
 ت رقم الجواز  االسم الثالثي  تاريخ االستالم  وقت االستالم 
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006552 1 ابرار محمد يوسف يوسف  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006799 2 ابراهيم محمد حسن حسن  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971291 3 إبك جالل محمدرضا العزاوي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971073 4 ابو طالب عبد علي محمد الحميداوي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971254 5 ابو عبيده مؤيد سعدهللا سعدهللا 
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971146 6 ابوالفضل قيصر فرحان عابدي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19970995 7 احمد ايوب امين امين  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971029 8 احمد رعد مهدي مهدي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971151 9 احمد سعدي حسين الزهيري  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006511 10 احمد سمير ذنون ذنون  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006781 11 احمد سيف الدين اياد العجيل 
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006532 12 احمد شياع عاني الجنابي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971016 13 احمد صباح كمال بياتي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19970993 14 عبداللطيف المجمعي احمد عامر  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971159 15 احمد عالء حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971306 16 احمد عمار خليل غصيبه  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971086 17 احمد غالب علي الكناني  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006715 18 احمد فتحي محمد الوكاع  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971202 19 احمد مثنى موسى الربيعي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971114 20 احمد محمد خالد العميري  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006755 21 احمد محمود ماجد عمر 

صباحأ التاسعة   8/6/2022االربعاء     .A19971100 22 احمد محمود مهيدي مهيدي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971252 23 احمد نواف علي العلي 
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971246 24 اديان حازم خضير خضير  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971321 25 ارزو عبدهللا يونس يونس  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006753 26 أروى محمد يوسف يوسف  



8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006722 27 اسامة محمد عدنان عدنان  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971057 28 اسامه ياسر سالم سالم  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971228 29 يوسف كمونة اسراء رياض  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19970987 30 اسراء هێمن تحسين تحسين  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971207 31 اسعد مزهر داود داود 
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971180 32 اسماء شاكر غانم قبغ  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971162 33 اسماء محمود قاسم سلبي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971046 34 اسماعيل هواش حمد حمد  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006544 35 أسيد باسم ديري ديري  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971189 36 اسيل غانم مولود مولود  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971214 37 أسيل مصطفى ابراهيم وهب  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971050 38 اسينات احمد حسن كران  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A19971284 39 اشواق كامل عبداالمير العبيدي  
8/6/2022االربعاء  التاسعة صباحأ    .A20006702 40 اصيل باسم ديري ديري  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19970998 41 افرام مجيد ايو ايو  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19970976 42 اقرأ عبدالجبار جعفر قردي 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006752 43 اكرم احمد رسول الجريصي 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971018 44 توفيق محمد محمد اكرم  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971187 45 ألياس صفاءالدين واحد واحد 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971300 46 امل سعد حسين قدو  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971118 47 آمنه عصام علي علي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006550 48 أمنيه باسم ديري ديري  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006748 49 أمونه مشعان ربيع ربيع  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006541 50 اميمه محمد يوسف يوسف  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971128 51 امين محمد زامل السراي  

صباحا  العاشرة  8/6/2022االربعاء     .A19971183 52 إنانا عمر محمد فاضل الصفار  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971119 53 انتصار محمد صالح الجنابي 



8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971092 54 أنجي احمد واصف المفتي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971299 55 اوسا اندرو بسام صبري  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971044 56 انس رياض يونس راشدي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006516 57 أنس عماد اسماعيل اسماعيل 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006710 58 أنس محمد يوسف يوسف  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971323 59 انفال طالل صباح صباح  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971139 60 انمار احمد جاسم الحيالي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006770 61 أنمار ماجد عبداللطيف الزركان  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971211 62 اوزكا ريان عبدالهادي عباس  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971176 63 اوس عمر احمد احمد  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971142 64 آيات رياض تقي تقي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971210 65 اياد موفق سوالف سوالف  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971260 66 ايفان عامر داود البدري  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971037 67 ايال ابراهيم خالد طالب  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19970985 68 ايالف عبدالقادر ياسين البدري  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971008 69 ايليا جان ماهر علي علي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971009 70 أيلين ميثاق محمد الكناني  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971226 71 ايماما خاميس بطرس بطرس 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971006 72 ايمان عبدالستار محمد العبيدي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006547 73 ايمن فتحي محمد الوكاع  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19970982 74 أيه عبد الواحد جميل الورور 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006769 75 آيه وسام عبدالمنعم الشيخلي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006508 76 ايهاب عبدالرزاق عبود عبود  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971231 77 ايهم ميثاق محمد العجيلي  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19970977 78 ايواز هاني ايواز ايواز 
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A19971070 79 باهر هادي كاظم الجوهر  
8/6/2022االربعاء  العاشرة صباحا     .A20006513 80 بتول اسعد ياسر البعاج  



