسم صالح889

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532432نور فهمي محمد جميل عزيز890

 الشامي891
 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18559509نور مرص  محمدحسي  

ي892  بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18565617نور مهند نجم الركان 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532320نور نزار جبار المسودن893



ي894 يف لبلن   بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532429نور وليد شر

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18565604نورا عبد العزيز خلوف895

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18522371نوره محمديونس بكر خلو896

ي احمد احمد897  بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18532377نوره ناح 

A18522044نورهان عبدالكريم محمود ال منصور898
 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة 

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18522321نوروس وليد محمدجميل الشيخلر899

 بعد الظهر2الساعة 2021-6-18الجمعة A18559802نورية احمد سعد900

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18565606نوزاد مهدي قادر901

ي902
 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532209نوفه ضاري أحمد النيسان 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18565615نيأ قحطان خلف السعيدي903

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18522074نيسان محسن حسي   الصلو904

ي905
 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532217هاجر احمد جواد السلطان 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532491هارون ثائر محمد محمد906

 حيدرلي907
ي حسي  

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18522092هدايا عبدالغن 

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18565659هدى خرص  الياس فارس908

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18565695هدى سامي حردان909

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18559691هدى عبدالواحد محمد البرصي910

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18559685هدى علي حسي   حسي  911

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18559532هدى علي هادي حازم عبود912

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18559554هدى فاضل عباس مهاجر913

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532291هدى محمود محمديونس جنو914

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532374هشام حيدر يونس زين العابدين915

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18559641هشام سعد قاسم شيخلر916

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18559841هالء حسي   محمدطاهر الفرحاد917

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18522311هالل عبدالعال عباس نبعه918



 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532351هناء محمد عبدالقادر كدينه919

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18532408هناء يوخنا شابو شابو920

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18522322هيثم خرص  يونس فتاح921

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18522394هيثم غائب ابراهيم المروش922

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18522362هيفاء محمدعلي حسي   فرحان923

 بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18565662وائل احمد يحن  السليم924

ي925  بعد الظهر3الساعة 2021-6-18الجمعة A18565658وجدان عبدالحميد ابراهيم حح 

ي926  عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559807وحيدة شكر محمود الحبان 

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559998ودق عامر محمدبشي  محمدسليمان927

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522396ورده عبدالكريم مصطف  ال جمعه928

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559891ورود خالد جاسم االسدي929

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559550وزيره محمود عالوي الجبات930

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522057وسن عمار عبدالمطلب السعد931

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522324وصال فهمي عبدالجبار بكار932

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18532487وفاء احمد صالح الحسي  933

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522305وفاء محمدطاهر محمد ال حنش934

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522020وفاء محمدعلي عبدهللا العمري935

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18532459وليد حسي   محمد الجبوري936

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18532282وليد زياد صالح صفر937

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559940وليد عبدالمحسن مكدي938

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522014وليد محمد وليد وليد939

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559913وليد ياسي   يونس قروط940

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559860يارا احمد منيب الرصاف941

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522007ياش عمار شعيب زلو942

 صفاء علي بنجازيد943
 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559957ياسمي  

ي944  عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522011ياسمي   محمد كاظم تتونح 



 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559635ياسي   طه ياسي   ال مهاجر945

ي946  شكرح 
 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522382يالجي   صباح مصطف 

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18565620ياوز جمال كمال بكلر947

ي948
 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18522343يحن  ماجد حامد الحيان 

و949  عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18565616يحن  يوسف صالح شر

 عرصا 4الساعة 2021-6-18الجمعة A18559586يرسى رعد نعمان العبيدي950

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18565649يعقوب وسام كمال951

ي952
 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559549يقي   ظاهر حسي   الحردان 

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559906يقي   نصي  طه دليمي953

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532405يمامه احمد ماهر ماهر954

ي955
 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532445يمامه علي غالب الحمدان 

ف ابراهيم956  عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559925يمان اشر

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18522094يمان هاشم كاظم كاظم957

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532344يوسف احمد عواد عواد958

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18565640يوسف بشي  عثمان ال عبدهللا959

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532402يوسف شوكت يونس طولك960

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532313يوسف محمد سلمان الرفاعي961

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559881يوسف محمد قاسم فاتر962

ي963
 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18522096يوسف محمد محسن العلوان 

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559517يونس احمد جليل الكروي964

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532403يونس شوكت يونس طولك965

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532407يونس عامر محمدسعيد مهاجر966

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559941يونس عصام عبدالهادي الهزو967

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18522035يونس علي يونس علي968

 عرصا5الساعة 2021-6-18الجمعة A18559538يونس محمد سلمان الرفاعي969

 عرصا 5الساعة 2021-6-18الجمعة A18532229ئوتر نهاد حميد حميد970


