
يرقم الجوازت
 
وقت االستالميوم وتاري    خ االستالماالسم الثالث

1A18721361ن ابتسام حسن صالح صالح   9صباحا 2021-7-26االثني 

2A18728340ن ابتسام طه رشيد الحشماوي   9صباحا 2021-7-26االثني 

3A18769205ن ابتسام عزو سليمان سلولي   9صباحا 2021-7-26االثني 

4A18721452ن ابتسام عكش عجيل المرشداوي   صباحا 20219-7-26االثني 

5A18695613وك رحيل رحيل ن ابتسام مبر  صباحا 20219-7-26االثني 

6A18721089ن ابتسام مجيد رشيد رشيد  صباحا 20219-7-26االثني 

7A18769402ن ابتهال جاسم حوين حوين  صباحا 20219-7-26االثني 

8A18769514ن ابرار عمر عادل مخان  صباحا 20219-7-26االثني 

9A18769543ن ابرار محمود احسان احسان  صباحا 20219-7-26االثني 

10A18770084ي ف ابراهيم الشعيبر
ن ابراهيم اشر  صباحا 20219-7-26االثني 

11A18770001ن ابراهيم حامد اسماعيل اسماعيل  صباحا 20219-7-26االثني 

12A18728330ن ابراهيم سمبر الياس الخليل  صباحا 20219-7-26االثني 

13A18728318ن ابراهيم عبداللطيف احمد الراشد  صباحا 20219-7-26االثني 

14A18770101ن ابراهيم عدنان برهو بربر  صباحا 20219-7-26االثني 

15A18722044ن ابراهيم عدي سعدي السعدي  صباحا 20219-7-26االثني 

16A18722047ن ابراهيم محسن علي العبار  صباحا 20219-7-26االثني 

17A18721359ن ابراهيم نبيل سعيد الكلور  صباحا 20219-7-26االثني 

18A18769259ن ابراهيم نزار محمد الطولك  صباحا 20219-7-26االثني 

19A18722138ن ابراهيم يوسف حمد الراشد  صباحا 20219-7-26االثني 

20A18769159ن ن ياسير ن ابو بكر يونس ياسير  صباحا 20219-7-26االثني 

21A18770044ن اثمار بشار جبار المسودن  صباحا 20219-7-26االثني 

22A18728293ن اثبر صالح عباس عباس  صباحا 20219-7-26االثني 

23A18769578ن احسان عدنان جرجيس خلف  صباحا 20219-7-26االثني 

24A18769203ن احالم عزيز فرهود فرهود  صباحا 20219-7-26االثني 

25A18722003ن احمد اسماعيل ابراهيم الزوار  صباحا 20219-7-26االثني 

26A18769533ف محمدنور ال جمعه ن احمد اشر   صباحا 202110-7-26االثني 



27A18770031ن احمد اكرم علوان علوان   صباحا 202110-7-26االثني 

28A18728327ن احمد اياد عويد المصلحي   صباحا 202110-7-26االثني 

29A18770120ن احمد جسام محمد الزيدي   صباحا 202110-7-26االثني 

30A18769426ن احمد جليل نايف البجاي   صباحا 202110-7-26االثني 

31A18770175ي
ي الطائ 

ن
وف ن احمد جمال قنبر   صباحا 202110-7-26االثني 

32A18728273ي ن احمد جواد عبد سلبر   صباحا 202110-7-26االثني 

33A18721303ن احمد حارث سالم البنا   صباحا 202110-7-26االثني 

34A18769427ن احمد حامد اسماعيل اسماعيل   صباحا 202110-7-26االثني 

35A18769818ن احمد حمدي صاحب العباسي   صباحا 202110-7-26االثني 

36A18769589ن احمد حمود احمد العباسي   صباحا 202110-7-26االثني 

37A18769352ن احمد خالد محمدعلي جلو   صباحا 202110-7-26االثني 

38A18769351ن احمد زيد وعدهللا وعدهللا   صباحا 202110-7-26االثني 

39A18722016ن احمد سعدي احمد الجليلي   صباحا 202110-7-26االثني 

40A18769458ن احمد سمبر عبدالجبار عبدالجبار   صباحا 202110-7-26االثني 

41A18695640ن احمد صادق قاسم قاسم   صباحا 202110-7-26االثني 

42A18721351ن احمد صكر غائب ال حيدر   صباحا 202110-7-26االثني 

43A18722085ن احمد صالح عطيه عطيه   صباحا 202110-7-26االثني 

44A18722158ن احمد عامر حازم يارمجلي   صباحا 202110-7-26االثني 

45A18722149ن احمد عبد عفن كربولي   صباحا 202110-7-26االثني 

46A18769548ن احمد عبدالسالم احمد ال مجدل   صباحا 202110-7-26االثني 

47A18728219ن احمد عبدالسالم سعيد المنيعي   صباحا 202110-7-26االثني 

48A18728356ن ي طه حسير
ن احمد عبدالغبن   صباحا 202110-7-26االثني 

49A18721999ن احمد عبدهللا احمد الطيار   صباحا 202110-7-26االثني 

50A18721480ن احمد عبدالمطلب وفيق وفيق   صباحا 202110-7-26االثني 

51A18728276ن العزاوي ن احمد عبدالهادي حسير  صباحا 202111-7-26االثني 

52A18769850ي
ي العائن ن احمد عدنان ناجر  صباحا 202111-7-26االثني 

53A18770035ن احمد عيىس عزيز ال نارص  صباحا 202111-7-26االثني 



54A18721450ن احمد فيصل فاضل واوي  صباحا 202111-7-26االثني 

55A18695706ن شيخلر ن احمد قاسم حسير  صباحا 202111-7-26االثني 

56A18769215ن احمد محمد احمد الزبيدي  صباحا 202111-7-26االثني 

57A18695713ن احمد محمد صالح عطوش  صباحا 202111-7-26االثني 

58A18721339ن احمد محمد ندا ندا  صباحا 202111-7-26االثني 

59A18769186ن كرموش ن احمد محمدصالح حسير  صباحا 202111-7-26االثني 

60A18728338ن احمد مصلح وهيب وهيب  صباحا 202111-7-26االثني 

61A18770162ن احمد معن وهب وهب  صباحا 202111-7-26االثني 

62A18695772ن احمد نايف صالح فرحات  صباحا 202111-7-26االثني 

63A18769369ن احمد هاشم داود الكوش  صباحا 202111-7-26االثني 

64A18769340ن اخالص أحمد جسام الزيدي  صباحا 202111-7-26االثني 

65A18769359ن اخالص محمدسعيد محمد محمد  صباحا 202111-7-26االثني 

66A18728274ن ادريس الياس عبدالرحمن قره باش  صباحا 202111-7-26االثني 

67A18721082ن الياس ورور ن ادريس ياسير  صباحا 202111-7-26االثني 

68A18722012ن ادم سيف مهند مهند  صباحا 202111-7-26االثني 

69A18770083ن ادم منترص قيس اشا  صباحا 202111-7-26االثني 

70A18769454ن اديبه احمد عبدهللا ال مال  صباحا 202111-7-26االثني 

71A18695778ن ارام احمد مقدام المختار  صباحا 202111-7-26االثني 

72A18721433ن ارجان ابراهيم جاسم جاسم  صباحا 202111-7-26االثني 

73A18770125ن اركان رياض قاسم المحمد  صباحا 202111-7-26االثني 

74A18770002ن اري    ج ابراهيم شهاب الصقر السعدون  صباحا 202111-7-26االثني 

75A18721996ن ازهار عبداالمام كاظم ال بندر  صباحا 202111-7-26االثني 

76A18769273ن ازهار عبدالقادر حامد قره باش  ظهرا 202112-7-26االثني 

77A18728324ن اسامة عبدهللا طه العمري  ظهرا 202112-7-26االثني 

78A18721057ن اسامة محمدسليم ابراهيم دبو  ظهرا 202112-7-26االثني 

79A18695633ي
ن اسامه احمد سلمان الدليىسر  ظهرا 202112-7-26االثني 

80A18770034ي ف ابراهيم الشعيبر
ن اسامه اشر  ظهرا 202112-7-26االثني 



81A18769292ن اسامه شاكر حامد حامد  ظهرا 202112-7-26االثني 

82A18770130ن المزارعه ن اسامه شالل حسير  ظهرا 202112-7-26االثني 

83A18769184ن اسامه غالب عبيد عبيد  ظهرا 202112-7-26االثني 

84A18769244ق فاضل عكيل قره باش ن استبر  ظهرا 202112-7-26االثني 

85A18769417ق وليد محمديونس ال قوجه ن استبر  ظهرا 202112-7-26االثني 

86A18721371ي اسماعيل العمر
ن اشاء تق   ظهرا 202112-7-26االثني 

87A18695711ن اشاء سالم توفيق توفيق  ظهرا 202112-7-26االثني 

88A18722040ن اشاء سفيان محمد خذى  ظهرا 202112-7-26االثني 

89A18770134ي ن اشاء صادق عباس الخفاجر  ظهرا 202112-7-26االثني 

90A18769312ن اشاء عبداللطيف بحر الراوي  ظهرا 202112-7-26االثني 

91A18721051ن اشاء قاسم يحبر يحبر  ظهرا 202112-7-26االثني 

92A18769395ن اسعد رسول سليمان سليمان  ظهرا 202112-7-26االثني 

93A18770075ن اسعد محمدعلي وهب وهب  ظهرا 202112-7-26االثني 

94A18728266ن اسالم امبر احمد الراشدي  ظهرا 202112-7-26االثني 

95A18769461ن اسماء سعدي مجيد مجيد  ظهرا 202112-7-26االثني 

96A18769145ن اسماء شهاب احمد حيدرلي  ظهرا 202112-7-26االثني 

97A18728209ن اسماء عبدهللا طه العمري  ظهرا 202112-7-26االثني 

98A18695740ن اسماء عصام حسن بكار  ظهرا 202112-7-26االثني 

99A18728319ن اسماء فاضل سليمان كرموش  ظهرا 202112-7-26االثني 

100A18721052ن اسماء قيرص منذر الخلف  ظهرا 202112-7-26االثني 

101A18770091ن اسماء محمد محمدنور نجم  ظهرا 20211-7-26االثني 

102A18770061ن اسماء مراد قاسم زنكنه  ظهرا 20211-7-26االثني 

103A18722045ن اسماء وليد جاسم جاسم  ظهرا 20211-7-26االثني 

104A18728314ن اسماعيل محمد ابراهيم شحاذه  ظهرا 20211-7-26االثني 

105A18695734ن اسمهان طه وسمي وسمي  ظهرا 20211-7-26االثني 

106A18722057ن اسم مؤيد خالد الهاشمي  ظهرا 20211-7-26االثني 

107A18728249ي علي ال شمو ن اسيا خبر  ظهرا 20211-7-26االثني 



108A18721499ن اسيل عبدالعزيز محمدصادق محمدصادق  ظهرا 20211-7-26االثني 

109A18769854ن اسيل عصام حسن بكار  ظهرا 20211-7-26االثني 

110A18770183ن اسيل محمد محمدنور نجم  ظهرا 20211-7-26االثني 

111A18721404ن اسيل نشأت ذنون عزيز  ظهرا 20211-7-26االثني 

112A18769495ي ال بقوز
ن اسينات احمد غبن  ظهرا 20211-7-26االثني 

113A18769827حيدرلي 
ن ف غانم حسير ن اشر  ظهرا 20211-7-26االثني 

114A18770132ن اشواق اطليفح محمود العزاوي  ظهرا 20211-7-26االثني 

115A18728282ن اشواق طالب حمو حمو  ظهرا 20211-7-26االثني 

116A18721367ن اشواق محمدنور ابراهيم ال جمعه  ظهرا 20211-7-26االثني 

117A18769407ن اغاريد صبحي نارص ابراهيم  ظهرا 20211-7-26االثني 

118A18722161ن ن ضعير ن افتخار عطاهللا ضعير  ظهرا 20211-7-26االثني 

119A18770063ي
ن اكرم الدين موس درويش كنائن  ظهرا 20211-7-26االثني 

120A18770168ن اكرم اياد سليمان ال شيخ خرصن  ظهرا 20211-7-26االثني 

121A18769385ن اكرم زينل حسن زلو  ظهرا 20211-7-26االثني 

122A18721035ن اكرم عارف اكرم اكرم  ظهرا 20211-7-26االثني 

123A18769264ن اكرم عباس علي علوليه  ظهرا 20211-7-26االثني 

124A18695774ن اكرم غالب نعمان الجندي  ظهرا 20211-7-26االثني 

125A18721388ن االء ابراهيم محمد محمد  ظهرا 20211-7-26االثني 

126A18695680ن االء عبدالرحيم سعيد هورج  ظهرا 20212-7-26االثني 

127A18769328ن الفن ايفان باسم عقراوى  ظهرا 20212-7-26االثني 

128A18728375ن الماس بشار محمدرسول ال المنصور  ظهرا 20212-7-26االثني 

129A18728397ن الماس محمد عبدالقادر خلو  ظهرا 20212-7-26االثني 

130A18769482ن الهام علي يونس ال يتيم  ظهرا 20212-7-26االثني 

131A18769811ن الهمام محمد عباس القرغولي  ظهرا 20212-7-26االثني 

132A18770115ن الياس خرصن محمد جرجري  ظهرا 20212-7-26االثني 

133A18769523ن الياس خرصن مصطقن خلو  ظهرا 20212-7-26االثني 

134A18728329ن الياس سمبر الياس الخليل  ظهرا 20212-7-26االثني 



135A18769568ن الياس محسن الياس الحسون  ظهرا 20212-7-26االثني 

136A18721059ن فتاح ن الياس يونس ياسير  ظهرا 20212-7-26االثني 

137A18769460ن ام كلثوم مرعي محمد محمد  ظهرا 20212-7-26االثني 

138A18769315ي عادل ابراهيم البدري
ن امائن  ظهرا 20212-7-26االثني 

139A18721080ي محمد شاهر الزوي    ع
ن امائن  ظهرا 20212-7-26االثني 

140A18769195ن امجد عابد ابراهيم ال وهب  ظهرا 20212-7-26االثني 

141A18769561ي ن امل توفيق ابراهيم ححر  ظهرا 20212-7-26االثني 

142A18721417ن ال وهب ن امل زهبر حسير  ظهرا 20212-7-26االثني 

143A18770092ن امل عبد فتحي فتحي  ظهرا 20212-7-26االثني 

144A18728243ي ن امل عبدالسالم احمد الطوبحر  ظهرا 20212-7-26االثني 

145A18728206ن امل علي ساعد حنش  ظهرا 20212-7-26االثني 

146A18769862ن امل غانم صابر زعي  ظهرا 20212-7-26االثني 

147A18769254ن امل محمد صالح احمد البكر  ظهرا 20212-7-26االثني 

148A18769243ن امل يونس محمد طولك  ظهرا 20212-7-26االثني 

149A18695635ي ن امنه جدعان جرجيس ححر  ظهرا 20212-7-26االثني 

150A18728223ن امنه ضبيان صبحي النعمان  ظهرا 20212-7-26االثني 

151A18728285ن اميد محمد جهاد عبدالوهاب النعيمي  عرصا 20213-7-26االثني 

152A18721362ن امبر رعد عبدالسالم عبدالسالم  عرصا 20213-7-26االثني 

153A18769246ن ن ياسير ن اميمه يونس ياسير  عرصا 20213-7-26االثني 

154A18769221ن قاسم محمدصالح محمدصالح ن امير  عرصا 20213-7-26االثني 

155A18769220ن امينه اسعد محمد حسو  عرصا 20213-7-26االثني 

156A18721075ف محمدنور ال جمعه ن امينه اشر  عرصا 20213-7-26االثني 

157A18769396ن امينه الياس علي علي  عرصا 20213-7-26االثني 

158A18722090يف الندار ن امينه شعيب شر  عرصا 20213-7-26االثني 

159A18695653ن امينه عباس محمدعلي مال  عرصا 20213-7-26االثني 

160A18770116ن امينه علي عباس عباس  عرصا 20213-7-26االثني 

161A18695657ن امينه عمار حمزة قره باش  عرصا 20213-7-26االثني 



162A18722037ن زلو ن امينه فاضل حسير  عرصا 20213-7-26االثني 

163A18721989ن انس احمد عصام عصام  عرصا 20213-7-26االثني 

164A18769545ن انس بكر طه فرحاد  عرصا 20213-7-26االثني 

165A18728372ن سعدي سعدي ن انس تحسير  عرصا 20213-7-26االثني 

166A18770004ن المزارعه ن انس شالل حسير  عرصا 20213-7-26االثني 

167A18769302ن انس عبدالعزيز كريم كريم  عرصا 20213-7-26االثني 

168
A18721347انس عبدالعزيز محمدصادق محمدصادق

ن   عرصا 20213-7-26االثني 

169A18769284ن انس محمد حمد حمد  عرصا 20213-7-26االثني 

170A18722092ن انس محمد عبدهللا مهاجر  عرصا 20213-7-26االثني 

171A18728371ن انعام عبدالجبار دخيل كماش  عرصا 20213-7-26االثني 

172A18721340ن انعام غالب نعمان الجندي  عرصا 20213-7-26االثني 

173A18728250ن انفال يوسف خليل الحيدر  عرصا 20213-7-26االثني 

174A18695675ن عباس عباس ن اوزنور جنكبر  عرصا 20213-7-26االثني 

175A18722123ف شكيب النايل ن اوس اشر  عرصا 20213-7-26االثني 

176A18728240فاتح نالبانتلي 
ن اوميد مصطقن  عرصا 20214-7-26االثني 

177A18770052ن اويسليا بولص هاول هاول  عرصا 20214-7-26االثني 

178A18769181ن اياد حسن مهدي مهدي  عرصا 20214-7-26االثني 

179A18769442ن اياد زهبر عبد الكريم عبد الكريم  عرصا 20214-7-26االثني 

180A18722065ن اياد شهاب احمد احمد  عرصا 20214-7-26االثني 

181A18722106ن اياد علي حاتم البدري  عرصا 20214-7-26االثني 

182A18728328ن اياد عويد سويدان المصلحي  عرصا 20214-7-26االثني 

183A18695719ن اية بكر مصطقن فرحات  عرصا 20214-7-26االثني 

184A18728256ن اية بالل محمدنجم ال قزان  عرصا 20214-7-26االثني 

185A18721038ن اية عبدالسالم حسن االحمو  عرصا 20214-7-26االثني 

186A18728321ن اية فيصل رسول رسول  عرصا 20214-7-26االثني 

187A18721334ن اية مصطقن ابراهيم ال منصور  عرصا 20214-7-26االثني 

188A18769119ن سيف طارق الغريري ن ايي   عرصا 20214-7-26االثني 



189A18721034ن ايدن عبدالكريم حسن كزي  عرصا 20214-7-26االثني 

190
A18722127ايسل محمدلطيف محمدطاهر محمدطاهر

ن   عرصا 20214-7-26االثني 

191A18770089ن ن حسير ن ايشان عبدالكريم حسير  عرصا 20214-7-26االثني 

192A18722066ن ايفا بولص غريب غريب  عرصا 20214-7-26االثني 

193A18722181ن ايفا كوركيس يلدا يلدا  عرصا 20214-7-26االثني 

194A18769391ن ايالف عبدهللا سعد الزهاوي  عرصا 20214-7-26االثني 

195A18769368ن بسمان بهاء بهاء ن ايلير  عرصا 20214-7-26االثني 

196A18769525ن ايمان بكر مصطقن فرحات  عرصا 20214-7-26االثني 

197A18721990ن ايمان جاسم محمد محمد  عرصا 20214-7-26االثني 

198A18769598ن مال ن ايمان حبيب امير  عرصا 20214-7-26االثني 

199A18769816علي علي 
ن ن ايمان حسير  عرصا 20214-7-26االثني 

200A18728222ن السفر ن محمدياسير ن ايمان حسير  عرصا 20214-7-26االثني 

201A18769239الدين ادريس الفرحاد ن ايمان خبر  عرصا 20215-7-26االثني 

202A18728363ن ايمان ذنون محمديونس قديري  عرصا 20215-7-26االثني 

203A18728394ن ايمان عبدالجبار دخيل كماش  عرصا 20215-7-26االثني 

204A18695603ن ايمان عبدالعزيز محمد محمد  عرصا 20215-7-26االثني 

205A18770188ن ايمان عثمان عمر عمر  عرصا 20215-7-26االثني 

206A18769511ن ايمان علي جاسم الفرحاد  عرصا 20215-7-26االثني 

207A18769194ن ايمان مجيد محي الدين محي الدين  عرصا 20215-7-26االثني 

208A18769134ن ايمان نورالدين عبدالوهاب ال جبش  عرصا 20215-7-26االثني 

209A18769856ن ايمن بشار عادل الحسن  عرصا 20215-7-26االثني 

210A18721088ي يف لبلبر ن ايمن حبيب شر  عرصا 20215-7-26االثني 

211A18769432ن ايمن عامر حسن حسن  عرصا 20215-7-26االثني 