8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971135 81 بتول محمد محمود القيسي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006506 82 بروج الياس صادق سمو  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971312 83 بكر احمد وهب وهب  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971079 84 بنين حيدر صالح الخنفسي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006529 85 بهار الياس صادق سمو  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971195 86 بهجت احمد محمد محمد  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971138 87 بيدر زمان حسن الربيعي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971305 88 تاج الدين احمد عبد عتبه  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971062 89 تبارك محمد شاكر اليوسفاوي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971148 90 تحرير عبدالستار اسعد السوداني 

صباحا  الحادية عشر  8/6/2022االربعاء     .A19971199 91 تقى محمد حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971286 92 تلفان دارهون ولي ولي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971019 93 ثناء عبدالكريم جاسم كنونه  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971001 94 جاسم جاسم احمد جاسم  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971304 95 جان محمد زكي الشاوي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971238 96 جان ياسر ابراهيم ابراهيم  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971166 97 جبرائيل دانيال جبرائيل جبرائيل 

صباحا  الحادية عشر  8/6/2022االربعاء     .A19971056 98 جعفر ياسر سالم سالم  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971279 99 جميلة توفيق محمد زلو 
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971200 100 جنات محمد حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971122 101 عبدالكريم عبدالكريم جنكيز محمد سعيد  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971137 102 جنه بهاء عبدالحسين الفالحي 
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19970988 103 جنه مهند عبدالهادي عبدالهادي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971144 104 جنيت عماد صباح صباح  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006798 105 جواهر قاهر مخلف الدليمي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971108 106 حارث لطيف جاسم جاسم  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006525 107 حارث محمد سعيد سعيد  



8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971150 108 حذيفه قاسم محمد محمد  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006741 109 حذيفه وفيق بكر الدوري  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971099 110 حسن امين قاسم الفرحاد  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971011 111 الدينحسن بالل عون الدين عون  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971134 112 حسن جاسم محمد الطويل  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006703 113 حسن عبدالستار نجم المشهداني  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971234 114 الحسن محمد حسين حسين  

صباحا  الحادية عشر  8/6/2022االربعاء     .A19971239 115 حسين اسماعيل نصيف الجبوري  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971143 116 حسين رياض محمدكاظم التميمي  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A20006507 117 الحسين علي ماجد الرشيد  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971158 118 غسان حسين االماره حسين   
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971038 119 حسين فالح حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  الحادية عشر صباحا     .A19971047 120 حسين ماجد حميد الالمي  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19970986 121 حسين موفق ابراهيم ادهم الونداوي  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19970984 122 حفصه عمر عبدالرزاق الدليمي 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971072 123 حال علي محسن الدجيلي  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971077 124 حمزه فدعم علي حساوي  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971328 125 فهد دويش دويشحمزه  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971055 126 حمزه ياسر سالم سالم  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971007 127 حنان كاظم حسوني المحمد  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006768 128 حنين عصام محمدعلي النداوي  

ضهرا  الثانية عشر  8/6/2022االربعاء     .A19971027 129 حوراء علي عبد الحسين عبد الحسين  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971097 130 حوراء محمود مهيدي مهيدي 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971273 131 حيدر احمد محمديعقوب محمديعقوب  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971129 132 حيدر صاحب طعمه العباسي 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971255 133 حيدر عبدالجبار سلمان الدالل 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971257 134 حيدر محمد مهدي السعدي  



8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006751 135 خالد عبدالكريم احمد خضر  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006517 136 خالد عماد اسماعيل اسماعيل 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971049 137 خالد مجيد صبار الكروي  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19970980 138 خديجه عبد الواحد جميل الورور 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971028 139 خديجه مستوفي داود المشهداني  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971058 140 خديجه ياسر سالم سالم  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971242 141 خضر رياض ياس ياس  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971103 142 العزاوي خليل ابراهيم يوسف  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971026 143 خنساء خزعل عبداللطيف عبداللطيف 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006743 144 خيرية حسن يونس قصاب  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971123 145 خيريه ورده ربان ربان  