212A18695628ن ايمن فرحان جميل الدليمي  عرصا 20215-7-26االثني 

213A18721029ن ايناس سفيان محمد خذى  عرصا 20215-7-26االثني 

214A18721993ن اينور عبدالعظيم جياد خليل  عرصا 20215-7-26االثني 



215A18769515ن ايه جاسم محمد ونىسي  عرصا 20215-7-26االثني 

216A18769118ن ايه سيف طارق الغريري  عرصا 20215-7-26االثني 

217A18770087ن ايه شامل شعيب شعيب  عرصا 20215-7-26االثني 

218A18769110ن ايه شهاب احمد حيدرلي  عرصا 20215-7-26االثني 

219A18722187ن ايه عبدالعزيز احمد علو  عرصا 20215-7-26االثني 

220A18769431ن ايه فاضل عباس خورد  عرصا 20215-7-26االثني 

221A18728271ن ايهاب احمد شوكت العباسي  عرصا 20215-7-26االثني 

222A18769414ن ايهاب عدنان محمد الجبوري  عرصا 20215-7-26االثني 

223A18695671ن ايهاب محمدسعيد محمدعلي العبدو  عرصا 20215-7-26االثني 

224A18728269ن ايهم اسعد عبدالرضا المالكي  عرصا 20215-7-26االثني 

225A18769597ن ايوب احمد عصام عصام  عرصا 20215-7-26االثني 

226A18722118ن ايوب حيدر غانم غانم  مساء 20216-7-26االثني 

227A18728281ن فوزي فوزي ن إيثار تحسير  مساء 20216-7-26االثني 

228A18721370ن أبراهيم محمدصالح احمد احمد  مساء 20216-7-26االثني 

229A18695784ن أحمد جهاد عبدالهادي كركري  مساء 20216-7-26االثني 

230A18769276ن أحمد رحمن طالب طالب  مساء 20216-7-26االثني 

231A18695685ن أحمد عبدالهادي عمار عمار  مساء 20216-7-26االثني 

232A18769871ي
ن أحمد قصي جاسم التوبالئن  مساء 20216-7-26االثني 

233A18770123ن أحمد محمد فالح الحلبوسي  مساء 20216-7-26االثني 

234A18695686ن أخالص نعومي نوري نوري  مساء 20216-7-26االثني 

235A18769349ن أروى عبدالخالق محمد محمد  مساء 20216-7-26االثني 

236A18769831ن أزل قصي سعدون الساري  مساء 20216-7-26االثني 

237A18770099وت ن ببر ن أش احمد حسير  مساء 20216-7-26االثني 

238A18722094ن أشاء كامل محارب العكيلي  مساء 20216-7-26االثني 

239A18722086ن أسيد ليث راشد الموالي  مساء 20216-7-26االثني 

240A18770040ن أسيل زيد وعدهللا وعدهللا  مساء 20216-7-26االثني 

241A18769296ن أفنان عمر عادل مخان  مساء 20216-7-26االثني 



242A18728379ن عمر ايزدين ايزدين ن أفير  مساء 20216-7-26االثني 

243A18769394ن أمال حامد اسماعيل اسماعيل  مساء 20216-7-26االثني 

244A18769841ن أمجد موفق محمود االلوسي  مساء 20216-7-26االثني 

245A18721460ن أمل توفيق خرصن وهب  مساء 20216-7-26االثني 

246A18721489ن أمنه أحمد فاضل خرصن  مساء 20216-7-26االثني 

247A18770184ن أمنيه منترص دلف الجريصي  مساء 20216-7-26االثني 

248A18770078ن نجم نجم ن أميد حسير  مساء 20216-7-26االثني 

249A18721997ن أمبر أحمد فاضل خرصن  مساء 20216-7-26االثني 

250A18770143ن أمبر كرم امبر الصائغ  مساء 20216-7-26االثني 

251A18722009صباحا 20219-7-27الثالثاء أميمة أحمد تركي تركي 

252A18770020ن منترص دلف الجريصي  صباحا 20219-7-27الثالثاء أمير

253A18769494صباحا 20219-7-27الثالثاء أنس خرصن مصطقن خلو 

254A18728364صباحا 20219-7-27الثالثاء أنس مالك وادي وادي 

255A18769437صباحا 20219-7-27الثالثاء أنور عزيز علي شمو 

256A18770028صباحا 20219-7-27الثالثاء أوس زيد وعدهللا وعدهللا 

257A18722125صباحا 20219-7-27الثالثاء أوس محمد حاتم حاتم 

258A18728265صباحا 20219-7-27الثالثاء أيرس خرصن مصطقن خلو 

259A18728272ال شكرلي 
ن  صباحا 20219-7-27الثالثاء أيسل عماد حسير

260A18769377ي
 صباحا 20219-7-27الثالثاء أيالف عبدالقادر عباس البيائ 

261A18721453صباحا 20219-7-27الثالثاء أيالف كاظم محمد محمد 

262A18695797ن محمد ستار ال ضيدان  صباحا 20219-7-27الثالثاء أيلير

263A18769830صباحا 20219-7-27الثالثاء أيمن جاسم محمد ونىسي 

264A18721346علي نارص 
ن  صباحا 20219-7-27الثالثاء أيناس حسير

265A18769236صباحا 20219-7-27الثالثاء أيهم مصطقن احمد الزبيدي 

266A18728312صباحا 20219-7-27الثالثاء آسيا طالب عبدالرزاق عبدالرزاق 

267A18695742ي
ان خليل البيب   صباحا 20219-7-27الثالثاء آن جبر

268A18721301صباحا 20219-7-27الثالثاء آية داود فاضل عفر 



269A18695800صباحا 20219-7-27الثالثاء آيدن سعدي توفيق كوبرلي 

270A18721431ن  صباحا 20219-7-27الثالثاء آيه بهجت ادريس الحسير

271A18769262صباحا 20219-7-27الثالثاء آيه رحمن طالب طالب 

272A18769217ي
 صباحا 20219-7-27الثالثاء باسم دحام حامد التكريب 

273A18695788صباحا 20219-7-27الثالثاء باسمه حسن عبدهللا عبدهللا 

274A18769344صباحا 20219-7-27الثالثاء باسمه حمزه محمد جرجري 

275A18722104صباحا 20219-7-27الثالثاء باسمه علي جسام جسام 

276A18721495صباحا 202110-7-27الثالثاء باقر ثائر فوزي العيىس  

277A18769822صباحا 202110-7-27الثالثاء بان احمد عصام قصاب  

278A18769401صباحا 202110-7-27الثالثاء بثينه جاسم محمد محمد  

279A18722011ن حسن حسن   صباحا 202110-7-27الثالثاء بدر ياسير

280A18769317صباحا 202110-7-27الثالثاء براء حامد مرعي مرعي  

281A18695779صباحا 202110-7-27الثالثاء براء خالد خديدا عيىس  

282A18770018صباحا 202110-7-27الثالثاء براء رياض قاسم المحمد  

283A18769122صباحا 202110-7-27الثالثاء براء صعب عباس عباس  

284A18722075صباحا 202110-7-27الثالثاء براء علي حاتم البدري  

285A18728217ال شكرلي 
ن   صباحا 202110-7-27الثالثاء براء عماد حسير

286A18770140ي   صباحا 202110-7-27الثالثاء براء محمود علي الخفاجر

287A18695760فاضل نسلي 
  صباحا 202110-7-27الثالثاء براق مصطقن

288A18769410علي النجار 
ن   صباحا 202110-7-27الثالثاء برهان حسير

289A18769884صباحا 202110-7-27الثالثاء بسام سعيد احمد ايواز  

290A18728258صباحا 202110-7-27الثالثاء بسام فاضل محمدسعيد كوتك  

291A18721055صباحا 202110-7-27الثالثاء بسمه باسم كاظم عكموش  

292A18769130صباحا 202110-7-27الثالثاء بشار يونس يوسف كنة  

293A18721407ى حسن علي علي
  صباحا 202110-7-27الثالثاء برسر

294A18695634ى فرمان محمد محمد   صباحا 202110-7-27الثالثاء برسر

295A18769211صباحا 202110-7-27الثالثاء بشبر حبيب خليل قروط  



296A18769176صباحا 202110-7-27الثالثاء بصائر رسول ريكان ريكان  

297A18695743صباحا 202110-7-27الثالثاء بكر احمد محمد محمد  

298A18728376صباحا 202110-7-27الثالثاء بكر عبدالستار عبدالجبار عبدالجبار  

299A18769373صباحا 202110-7-27الثالثاء بكر محمد عبدالرزاق الضامن  

300A18721360صباحا 202110-7-27الثالثاء بكر مصطقن وهب فرحات  

301A18721440صباحا 202111-7-27الثالثاء بالل جالل عبد اديبه 

302A18769305الدين بالل قره باش  صباحا 202111-7-27الثالثاء بالل خبر

303A18728215ن ابرو  صباحا 202111-7-27الثالثاء بالل داؤد حسير

304A18728323صباحا 202111-7-27الثالثاء بالل محمد نجاة الصالحي 

305A18769389صباحا 202111-7-27الثالثاء بالل نزهان فايد الدوري 

306A18722029صباحا 202111-7-27الثالثاء بلقيس سمبر فاضل الورور 

307A18721423صباحا 202111-7-27الثالثاء بلقيس شكري قادر صالحي 

308A18769575صباحا 202111-7-27الثالثاء بنان شي ابراهيم ابراهيم 

309A18770056ن رياض صابر سواعد  صباحا 202111-7-27الثالثاء بنير

310A18721076ن عدنان حميد الجواري  صباحا 202111-7-27الثالثاء بنير

311A18728279صباحا 202111-7-27الثالثاء بهاء حيدر عبود الموسوي 

312A18769564صباحا 202111-7-27الثالثاء بهار عدنان جرجيس خلف 

313A18721094صباحا 202111-7-27الثالثاء بهار عمار حمزة قره باش 

314A18728333ن  صباحا 202111-7-27الثالثاء بهجت ادريس سليمان الحسير

315A18695632صباحا 202111-7-27الثالثاء بيداء سعدي مجيد مجيد 

316A18722071صباحا 202111-7-27الثالثاء بيداء طغوان معجل معجل 

317A18769579صباحا 202111-7-27الثالثاء بيداء عدنان جرجيس خلف 

318A18695637ي حسام حديد ق أئر  صباحا 202111-7-27الثالثاء ببر

319A18695781صباحا 202111-7-27الثالثاء بيسان احمد مقدام المختار 

320A18721393صباحا 202111-7-27الثالثاء تبارك بسام صباح صباح 

321A18769491ي يف سلبر  صباحا 202111-7-27الثالثاء تبارك طه شر

322A18721306صباحا 202111-7-27الثالثاء تبارك محمد فتحي فتحي 



323A18728283ن فوزي عبدالرحيم عبدالرحيم  صباحا 202111-7-27الثالثاء تحسير

324A18695604صباحا 202111-7-27الثالثاء ترتيل المأمون ريد مجيد الشمري 

325A18770196ن مصطقن مصطقن  صباحا 202111-7-27الثالثاء تركوز ياسير

326A18721066ظهرا 202112-7-27الثالثاء تركيه ابراهيم احمد الجميلي 

327A18770171ظهرا 202112-7-27الثالثاء تسنيم علي عباس الجبوري 

328
A18695624تسواهن محمدصالح عبدالقادر محمدسعيد

 ظهرا 202112-7-27الثالثاء 

329A18695622ظهرا 202112-7-27الثالثاء تقوى زياد طارق طارق 

330A18769384ظهرا 202112-7-27الثالثاء تق  احمد منعم المحمودي 

331A18728286ظهرا 202112-7-27الثالثاء تماره يوسف عبدالقادر عبدالقادر 

332A18770082ظهرا 202112-7-27الثالثاء تميم احمد سلمان الراوي 

333A18722154ظهرا 202112-7-27الثالثاء تميم محمد عبدالكريم علي 

334A18722188ظهرا 202112-7-27الثالثاء توبا آزاد خالد خالد 

335A18769198ظهرا 202112-7-27الثالثاء تيم سعد جبار االبراهيمي 

336A18721352ظهرا 202112-7-27الثالثاء تيم محمد سعد البدري 

337A18721488ظهرا 202112-7-27الثالثاء تيمور سمبر ناظم ناظم 

338A18769858ظهرا 202112-7-27الثالثاء ثائر عادل صالح برقلي 

339A18721345ظهرا 202112-7-27الثالثاء جاد مصطقن صفاء العطية 

340A18770032ظهرا 202112-7-27الثالثاء جاش جبار غانم المسودن 

341A18770139ظهرا 202112-7-27الثالثاء جاسم حمادي علي العبادي 

342A18769496ي ي حاجر  ظهرا 202112-7-27الثالثاء جان اياد حاجر

343A18769490ي  ظهرا 202112-7-27الثالثاء جرجيس شمس الدين رفعت جلبر

344A18769301ظهرا 202112-7-27الثالثاء جالل عون الدين ذياب ذياب 

345A18769471ن ن حسير ن حسير  ظهرا 202112-7-27الثالثاء جليلة محمد امير

346A18769238و  ظهرا 202112-7-27الثالثاء جليلة محمدمصطقن ابراهيم شر

347A18769148ظهرا 202112-7-27الثالثاء جمانه زياد طارق االعظمي 

348A18695722ظهرا 202112-7-27الثالثاء جمانه مشتاق طالب طالب 

349A18770058ظهرا 202112-7-27الثالثاء جميلة بكر حمزة عجم 



350A18722096ن ن حسير  ظهرا 202112-7-27الثالثاء جميله محمود حسير

351A18695773ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنات عبدالسالم دايخ الراشد 

352A18769477ي
ي عبدالغبن

 ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنات محمد عبدالغبن

353A18695650ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنات ياش عبدالرحمن الشمري 

354A18695615ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنار علوان احمد احمد 

355A18728210ن سمو  ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنان سالم محمدحسير

356A18769111ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنان عادل عبدالرحمن حمو 

357A18770180ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنان كنعان عباس واوي 

358A18769342ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنان هدايت جمعه جمعه 

359A18722091ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنه سالم علي عزيز 

360A18769350ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنه صالح مهدي مهدي 

361A18721061غام اسماعيل شعبان  ظهرا 20211-7-27الثالثاء جبن رصن

362A18769272ن كرموش  ظهرا 20211-7-27الثالثاء جنيد محمدصالح حسير

363A18770137ظهرا 20211-7-27الثالثاء جهاد ابراهيم اسماعيل عجم 

364A18770199ظهرا 20211-7-27الثالثاء جهاد ضامن علي علي 

365A18770062ظهرا 20211-7-27الثالثاء جواد ابراهيم اسماعيل عجم 

366A18769519ظهرا 20211-7-27الثالثاء جوان عمر محمد علي محمدعلي 

367A18769136ن ن ياسير  ظهرا 20211-7-27الثالثاء جود سعد ياسير

368A18721430ظهرا 20211-7-27الثالثاء جوري داود فاضل عفر 

369A18769150ظهرا 20211-7-27الثالثاء جيالن محمود احسان احسان 

370A18728348ظهرا 20211-7-27الثالثاء حاتم غانم عبدالغفور عبدالغفور 

371A18770013ظهرا 20211-7-27الثالثاء حارث جالل عون الدين عون الدين 

372A18770167ن المزارعه  ظهرا 20211-7-27الثالثاء حارث شالل حسير

373A18770060ظهرا 20211-7-27الثالثاء حارث صالح بكر بكر 

374A18728292ظهرا 20211-7-27الثالثاء حارث عبدالسالم كريم كريم 

375A18721497ظهرا 20211-7-27الثالثاء حارث عبدالعزيز حسون ال السعدون 

376A18721356ي
 ظهرا 20212-7-27الثالثاء حامد باسل قاسم القبائن



377A18722163ظهرا 20212-7-27الثالثاء حباري عبدهللا جواد جواد 

378A18728395ظهرا 20212-7-27الثالثاء حبيب ادريس حسن حسن 

379A18769574ظهرا 20212-7-27الثالثاء حذيفة محمد بكر المبارك 

380A18721343ظهرا 20212-7-27الثالثاء حذيفه عصمت علي الفهداوي 

381A18695669ظهرا 20212-7-27الثالثاء حذيفه عمار زهبر الحياوي 

382A18695662ظهرا 20212-7-27الثالثاء حذيفه عمر فاروق العمري 

383A18722159ظهرا 20212-7-27الثالثاء حذيفه محمد خرصن المول 

384A18769465ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسام دخيل عباس الحيو 

385A18722093ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسام هشام عبدهللا مهاجر 

386A18695612ن  ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسان بهجت ادريس الحسير

387A18695672ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن اسماعيل ابراهيم الزوار 

388A18721062ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن حيدر احمد الحداد 

389A18695709ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن سامي عبدالرضا االحمد 

390A18695798ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن سامي محمد جميل قره باش 

391A18721435ي عزيز
 ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن صالح الدين عوئن

392A18769141ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن عدنان محسن عبو 

393A18722132ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن عالء حسن زكي 

394A18770098ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن علو ابراهيم جوبان 

395A18722023ي ي الرساجر
 ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن فائق هائن

396A18769339ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن فالح حسن حسن 

397A18770066ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن محمد علي العلوان 

398A18721100ن مال  امير
 ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسن مصطقن

399A18728331وز رسن رسن  ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسنه فبر

400A18721335ظهرا 20212-7-27الثالثاء حسيبه محمدعلي محمد بقجة 

401A18722032ن اسماعيل محمديونس عزيز  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

402A18695623ن ن حسير ن اميد حسير  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

403A18770158ن بهجت يونس يونس  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير



404A18769563الدين عباس افندي ن حازم خبر  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

405A18769849ن جرك ن حسن حسير  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

406A18722063سالم علي عزيز 
ن  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

407A18721481ن سالم محمد عفر  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

408A18769314ن الزمو ن شكري حسير  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

409A18695775ن صبحي علي العالم  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

410A18728384ن عبدالعزيز عبوش الخرصن  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