ضهرا  الثانية عشر  8/6/2022االربعاء     .A19971268 146 داود سلمان حسين الجوعان  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006737 147 داود عبدالحسين مريخان عامري  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006730 148 دالل عبدهللا حمد حمد  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971022 149 ذنون طوفان دلشين وصفي  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971152 150 دمت عمر معروف شوشن 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971212 151 دنيا سعود عزالدين ال حمو  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19971042 152 دوا فهمي اكرام اكرام  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006546 153 رأفت رياض احمد احمد 
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006790 154 رانية محمدصديق ابراهيم شرو  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A19970979 155 رجاء بالل حسن الحنش  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006725 156 رضوان يونس مصطفى جوبان  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006766 157 رعد ضياء حمدون الدوري  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006792 158 رغد هشام عبدالكريم عبدالكريم  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006713 159 رفل عدي محمدعلي العامري  
8/6/2022االربعاء  الثانية عشر ضهرا     .A20006793 160 رقية حازم صالح كرد  

8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971130 161 رقيه اركان عبدالرزاق الطائي 



8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971076 162 رهام وسام صبحي ازميرلي  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971314 163 رهف احمد وهب وهب  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006505 164 رهف مصطفى محسن محسن  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971013 165 روان اسماعيل خليل النيساني 
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006718 166 روان فؤاد خالد خالد 
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971258 167 العويناتي روز علي حسين  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971101 168 روزه احمد ناظم البدير  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006551 169 رؤى رياض احمد احمد  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006704 170 رؤى سعدون ستار الحميري  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971285 171 رويده احمد محمد البوبدري  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006510 172 رياض الياس صادق سمو  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971327 173 ريتاج عباس سالم الفارس 
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006775 174 ريتاج عمار جبر مصلوخي  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971078 175 ريتال حكيم محمدطاهر ساعد  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971181 176 ريماس علي عيسى عيسى  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971329 177 ريهام احمد خضير خضير  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971320 178 ابراهيم زكريا باسم ابراهيم  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006716 179 زهراء ماجد نمر آل خضر  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006800 180 زهراء محمود ماجد عمر  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971121 181 زياد طاهر سليمان سليمان  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006721 182 زيد صباح حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006740 183 زيد نسيم كاظم المظفر  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971164 184 زين العابدين احمد زين العابدين زين العابدين  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971233 185 المياحي زين العابدين غزوان حامد  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971090 186 زينب حسين محمد الحائك  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006733 187 زينب صباح حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971168 188 زينب عبدالحميد صليبي العزاوي  



8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971196 189 زينب غزوان حامد المياحي  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971217 190 زينب غزوان محمد الجنابي  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006540 191 زينب لؤي عطا عطا  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006724 192 زينه صباح حسين حسين  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971309 193 سارة حسنين يونس الطاهر  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006504 194 سارة نسيم كاظم المظفر  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971193 195 ساره احمد فكرت اليعقوبي  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A20006785 196 ساره عبدالزهره مهدي مهدي 
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971277 197 ساره عبدالكريم احسان اليعقوبي  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971209 198 ساره علي شريف شريف  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971104 199 ساره محمود مطر مطر  
8/6/2022االربعاء  الواحدة ضهرا     .A19971204 200 تويه الكرامشي ساره مكي   
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971131 201 ساره هاني مسعود مسعود  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971127 202 سالم عبداألمير جاسم جاسم  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971218 203 سالي صفاء محمدخليل كمال الدين 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006763 204 ساني يونان خمو خمو  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006720 205 ساهره حسين عليان عكيدي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971136 206 سجاد محمد عبداالمير الحلفي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971014 207 سراب صباح كمال بياتي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971167 208 سعاد جاسم محمد الغرابي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971303 209 سعد حسين ابراهيم قدو  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006712 210 سعد عماد محمد ال وهب  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971288 211 سعيد الرحماني سعيد احمد  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006545 212 سعيد عماد محمد ال وهب  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971036 213 سكينه ثامر سعدي الدليمي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971023 214 سالم منذر احمد العاني  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971024 215 سلوى ابراهيم شيال الحاتم  