411A18728325ن عبدهللا طه العمري  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

412A18721319ن عبدهللا عبدالرحمن ال مال  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

413A18728349ن عزيز رسول رسول  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

414A18769592علي حسن الجكت 
ن  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

415A18728260علي قاسم يتيملر 
ن  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

416A18721491ن مهاجر ن عماد حسير  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

417A18769156حيدرلي 
ن ن غانم حسير  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

418A18769386ن فالح حسن حسن  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

419A18769166ن محمد وليد العزي  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

420A18770067ن منترص هزاع هزاع  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

421A18769445ن ن حسير ن نايف حسير  عرصا 20213-7-27الثالثاء حسير

422A18770003عرصا 20213-7-27الثالثاء حسينه محمد رضا برقلي 

423A18728234عرصا 20213-7-27الثالثاء حكم ياش حسن الغرباوي 

424A18728386عرصا 20213-7-27الثالثاء حال سعود جادر الجادر 

425A18728207عرصا 20213-7-27الثالثاء حال محمد طلب الجراح 

426A18695676عرصا 20214-7-27الثالثاء حليمة جمعة مصطقن ال بقوز 

427A18769209عرصا 20214-7-27الثالثاء حليمه طه الياس نارص 

428A18769286يف يف شر  عرصا 20214-7-27الثالثاء حمدي اسود شر

429A18721419علي علي 
ن  عرصا 20214-7-27الثالثاء حمديه حسير

430A18721409عرصا 20214-7-27الثالثاء حمديه خرصن نعمو نعمو 



431A18770111عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزة احمد عبدالكريم العبيدي 

432A18722147عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزه اسامه لطيف الكروي 

433A18721428عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزه سالم علي عزيز 

434A18721387ي  عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزه علي توفيق الخطاب الشكرجر

435A18770112عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزه علي زاهر الخليل 

436A18769237ي
 عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزه محمد هادي الحسائن

437A18769155عرصا 20214-7-27الثالثاء حمزه نجم عبد عبد 

438A18769321عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان طارق عارف عارف 

439A18769310عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان عادل عبدالرحمن حمو 

440A18770170عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان عبدالستار حميد حميد 

441A18722017عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان عبدهللا عبدالخالق عبدالخالق 

442A18770033ن عكريش  عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان عصام محمدامير

443A18721023عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان قاسم دعاج الحميدان 

444A18721401عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان قدوري محمد الدليمي 

445A18769405ي
 عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان محسن جبر حلقن

446A18769844عرصا 20214-7-27الثالثاء حنان موفق يونس الحيو 

447A18695780ي ال بقوز
ن احمد غبن  عرصا 20214-7-27الثالثاء حنير

448A18721044ن حكمت محمد محمد  عرصا 20214-7-27الثالثاء حنير

449A18769183خالد محمدعيد زعي 
ن  عرصا 20214-7-27الثالثاء حنير

450A18769216ن سالم محمدشيت محمدشيت  عرصا 20214-7-27الثالثاء حنير

451A18770037ن عبدالعزيز كركان الزويد  عرصا 20215-7-27الثالثاء حنير

452A18769266ن عمر عادل مخان  عرصا 20215-7-27الثالثاء حنير

453A18722130ف ف مرسر ن محمد مرسر  عرصا 20215-7-27الثالثاء حنير

454A18695699الدين السعدي ن هيثم خبر  عرصا 20215-7-27الثالثاء حنير

455A18770160عرصا 20215-7-27الثالثاء حوراء فالح حسن حسن 

456A18728352عرصا 20215-7-27الثالثاء حوراء ماجد اسماعيل الحيالي 

457A18770010عرصا 20215-7-27الثالثاء حياة ضاري عبدالهادي عبدالهادي 



458A18695607عرصا 20215-7-27الثالثاء حيدر رزاق علي الجبوري 

459A18695616عرصا 20215-7-27الثالثاء حيدر رمزي ناظم العامري 

460A18722070عرصا 20215-7-27الثالثاء حيدر عبدهللا محمد الجبوري 

461A18728382عرصا 20215-7-27الثالثاء خالد خلف حمود خلف 

462A18769151عرصا 20215-7-27الثالثاء خالد عادل محمد ال فرج 

463A18728339ن ن حسير  عرصا 20215-7-27الثالثاء خالد قاسم حسير

464A18722020عرصا 20215-7-27الثالثاء خالد محسن خان الزكروطي 

465A18721083عرصا 20215-7-27الثالثاء خالد وليد اسماعيل ال عبو 

466A18769109عرصا 20215-7-27الثالثاء خالد وليد يحبر علوش 

467A18695697عرصا 20215-7-27الثالثاء خالده غالب عبدالغفور عبدالغفور 

468A18769807عرصا 20215-7-27الثالثاء خالده فاضل علي نارص 

469A18695715عرصا 20215-7-27الثالثاء خديجة سالم يوسف الحاج 

470A18695694و  عرصا 20215-7-27الثالثاء خديجة عباس علي شر

471A18695705عرصا 20215-7-27الثالثاء خديجة علي حسن الجكت 

472A18769547عرصا 20215-7-27الثالثاء خديجه امجد عابد ال وهب 

473A18769253عرصا 20215-7-27الثالثاء خديجه اياد محمديونس علكي 

474A18769846عرصا 20215-7-27الثالثاء خزعل يوسف عباس عباس 

475A18728204عرصا 20215-7-27الثالثاء خرصن توفيق خرصن وهب 

476A18728334مساء 20216-7-27الثالثاء خرصن محمدفاضل خرصن ال غفور 

477A18721341مساء 20216-7-27الثالثاء خرصن مصطقن محمد خلو 

478A18769201مساء 20216-7-27الثالثاء خطاب عمر طلب طلب 

479A18769180مساء 20216-7-27الثالثاء خطاب غالب عبيد عبيد 

480A18769327مساء 20216-7-27الثالثاء خطاب وسام حامد القيىسي 

481A18721064ن فوزي  مساء 20216-7-27الثالثاء خلود عبدالسالم حسير

482A18769149مساء 20216-7-27الثالثاء خميسة فرحان عبدالمطلب الجبش 

483A18695762ي  مساء 20216-7-27الثالثاء خوله جاسم محمد الجنائر

484A18769218ن ورور  مساء 20216-7-27الثالثاء خوله عدنان حسير



485A18722139مساء 20216-7-27الثالثاء خوله غانم يونس يونس 

486A18721033مساء 20216-7-27الثالثاء داليا بدر عبدالستار عبدالستار 

487A18770102مساء 20216-7-27الثالثاء داليا صباح طه العيىس 

488A18728313مساء 20216-7-27الثالثاء داليا غسان تايه النعيمي 

489A18769581مساء 20216-7-27الثالثاء داليا محمد عبدهللا عبدهللا 

490A18721357مساء 20216-7-27الثالثاء داليا معيد كامل دليمي 

491A18769472مساء 20216-7-27الثالثاء دامال هاشم مصطقن ترك 

492A18695750مساء 20216-7-27الثالثاء دانه ر آزاد خالد خالد 

493A18695621مساء 20216-7-27الثالثاء دانيال ابراهيم حسن المروش 

494A18770054مساء 20216-7-27الثالثاء دانيه خرصن زببر ابرو 

495A18769199مساء 20216-7-27الثالثاء دانيه سمبر عبدالجبار عبدالجبار 

496A18721380مساء 20216-7-27الثالثاء دانيه عامر عبيد دليمي 

497A18769526مساء 20216-7-27الثالثاء دانيه عصمت علي الفهداوي 

498A18769348مساء 20216-7-27الثالثاء داوود علي زاهر الخليل 

499A18769438مساء 20216-7-27الثالثاء دعاء جمال جميل جميل 

500A18769175مساء 20216-7-27الثالثاء دعاء نور خليل العبدهللا 

501A18769839صباحا 20219-7-28االربعاء دعاء يوسف حمد الراشد 

502A18770151صباحا 20219-7-28االربعاء دالل جباري اوهيم الخميس 

503A18769353صباحا 20219-7-28االربعاء دالل علي سالم سالم 

504A18769219صباحا 20219-7-28االربعاء دنيا صباح ثابت ثابت 

505A18695670ي علي ال شمو  صباحا 20219-7-28االربعاء ديار خبر

506A18721384صباحا 20219-7-28االربعاء ديار مثبن احمد احمد 

507A18721091صباحا 20219-7-28االربعاء ديانا دوزار علي اوزده مبر 

508A18721397ي علي ال شمو  صباحا 20219-7-28االربعاء ديما خبر

509A18695691صباحا 20219-7-28االربعاء ديما عزام عبدالكريم االمبر 

510A18721069صباحا 20219-7-28االربعاء دينا ريكان نايف الكبيىسي 

511A18721980صباحا 20219-7-28االربعاء دينا وحيد كريم عبدهللا 



512A18695748صباحا 20219-7-28االربعاء دينه زيرك محمد محمد 

513A18769406ي
 صباحا 20219-7-28االربعاء دينه عدي هشام البيائ 

514A18722199صباحا 20219-7-28االربعاء ذنون كمال يونس ال بقال 

515A18728391صباحا 20219-7-28االربعاء رافعه محمد الياس حيدر 

516A18721496صباحا 20219-7-28االربعاء راكان ابراهيم محمدطاهر عاصي 

517A18722177ن ورور  صباحا 20219-7-28االربعاء راكان ادريس ياسير

518A18722022صباحا 20219-7-28االربعاء رامي حيدر خلف البطاوي 

519A18769306صباحا 20219-7-28االربعاء رامي زياد طارق الغريري 

520A18770070صباحا 20219-7-28االربعاء رامي طارق مقدام ال باش اغا 

521A18770197صباحا 20219-7-28االربعاء رامي عامر رومي رومي 

522A18769879ي صفاء ميخائيل كدو
 صباحا 20219-7-28االربعاء رائن

523A18769485صباحا 20219-7-28االربعاء رانيا عصمت علي الفهداوي 

524A18769573صباحا 20219-7-28االربعاء رانيا علي دحام دحام 

525A18721024ن مهاجر  صباحا 20219-7-28االربعاء رانيا عماد حسير

526A18695690صباحا 202110-7-28االربعاء رانيا محمد عبدهللا عبدهللا  

527A18721473صباحا 202110-7-28االربعاء رائد سعدهللا فتحي فتحي  

528A18769334صباحا 202110-7-28االربعاء رأفت جاسم محمدصالح ال ساعد  

529A18770029صباحا 202110-7-28االربعاء ربا محمد منعم منعم  

530A18721418ي هالل عابدي   صباحا 202110-7-28االربعاء رباب ناجر

531A18769517ن عواد عواد   صباحا 202110-7-28االربعاء رباح حسير

532A18769290صباحا 202110-7-28االربعاء رباح عبدهللا صالح الدوري  

533A18769356صباحا 202110-7-28االربعاء رئر ظافر داود الدليمي  

534A18695646صباحا 202110-7-28االربعاء رتاج بدر عبدالستار عبدالستار  

535A18695648و   صباحا 202110-7-28االربعاء رجاء عباس علي شر

536A18769341صباحا 202110-7-28االربعاء رجاء فرحان شنان ابوسوده  

537A18695639سلولي 
  صباحا 202110-7-28االربعاء رجاء محمديونس مصطقن

538A18769157صباحا 202110-7-28االربعاء رحاب ابراهيم احمد احمد  



539A18769324صباحا 202110-7-28االربعاء رحاب هادي طاهر اليوسف  

540A18695619صباحا 202110-7-28االربعاء رحمه عدنان سعيد العبدالرحيم  

541A18721422صباحا 202110-7-28االربعاء رحمه محمد جاسم الربيعي  

542A18769836ف ف مرسر   صباحا 202110-7-28االربعاء رحمه محمد مرسر

543A18721493صباحا 202110-7-28االربعاء رزان علي دحام دحام  

544A18695696صباحا 202110-7-28االربعاء رزان مالك وهيب العيثاوي  

545A18769174ي   صباحا 202110-7-28االربعاء رزان محمد صباح الجنائر

546A18770179صباحا 202110-7-28االربعاء رزان محمد منعم منعم  

547A18721310صباحا 202110-7-28االربعاء رزان يزن حميد عيثاوي  

548A18721046صباحا 202110-7-28االربعاء رسل زياد طارق طارق  

549A18769115صباحا 202110-7-28االربعاء رسل وسام خليل العالوي  

550A18769876صباحا 202110-7-28االربعاء رسول داود فاضل عفر  

551A18769325ن عكريش  صباحا 202111-7-28االربعاء رسول عصام محمدامير

552A18722033صباحا 202111-7-28االربعاء رسول محمد صالح كاظم الزبيدي 

553A18770144ي
ن محمد شاكر الحمدائن  صباحا 202111-7-28االربعاء رسيل ياسير

554A18769812صباحا 202111-7-28االربعاء رشا علي جاسم الدليمي 

555A18769864صباحا 202111-7-28االربعاء رضا حيدر احمد احمد 

556A18770097صباحا 202111-7-28االربعاء رضوان ساهر عبدالجبار ساعدل 

557A18770135صباحا 202111-7-28االربعاء رضوان علي صابر الدليمي 

558A18721092صباحا 202111-7-28االربعاء رضوان نده احمد البورياش 

559A18722110صباحا 202111-7-28االربعاء رعد احمد حسن حسن 

560A18728218صباحا 202111-7-28االربعاء رعد ادريس حامد البكر 

561A18721429ن ورور  صباحا 202111-7-28االربعاء رعد ادريس ياسير

562A18728315صباحا 202111-7-28االربعاء رعد خالد محمد العباسي 

563A18728275صباحا 202111-7-28االربعاء رعد صدام محمد الالمي 

564A18695777ن حليكو  صباحا 202111-7-28االربعاء رعد علي حسير

565A18769212صباحا 202111-7-28االربعاء رغد غازي فاضل واوي 



566A18722167صباحا 202111-7-28االربعاء رغده نشوان طه طه 

567A18722195صباحا 202111-7-28االربعاء رفل عزام عبدالكريم االمبر 

568A18722136ن العبدهللا  صباحا 202111-7-28االربعاء رفل فائز ياسير

569A18728373صباحا 202111-7-28االربعاء رفل نزار بشار بشار 

570A18769192صباحا 202111-7-28االربعاء رفل نسيم جبار العص 

571A18769223صباحا 202111-7-28االربعاء رفل وسام خليل العالوي 

572A18769393صباحا 202111-7-28االربعاء رقية ياش طالل طالل 

573A18695787صباحا 202111-7-28االربعاء رقيه جاسم سليمان الجميلي 

574A18769140صباحا 202111-7-28االربعاء رقيه حيدر نجم نجم 

575A18695757صباحا 202111-7-28االربعاء رقيه رياض صابر سواعد 

576A18722107ي
 ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه طارق عبدالرضا العطوائن

577A18769335ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم 

578A18769538ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه فارس علي علي 

579A18769332ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه فالح حسن حسن 

580A18769473ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه مرعي محمد محمد 

581A18728320ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه نهاد داود داود 

582A18695649ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه نورالدين علي علي 