8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971020 216 سما علي يونس الطه  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006797 217 سما همام سعد الدركزلي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006757 218 سميه سعدون فليح اللهيبي  

ضهرا  الثانية   8/6/2022االربعاء     .A20006707 219 سناء برخو اوراها اوراها  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971192 220 سناء عبد كاظم البدري  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971249 221 سندس صدام بادي بادي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006744 222 سهاد شاكر محمود الغراوي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971083 223 سهاد محمداشرف وهبي وهبي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971287 224 سوزر عبدين كاظم كاظم  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971289 225 سيدرا احمد مشرف العسافي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006765 226 الدين غانم علي النعيميسيف  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971175 227 سيف عبدالستار جاسم عيثاوي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006772 228 سيف يحيى حسين الساعدي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971171 229 شاروكين خاميس بطرس بطرس 

ضهرا  الثانية   8/6/2022االربعاء     .A20006528 230 شاكر حميد منفي منفي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971251 231 شاهه احمد جواد جواد 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971185 232 شجاع نزار عباس عبدهللا  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971325 233 شذى عبداالله سعود المجمعي 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971283 234 شذى نوري حماد حماد  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971163 235 شروق عبدالرحمن فالح المزيعل 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006521 236 شمس عقيل نوري الرعداوي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006736 237 وسام ابراهيم العزاوي شمس  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006526 238 شهد صالح فرحان فرحان  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006747 239 شهد عبدهللا مروان الغفور  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971067 240 شهد عالء عماد العبدالسيد  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006701 241 شهزنان حازم يونس ال ناصر 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971266 242 شهالء عبدالغفار عبد الشاهر 



8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971048 243 شهله وسمي خضير المحمد  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19970981 244 الورورشيماء عبد الواحد جميل  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971173 245 شيماء فراس عبد دليمي  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971005 246 صالح جبار مرزوك مرزوك  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971270 247 صالح خليل أبراهيم المرجاني 
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006717 248 صبيح جاسم جابر ال حسن  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006723 249 صفاء عبدالكريم محمد الجعيفري  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A19971225 250 صفيه مثنى عبدهللا االمعيش  
8/6/2022االربعاء  الثانية ضهرا     .A20006708 251 صكر غالب سليمان سليمان  

9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971045 252 صالح طارق رشيد العبيدي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006788 253 طلحة مراد قاسم زنكنه  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971091 254 طيبه رزاق حامد العكيدي 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19970992 255 جبير طيبه عباس جبير  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971025 256 طيبه فهد دويش دويش  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971124 257 عادل عبدالعزيز علي االعظمي 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971017 258 عارف عبد الرزاق نوري الجراح 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006539 259 عالية بشار نجم نجم  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971054 260 عائشة ياسر سالم سالم  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971060 261 عائشه قاسم عكاب الجميلي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006767 262 عائشه محمد كسار المعموري  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971105 263 عائشه محمود مطر مطر  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006520 264 العباس حارث لفته لفته  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971115 265 عبد الرحمن علي صبيح الونداوي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19970983 266 عبد الواحد جميل عبدهللا الورور 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971282 267 عبداالله ياسر أحمد الكبيسي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006791 268 عبدالحميد اياد عبدالحميد بالل 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971267 269 عبدالحي عبدالجبار جعفر قردي  



9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971106 270 عبدالرحمن الحارث علي السامرائي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971201 271 عبدالرحمن بشير حامد حامد  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971089 272 عبدالرحمن زياد محمدطارق الجلبي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971157 273 عبدالرزاق احمد عبدالرزاق الصالحي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971021 274 عبدالرزاق احمد عيفان عيفان  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006714 275 عبدالسالم رعد علي علي  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006548 276 عبدالقادر كامل عبدالرحمن عبدالرحمن  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006530 277 عبدالقادر وليد نادي المحامدي 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971315 278 عبدهللا احمد وهب وهب  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971110 279 عبدهللا رعد قاسم ال حسين  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971065 280 عبدهللا زياد طارق الحياني  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971326 281 عبدهللا علي صباح السامرائي 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971141 282 عبدهللا غسان حسين االماره  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006779 283 عبدهللا مهند محمود العبيدي 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971059 284 سالم سالم عبدهللا ياسر  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006706 285 عبدالمجيد طارش يعقوب السنيد  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971041 286 عبدالمهيمن احمد صالح صالح  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006760 287 عبدالمهيمن وعد محمود محمود 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A20006789 288 عبير عدنان اسماعيل اسماعيل  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971126 289 عبير محمد عبدالصمد بني فهد 
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971096 290 عدنان علي عدنان عدنان  
9/6/2022الخميس  التاسعة صباحأ    .A19971156 291 عزام غانم نزهت نزهت  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971035 292 عسل حكمت حسين الجبوري  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971236 293 عطور صبحي علي العالم  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971265 294 عفراء يونس حسين حسين  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971184 295 ُعال محمد مهدي السعدي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971084 296 عالء نذير حسين حليكو  