583A18770190ظهرا 202112-7-28االربعاء رقيه يونس مداح الراوي 

584A18769430ظهرا 202112-7-28االربعاء رما رأفت جاسم ال ساعد 

585A18721081ظهرا 202112-7-28االربعاء رمزيه خرصن جاسم ال جبش 

586A18695761ي
 ظهرا 202112-7-28االربعاء رمق فراس عناد الخليقن

587A18721391ظهرا 202112-7-28االربعاء رملة جعفر جمعة ال بقوز 

588A18721451ظهرا 202112-7-28االربعاء رنا حازم صادق عبو 

589A18722014ظهرا 202112-7-28االربعاء رنا سامح عبدهللا مهاجر 

590A18721036ظهرا 202112-7-28االربعاء رنا عمر الياس بكار 

591A18722192ظهرا 202112-7-28االربعاء رند محمد علي البغدادي 

592A18769577ظهرا 202112-7-28االربعاء رند يزن حميد عيثاوي 



593A18722056ظهرا 202112-7-28االربعاء رهام هشام عبدهللا مهاجر 

594A18721998ظهرا 202112-7-28االربعاء رهف فراس فاضل ال جبش 

595A18721350ي علي ال شمو  ظهرا 202112-7-28االربعاء رهوان خبر

596A18722007ظهرا 202112-7-28االربعاء رواء خالد خديدا عيىس 

597A18695708ظهرا 202112-7-28االربعاء رواء نوري ساعد حداد 

598A18721486ظهرا 202112-7-28االربعاء رواد احمد كاظم الجميلي 

599A18728311ي  ظهرا 202112-7-28االربعاء روان اثبر غزوان العطرجر

600A18728389ظهرا 202112-7-28االربعاء روان كريم خميس خميس 

601A18721399ظهرا 20211-7-28االربعاء روكان محمد صالح صالح 

602A18769897ظهرا 20211-7-28االربعاء رويدة عمر احمد احمد 

603A18769207ظهرا 20211-7-28االربعاء رويده محمدجميل محمود محمود 

604A18695716ظهرا 20211-7-28االربعاء رؤى رزاق صاحب الصباغ 

605A18769380ظهرا 20211-7-28االربعاء رؤى ياش محمد ال خلف 

606A18769453ظهرا 20211-7-28االربعاء رياض قاسم مصطقن المحمد 

607A18770016ظهرا 20211-7-28االربعاء ريام سالم طلب الدوري 

608A18769880ظهرا 20211-7-28االربعاء ريام صفاء ميخائيل كدو 

609A18721063ظهرا 20211-7-28االربعاء ريان آزاد خالد خالد 

610A18728284ظهرا 20211-7-28االربعاء ريان عدنان محمددخيل ال هيته 

611A18721432ظهرا 20211-7-28االربعاء ريان فواز علي عزيز 

612A18728208ظهرا 20211-7-28االربعاء ريتاج فالح علي حنش 

613A18721446ظهرا 20211-7-28االربعاء ريم اسامه حسام حسام 

614A18722126ن اغا  ظهرا 20211-7-28االربعاء ريم سعد طه ال ياسير

615A18769222ق تميم التميمي  ظهرا 20211-7-28االربعاء ريم مرسر

616A18695730ي
 ظهرا 20211-7-28االربعاء ريما خليل اوراها طورائن

617A18695759ظهرا 20211-7-28االربعاء ريما محمدصالح علي عزام 

618A18769113ظهرا 20211-7-28االربعاء ريماس علي اسامه ثامر اسامه ثامر 

619A18721459ظهرا 20211-7-28االربعاء ريماس فالح علي حنش 



620A18721079ظهرا 20211-7-28االربعاء ريناد احمد محمدجواد الجلو 

621A18769200ظهرا 20211-7-28االربعاء ريناد انس محمد محمد 

622A18721382ي علي ال شمو  ظهرا 20211-7-28االربعاء ريور خبر

623A18728342ظهرا 20211-7-28االربعاء زاهر احمد محمد اعاللي 

624A18722099ي يف سلبر  ظهرا 20211-7-28االربعاء زبيدة طه شر

625A18769467ظهرا 20211-7-28االربعاء زبيده شهاب احمد جوبان 

626A18722058ظهرا 20212-7-28االربعاء زبيده عزالدين اسماعيل اسماعيل 

627A18769103ي  ظهرا 20212-7-28االربعاء زبيده مؤيد حمزه جقماقحر

628A18769128ظهرا 20212-7-28االربعاء زببر محمدعيد محمدسعيد مرجان 

629A18721065ظهرا 20212-7-28االربعاء زردشت زيرك محمد محمد 

630A18769371ظهرا 20212-7-28االربعاء زمن ازاد غفور غفور 

631A18722148ظهرا 20212-7-28االربعاء زمن فراس فاضل ال جبش 

632A18722035ظهرا 20212-7-28االربعاء زهراء اسماعيل ابراهيم الزوار 

633A18721050ظهرا 20212-7-28االربعاء زهراء جعفر صادق الشمري 

634A18769451ظهرا 20212-7-28االربعاء زهراء حامد مرعي مرعي 

635A18769501ي
ن
 ظهرا 20212-7-28االربعاء زهراء مؤيد جاسم الصوف

636A18770173ظهرا 20212-7-28االربعاء زهراء مؤيد عبدالوهاب برخان 

637A18728230ظهرا 20212-7-28االربعاء زهراء هيثم ناظم االجودي 

638A18728304ظهرا 20212-7-28االربعاء زهره طه سعد فرحاد 

639A18769895ظهرا 20212-7-28االربعاء زهية ذنون يونس يونس 

640A18722162ظهرا 20212-7-28االربعاء زهبر مصطقن محمد محمد 

641A18769500ظهرا 20212-7-28االربعاء زياد طه سليمان قبالن 

642A18721500علي علي 
ن  ظهرا 20212-7-28االربعاء زيد حسير

643A18721410ظهرا 20212-7-28االربعاء زيد داود عبدالمجيد الزوري 

644A18769390ظهرا 20212-7-28االربعاء زيدان مشعان فرحان فرحان 

645A18769497ظهرا 20212-7-28االربعاء زين يحبر موفق موفق 

646A18695695ظهرا 20212-7-28االربعاء زينب ابراهيم مصلح مصلح 



647A18769484ف محمدنور ال جمعه  ظهرا 20212-7-28االربعاء زينب اشر

648A18722008ظهرا 20212-7-28االربعاء زينب الياس خرصن فرحاد 

649A18769274ظهرا 20212-7-28االربعاء زينب بحر مطرسر مطرسر 

650A18721022ظهرا 20212-7-28االربعاء زينب سيف علي الراوي 

651A18728201عرصا 20213-7-28االربعاء زينب عبدالجبار دخيل كماش 

652A18728298عرصا 20213-7-28االربعاء زينب عبدالسالم كريم كريم 

653A18770198عرصا 20213-7-28االربعاء زينب عبدهللا فتحي االماره 

654A18721485عرصا 20213-7-28االربعاء زينب فراس فاضل ال جبش 

655A18721379عرصا 20213-7-28االربعاء زينب كاظم محمد محمد 

656A18769596ن اسود  عرصا 20213-7-28االربعاء زينب ماجد محمدامير

657A18770103عرصا 20213-7-28االربعاء زينب محمد جاسم زيتو 

658A18769185ي
 عرصا 20213-7-28االربعاء زينب محمد هادي الحسائن

659A18722196عرصا 20213-7-28االربعاء زينب محمدطاهر عبدهللا ال مال 

660A18770105عرصا 20213-7-28االربعاء زينب مرعي محمد محمد 

661A18722060عرصا 20213-7-28االربعاء زينب موس حبيب حبيب 

662A18695720عرصا 20213-7-28االربعاء زينب وقاص سعيد باحجاج 

663A18769202عرصا 20213-7-28االربعاء زينه جمعه داود داود 

664A18695606ي العبدلي  عرصا 20213-7-28االربعاء زينه زين العابدين محمدناجر

665A18721449عرصا 20213-7-28االربعاء ساره احمد محمود ال وهب 

666A18722010عرصا 20213-7-28االربعاء ساره برهان محمد العبيدي 

667A18728254عرصا 20213-7-28االربعاء ساره حسيب صاجي العصيده 

668A18769227عرصا 20213-7-28االربعاء ساره علي سعد المحفوظ 

669A18769520عرصا 20213-7-28االربعاء ساره قيرص منذر الخلف 

670A18695782عرصا 20213-7-28االربعاء ساره كمال عبدهللا الفالجي 

671A18769283عرصا 20213-7-28االربعاء ساره ليث نبيل الدوري 

672A18695704و  عرصا 20213-7-28االربعاء ساره مجيد حامد شر

673A18721376عرصا 20213-7-28االربعاء ساره محمد حاتم حاتم 



674A18769457عرصا 20213-7-28االربعاء ساره محمد علي الحدادي 

675A18769187ي
 عرصا 20213-7-28االربعاء ساره محمد هادي الحسائن

676A18695601عرصا 20214-7-28االربعاء ساره وليد محمد محمد 

677A18721411عرصا 20214-7-28االربعاء ساره ياش حمود حمود 

678A18721327عرصا 20214-7-28االربعاء ساعد علي ساعد حنش 

679A18769531عرصا 20214-7-28االربعاء سالم علي احمد عزيز 

680A18769378عرصا 20214-7-28االربعاء سالم فاضل عكيل قره باش 

681A18728301ي خلف شمري  عرصا 20214-7-28االربعاء سالم ناجر

682A18722153عرصا 20214-7-28االربعاء سالم يوسف بكر الحاج 

683A18770068عرصا 20214-7-28االربعاء سالي ماجد حميد حميد 

684A18695726عرصا 20214-7-28االربعاء سامان مصطقن نايف زين العابدين 

685A18722051عرصا 20214-7-28االربعاء سامر مهدي شاكر الموسوي 

686A18769459عرصا 20214-7-28االربعاء ساهرة جاسم جومرد الزمو 

687A18769893ي  لبلبر
 عرصا 20214-7-28االربعاء ساهره جميل خرصن

688A18728259عرصا 20214-7-28االربعاء ساهره عبدالغفور حسن حسن 

689A18695608ي
 عرصا 20214-7-28االربعاء ساهره عبيد سلمان العارصن

690A18769488ن اليساري  عرصا 20214-7-28االربعاء ساهره نارص حسير

691A18769539عرصا 20214-7-28االربعاء سبأ خبر الدين بالل قره باش 

692A18770011عرصا 20214-7-28االربعاء سبأ زهبر عبدالسالم قره باش 

693A18769837عرصا 20214-7-28االربعاء سبأ عماد غالب الر 

694A18721358عرصا 20214-7-28االربعاء سبأ كاظم ابراهيم النعيمي 

695A18721077عرصا 20214-7-28االربعاء سبأ يشار محمدعبد محمدعبد 

696A18695717عرصا 20214-7-28االربعاء سبهان مهدي صالح صالح 

697A18695629ي  عرصا 20214-7-28االربعاء سجاد ايهاب فاضل الركائر

698A18721445عرصا 20214-7-28االربعاء سجاد عادل علي ديراوي 

699A18721424عرصا 20214-7-28االربعاء سجاد عمار عبدالعزيز عبدالعزيز 

700A18721386عرصا 20214-7-28االربعاء سحر احمد حاتم البدري 



701A18721414عرصا 20215-7-28االربعاء سحر خليل اسماعيل الجومرد 

702A18722019عرصا 20215-7-28االربعاء سحر عادل علي ديراوي 

703A18721983عرصا 20215-7-28االربعاء سحر عبدالغفار سعيد صارة 

704A18770085ن ن ياسير  عرصا 20215-7-28االربعاء سحر عبدالمنعم ياسير

705A18721478عرصا 20215-7-28االربعاء سحر فيصل فاضل واوي 

706A18722064ي
ن الحبالئن  عرصا 20215-7-28االربعاء سحايب ماجد حسير

707A18770136ي
 عرصا 20215-7-28االربعاء سحر عبدالعظيم احمد الحسيبن

708A18721443عرصا 20215-7-28االربعاء سحر محارب نايف نايف 

709A18695749عرصا 20215-7-28االربعاء سحر محمديونس بكر ال حيدر 

710A18721302عرصا 20215-7-28االربعاء سحر ياش عبدالواحد عبدالواحد 

711A18722156عرصا 20215-7-28االربعاء سداد انور محمود محمود 

712A18769277عرصا 20215-7-28االربعاء سدرة رعد محمدجميل زعي 

713A18769869ن  عرصا 20215-7-28االربعاء سدره بهجت ادريس الحسير

714A18721304عرصا 20215-7-28االربعاء سدره حارث سالم البنا 

715A18695625عرصا 20215-7-28االربعاء سدره سمبر بركات بركات 

716A18728380ن  عرصا 20215-7-28االربعاء سدره عبدالجبار داود ال حسير

717A18769116عرصا 20215-7-28االربعاء سدره عمر عادل مخان 

718A18769534عرصا 20215-7-28االربعاء شاج الدين ياش حسن الغرباوي 

719A18728398ي  سلبر
ن  عرصا 20215-7-28االربعاء شاج رسول حسير

720A18695764عرصا 20215-7-28االربعاء شاج عبدالرحمن جليل التميمي 

721A18721021عرصا 20215-7-28االربعاء شاج عبدالعزيز احمد علو 

722A18769270اوان احمد هوشيار  عرصا 20215-7-28االربعاء شار سبر

723A18721312عرصا 20215-7-28االربعاء شور علي كامل كامل 

724A18728214عرصا 20215-7-28االربعاء شى عباس احمد احمد 

725A18721994عرصا 20215-7-28االربعاء شى علي حاتم البدري 

726A18721467ي
 مساء 20216-7-28االربعاء شى نجم عبد الكنعائن

727A18769462ي  مساء 20216-7-28االربعاء شى يونس حمد دراجر



728A18769853مساء 20216-7-28االربعاء شي ابراهيم حسن حسن 

729A18728238مساء 20216-7-28االربعاء سعاد عبد هللا محمد الجميلي 

730A18721498مساء 20216-7-28االربعاء سعاد عيىس حسن التميمي 

731A18722004مساء 20216-7-28االربعاء سعاد يونس عبدالمجيد عبدالمجيد 

732A18769463مساء 20216-7-28االربعاء سعد سيف سعد سعد 

733A18769878مساء 20216-7-28االربعاء سعد عبدالكريم محمد الراوي 

734A18769242مساء 20216-7-28االربعاء سعدهللا قصي سعدهللا سعدهللا 

735A18770046مساء 20216-7-28االربعاء سعده محسن علي علي 

736A18695618ن جاسم جاسم  مساء 20216-7-28االربعاء سعدون ياسير

737A18721042مساء 20216-7-28االربعاء سعدي احمد حميد حميد 

738A18722082مساء 20216-7-28االربعاء سعدية احمد جاسم جاسم 

739A18769413مساء 20216-7-28االربعاء سعيد عبدالهادي محمد االحمد 

740A18728302ي ن الزهبر  مساء 20216-7-28االربعاء سفيان عصام حسير

741A18769367مساء 20216-7-28االربعاء سفيان علي عطاهللا عطاهللا 

742A18722076مساء 20216-7-28االربعاء سكينه خرصن مصطقن خلو 

743A18769585مساء 20216-7-28االربعاء سكينه شوكت شعيب شعيب 

744A18770166مساء 20216-7-28االربعاء سلطان عمر عبدالعزيز النعيمي 

745A18770108ي
 مساء 20216-7-28االربعاء سلمان أحمد سلمان الدليىسر

746A18769225ن ذو الفقار  مساء 20216-7-28االربعاء سلم احمد حسير

747A18769295مساء 20216-7-28االربعاء سلم سعيد مزعل مزعل 

748A18770043مساء 20216-7-28االربعاء سلوان علي صابر الدليمي 

749A18721045مساء 20216-7-28االربعاء سلوى محمدجميل خرصن قره باش 

750A18695786ن  مساء 20216-7-28االربعاء سليمان بهجت ادريس الحسير

751A18728390صباحا 20219-7-29الخميس سليمان زيد خرصن حمان 

752A18722117صباحا 20219-7-29الخميس سليمان ياش محمود الطويل 

753A18722174القره غولي 
ن  صباحا 20219-7-29الخميس سليمه خضبر حسير

754A18770059صباحا 20219-7-29الخميس سماء ساطع نذير نذير 



755A18769588صباحا 20219-7-29الخميس سمية آزاد خالد خالد 

756A18728396صباحا 20219-7-29الخميس سمبر سعيد محمد محمد 

757A18728241صباحا 20219-7-29الخميس سمبر هاشم جعفر النعيمي 

758A18728308ه فؤاد عثمان عثمان  صباحا 20219-7-29الخميس سمبر

759A18769872صباحا 20219-7-29الخميس سميعة هيالن كريم المجمعي 

760A18769842صباحا 20219-7-29الخميس سميه احمد هاشم القيىسي 

761A18770057صباحا 20219-7-29الخميس سميه باسم عكاب الجميلي 

762A18769161صباحا 20219-7-29الخميس سميه فرحان اسماعيل الكركري 

763A18769289ن ن حسير  صباحا 20219-7-29الخميس سناء علي حسير

764A18728264ي  صباحا 20219-7-29الخميس سناء محمد يونس دو غرمه جر

765A18770036صباحا 20219-7-29الخميس سنار عيىس عزيز ال نارص 

766A18721326صباحا 20219-7-29الخميس سنام علي خليل حنش 

767A18695627صباحا 20219-7-29الخميس سندس حيدر محمد محمد 

768A18770104صباحا 20219-7-29الخميس سندس عبدهللا محمد الدوري 

769A18695682صباحا 20219-7-29الخميس سنيه غريب احمد احمد 

770A18769584صباحا 20219-7-29الخميس سها فاضل فوزي فوزي 

771A18769803صباحا 20219-7-29الخميس سهاد سمبر رعد كريط 

772A18695735صباحا 20219-7-29الخميس سهام توفيق حسن الكرد 

773A18722054صباحا 20219-7-29الخميس سهام سلمان محمد ال يتيم 

774A18769558ي المالكي
 صباحا 20219-7-29الخميس سىه نوري منائ 

775A18721324صباحا 20219-7-29الخميس سهيلة محمد كريم حيدر 

776A18769888صباحا 202110-7-29الخميس سهيلة مصطقن محمد محمد  

777A18722185صباحا 202110-7-29الخميس سوزان سامي محمدجميل قره باش  

778A18769269صباحا 202110-7-29الخميس سوزان فرحان عبدالمطلب الجبش  

779A18769252صباحا 202110-7-29الخميس سوزان محمد جميل ابراهيم قروط  

780A18769516صباحا 202110-7-29الخميس سوسن حبيب خليل قروط  

781A18769483صباحا 202110-7-29الخميس سوسن شهاب احمد ال جمعه  



782A18721394صباحا 202110-7-29الخميس سوسن نجاة صالح دلي بلطي  

783A18769358صباحا 202110-7-29الخميس سيبال محمد احمد ساعد  

784A18721405ين زيد طارق العمر   صباحا 202110-7-29الخميس سبر

785A18769452ار خرصن زين العابدين العبيدي ن   صباحا 202110-7-29الخميس سبر

786A18722043صباحا 202110-7-29الخميس سيف شاكر غالب كليباوي  

787A18695767صباحا 202110-7-29الخميس سيف عمر وهب وهب  

788A18769329ي   صباحا 202110-7-29الخميس سيلينا مصطقن سعيد الباجحر

789A18770181صباحا 202110-7-29الخميس سەلوا محمد فهرى فهرى  

790A18695645ي   صباحا 202110-7-29الخميس شاكر محمود جاسم زهبر

791A18770017صباحا 202110-7-29الخميس شاكر محمود حسن النجار  

792A18695755صباحا 202110-7-29الخميس شام فهد راشد راشد  

793A18722160صباحا 202110-7-29الخميس شدن شي ابراهيم ابراهيم  

794A18721323صباحا 202110-7-29الخميس شدهان قحطان نعمان الربيعي  

795A18769282صباحا 202110-7-29الخميس شذى محمديونس عبدالرحمن برو  

796A18721336صباحا 202110-7-29الخميس شفاء زياد سالم حافظ  

797A18728203صباحا 202110-7-29الخميس شكريه حسن عباس االحمو  

798A18722189صباحا 202110-7-29الخميس شكريه علي حسن حسن  

799A18728366ن سمو   صباحا 202110-7-29الخميس شهاب احمد حسير

800A18721368صباحا 202110-7-29الخميس شهاب احمد علي علي  

801A18770161ي
 صباحا 202111-7-29الخميس شهد احمد سلمان الدليىسر

802A18721474صباحا 202111-7-29الخميس شهد امجد عبدالكريم حسون 

803A18728296صباحا 202111-7-29الخميس شهد جاسم محمد محمد 

804A18769108صباحا 202111-7-29الخميس شهد حيدر عباس المطوري 

805A18770193صباحا 202111-7-29الخميس شهد علي ابراهيم الجعفر 

806A18769559ن  صباحا 202111-7-29الخميس شهد غزوان علي الحسير

807A18721461صباحا 202111-7-29الخميس شهد فارس طارق وهب 

808A18695754صباحا 202111-7-29الخميس شهم فهد راشد راشد 



809A18770154صباحا 202111-7-29الخميس شوكت شعيب محمدعلي محمدعلي 

810A18695668ين سعيد فرج فرج  صباحا 202111-7-29الخميس شبر

811A18769556ين صالح مجيد مجيد  صباحا 202111-7-29الخميس شبر

812A18721366صباحا 202111-7-29الخميس شيماء حسن علي علي 

813A18721098صباحا 202111-7-29الخميس شيماء طالب وشاش وشاش 

814A18695707صباحا 202111-7-29الخميس شيماء عبدالوهاب أسماعيل الكنو 

815A18721436صباحا 202111-7-29الخميس شيماء علي ساعد حنش 

816A18770009صباحا 202111-7-29الخميس شيماء محمد الياس الياس 

817A18721483ي زوامل  صباحا 202111-7-29الخميس صابرين محسن عريبر

818A18769240صباحا 202111-7-29الخميس صابرين محمود عبد الزبيدي 

819A18721067صباحا 202111-7-29الخميس صاحب عباس عبداالمبر جريدي 

820A18722170صباحا 202111-7-29الخميس صادق اكرم صادق فرحات 

821A18769817صباحا 202111-7-29الخميس صادق جاسم محمد ونىسي 

822A18769188صباحا 202111-7-29الخميس صالح احمد قدو مجدل 

823A18721454ن حميد حميد  صباحا 202111-7-29الخميس صالح شاهير

824A18769309صباحا 202111-7-29الخميس صباح ثابت عمر عمر 

825A18695688صباحا 202111-7-29الخميس صباح سالم محمد عفر 

826A18722168ظهرا 202112-7-29الخميس صباح سالم يونس ال بقوز 

827A18728257ظهرا 202112-7-29الخميس صبحي ابراهيم صايل الخالدي 

828A18722039ظهرا 202112-7-29الخميس صبيحه فتحي محمدصالح ال الحجاج 

829A18695679ظهرا 202112-7-29الخميس صدام حامد محمد الكماز 

830A18721074ظهرا 202112-7-29الخميس صدف فاروق كاظم الركيباوي 

831A18728246ظهرا 202112-7-29الخميس صفا احمد محمد محمد 

832A18769835ظهرا 202112-7-29الخميس صفا حيدر سامي العزاوي 

833A18770133ظهرا 202112-7-29الخميس صفا خليل ابراهيم علي يتيم 

834A18769164ظهرا 202112-7-29الخميس صفا محمد وليد العزي 

835A18769506ظهرا 202112-7-29الخميس صفا مؤيد حميد العبيدي 



836A18769446ن العلو  ظهرا 202112-7-29الخميس صفاء محمود حسير

837A18721349ي
ن الجورائن  ظهرا 202112-7-29الخميس صفيه كاظم حسير

838A18769805ظهرا 202112-7-29الخميس صالح الدين قاسم احمد احمد 

839A18728361ظهرا 202112-7-29الخميس صالح عبدالرحمن محمد الجبوري 

840A18769337ي
 ظهرا 202112-7-29الخميس صهيب عبدالجبار حمدان التكريب 

841A18769504ظهرا 202112-7-29الخميس ضح حيدر عباس الرفاعي 

842A18769408ظهرا 202112-7-29الخميس ضح عبدالكريم يوسف يوسف 

843A18721047ي  ظهرا 202112-7-29الخميس ضح فالح حسن الدراجر

844A18721444ظهرا 202112-7-29الخميس ضح وسام سامي الجريان 

845A18695751ظهرا 202112-7-29الخميس ضح وليد بدر بدر 

846A18769480غام حيدر احمد الحداد  ظهرا 202112-7-29الخميس رصن