9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971039 297 عالءالدين يونس تقي صخي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A20006524 298 علي أبراهيم حامد حامد  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A20006761 299 الجريصي علي احمد رسول  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971275 300 علي تحسين علي الحيو  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971248 301 علي حازم خضير خضير  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971244 302 علي حسين عبداالمير العويناتي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971298 303 حسين علي الصباغ علي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971311 304 علي ذنون دخيل الحيو  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971149 305 علي رسول مزعل العبيدي 
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19970996 306 علي سمير محمديونس المنصور  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971140 307 علي صفاء محمد خليل كمال الدين 
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971261 308 علي عامر داود البدري  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971221 309 علي فاروق عبداللطيف الراشد  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19970999 310 علي فالح عبدالكريم التميمي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971322 311 علي فالح حسن المعارك 
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971170 312 علي ماجد عبدالمحسن الكناني  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971197 313 علي مازن محمد الجبوري  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971318 314 اسماعيل عامري علي محمد  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19970975 315 علي محمد حمزه حيدر  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971191 316 علي نوري حمد المجمعي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A20006735 317 عمار سعد نامق نامق  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A20006514 318 عدنان اسماعيل اسماعيل عمار  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A20006542 319 عمار وصفي كريم كريم  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A19971098 320 عمر حسين فيصل العيساوي  
9/6/2022الخميس  العاشرة صباحا     .A20006771 321 عمر سعد عبدالجبار الحافظ  

9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006522 322 عمر عمر اسماعيل القيسي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006732 323 عمر محمد طاهر الربيعي  



9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006731 324 عمر نشوان يعقوب يعقوب  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971229 325 عمرو باسل عياش العاني  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971316 326 عيناء علي صباح السامرائي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971290 327 غازي علي محمد محمد  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006531 328 غانم عدنان اسماعيل اسماعيل 
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006745 329 فاديه محمدصالح حازم عدلي 
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971324 330 فاروق محمد سهيل ال وهب  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971292 331 فاطمه احمد عبدالعال الخشان  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971310 332 فاطمه ايسر جبار جبار  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971281 333 فاطمه حيدر جاسم جاسم  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971262 334 فاطمه عامر داود البدري  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971313 335 فاطمه عمار ابراهيم ابراهيم  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971198 336 فاطمه محمد عبدالرزاق الخوجه 
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006719 337 فاطمه محمدامين يونس برو  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971088 338 فاطمه مصطفى فوزي فوزي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006746 339 فائز محمدصالح حازم عدلي 
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971222 340 فرح فاروق عبداللطيف الراشد  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971153 341 فهد ظفار حسيب المختار  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971296 342 فهد عمر باسل الدليم  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006778 343 فيروز عبدالجبار سبع الحمداني  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971263 344 ڤيان عامر داود البدري  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006512 345 قتيبة عامر هزيم هزيم  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006729 346 قمر عقيل نوري الرعداوي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971177 347 قمر عمر عدنان الدباغ  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971253 348 كرم عمار محمدياسين خشمان  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006764 349 كرم محمد عبدالرزاق العامري  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006518 350 كلثوم محمد حسين عبيدي 