847A18728341ظهرا 202112-7-29الخميس ضياء احمد عبد كربولي 

848A18721354ي  سلبر
ن  ظهرا 202112-7-29الخميس ضياء رسول حسير

849A18769182ظهرا 202112-7-29الخميس ضياء عباس فاضل واوي 

850A18769874ظهرا 202112-7-29الخميس طارق محمد نور مصطقن ال هماد 

851A18770025ظهرا 20211-7-29الخميس طالب مشتاق طالب السعدون 

852A18728367ظهرا 20211-7-29الخميس طاهر عبدالرزاق محمد طاهر الرحمة 

853A18770055ظهرا 20211-7-29الخميس طالل محسن خان الزكروطي 

854A18769825ظهرا 20211-7-29الخميس طلعت حسن محمديونس الجري 

855A18769403ن علوليه  ظهرا 20211-7-29الخميس طه الياس حسير

856A18769165ظهرا 20211-7-29الخميس طه عبدهللا حمه حمه 

857A18695770ن ن حسير  ظهرا 20211-7-29الخميس طه فارس حسير

858A18769420ن ن حسير  ظهرا 20211-7-29الخميس طه نايف حسير

859A18769400ظهرا 20211-7-29الخميس طيبة عبدالعظيم محمدسعيد مهاجر 

860A18695731ظهرا 20211-7-29الخميس طيبه حيدر غانم غانم 

861A18695665ظهرا 20211-7-29الخميس طيبه سعدي مجيد مجيد 

862A18721311ظهرا 20211-7-29الخميس ظاهر حميد حسن رسول 



863A18728351ال محمد علي يوسف يوسف
ُ
 ظهرا 20211-7-29الخميس ع

864A18769435ظهرا 20211-7-29الخميس عادل عامر حسن حسن 

865A18721408قمرلي 
 ظهرا 20211-7-29الخميس عادل عبدالمجيد خرصن

866A18722184ن ديراوي  ظهرا 20211-7-29الخميس عادل علي حسير

867A18722173ظهرا 20211-7-29الخميس عادل غائب الياس حيدر 

868A18721365ن احمد ورقة  ظهرا 20211-7-29الخميس عاصمة عبدالحسير

869A18721364ظهرا 20211-7-29الخميس عاصمه فواز محمود محمدسليمان 

870A18769250ظهرا 20211-7-29الخميس عافيه عبدالجبار بكر بكر 

871A18722137ظهرا 20211-7-29الخميس عافيه محمد ابراهيم حميد 

872A18728360ظهرا 20211-7-29الخميس عاليه عادل حمزه النعيمي 

873A18722176ظهرا 20211-7-29الخميس عامر عوده محمود محمود 

874A18769258ظهرا 20211-7-29الخميس عائشة ابراهيم ناظم المروش 

875A18769230ظهرا 20211-7-29الخميس عائشة امجد عابد ال وهب 

876A18769322ظهرا 20212-7-29الخميس عائشة حامد مرعي مرعي 

877A18722079ظهرا 20212-7-29الخميس عائشة عبدالرحمن نديم نديم 

878A18721420ظهرا 20212-7-29الخميس عائشة فراس فاضل ال جبش 

879A18769163ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه اثبر ثامر العبيدي 

880A18769366ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه جالل عون الدين عون الدين 

881A18769532ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه راكان عبداللطيف قره باش 

882A18770165ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه رشاد محمد الجميلي 

883A18770019ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه شاكر حامد حامد 

884A18728288ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه صادق ابراهيم فرحات 

885A18769374ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه عبدالعزيز كركان الزويد 

886A18769492ي  ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه علي توفيق الخطاب الشكرجر

887A18770118ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه فاضل عباس خورد 

888A18770027ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه مراد قاسم زنكنه 

889A18769120ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه يوسف قدو الفرحاد 



890A18770127ظهرا 20212-7-29الخميس عائشه يونس مداح الراوي 

891A18721412ظهرا 20212-7-29الخميس عباس رمضان قاسم قاسم 

892A18770192ي ي ناجر  ظهرا 20212-7-29الخميس عباس سعدي ناجر

893A18769179ظهرا 20212-7-29الخميس عباس عادل محمد ال فرج 

894A18769479ظهرا 20212-7-29الخميس عباس محمود عبدالرحيم ال اسود 

895A18722166ظهرا 20212-7-29الخميس عباس هادي سليمان ال فارس 

896A18769291ظهرا 20212-7-29الخميس عباس يوسف صالح صالح 

897A18721032ظهرا 20212-7-29الخميس عبد طاهر عباس سلولي 

898A18769397ظهرا 20212-7-29الخميس عبداالمبر نوري عبدالقادر عزيز 

899A18728365ظهرا 20212-7-29الخميس عبدالحميد عزبه غائب غائب 

900A18722102ظهرا 20212-7-29الخميس عبدالحي هشام عبدالهادي عبدالهادي 

901A18770081عرصا 20213-7-29الخميس عبدالخالق عباس صالح بغدادي 

902
A18769333عبدالخالق محمد عبداللطيف عبداللطيف

 عرصا 20213-7-29الخميس 

903A18721054عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن اسماعيل جاسم العباسي 

904A18722191عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن حيدر غانم غانم 

905A18695610عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن سالم تركي المسعودي 

906A18695641عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن شهاب احمد احمد 

907A18769235عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن عادل عبدالرحمن حمو 

908A18728216عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن عبيدة عامر اسعد بك 

909A18769304عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن عدنان احمد الدليمي 

910A18769293عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن ليث نبيل الدوري 

911A18769863عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن محمد ادريس قره باش 

912A18721068ي  عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن محمد سلمان الجنائر

913A18769285عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن محمد فالح الحلبوسي 

914A18769503عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن وسام حامد القيىسي 

915A18769415عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن ياش طالل طالل 

916A18722135عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن ياش عبدالرحمن الشمري 



917A18770065عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن يونس مداح الراوي 

918A18769158ن ن ياسير  عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرحمن يونس ياسير

919A18722113عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرزاق خزعل يوسف يوسف 

920A18769847عرصا 20213-7-29الخميس عبدالرؤوف سالم تركي المسعودي 

921A18770195عرصا 20213-7-29الخميس عبدالستار قاسم الياس ساعدلي 

922A18769112عرصا 20213-7-29الخميس عبدالسالم احمد اسماعيل ال مجدل 

923A18721465عرصا 20213-7-29الخميس عبدالسالم أحمد فاضل خرصن 

924A18769527عرصا 20213-7-29الخميس عبدالسالم عباس محمديونس محمديونس 

925A18722059عرصا 20213-7-29الخميس عبدالسالم محمد عبدهللا مهاجر 

926A18770015عرصا 20214-7-29الخميس عبدالسالم مصعب حكمت حمواالحمد 

927A18721468ن مهاجر  عرصا 20214-7-29الخميس عبدالصمد عماد حسير

928A18721020عرصا 20214-7-29الخميس عبدالعزيز احمد خضبر خضبر 

929A18721416عرصا 20214-7-29الخميس عبدالعزيز احمد عزيز علو 

930A18769245عرصا 20214-7-29الخميس عبدالعزيز سعود عبدالعزيز عبدالعزيز 

931A18769336عرصا 20214-7-29الخميس عبدالعزيز طالب عبدالرزاق عبدالرزاق 

932A18728245عرصا 20214-7-29الخميس عبدالعظيم جميل نوري الر 

933A18769826عرصا 20214-7-29الخميس عبدالعظيم محمدسعيد صديق مهاجر 

934A18769263عرصا 20214-7-29الخميس عبدالقادر حامد عمر قره باش 

935A18721472عرصا 20214-7-29الخميس عبدالقادر سالم محمد عفر 

936A18769387عرصا 20214-7-29الخميس عبدالقادر نزار محمد الطولك 

937A18695638ن طه طه  عرصا 20214-7-29الخميس عبدالكريم حسير

938A18769137عرصا 20214-7-29الخميس عبدالكريم عبدهللا صالح صالح 

939A18769124عرصا 20214-7-29الخميس عبدالكريم فراس عبدالكريم العطار 

940A18722164عرصا 20214-7-29الخميس عبدالكريم محمود عبدالرحيم ال اسود 

941A18770124عرصا 20214-7-29الخميس عبدالكريم ياش طالل طالل 

942A18769287عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا اسعد محمدعلي محمدعلي 

943A18769125عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا امجد عابد ال وهب 



944A18695768ي
 عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا باسل قاسم القبائن

945A18769481عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا حارث سالم البنا 

946A18769189عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا خالد محمدعيد زعي 

947A18721385ن ن ياسير  عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا خلف ياسير

948A18722143عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا خليل اسماعيل الجومرد 

949A18728226عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا ذاكر حسن حسن 

950A18769582عرصا 20214-7-29الخميس عبدهللا سعد عبد عبد 

951A18722165عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا سالم اسماعيل اسماعيل 

952A18721381ي عزيز
 عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا صالح الدين عوئن

953A18770014عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا عبدالعزيز كركان الزويد 

954A18721039عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا عدنان حميد الجواري 

955A18769357عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا علي عباس الجبوري 

956A18721986ن مهاجر  عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا عماد حسير

957A18769823عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا محسن خرصن خلف 

958A18769355عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا محمد فالح الحلبوسي 

959A18769383عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا مصعب حكمت حمواالحمد 

960A18769190عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا ميرس فلحي البطاط 

961A18721466عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا نشوان طه طه 

962A18769470عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا نوفل عادل عادل 

963A18728263عرصا 20215-7-29الخميس عبدهللا وليد فرحان الجميلي 

964A18769213عرصا 20215-7-29الخميس عبدالملك مصعب محمود حربو 

965A18722155عرصا 20215-7-29الخميس عبدالملك هشام عبدالهادي عبدالهادي 

966A18769257عرصا 20215-7-29الخميس عبدالمنعم حامد عمر قره باش 

967A18695702ي
 عرصا 20215-7-29الخميس عبدالمهيمن عبدالرحمن خليل الحديب 

968A18769234عرصا 20215-7-29الخميس عبدالنور امجد عابد ال وهب 

969A18721492ن مهاجر  عرصا 20215-7-29الخميس عبدالودود عماد حسير

970A18722088عرصا 20215-7-29الخميس عبدالوهاب احمد سعدهللا اليما 



971A18721482عرصا 20215-7-29الخميس عبيدة محمد بكر المبارك 

972A18769583عرصا 20215-7-29الخميس عببر خضبر وشاش الوشاش 

973A18769580عرصا 20215-7-29الخميس عببر زيدان عبدهللا الجدعه 

974A18721413عرصا 20215-7-29الخميس عثمان خليل اسماعيل الجومرد 

975A18769319عرصا 20215-7-29الخميس عثمان سليم صالح صالح 

976A18769809ن الزمو  مساء 20216-7-29الخميس عثمان شكري حسير

977A18769833مساء 20216-7-29الخميس عثمان يوسف عمر عمر 

978A18722061مساء 20216-7-29الخميس عدنان جرجيس صالح خلف 

979A18721040مساء 20216-7-29الخميس عدنان حميد عناد الجواري 

980A18770148مساء 20216-7-29الخميس عدنان هاشم محمود محمود 

981A18728270ن الحوافظ  مساء 20216-7-29الخميس عدي عبداالمبر حسير

982A18769444مساء 20216-7-29الخميس عذراء عامر حسن حسن 

983A18728255ن حسن حسن  مساء 20216-7-29الخميس عزاوي امير

984A18769271مساء 20216-7-29الخميس عزيزه سليم عويد عويد 

985A18721019مساء 20216-7-29الخميس عزيزه يونس وهب شحاد 

986A18722150ي
 مساء 20216-7-29الخميس عسل طه صبحي تكريب 

987A18695667مساء 20216-7-29الخميس عصام عثمان وهب وهب عثمان 

988A18728400مساء 20216-7-29الخميس عصمت فخرالدين كمال ترك 

989A18769424مساء 20216-7-29الخميس عفاف محمود جباره جباره 

990A18722178ي
ن الحبالئن  مساء 20216-7-29الخميس عفره ماجد حسير

991A18721093مساء 20216-7-29الخميس عقيل اسماعيل جميل جميل 

992A18770041ي عبدالحميد عبدالحميد
 مساء 20216-7-29الخميس عال عبدالغبن

993A18769197مساء 20216-7-29الخميس عال عبدالكريم يوسف يوسف 

994A18721398مساء 20216-7-29الخميس عالء خرصن عبدالكريم ال خان 

995A18721307مساء 20216-7-29الخميس عالء محمد سليم محمود شيخو 

996A18769294مساء 20216-7-29الخميس عالء مصطقن حيدر نظاري 

997A18769881مساء 20216-7-29الخميس علي ابراهيم طه البوحمدان 



998A18722031مساء 20216-7-29الخميس علي ابراهيم علي الشبلي 

999A18722103ن ن عبدالحسير  مساء 20216-7-29الخميس علي احمد عبدالحسير

1000A18770094مساء 20216-7-29الخميس علي ازاد غفور غفور 

1001A18721085صباحا 20219-7-30الجمعة علي اصغر حيدر محمد محمد 

1002A18769595صباحا 20219-7-30الجمعة علي اكبر يوسف محمدسعيد جعفر 

1003A18769814صباحا 20219-7-30الجمعة علي امجد عابد ال وهب 

1004A18728344ي
 صباحا 20219-7-30الجمعة علي ايهاب علي البو حسوئن

1005A18721427ن  صباحا 20219-7-30الجمعة علي بهجت ادريس الحسير

1006A18695658صباحا 20219-7-30الجمعة علي ثائر موفق الموالي 

1007A18721355صباحا 20219-7-30الجمعة علي جاسم بكر بكر 

1008A18769249صباحا 20219-7-30الجمعة علي جاسم حوين حوين 

1009A18695796ي أثبر مهدي الكطان
 صباحا 20219-7-30الجمعة علي جنب 

1010A18722109صباحا 20219-7-30الجمعة علي حاتم مجيد البدري 

1011A18769354صباحا 20219-7-30الجمعة علي حسن علي السامرلي 

1012A18769891صباحا 20219-7-30الجمعة علي حسن محمد الجكت 

1013A18770141ن خرصن خرصن  صباحا 20219-7-30الجمعة علي حسير

1014A18695723ن مصطقن ال جمعه  صباحا 20219-7-30الجمعة علي حسير

1015A18769550صباحا 20219-7-30الجمعة علي خالد محمد محمد 

1016A18769275صباحا 20219-7-30الجمعة علي خرصن صوم صوم 

1017A18721053صباحا 20219-7-30الجمعة علي رزاق علي الجبوري 

1018A18721026صباحا 20219-7-30الجمعة علي رعد عبدالسالم عبدالسالم 

1019A18769256صباحا 20219-7-30الجمعة علي زياد ابراهيم ابراهيم 

1020A18695684صباحا 20219-7-30الجمعة علي سالم محمد عفر 

1021A18770164يف يف شر  صباحا 20219-7-30الجمعة علي سفيان شر

1022A18721348صباحا 20219-7-30الجمعة علي سيف مهند مهند 

1023A18769541ن الزمو  صباحا 20219-7-30الجمعة علي شكري حسير

1024A18769571ي
 صباحا 20219-7-30الجمعة علي صفاء الدين فاضل السامرائ 



1025A18769885غام اسماعيل شعبان  صباحا 20219-7-30الجمعة علي رصن

1026A18721457صباحا 202110-7-30الجمعة علي عادل علي ديراوي  

1027A18769281صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبد الوهاب محمديونس عكريش  

1028A18721316صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبدالحميد نجم العزي  

1029A18769117صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبدالغفور عبدالرحمن حيمد  

1030A18770047ي عبدالحميد عبدالحميد
  صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبدالغبن

1031A18721469ي   صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبدالقادر عبدالكريم الجنائر

1032A18769247صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبدالكريم خليل محمدسليمان  

1033A18769144صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبدالكريم راهي شمري  

1034A18721087صباحا 202110-7-30الجمعة علي عبداللطيف عبدالرحمن المحمد  

1035A18769824صباحا 202110-7-30الجمعة علي عدنان محسن عبو  

1036A18770186ن ن حسير   صباحا 202110-7-30الجمعة علي عطاهللا حسير

1037A18769399صباحا 202110-7-30الجمعة علي عمار موس الدليمي  

1038A18721328صباحا 202110-7-30الجمعة علي غسان خليل النجم  

1039A18721984صباحا 202110-7-30الجمعة علي قاسم عدنان العبد الرحيم  

1040A18728231ي   صباحا 202110-7-30الجمعة علي قاسم ماجد الخفاجر

1041A18770163صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد جاسم العمري  

1042A18769168صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد جميل احمد الماللي  

1043A18721028صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد رسول كنه  

1044A18769303صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد سامي سامي  

1045A18769191صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد عبد الحريشاوي  

1046A18695698صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد عبدالحميد العامري  

1047A18695689صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد عبدالستار عربو  

1048A18728357صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمد يونس ابراهيم خويتلي  

1049A18722027ن حربو   صباحا 202110-7-30الجمعة علي محمود محمدامير

1050A18769146صباحا 202110-7-30الجمعة علي مصطقن يونس ال وهب  

1051A18769392ي
 صباحا 202111-7-30الجمعة علي مهند خليل البيائ 



1052A18728237صباحا 202111-7-30الجمعة علي موس حبيب حبيب 

1053A18721400ي مطرسر المنصوري  صباحا 202111-7-30الجمعة علي ناجر

1054A18728221صباحا 202111-7-30الجمعة علي وليد ابراهيم ابراهيم 

1055A18769586صباحا 202111-7-30الجمعة علياء عبدالسالم دايخ الراشد 

1056A18722115ن مصطقن ال جمعه  صباحا 202111-7-30الجمعة عليه حسير

1057A18722169ن عبدهللا مهاجر  صباحا 202111-7-30الجمعة عماد حسير

1058A18695752ن ن حسير  صباحا 202111-7-30الجمعة عماد خالد حسير

1059A18721487صباحا 202111-7-30الجمعة عماد خرصن خطاب خطاب 

1060A18695791صباحا 202111-7-30الجمعة عماد غازي حسن الديوان 

1061A18770152صباحا 202111-7-30الجمعة عماد فاضل محمدعلي محمدعلي 

1062A18769498صباحا 202111-7-30الجمعة عماد مصطقن رعد المصطقن الخليل 

1063A18721070صباحا 202111-7-30الجمعة عمار حمزة جاسم قره باش 

1064A18695724صباحا 202111-7-30الجمعة عمار خزعل يوسف يوسف 

1065A18722105ي  صباحا 202111-7-30الجمعة عمار محمدنور محمود الححر

1066A18769474صباحا 202111-7-30الجمعة عمار مرعي محمد محمد 

1067A18695656صباحا 202111-7-30الجمعة عمار ياش عبدالرحمن الشمري 

1068A18722034صباحا 202111-7-30الجمعة عمار ياش يوسف خويتلي 

1069A18721313ن  امير
 صباحا 202111-7-30الجمعة عمر احمد مصطقن

1070A18769448صباحا 202111-7-30الجمعة عمر اياد سليمان سليمان 

1071A18769419صباحا 202111-7-30الجمعة عمر خرصن محمد جرجري 

1072A18769450صباحا 202111-7-30الجمعة عمر شاكر حامد حامد 

1073A18722028ي
 صباحا 202111-7-30الجمعة عمر طه صبحي تكريب 

1074A18769362ي
 صباحا 202111-7-30الجمعة عمر عبدالرحمن جعفر الحمدائن

1075A18770048صباحا 202111-7-30الجمعة عمر عبدالعزيز كركان الزويد 

1076A18769370ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر علي عرب عزام 

1077A18721494ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر فاضل علي علي 

1078A18728370ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر فكرت قدرة قدرة 



1079A18769487ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر قاسم عبدهللا الجرجيس 

1080A18769231ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر قيس شاكر شاكر 

1081A18722046ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر مجيد عايد عايد 

1082A18770100ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر محمد خطاب خطاب 

1083A18769478ي
 ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر محمد زكي الرحمائن

1084A18721438ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر محمد عبدالجبار القره غولي 

1085A18728261ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر محمدعيد سعد كدينه 

1086A18769537ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر هيثم جبار الدليمي 

1087A18770172ظهرا 202112-7-30الجمعة عمر وعد محمد محمد 

1088A18769468ظهرا 202112-7-30الجمعة عمران مشعان فرحان فرحان 

1089A18770045ظهرا 202112-7-30الجمعة غاده وليد مهدي القره غولي 

1090A18695763ظهرا 202112-7-30الجمعة غالية غالب احمد ايواز 

1091A18721447ظهرا 202112-7-30الجمعة غاليه محمد خليل حنش 

1092A18769804ظهرا 202112-7-30الجمعة غدير عادل ابراهيم البدري 

1093A18722053ن ن االمير  ظهرا 202112-7-30الجمعة غريبه نذير محمدامير

1094A18695636ي حسام حديد  ظهرا 202112-7-30الجمعة غزل أئر

1095A18769429ن الراوي  ظهرا 202112-7-30الجمعة غزل يحبر ياسير

1096A18721479ظهرا 202112-7-30الجمعة غسق اسامة لطيف الكروي 

1097A18769433ظهرا 202112-7-30الجمعة غسق محمد عبداللطيف عبداللطيف 

1098A18769851ن  ظهرا 202112-7-30الجمعة غسق وليد يونس حنبر

1099A18770080ظهرا 202112-7-30الجمعة غفران فيصل غازي غازي 

1100A18721441ظهرا 202112-7-30الجمعة غفران مخلص جارهللا جارهللا 

1101A18770138ظهرا 20211-7-30الجمعة غبن مظفر محمد ياس محمد ياس 

1102A18722193ن مهاجر  ظهرا 20211-7-30الجمعة غنيمه عماد حسير

1103A18770146ظهرا 20211-7-30الجمعة غنيه طه خضبر كروي 

1104A18721041ي
 ظهرا 20211-7-30الجمعة غيث صفاء الدين فاضل السامرائ 

1105A18721396ظهرا 20211-7-30الجمعة فاتن محمد عبيد الزيدي 



1106A18728383ظهرا 20211-7-30الجمعة فادي سعيد مولود مولود 

1107A18721097ظهرا 20211-7-30الجمعة فارس احمد حسن شمو 

1108A18728212ظهرا 20211-7-30الجمعة فارس سالم احمدايدين ال عباس 

1109A18721415ظهرا 20211-7-30الجمعة فارس طارق خرصن وهب 

1110A18770117ظهرا 20211-7-30الجمعة فاضل عباس محمد خورد 

1111A18728248ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمة ضياء الدين صباح الشيخلي 

1112A18695661ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمة فخرالدين كمال ترك 

1113A18695729ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمة مصطقن محمد خلو 

1114A18769887ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه احمد محمد الفرحاد 

1115A18769233ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه اسماعيل حسن ساعد 

1116A18722198ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه أثبر مهدي الكطان 

1117A18695602ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه حمد خلف العباسي 

1118A18769572ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه حميد عثمان عثمان 

1119A18721309ي
 ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه رديف ثابت ال منقن

1120A18770077ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه عادل حسن حسن 

1121A18722030ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه عبدهللا يونس ال منصور 

1122A18722112ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه عزت فهد الربيعي 

1123A18721342ي  ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه علي توفيق الخطاب الشكرجر

1124A18770142ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه علي عباس الجبوري 

1125A18721330ظهرا 20211-7-30الجمعة فاطمه فارس يوسف ال علو 

1126A18769845ظهرا 20212-7-30الجمعة فاطمه فالح محمد محمد 

1127A18769439ظهرا 20212-7-30الجمعة فاطمه قاسم عدنان العبدالرحيم 

1128A18770189ظهرا 20212-7-30الجمعة فاطمه نوري مال هللا ماهلل 

1129A18722200ظهرا 20212-7-30الجمعة فائده يوسف يحبر حيو 

1130A18722172ظهرا 20212-7-30الجمعة فتاح جاسم فضيلي فضيلي 

1131A18770069ظهرا 20212-7-30الجمعة فخري صالح خرصن الر 

1132A18721373ظهرا 20212-7-30الجمعة فداء احمد حاتم البدري 



1133A18769513ظهرا 20212-7-30الجمعة فراس حازم ايوب ال رسول 

1134A18770022ظهرا 20212-7-30الجمعة فراس حمدان دللي دللي 

1135A18769502ظهرا 20212-7-30الجمعة فراس طه الياس نارص 

1136A18769873ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح جمال صالح هلي 

1137A18721477ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح رامي عامر عامر 

1138A18769486ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح سالم علي عزيز 

1139A18695659ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح سعد عبد عبد 

1140A18721305ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح علي عوده العامري 

1141A18769507ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح غسان حديد سبعاوي 

1142A18769510ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح محمد جميل احمد الماللي 