9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971155 351 كهدار نعمو عبدالصمد كوجري  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006773 352 كهالن محمد جاسم العلي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971224 353 الرا خالد وليد العاني  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971112 354 لطيف جاسم مزبان مزبان  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971033 355 لقمان طاهر كمال كمال  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971133 356 لمار ثائر حمادي حمادي 
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006758 357 لمياء عيسى شمو بشي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971213 358 ليالي نوري حمد المجمعي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971223 359 ليان مؤيد جبار الدليمي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971271 360 ليث صائب سعدي البغدادي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006754 361 ليث محمدضياء فالح الحالق 
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971034 362 ليزان مريوان خورشيد خورشيد  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971272 363 مارك منير لبيب لبيب  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971004 364 ماريا احمد جاسم جاسم  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006782 365 ماريا سعدون فليح اللهيبي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971147 366 ماريا قيصر فرحان عابدي  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006786 367 مازن عبيد خلف خلف  

صباحا  الحادية عشر  9/6/2022الخميس     .A20006728 368 مالك علي مؤيد مؤيد  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A20006787 369 ماندي مهدي مصطفى مصطفى  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971081 370 مجتبى حسين عبدالحميد الجبوري  
9/6/2022الخميس  الحادية عشر صباحا     .A19971109 371 مجيد مجيد محمد العرسان طالب  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971107 372 محمد المنتظر حيدر هالل المالكي 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971068 373 محمد المهدي حيدر عبدالرحيم عبدالرحيم  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006501 374 محمد ايمن عويد التمو  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971052 375 محمد بشير مصطفى نجار  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971276 376 محمد جاسم محمد محمد  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006796 377 محمد جواد كاظم سرحان الهاشمي  



9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006780 378 احمد البكرمحمد حازم  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971120 379 محمد خالد عبدالرزاق العاني  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971071 380 محمد خلف جاسم جاسم  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006734 381 محمد داود عبدالحسين عامري  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971250 382 محمد رعد طالب طالب  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971154 383 محمد شاكر محمود البدراوي  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971307 384 محمد صدام شهاب الحاج  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006795 385 محمد طارق فريق الكرد 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19970991 386 محمد عامر خضير الجنابي  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971145 387 محمد علي قيصر فرحان عابدي 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971308 388 محمد فالح حسين حسين  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971259 389 محمد لؤي فيصل السعيدي 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006533 390 محمد محفوظ محمد محمد  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971269 391 محمد محمود شاكر المحمد 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971087 392 محمد محمود عبدالوهاب عبدالوهاب 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971188 393 محمد مهدي محمدصالح السعدي 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006739 394 محمد نسيم كاظم المظفر  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19970978 395 محمد هاني ايواز ايواز 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971206 396 محمدرضا حسين صباح المكصوصي  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006515 397 محمود باسم دحام التكريتي  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971208 398 مراد اركان عمر المولى  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971194 399 مراد عمر جليل جليل 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971125 400 مروج وليد عبدالحميد عبدالحميد  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971205 401 مروه حامد محمد الصفار 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971051 402 مروه شاكر محمود البزوك  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971256 403 مريم بهاء عبدالحسين الفالحي 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971032 404 مريم حامد سليمان هاللي  



9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006534 405 مريم سعدي ناصر ناصر  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971232 406 مريم صفاءالدين واحد واحد  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971161 407 مريم عبدالحميد وليد الراشد  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971082 408 مسك وضاح عبدالقادر عبدالقادر 
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971093 409 مسلم عالء فوزي فوزي  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A20006536 410 مشعان خضير حسن حسن  
9/6/2022الخميس  الثانية عشر ضهرا     .A19971332 411 مصطفى احمد خضير خضير 

9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971053 412 مصطفى بشير مصطفى نجار 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006523 413 مصطفى حارث لفته لفته  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971066 414 مصطفى رياض يونس راشدي 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971293 415 مصطفى فاروق عبداللطيف الراشد  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006774 416 مصطفى لقمان طاهر نبيلي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19970990 417 مصطفى هێمن تحسين تحسين  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006709 418 مصعب محمد ناصر البطاوي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971178 419 معاذ لؤي جاسم جاسم  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971264 420 معد سلطان علي علي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971190 421 العزاوي معروف منصور عبد  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971295 422 مفيد كريم داود البوعباس  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19970997 423 مالك حيدر عبدالرضا الحمود  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971245 424 مالك مصطفى كاظم الخالدي 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971080 425 منتصر توما قطو قطو  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971169 426 منن مهند باسم الربيعي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971294 427 منى حسين اسماعيل عبداللوش 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971172 428 منى محمد ياسين الجميلي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971247 429 منير محمود مهاوش الكبيسي 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006756 430 مهند عمار محمدياسين خشمان  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971075 431 موفق ابراهيم عبيد عبيد  



9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971240 432 مؤمن بكر ابراهيم العاني  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971030 433 ميرفت مجيد كريم المولى 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971074 434 ميرنا محمد باسم الساعجي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971064 435 ميس صالح صادق سعدي 
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971002 436 جاسم ميمونه احمد جاسم  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006742 437 مينا نسيم كاظم المظفر  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971063 438 مينه عمار عبدالرحمن السامرائي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971015 439 نادين سلمان احمد الجبوري  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971235 440 ناديه حمدي توفيق توفيق  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971117 441 ناديه عايد عكله عكله  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971243 442 نازك كريم محمد محمد  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971031 443 ناهده نصرالدين جميل جميل  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971012 444 نبع محمد قاسم الجراح  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971278 445 نجالء عمار محمدياسين خشمان  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971160 446 نجالء كامل محمد الدليمي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006549 447 نجوى غازي مرهون مرهون  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006726 448 ندى اكرم نضال طياوي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A20006538 449 ندى مازن حاتم السامرائي  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971165 450 نصرهللا جواد حمزه حمزه  
9/6/2022الخميس  الواحدة ضهرا     .A19971319 451 السامرائي نضال حميد عناية  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971227 452 نعيمه صاحب محمد الالمي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971220 453 نغم طالب طه الزيدي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971094 454 نور ايمن محمد محمد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971302 455 الصباغ نور حسين علي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971174 456 نور سكفان عبدالعزيز االتروشي 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971010 457 نور عبدالحكيم عبود السامرائي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006777 458 نور قدس سعدي القرغولي  



9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971230 459 نور محمد عبدالهادي العقبي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971297 460 نور مصطفى احمدزكي االمين  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19970989 461 نور هێمن تحسين تحسين  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006527 462 نورا محمد صالح الزمو  

ضهرا  الثانية   9/6/2022الخميس     .A19971179 463 نورالهدى محمد حسين حسين  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006738 464 نوره داود عبدالحسين عامري  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971203 465 نيراس حسن عبدالهادي عبدالهادي 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006783 466 نيران غضا صالح ال جعفر  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006509 467 نيسان احمد محمد محمد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006543 468 نيفين جاسم عبدالرزاق علوش 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971069 469 هارون زكريا قاسم فارس 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971111 470 مجيد هاله طالب مجيد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006762 471 هاوكار سليم فتاح بك  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971186 472 هدى حسين ابراهيم البيجان  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971301 473 هدى سعد حسين قدو  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971216 474 الجبوري هدى عامر خلف  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971182 475 هدى فريد احمد السيويدي 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971331 476 هشام احمد خضير خضير  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971003 477 همام احمد جاسم جاسم  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971132 478 شاكر الالمي الهمام علي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971095 479 هناء احمد خيرهللا خيرهللا  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006537 480 هنادي وطبان احمد احمد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971274 481 هند اسماعيل خليل الدليمي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971102 482 هند كامل بطرس قجو  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006759 483 هيثم سمير جهاد البياتي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006519 484 هيفاء عبدالمجيد احمد نجار  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971215 485 واثق نبأ واثق حمام  



9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006784 486 وجدان علي عبود العاصي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971061 487 وسام خليل ياسين قدوش اسك 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971085 488 وسام داود سعيد الشمس 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971280 489 وسام ليث رياض ال محمد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971116 490 وعد محمود مهدي مهدي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971237 491 وفاء علي محمد الحسيني  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971241 492 ياسر ابراهيم رشيد رشيد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19970994 493 ياسر خالد عبد عبد  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971043 494 ياسر عدنان عبدهللا عبدهللا  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971000 495 يسرى فهد حيدر حيدر 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971330 496 يوسف احمد خضير خضير  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971317 497 اعذيه يوسف حسام ردام  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971040 498 يوسف عبدهللا عبدالحافظ الحسان  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006711 499 يوسف عمار جبر مصلوخي  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971219 500 يوسف فارس عباس الحمداني 
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A19971113 501 يوسف فيصل غازي الرسيتم  
9/6/2022الخميس  الثانية ضهرا     .A20006727 502 يوسف نسيم كاظم المظفر  

 