1143A18695655ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح ناظم عبد عبد 

1144A18721086ظهرا 20212-7-30الجمعة فرح وليد فرحان الجميلي 

1145A18722190ظهرا 20212-7-30الجمعة فرحان فائق يونس ال خلف 

1146A18769567ظهرا 20212-7-30الجمعة فردوس احمد شهاب ال زبو 

1147A18722077ظهرا 20212-7-30الجمعة فرقان احمد حميد حميد 

1148A18769870ظهرا 20212-7-30الجمعة فريال محمدشيت سعيد عزيز 

1149A18769412ظهرا 20212-7-30الجمعة فضيله زببر سعيد شمو 

1150A18695666ظهرا 20212-7-30الجمعة فطمه محمود الياس محو 

1151A18770176عرصا 20213-7-30الجمعة فكريه جاسم محمد خارمانلي 

1152A18770178عرصا 20213-7-30الجمعة فالح ابراهيم هدايت هدايت 

1153A18695677عرصا 20213-7-30الجمعة فالح حسن يونس قصاب 

1154A18769308عرصا 20213-7-30الجمعة فالح عبدالقادر محمدسعيد ال فارس 

1155A18770064عرصا 20213-7-30الجمعة فالح محمد سليمان حيو 

1156A18769228داود العلي 
 عرصا 20213-7-30الجمعة فالح مصطقن

1157A18769840عرصا 20213-7-30الجمعة فلك سالم عبدالقادر تركمان 

1158A18695753عرصا 20213-7-30الجمعة فهد رياض صابر سواعد 

1159A18770030ي ي ناجر  عرصا 20213-7-30الجمعة فهد سعدي ناجر



1160A18728262عرصا 20213-7-30الجمعة فهد صبحي ابراهيم الخالدي 

1161A18695741عرصا 20213-7-30الجمعة فهد محمد عبدهللا عبدهللا 

1162A18728362علي عبدال 
 عرصا 20213-7-30الجمعة فؤاد خرصن

1163A18770023عرصا 20213-7-30الجمعة فؤاد رأفت جاسم ال ساعد 

1164A18721389عرصا 20213-7-30الجمعة فيدان سعيد ابراهيم هزو 

1165A18695790عرصا 20213-7-30الجمعة فيصل فاضل ابراهيم واوي 

1166A18769544عرصا 20213-7-30الجمعة قادسية محمدنور وهب فرحات 

1167A18722121ن يوسف بكار  عرصا 20213-7-30الجمعة قاسم محمدامير

1168A18769224ي اسماعيل اسماعيل
 عرصا 20213-7-30الجمعة قبس حق 

1169A18695792عرصا 20213-7-30الجمعة قتاده محمد حامد حامد 

1170A18722024عرصا 20213-7-30الجمعة قتيبة عيىس محسن علوليه 

1171A18769551عرصا 20213-7-30الجمعة قتيبه ذنون يونس الكركري 

1172
A18721031قحطان اسماعيل محمديونس قدوش اسك

 عرصا 20213-7-30الجمعة 

1173A18695651عرصا 20213-7-30الجمعة قسمه رافع عباس واوي 

1174A18722068عرصا 20213-7-30الجمعة قسمه عبدالغفور خضبر خضبر 

1175A18721363عرصا 20213-7-30الجمعة قمر احمد احسان جوقدر زاده 

1176A18722021ن ن حسير  عرصا 20214-7-30الجمعة قيثار رضا حسير

1177A18769381ي
 عرصا 20214-7-30الجمعة قيس عبدهللا نجم السويقن

1178A18769557عرصا 20214-7-30الجمعة كامل علي كامل كامل 

1179A18769464عرصا 20214-7-30الجمعة كرار جبار كامل العزاوي 

1180A18769425عرصا 20214-7-30الجمعة كرار حسون علوان علوان 

1181A18695733عرصا 20214-7-30الجمعة كرار حيدر احمد الحداد 

1182A18769172عرصا 20214-7-30الجمعة كرار حيدر عباس المطوري 

1183A18769536عرصا 20214-7-30الجمعة كرار محمد عبدهللا عبدهللا 

1184A18770005عرصا 20214-7-30الجمعة كرم عدنان برهو بربر 

1185A18770074ن زلو  عرصا 20214-7-30الجمعة كرم فارس حسير



1186A18721325عرصا 20214-7-30الجمعة كرم محمد داود داود 

1187A18695692عرصا 20214-7-30الجمعة كريم علي كريم الساعدي 

1188A18769132عرصا 20214-7-30الجمعة كلشان علي حسن ال عبو 

1189A18721471عرصا 20214-7-30الجمعة كلنار حامد صالح صالح 

1190A18722098و  عرصا 20214-7-30الجمعة كمال حامد اسماعيل شر

1191A18728393عرصا 20214-7-30الجمعة كمال عبدالجبار دخيل كماش 

1192A18728307عرصا 20214-7-30الجمعة كنان سيف عبدالعزيز ببن داهر 

1193A18769860عرصا 20214-7-30الجمعة كنانه ناطق احمد احمد 

1194A18769363عرصا 20214-7-30الجمعة كنعان عباس فاضل واوي 

1195A18728268ن فوزي فوزي  عرصا 20214-7-30الجمعة كوثر تحسير

1196A18770131عرصا 20214-7-30الجمعة كيفن عدنان برهو بربر 

1197A18769241عرصا 20214-7-30الجمعة الرا عالء عامر عامر 

1198A18769388عرصا 20214-7-30الجمعة الرين علي عادل العابدي 

1199A18769133زعي 
 عرصا 20214-7-30الجمعة لببن عبدالحكيم مصطقن

1200A18728300عرصا 20214-7-30الجمعة لبيب ميرس احمد احمد 

1201A18721099ن محمود عبدالرحمن العباسي  عرصا 20215-7-30الجمعة لجير

1202A18722140عرصا 20215-7-30الجمعة لطيفة زكر الياس بشار 

1203A18769542ن حيمد  عرصا 20215-7-30الجمعة لطيفه لطيف حسير

1204A18728280عرصا 20215-7-30الجمعة لم عيىس علي الموسوي 

1205A18770072ان  عرصا 20215-7-30الجمعة لم نبيل صالح جلمبر

1206A18722080عرصا 20215-7-30الجمعة لميا ئاسو رفعت رفعت 

1207A18769877عرصا 20215-7-30الجمعة لمياء عبداالمبر سعيد الربيعي 

1208A18721078عرصا 20215-7-30الجمعة لمياء وليد فرحان الجميلي 

1209A18695776عرصا 20215-7-30الجمعة ليا حامد جمال الهاللي 

1210A18695721عرصا 20215-7-30الجمعة ليان احمد عبدالمجيد العبدالجبار 

1211A18695674ي
 عرصا 20215-7-30الجمعة ليان جاسم قصي البيائ 

1212A18721434عرصا 20215-7-30الجمعة ليان خالد علي العكيدي 



1213A18769138عرصا 20215-7-30الجمعة ليان رياض مؤيد العباس 

1214A18769169عرصا 20215-7-30الجمعة ليان مشعان فرحان فرحان 

1215A18722122عرصا 20215-7-30الجمعة ليث جاسم محمدعلي محمدعلي 

1216A18695652عرصا 20215-7-30الجمعة ليث رزاق بديوي الدفاعي 

1217A18769261عرصا 20215-7-30الجمعة ليله بهلول خمو السواد 

1218A18769279ن عمر الفاروق عدنان السعيدي  عرصا 20215-7-30الجمعة لير

1219A18770042عرصا 20215-7-30الجمعة لينا عدي صاحب الحمزه 

1220A18722067كه كه مبر  عرصا 20215-7-30الجمعة لينا مهيمن مبر

1221A18721372عرصا 20215-7-30الجمعة لينه علي حاتم البدري 

1222A18728358ي
ي العيدائن

 عرصا 20215-7-30الجمعة ماجد جاسم راصن

1223A18769865عرصا 20215-7-30الجمعة ماجد مازن محمد الجكت 

1224A18728347عرصا 20215-7-30الجمعة ماجد محمد مخلف مخلف 

1225A18770073عرصا 20215-7-30الجمعة ماجده زياد صالح صالح 

1226A18728377ن عمر ايزدين ايزدين  مساء 20216-7-30الجمعة مادلير

1227A18769813ي
 مساء 20216-7-30الجمعة ماريا ابابكر خليل الخيالئن

1228A18721314ن  امير
 مساء 20216-7-30الجمعة ماريا احمد مصطقن

1229A18769139مساء 20216-7-30الجمعة ماريا عدنان محسن عبو 

1230A18769469مساء 20216-7-30الجمعة ماريه احسان علي علي 

1231A18728322مساء 20216-7-30الجمعة ماريه ادم صالح صالح 

1232A18722073ي
 مساء 20216-7-30الجمعة ماريه عزالدين حازم التكريب 

1233A18722116مساء 20216-7-30الجمعة ماريه مخلص جارهللا جارهللا 

1234A18769591مساء 20216-7-30الجمعة مازن محمدعلي عباس ال شلش 

1235A18770039ن اسود  مساء 20216-7-30الجمعة ماناسة ماجد محمدامير

1236A18695630مساء 20216-7-30الجمعة مانع لطيف حليو السحل 

1237A18728359مساء 20216-7-30الجمعة ماهر فاضل محمد محمد 

1238A18722001مساء 20216-7-30الجمعة مايا ايمن مشعان النارصي 

1239A18721369مساء 20216-7-30الجمعة مثبن احمد عبود عبود 



1240A18769170مساء 20216-7-30الجمعة مجاهد صباح ثابت ثابت 

1241A18769565مساء 20216-7-30الجمعة مجاهد مهند عبد عبد 

1242A18695756مساء 20216-7-30الجمعة مجتبر كريم جاسم الزبيدي 

1243A18728299مساء 20216-7-30الجمعة مجيد خليل محمد صالح حيو 

1244A18769475مساء 20216-7-30الجمعة مجيد سعيد محمد النجار 

1245A18721476مساء 20216-7-30الجمعة محسن قحطان عدنان عبو 

1246A18769819مساء 20216-7-30الجمعة محسن مقداد اسامه الحبيطي 

1247A18695703مساء 20216-7-30الجمعة محمد ابراهيم علي علي 

1248A18769587مساء 20216-7-30الجمعة محمد اثبر مهدي الكطان 

1249A18728345مساء 20216-7-30الجمعة محمد احمد عبد كربولي 

1250A18722197ف محمدنور ال جمعه  مساء 20216-7-30الجمعة محمد اشر

1251A18769882ن محمد الياس خرصن فرحاد  صباحا 20219-8-2االثني 

1252A18769554ن محمد امجد عابد ال وهب  صباحا 20219-8-2االثني 

1253A18769255ن محمد بشبر قاسم رشيد الجليلي  صباحا 20219-8-2االثني 

1254A18721338ن ن محمد بهجت ادريس الحسير  صباحا 20219-8-2االثني 

1255A18769855ن محمد جاسم محمد ال جبش  صباحا 20219-8-2االثني 

1256A18769810ن محمد جودت حيدر خلو  صباحا 20219-8-2االثني 

1257A18728220ن محمد حسن علي علي  صباحا 20219-8-2االثني 

1258A18770026ي
ن محمد حسن معروف الحديب   صباحا 20219-8-2االثني 

1259A18769280علي علي 
ن ن محمد حسير  صباحا 20219-8-2االثني 

1260A18769251ن محمد خرصن داود داود  صباحا 20219-8-2االثني 

1261A18769323الدين بالل قره باش ن محمد خبر  صباحا 20219-8-2االثني 

1262A18721421الدين محمديونس الهيطا ن محمد خبر  صباحا 20219-8-2االثني 

1263A18722097ن محمد دحام صالح الحمد  صباحا 20219-8-2االثني 

1264A18770174ن محمد رائد علي حمال  صباحا 20219-8-2االثني 

1265A18769196ن محمد رحمن طالب طالب  صباحا 20219-8-2االثني 

1266A18721096ن محمد رزاق صاحب الصباغ  صباحا 20219-8-2االثني 



1267A18769570ن محمد رمزي ناظم العامري  صباحا 20219-8-2االثني 

1268A18770177ن محمد زهبر عبدالسالم قره باش  صباحا 20219-8-2االثني 

1269A18721490ن محمد سالم محمد عفر  صباحا 20219-8-2االثني 

1270A18769828ن ن ياسير ن محمد سعد ياسير  صباحا 20219-8-2االثني 

1271A18722026ن محمد سعيد ابراهيم هزو  صباحا 20219-8-2االثني 

1272A18721058ن محمد صداع عبد عبد  صباحا 20219-8-2االثني 

1273A18695789ي بتحر ن محمد صفاء الدين بهاءالدين شر  صباحا 20219-8-2االثني 

1274A18721317ن محمد صالح فارس فرحات  صباحا 20219-8-2االثني 

1275A18770012ن محمد طالل محمد الجميلي  صباحا 20219-8-2االثني 

1276A18769288ن محمد عادل عبدالرحمن حمو   صباحا 202110-8-2االثني 

1277A18722101ن محمد عبداالمبر خليل خليل   صباحا 202110-8-2االثني 

1278A18728392ن محمد عبدالجبار دخيل كماش   صباحا 202110-8-2االثني 

1279A18769443ن محمد عبداللطيف فليح فليح   صباحا 202110-8-2االثني 

1280A18769890ي
ن محمد عبدهللا علي البيائ    صباحا 202110-8-2االثني 

1281A18695758ن محمد عبدهللا مصطقن جاجان   صباحا 202110-8-2االثني 

1282A18695736ن محمد عبدالنارص عبدالخالق الغضنفري   صباحا 202110-8-2االثني 

1283A18769345ن محمد عبدالهادي محمد االحمد   صباحا 202110-8-2االثني 

1284A18695739ن محمد عصام حسن بكار   صباحا 202110-8-2االثني 

1285A18722134ي  الجنائر
ن ن محمد علي حسير   صباحا 202110-8-2االثني 

1286A18770096ن محمد علي غازي غازي   صباحا 202110-8-2االثني 

1287A18721406ن مهاجر ن محمد عماد حسير   صباحا 202110-8-2االثني 

1288A18769398ن محمد عمار موس الدليمي   صباحا 202110-8-2االثني 

1289A18721985ي
ن محمد عمر فالح الحمدائن   صباحا 202110-8-2االثني 

1290A18770093ي ن محمد عهد عدنان الجادرجر   صباحا 202110-8-2االثني 

1291A18769143ن محمد غازي فاضل واوي   صباحا 202110-8-2االثني 

1292A18728297ن محمد فخرالدين ادريس الفرحاد   صباحا 202110-8-2االثني 

1293A18721353ن محمد فخرالدين كمال ترك   صباحا 202110-8-2االثني 



1294A18769326ن محمد فرحان عبدالمطلب الجبش   صباحا 202110-8-2االثني 

1295A18695683ن محمد فالح علي حنش   صباحا 202110-8-2االثني 

1296A18722083ن محمد قحطان سعيد ال فرج   صباحا 202110-8-2االثني 

1297A18722072ن محمد قيرص منذر الخلف   صباحا 202110-8-2االثني 

1298A18721071ن محمد كيالن زكي زكي   صباحا 202110-8-2االثني 

1299A18770006ن محمد مصطقن محمد بشار   صباحا 202110-8-2االثني 

1300A18769821ن محمد مصعب محمود حربو   صباحا 202110-8-2االثني 

1301A18769489ن محمد ناهض محمود جبوري  صباحا 202111-8-2االثني 

1302A18728369ن محمد نجم محمدنجيب خرصن  صباحا 202111-8-2االثني 

1303A18770157ن محمد وليد محمديونس ال قوجه  صباحا 202111-8-2االثني 

1304A18728306ن محمد ياش طالل طالل  صباحا 202111-8-2االثني 

1305A18722042ن خليل خدي ن محمد ياسير  صباحا 202111-8-2االثني 

1306A18769364ن محمود محمود ن محمد ياسير  صباحا 202111-8-2االثني 

1307A18721987ن محمد يونس صالح ال منصور  صباحا 202111-8-2االثني 

1308A18769131ن محمد يونس يوسف كنه  صباحا 202111-8-2االثني 

1309A18769372ي ف ابراهيم الشعيبر
ن محمدالفاتح اشر  صباحا 202111-8-2االثني 

1310A18769808ن محمدصالح الياس علي نارص  صباحا 202111-8-2االثني 

1311A18722175ن محمدعلي عباس احمد ال شلش  صباحا 202111-8-2االثني 

1312A18770050ن مصطقن محمد ال منصور ن محمدياسير  صباحا 202111-8-2االثني 

1313A18769267ن محمود باسم احمد احمد  صباحا 202111-8-2االثني 

1314A18695693ن محمود بسام صباح صباح  صباحا 202111-8-2االثني 

1315A18728337ي ي امهبر ن محمود حامد امهبر  صباحا 202111-8-2االثني 

1316A18728374ن محمود خليل سليمان سليمان  صباحا 202111-8-2االثني 

1317A18728387ن محمود خميس برغش برغش  صباحا 202111-8-2االثني 

1318A18721056ن محمود عبدالرحمن براك العباسي  صباحا 202111-8-2االثني 

1319A18721321ن محمود ناهض محمود جبوري  صباحا 202111-8-2االثني 

1320A18722129ن محمود يحبر عبدالعزيز الخياط  صباحا 202111-8-2االثني 



1321A18728291ن مخلد هيثم ناظم األجودي  صباحا 202111-8-2االثني 

1322A18770145ن ن محمدامير ن مدحت عبدالرحمن محمدامير  صباحا 202111-8-2االثني 

1323A18769886ن مدين احمد كاظم الجميلي  صباحا 202111-8-2االثني 

1324A18728277ن مدين سالم ابراهيم ابراهيم  صباحا 202111-8-2االثني 

1325A18769210ن مراد صداع عبيد عبيد  صباحا 202111-8-2االثني 

1326A18695728ن مرال احسان علي علي  ظهرا 202112-8-2االثني 

1327A18721322ي
ن مرام طارق عبدالرضا العطوائن  ظهرا 202112-8-2االثني 

1328A18728305ن مرت عبدالحافظ سعيد الحاج  ظهرا 202112-8-2االثني 

1329A18721462ن مرضيه محمد يعقوب الخليل  ظهرا 202112-8-2االثني 

1330A18769167ن مرقص روبيل كوركيس كوركيس  ظهرا 202112-8-2االثني 

1331A18721988ن عاصي عاصي ن مروان حسير  ظهرا 202112-8-2االثني 

1332A18770119ن مروان خليل احمد احمد  ظهرا 202112-8-2االثني 

1333A18695678ن مروان زهبر خلف خلف  ظهرا 202112-8-2االثني 

1334A18769455ن مروان محمد عبداللطيف عبداللطيف  ظهرا 202112-8-2االثني 

1335A18770024ن مروة خليل ابراهيم علي يتيم  ظهرا 202112-8-2االثني 

1336A18769449ن مروة عزيز علي شمو  ظهرا 202112-8-2االثني 

1337A18721448ن مروه علي ساعد حنش  ظهرا 202112-8-2االثني 

1338A18769232ن مروه قاسم مصطقن المحمد  ظهرا 202112-8-2االثني 

1339A18770021ن مروه مدلول علي البوبدري  ظهرا 202112-8-2االثني 

1340A18769204ن مروه مصطقن احمد الزبيدي  ظهرا 202112-8-2االثني 

1341A18770153ن مروه مهند رائق رائق  ظهرا 202112-8-2االثني 

1342A18721991ن مريم احمد عبدالمطلب عبدالمطلب  ظهرا 202112-8-2االثني 

1343A18728247ن مريم احمد محمد محمد  ظهرا 202112-8-2االثني 

1344A18695794ن مريم ادريس صادق ال داود  ظهرا 202112-8-2االثني 

1345A18722000ن مريم اسماعيل ابراهيم الزوار  ظهرا 202112-8-2االثني 

1346A18721475ن مريم امجد عبدالكريم حسون  ظهرا 202112-8-2االثني 

1347A18769521ي ن مريم ايهاب فاضل الركائر  ظهرا 202112-8-2االثني 



1348A18728236ن مريم حازم عواد عواد  ظهرا 202112-8-2االثني 

1349A18769546ن مصطقن ال مجدل ن مريم حسير  ظهرا 202112-8-2االثني 

1350A18721073ن مريم شهاب احمد احمد  ظهرا 202112-8-2االثني 

1351A18722152ن مريم ضياء عزيز عزيز  ظهرا 20211-8-2االثني 

1352A18728316ن مريم عامر عبداالمبر ابو العكل  ظهرا 20211-8-2االثني 

1353A18695714ن مريم عدنان عبدهللا الحمادي  ظهرا 20211-8-2االثني 

1354A18695614ي
ن

ن مريم علي محمود اوغور قره داع  ظهرا 20211-8-2االثني 

1355A18695799ن مريم عماد خلف الجبوري  ظهرا 20211-8-2االثني 

1356A18722119ن مريم فؤاد كريم الالمي  ظهرا 20211-8-2االثني 

1357A18769866ي
ن مريم محمد زكي الرحمائن  ظهرا 20211-8-2االثني 

1358A18769104ن مريم محمد صدام الماجدي  ظهرا 20211-8-2االثني 

1359A18722183ن مريم محمدعلي فتاح الكنو  ظهرا 20211-8-2االثني 

1360A18728202ن مريم محمدعلي مصطقن فرحات  ظهرا 20211-8-2االثني 

1361A18770008ن مريم مصعب حكمت حمواالحمد  ظهرا 20211-8-2االثني 

1362A18695769كه كه مبر ن مريم مهيمن مبر  ظهرا 20211-8-2االثني 

1363A18770049ن مريم مؤيد عبدهللا القيىسي  ظهرا 20211-8-2االثني 

1364A18769418ن مريم وليد محمديونس ال قوجه  ظهرا 20211-8-2االثني 

1365A18721090ن مزهر رمزي ناظم العامري  ظهرا 20211-8-2االثني 

1366A18769382ن مرسة ياش طالل طالل  ظهرا 20211-8-2االثني 

1367A18769331ن مسك علي زاهر الخليل  ظهرا 20211-8-2االثني 

1368A18769512ي
ن مسك محمد هاشم العائن  ظهرا 20211-8-2االثني 

1369A18728233ابراهيم علي الشبلي 
ن مصطقن  ظهرا 20211-8-2االثني 

1370A18769268احمد خضبر الزبيدي 
ن مصطقن  ظهرا 20211-8-2االثني 

1371A18770114ن مصطقن احمد محمد ال عاصي  ظهرا 20211-8-2االثني 

1372A18769590ف محمدنور ال جمعه ن مصطقن اشر  ظهرا 20211-8-2االثني 

1373A18769892ن مصطقن جالل عون الدين عون الدين  ظهرا 20211-8-2االثني 

1374A18770121ن خليل اورانقاي  جنكبر
ن مصطقن  ظهرا 20211-8-2االثني 



1375A18721318ن جواد العادل  حسير
ن مصطقن  ظهرا 20211-8-2االثني 

1376A18728303ن مصطقن حماد عبدالرزاق عبدالرزاق  ظهرا 20212-8-2االثني 

1377A18722087ن مصطقن زيد شامل حسنكو  ظهرا 20212-8-2االثني 

1378A18769360ي
ن مصطقن شاكر متعب النيسائن  ظهرا 20212-8-2االثني 

1379A18769436ن مصطقن صباح عبدهللا القره غولي  ظهرا 20212-8-2االثني 

1380A18769440علي عرب عزام 
ن مصطقن  ظهرا 20212-8-2االثني 

1381A18769528ن مصطقن عماد صالح صالح  ظهرا 20212-8-2االثني 

1382A18722055ن مصطقن عمار عبدهللا شيخو  ظهرا 20212-8-2االثني 

1383A18695727غسان علي علي 
ن مصطقن  ظهرا 20212-8-2االثني 

1384A18722048فؤاد كريم الالمي 
ن مصطقن  ظهرا 20212-8-2االثني 

1385A18769599قاسم علي ال عبو 
ن مصطقن  ظهرا 20212-8-2االثني 

1386A18722100ن مصطقن لؤي مهدي الشوك  ظهرا 20212-8-2االثني 

1387A18769313ن مصطقن محمد طالب قاسم  ظهرا 20212-8-2االثني 

1388A18722120ن مصطقن محمد مهدي مهدي  ظهرا 20212-8-2االثني 

1389A18769404ن مصطقن مصعب محمود حربو  ظهرا 20212-8-2االثني 

1390A18722182ن مصطقن مهند جاسم جاسم  ظهرا 20212-8-2االثني 

1391A18695766ي ي ناجر ن مصطقن وجيه ناجر  ظهرا 20212-8-2االثني 

1392A18721463ن مصطقن وليد محمد محمد  ظهرا 20212-8-2االثني 

1393A18721979ي
ن مصعب كاظم عبدالحميد الحمدائن  ظهرا 20212-8-2االثني 

1394A18728228ن معاذ جاسم حمد الخالدي  ظهرا 20212-8-2االثني 

1395A18769524احمد تركي تركي 
ن ن معب   ظهرا 20212-8-2االثني 

1396A18695664ن افل اياد الصقر ن معب   ظهرا 20212-8-2االثني 

1397A18722144ن معز باسم ديري ديري  ظهرا 20212-8-2االثني 

1398A18695611ن مقداد طه مصطقن قروط  ظهرا 20212-8-2االثني 

1399A18721484ن مقداد وليد محمد محمد  ظهرا 20212-8-2االثني 

1400A18722151ن ابراهيم قدوش اسك ن مقداد ياسير  ظهرا 20212-8-2االثني 

1401A18769260ن مكارم حمدهللا الياس الياس  عرصا 20213-8-2االثني 



1402A18721048ن مالك حيدر احمد احمد  عرصا 20213-8-2االثني 

1403A18769375ن مالك عامر عبيد دليمي  عرصا 20213-8-2االثني 

1404A18722052ن مالك مهدي شاكر الموسوي  عرصا 20213-8-2االثني 

1405A18722081ن ملك امبر نورالدين الموسوي  عرصا 20213-8-2االثني 

1406A18728289ن ملك جمال محمود الهاشمي  عرصا 20213-8-2االثني 

1407A18769177ن ملك رعد محمدجميل زعي  عرصا 20213-8-2االثني 

1408A18722013ن مليلة فراس فاضل ال جبش  عرصا 20213-8-2االثني 

1409A18722084ن منار كاظم خضبر الالمي  عرصا 20213-8-2االثني 

1410A18728368ن منال عمر بكر التوكلي  عرصا 20213-8-2االثني 

1411A18769330ن ن امير ن منال مجيد امير  عرصا 20213-8-2االثني 

1412A18769829ن منال محسن الياس الحسون  عرصا 20213-8-2االثني 

1413A18722131ن منتظر ثائر فوزي العيىس  عرصا 20213-8-2االثني 

1414A18728235ن منتىه اياد فاضل فاضل  عرصا 20213-8-2االثني 

1415A18769806ن منتىه سالم محمد ال جبش  عرصا 20213-8-2االثني 

1416A18769208ن منتىه سليمان عبدالقادر ال وهب  عرصا 20213-8-2االثني 

1417A18770038ن منتىه شهاب محمدعلي برخان  عرصا 20213-8-2االثني 

1418A18721456ن منسه فالح حامد الساده  عرصا 20213-8-2االثني 

1419A18769476ن سليمان حسان حسان ن مين  عرصا 20213-8-2االثني 

1420A18721315ن ال زبو ن مبن جميل محمدامير  عرصا 20213-8-2االثني 

1421A18722038ي
ن مبن كامل عباس السامرائ   عرصا 20213-8-2االثني 

1422A18770187ن مبن محمد داود الصائغ  عرصا 20213-8-2االثني 

1423A18769861ن مبن محمد طلب الجراح  عرصا 20213-8-2االثني 

1424A18721378محمدطاهر علي ال علو 
ن مبن  عرصا 20213-8-2االثني 

1425A18721403ن مبن وليد محمد محمد  عرصا 20213-8-2االثني 

1426A18769549ي
ن منبر ابا بكر خليل الخيالئن  عرصا 20214-8-2االثني 

1427A18721060ن منبر محسن الياس الحسون  عرصا 20214-8-2االثني 

1428A18728355ن منبر منيف حسن ال وهب  عرصا 20214-8-2االثني 



1429A18769129ن مها عبدالغفور عبدالرحمن حيمد  عرصا 20214-8-2االثني 

1430A18769540ي ن مها قاسم حمودي الفريحر  عرصا 20214-8-2االثني 

1431A18728336ن مها محمد هاشم عزيزلي  عرصا 20214-8-2االثني 

1432A18769875ن مها وليد اسماعيل ال عبو  عرصا 20214-8-2االثني 

1433A18721390ن مهدي سعيد ابراهيم هزو  عرصا 20214-8-2االثني 

1434A18695609ن مهدي محمدصالح محمدطاهر عاصي  عرصا 20214-8-2االثني 

1435A18769569ن مهديه اسماعيل محمد ال فتاح  عرصا 20214-8-2االثني 

1436A18695725ن مهند بشار عادل عادل  عرصا 20214-8-2االثني 

1437A18721320ن مهند رائق عبد عبد  عرصا 20214-8-2االثني 

1438A18770149ن مهند سمبر داود الججاوي  عرصا 20214-8-2االثني 

1439A18728242ن مهند مثبن سعيد سعيد  عرصا 20214-8-2االثني 

1440A18722186ن مهند محمد ذاكر الراوي  عرصا 20214-8-2االثني 

1441A18770113ن مهند محمد علي الحقوق  عرصا 20214-8-2االثني 

1442A18728399ن موده اسماعيل سليمان فرحاد  عرصا 20214-8-2االثني 

1443A18769278ن مورين اندريوس رشو ديوانه  عرصا 20214-8-2االثني 

1444A18722078ن موس الياس خرصن فرحاد  عرصا 20214-8-2االثني 

1445A18695793ي
ن موس طارق عبدالرضا العطوائن  عرصا 20214-8-2االثني 

1446A18722002ن موس عامر عبدالحكيم عبوش  عرصا 20214-8-2االثني 

1447A18728205ن موس  فارس طارق وهب  عرصا 20214-8-2االثني 

1448A18769307ن مؤمن عبدالعظيم محمدسعيد مهاجر  عرصا 20214-8-2االثني 

1449A18721329ن مؤمن فيصل غازي صالحي  عرصا 20214-8-2االثني 

1450A18721981ن مؤمن محمد زيدان طه  عرصا 20214-8-2االثني 

1451A18769552ن مؤمن مغرب محمدجميل ال حيدر  عرصا 20215-8-2االثني 

1452A18769102ي ن مؤيد حمزه عبدالقادر جقماقحر  عرصا 20215-8-2االثني 

1453A18721025ن الهاشمي ن مؤيد خالد ياسير  عرصا 20215-8-2االثني 

1454A18722049ن مؤيد صفوك سويد سويد  عرصا 20215-8-2االثني 

1455A18769416ن مؤيد محمد عمر عمر  عرصا 20215-8-2االثني 



1456A18728239ن مي عدي سعدي السعدي  عرصا 20215-8-2االثني 

1457A18769422ن ميار عمر اسماعيل اسماعيل  عرصا 20215-8-2االثني 

1458A18695647ن ميار فارس طارق وهب  عرصا 20215-8-2االثني 

1459A18769206ي
ن ميار محمد هادي الحسائن  عرصا 20215-8-2االثني 

1460A18722074ن ميثم خالد عبدهللا النجم  عرصا 20215-8-2االثني 

1461A18721375ا شمد صباح حراق ن مبر  عرصا 20215-8-2االثني 

1462A18721049ا منار كاظم الالمي ن مبر  عرصا 20215-8-2االثني 

1463A18695765ي علي ال شمو دين خبر ن مبر  عرصا 20215-8-2االثني 

1464A18728229ن ميرس احمد سليمان سليمان  عرصا 20215-8-2االثني 

1465A18695710ن ميرسه محمود عبدالرحمن العباسي  عرصا 20215-8-2االثني 

1466A18722194ن ميسم عدنان عبدهللا الحمادي  عرصا 20215-8-2االثني 

1467A18721392ن ميسم نوري محمود العامري  عرصا 20215-8-2االثني 

1468A18770071ن ميال طارق مقدام آل باش اغا  عرصا 20215-8-2االثني 

1469A18728350ن ميمونه رافع علي الفهداوي  عرصا 20215-8-2االثني 

1470A18695673ن ميمونه وليد محمد محمد  عرصا 20215-8-2االثني 

1471A18770129ن مينا أحمد جسام الزيدي  عرصا 20215-8-2االثني 

1472A18722006كمال الكمالي 
ن ن مينا حسنير  عرصا 20215-8-2االثني 

1473A18769265ن مينا رفعت هادي الدوري  عرصا 20215-8-2االثني 

1474A18769154ن مينا عمر الفاروق عدنان السعيدي  عرصا 20215-8-2االثني 

1475A18769535ن مينا قيس عباس الصفار  عرصا 20215-8-2االثني 

1476A18695643ن ناجيه جرجيس صالح خلف  مساء 20216-8-2االثني 

1477A18722050ن ناديه عدنان قحطان ادغبر  مساء 20216-8-2االثني 

1478A18695771ن نازلي مصطقن قاسم ال عبو  مساء 20216-8-2االثني 

1479A18770194ن نارص حماد زغبر زغبر  مساء 20216-8-2االثني 

1480A18695687ن ناطق طارق خرصن وهب  مساء 20216-8-2االثني 

1481A18769105ن ناظم ابراهيم ناظم المروش  مساء 20216-8-2االثني 

1482A18769343ن ناظم عطيه محمد محمد  مساء 20216-8-2االثني 



1483A18722171ن نايا حامد جمال الهاللي  مساء 20216-8-2االثني 

1484A18770110ن حسن حسن ن نايف حسير  مساء 20216-8-2االثني 

1485A18769848ن نبأ حيدر احمد احمد  مساء 20216-8-2االثني 

1486A18721374ن نبأ رياض عبدالمنعم الهايس  مساء 20216-8-2االثني 

1487A18769801ن نبأ سعد حازم الحسن  مساء 20216-8-2االثني 

1488A18728244ن نبأ ياش عبدالرحمن الشمري  مساء 20216-8-2االثني 

1489A18722095ن نبأ يشار محمدعبد محمدعبد  مساء 20216-8-2االثني 

1490A18769106ن نجاة فاضل جاسم زلو  مساء 20216-8-2االثني 

1491A18769889ن ال حيدر ن نجاح سعيد حسير  مساء 20216-8-2االثني 

1492A18769859ن نجالء حميد مجيد البدري  مساء 20216-8-2االثني 

1493A18769411ن نجالء محمد سعيد صديق مهاجر  مساء 20216-8-2االثني 

1494A18769160ن نجله حسن مهدي مهدي  مساء 20216-8-2االثني 

1495A18769834ن نجم عبد شويش شويش  مساء 20216-8-2االثني 

1496A18770106ي
ن نجم عبد محمد الكنعائن  مساء 20216-8-2االثني 

1497A18769896ن نجم عبدهللا محمود محمود  مساء 20216-8-2االثني 

1498A18728335ن نجوى عبدالجبار عبد قره باش  مساء 20216-8-2االثني 

1499A18770095ن نجوى كنعان عباس واوي  مساء 20216-8-2االثني 

1500A18721344ن ندى عبدالوهاب عبدالمطلب الساده  مساء 20216-8-2االثني 

1501A18722069م  صباحا 20219-8-3الثالثاء ندى عالء باقر ببر

1502A18769832حيدرلي 
ن  صباحا 20219-8-3الثالثاء ندى غانم حسير

1503A18721458صباحا 20219-8-3الثالثاء ندى فاضل سليمان الحسن 

1504A18770079صباحا 20219-8-3الثالثاء ندى فخري ذنون الماللي 

1505A18769434صباحا 20219-8-3الثالثاء ندى وليد محمديونس ال قوجه 

1506A18770185صباحا 20219-8-3الثالثاء ندى يحبر عبدالعزيز عبدالعزيز 

1507A18769376صباحا 20219-8-3الثالثاء نذير ابراهيم حسن قزن 

1508A18769248ي  صباحا 20219-8-3الثالثاء نذير باسم محمد جنائر

1509A18769560ي
ن
 صباحا 20219-8-3الثالثاء نرجس حيدر محمد الصواف



1510A18769555صباحا 20219-8-3الثالثاء نركز غازي فاضل واوي 

1511A18769593صباحا 20219-8-3الثالثاء نزار زكي مصطقن بهجت 

1512A18721402صباحا 20219-8-3الثالثاء نزار محمد زيدان طه 

1513A18770159صباحا 20219-8-3الثالثاء نزهان علي عطاهللا عطاهللا 

1514A18722005صباحا 20219-8-3الثالثاء نسانور عماد خالد خالد 

1515A18722025صباحا 20219-8-3الثالثاء نسيبه شهاب احمد احمد 

1516A18769883صباحا 20219-8-3الثالثاء نسيم ستار جبار جبار 

1517A18770088ن ن امير  صباحا 20219-8-3الثالثاء نسيمة خرصن امير

1518A18728267صباحا 20219-8-3الثالثاء نشوان توفيق حسن الكرد 

1519A18769600صباحا 20219-8-3الثالثاء نشوان عزالدين يونس ال يتيم 

1520A18770086صباحا 20219-8-3الثالثاء نشوان كنعان عباس واوي 

1521A18695795صباحا 20219-8-3الثالثاء نعم حميد محمد النعيمي 

1522A18769347صباحا 20219-8-3الثالثاء نغم رحيم جاسم السلماوي 

1523A18722036ي ابراهيم نوش  صباحا 20219-8-3الثالثاء نغم شعوئر

1524A18722124صباحا 20219-8-3الثالثاء نغم هشام عبدهللا مهاجر 

1525A18770182صباحا 20219-8-3الثالثاء نهايه عوض مجيد مجيد 

1526A18721995صباحا 202110-8-3الثالثاء نىه احمد حاتم البدري  

1527A18721395صباحا 202110-8-3الثالثاء نور ابراهيم محسن العبار  

1528A18728326ن   صباحا 202110-8-3الثالثاء نور الدين بشار نوري حسير

1529A18728211ن مطر   صباحا 202110-8-3الثالثاء نور جميل امير

1530A18728295صباحا 202110-8-3الثالثاء نور حسن محمدصالح منصور  

1531A18769838صباحا 202110-8-3الثالثاء نور سعد عبدالرضا القيىسي  

1532A18769121صباحا 202110-8-3الثالثاء نور عبدالكريم يوسف يوسف  

1533A18769852صباحا 202110-8-3الثالثاء نور علي عبدالحميد العزي  

1534A18695642صباحا 202110-8-3الثالثاء نور فيصل فاضل واوي  

1535A18728232ي   صباحا 202110-8-3الثالثاء نور قاسم ماجد الخاجر

1536A18770107ن اسود   صباحا 202110-8-3الثالثاء نور ماجد محمد امير



1537A18769162صباحا 202110-8-3الثالثاء نور محمد طالب قاسم  

1538A18769320صباحا 202110-8-3الثالثاء نور مصعب حكمت حمواالحمد  

1539A18721437صباحا 202110-8-3الثالثاء نور نورالدين محمدعلي خويرت  

1540A18695617ي   صباحا 202110-8-3الثالثاء نور هادي عبدهللا الخواجر

1541A18769428صباحا 202110-8-3الثالثاء نورا حسن جاسم جاسم  

1542A18769900صباحا 202110-8-3الثالثاء نورالدين سيف بدر بدر  

1543A18769107ي
  صباحا 202110-8-3الثالثاء نورس كريم عبد علوائن

1544A18769899صباحا 202110-8-3الثالثاء نوره الياس وهب اسود  

1545A18728385صباحا 202110-8-3الثالثاء نوره نجم محمدنجيب خرصن  

1546A18695663صباحا 202110-8-3الثالثاء نورهان عزالدين محمدعلي خويرت  

1547A18721037صباحا 202110-8-3الثالثاء نورهان قحطان عدنان كورد  

1548A18728287ان بالسم خضبر الجميلي   صباحا 202110-8-3الثالثاء نبر

1549A18770156علي عادل العابدي 
ن   صباحا 202110-8-3الثالثاء نيفير

1550A18770076صباحا 202110-8-3الثالثاء نينوس عمانوئيل يونان مرخائيل  

1551A18769576صباحا 202111-8-3الثالثاء هاجر انور عبدالصمد عبدالصمد 

1552A18728227ن  صباحا 202111-8-3الثالثاء هاجر بشار نوري حسير

1553A18728252صباحا 202111-8-3الثالثاء هاجر رامي عامر عامر 

1554A18769214صباحا 202111-8-3الثالثاء هاجر طلعت حسن الجري 

1555A18769505صباحا 202111-8-3الثالثاء هاجر عبدالسالم احمد ال مجدل 

1556A18769316صباحا 202111-8-3الثالثاء هاجر محمد عبد الحريشاوي 

1557A18722157صباحا 202111-8-3الثالثاء هادي عمر ابراهيم الغريري 

1558A18721426ي علي ال شمو  صباحا 202111-8-3الثالثاء هارزان خبر

1559A18770122صباحا 202111-8-3الثالثاء هاشم مجدل عبدالقادر علي ياشل 

1560A18769843صباحا 202111-8-3الثالثاء هاشم مصطقن كمال ترك 

1561A18728381ي  صباحا 202111-8-3الثالثاء هاشم نجم محمدطلحه سلبر

1562
A18695620ي

هاله عبداللطيف احمد حمدي الداغستائن
 صباحا 202111-8-3الثالثاء 



1563A18769229ي صالح محمد ال جبش
 صباحا 202111-8-3الثالثاء هائن

1564A18728225صباحا 202111-8-3الثالثاء هاوناز مصطقن محمد محمد 

1565A18769530صباحا 202111-8-3الثالثاء هبه عبدهللا حمادي الدواح 

1566A18721383صباحا 202111-8-3الثالثاء هبه وليد محمد محمد 

1567A18722180صباحا 202111-8-3الثالثاء هدف ليث اديب النقيب 

1568A18769447صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى امجد عابد ال وهب 

1569A18769529ي  صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى توفيق ابراهيم ححر

1570A18721377صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى حاتم عالوي عالوي 

1571A18721992صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى سالم طعمه حاتمي 

1572A18769894صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى صالح ندا المعاضيدي 

1573A18769127صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى علي عبدالقادر عبدالقادر 

1574A18769820حيدرلي 
ن  صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى غانم حسير

1575A18728346ن ن حسير  صباحا 202111-8-3الثالثاء هدى قاسم حسير

1576A18769898ظهرا 202112-8-3الثالثاء هدى كريم غازي الساعدي 

1577A18728332ظهرا 202112-8-3الثالثاء هدى نهاد محمد علي ياشل 

1578A18769152ظهرا 202112-8-3الثالثاء هدى هادي عبدعلي عبدعلي 

1579A18769594ظهرا 202112-8-3الثالثاء هدير عقيل اسماعيل اسماعيل 

1580A18722128ظهرا 202112-8-3الثالثاء هديل مهدي صالح الريمه 

1581A18769178ظهرا 202112-8-3الثالثاء هديه عبداللطيف بالل ورور 

1582A18728213ظهرا 202112-8-3الثالثاء هشام طالب عبدالرزاق عبدالرزاق 

1583A18722062ظهرا 202112-8-3الثالثاء هشام عدنان جرجيس خلف 

1584A18769171ظهرا 202112-8-3الثالثاء هشام محمد عباس القرغولي 

1585A18728224ظهرا 202112-8-3الثالثاء هشام محمديونس يوسف نجار 

1586A18769456ظهرا 202112-8-3الثالثاء هن خليفه عطيه عطيه 

1587A18721072ظهرا 202112-8-3الثالثاء هناء ابراهيم حسن حسن 

1588A18769423ظهرا 202112-8-3الثالثاء هناء احمد اسماعيل اسماعيل 

1589A18722179ظهرا 202112-8-3الثالثاء هناء اسماعيل عبدهللا اهل جاويش 



1590A18770200ظهرا 202112-8-3الثالثاء هناء عبدهللا سليم سليم 

1591A18721425ظهرا 202112-8-3الثالثاء هناء محمدعيد ابراهيم الرحمه 

1592A18721095ظهرا 202112-8-3الثالثاء هند عبدالرحمن مجيد البنعزي 

1593A18721331ظهرا 202112-8-3الثالثاء هنيه يوسف ابراهيم المحمد 

1594A18728310ظهرا 202112-8-3الثالثاء هه ردي حمه سعيد فق  محمد فق  محمد 

1595A18728317ظهرا 202112-8-3الثالثاء هيا حذيفه رجاء رجاء 

1596A18769867ظهرا 202112-8-3الثالثاء هيا شاهر عويد الزوب  ع 

1597A18722133ظهرا 202112-8-3الثالثاء هيا عدنان قحطان ادغبر 

1598A18728253ظهرا 202112-8-3الثالثاء هيا هزاع محمود محمود 

1599A18721337ظهرا 202112-8-3الثالثاء هيام احمد محمد الصفوك 

1600A18728278ظهرا 202112-8-3الثالثاء هيام يونس بكر قروط 

1601A18769346ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيثم رشيد صبر صبر 

1602A18769173ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيثم سعد عبدالكريم العبيدي 

1603A18769193ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيثم عادل عبداللطيف ورور 

1604A18728343ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيثم عبدالفتاح نايف نايف 

1605A18722089ي
ن حميد البيائ   ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيفاء حسير

1606A18695681ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيفاء علي ساعد حنش 

1607A18695654ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيفاء محمود علوان علوان 

1608A18769226ظهرا 20211-8-3الثالثاء هيله محمد اسماعيل ال مجدل 

1609A18721308ظهرا 20211-8-3الثالثاء وائل اسماعيل حميد حميد 

1610A18769318ظهرا 20211-8-3الثالثاء ورد سيف بدر بدر 

1611A18770051ظهرا 20211-8-3الثالثاء وردة ازاد غفور غفور 

1612A18695605ظهرا 20211-8-3الثالثاء وردة سليمان يعقوب يعقوب 

1613A18695718ظهرا 20211-8-3الثالثاء ورده وليد اسماعيل ال عبو 

1614A18721470ظهرا 20211-8-3الثالثاء وسام عيىس محمد محمد 

1615A18721455ي
 ظهرا 20211-8-3الثالثاء وسن نجم عبد الكنعائن

1616A18721982ظهرا 20211-8-3الثالثاء وفاء احمد حسن العبدهللا 



1617A18728290ظهرا 20211-8-3الثالثاء وفاء اسعد ابراهيم سلو 

1618A18722114ظهرا 20211-8-3الثالثاء وفاء عباس مصطقن ال جمعه 

1619A18769135ظهرا 20211-8-3الثالثاء وفاء فالح حسن حسن 

1620A18770169ظهرا 20211-8-3الثالثاء وفيه نوري ابراهيم الدباس 

1621A18695644ظهرا 20211-8-3الثالثاء وليد اسماعيل عبدالقادر ال عبو 

1622A18728251ظهرا 20211-8-3الثالثاء وليد حسون عبود العزاوي 

1623A18769123ظهرا 20211-8-3الثالثاء وليد خالد محمد محمد 

1624A18769509ن ونىسي  ظهرا 20211-8-3الثالثاء وليد محمد حسير

1625A18770128ي ي الفريحر
 ظهرا 20211-8-3الثالثاء يارا احمد راصن

1626A18769466ظهرا 20212-8-3الثالثاء يارا فالح يونس بابكا 

1627A18769441ظهرا 20212-8-3الثالثاء يازي كنعان عباس واوي 

1628A18770126ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش احمد جسام الزيدي 

1629A18721332ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش ثائر فوزي العيىس 

1630A18769421ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش سالم محمدصالح ال مال 

1631A18728294ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش علي لطيف الفالجي 

1632A18721030ي  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش عمار اسماعيل اللهيبر

1633A18728388ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش غالب بكر التوكلي 

1634A18769518ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياش قيس صالح الجشمعي 

1635A18769815قصابلي 
ن ن احمد حسير  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1636A18769566ن احمد عجيل ال فارس  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1637A18695660ي  الجنائر
ن ن احمد ياسير  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1638A18769409ن حديدي ن طه ياسير  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1639A18770150ن ن ياسير ن عبدالمنعم ياسير  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1640A18769562ن مشعل فيصل العفاص  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1641A18695783معروف سامي سعيد 
ن  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1642A18770053ن خليل خدى ن ياسير  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير

1643A18695785ن يزن حميد عيثاوي  ظهرا 20212-8-3الثالثاء ياسير



1644A18728309ي داهر
 ظهرا 20212-8-3الثالثاء يزن سيف عبدالعزيز ببن

1645A18769338ظهرا 20212-8-3الثالثاء يزن علي مهدي الببر 

1646A18721439ظهرا 20212-8-3الثالثاء يرس محمد حاتم حاتم 

1647A18769522ظهرا 20212-8-3الثالثاء يرسى الياس خرصن فرحاد 

1648A18770007ظهرا 20212-8-3الثالثاء يعقوب يوسف خليل حودى 

1649A18695712ن عدنان حميد الجواري  ظهرا 20212-8-3الثالثاء يقير

1650A18769361علي غازي غازي 
ن  ظهرا 20212-8-3الثالثاء يقير

1651A18770191ن محمد رافع رافع  عرصا 20213-8-3الثالثاء يقير

1652A18695732عرصا 20213-8-3الثالثاء يلماز جليل احمد احمد 

1653A18728378عرصا 20213-8-3الثالثاء يمامه مثبن طاهر طاهر 

1654A18695626عرصا 20213-8-3الثالثاء يمان ابراهيم عبدالقادر قروط 

1655A18722108ن فالح يونس بابكا  عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسي 

1656A18769379ي
 عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف احمد سلمان الدليىسر

1657A18728354عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف جميل ابراهيم الخالدي 

1658A18769142عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف حبيب خليل قروط 

1659A18769499عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف حيدر احمد الحداد 

1660A18770155ي
 عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف رشدي عبدالمجيد العائن

1661A18769493عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف رعد عبدالسالم عبدالسالم 

1662A18769147عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف زياد طارق االعظمي 

1663A18769553عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف سنان ذنون اورج 

1664A18770147عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف عبدالرحمن عبدالمنعم العبدهللا 

1665A18721442عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف عالء حسن زكي 

1666A18695701عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف عمر عبدالحميد عبدالحميد 

1667A18770090عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف فيصل غازي غازي 

1668A18695737عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف قيرص منذر الخلف 

1669A18695631عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف مروان اياد ال مال 

1670A18769365ي
 عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف مصطقن كامل الحديب 



1671A18722018عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف نشوان طه طه 

1672A18769868عرصا 20213-8-3الثالثاء يوسف وحيد لفته الشمري 

1673A18769153عرصا 20213-8-3الثالثاء يونس دهام اسماعيل اسماعيل 

1674A18722111عرصا 20213-8-3الثالثاء يونس سعد محمديونس قبالن 

1675A18721084عرصا 20213-8-3الثالثاء يونس سعيد محمد العبدالرحيم 

1676A18770109عرصا 20214-8-3الثالثاء يونس عبدالهادي محمد االحمد 

1677A18769857عرصا 20214-8-3الثالثاء يونس فالح يونس بابكا 

1678A18722041عرصا 20214-8-3الثالثاء ئارين محمد حسن حسن 

1679A18695738عرصا 20214-8-3الثالثاء ئافيستا زيرك محمد محمد 

1680A18721333عرصا 20214-8-3الثالثاء ئه له ند ئاسو رفعت رفعت 


