
الوقتاالسمنوع المعاملة#

(9)الساعة   4/10.اكرم نعوم عبدالكريمعزل1

(9)الساعة   4/10فلورنس الياس عبوعزل2

(9)الساعة   4/10ضياء مروكي هرمز الفالحعزل3

(9)الساعة   4/10عواطف رحيم برغوث العبيديعزل4

(9)الساعة   4/10بلند سربست احمدعدم محكومية5

(9)الساعة   4/10ايات دمحم حمة صالحعدم محكومية6

(9)الساعة   4/10سهى عبود دمحم علي الشهرستانيعدم محكومية7

(9)الساعة   4/10كوكجن عزالدين دمحم8

(9)الساعة   4/10.سامي سليم حناعامة9

(9)الساعة   4/10وداد يوسف يعقوبعامة10

(10)الساعة   4/10نارص يوسف يعقوب عامة11

(10)الساعة   4/10عبدالسالم عبدالرحمن جھینةعامة12

(10)الساعة   4/10وسيم حاسم عليعامة13

(10)الساعة   4/10نىه سامي يوسفعامة14

(10)الساعة   4/10ماجد سعيد داود السعيدعامة15

(10)الساعة   4/10قتيبة صبيح حمادعامة16

يعامة17
(10)الساعة   4/10علي غالب سلمان الحسن 

يعامة18
(10)الساعة   4/10ايرس غالب سلمان الحسن 

(10)الساعة   4/10سهير عباس احمدعامة19

(11)الساعة   4/10عادل خليل اسماعيلعامة20

(11)الساعة   4/10الهام مجيد حميد المهندسعامة21

ى عباس عبد العظيمعامة22 (11)الساعة   4/10 برسر

(11)الساعة   4/10غيداء عبد المجيد حميدعامة23

(11)الساعة   4/10جينه موىس الياسعامة24

(11)الساعة   4/10فادي سليمان هاديعامة25

(11)الساعة   4/10دينا سليمان هاديعامة26

(11)الساعة   4/10جورج سليمان هاديعامة27

(11)الساعة   4/10هادي سليمان هاديعامة28

ي سليمان هاديعامة29
(11)الساعة   4/10دان 

(12)الساعة   4/10نادرة ايرميا داود برازعامة30

(12)الساعة   4/10نغم سامي جميل رسامعامة31

4/10اليوم الثالث 



(12)الساعة   4/10 هديل سامي جميل رسامعامة32

(12)الساعة   4/10نىه سامي جميل رسامعامة33

(12)الساعة   4/10فارس سامي جميل رسامعامة34

(12)الساعة   4/10ثويني ججو فرج نهادعامة35

 علي36
(12)الساعة   4/10ضىح حسير 

(12)الساعة   4/10 لميس دمحم صبيح الخالدي37

(1)الساعة   4/10احمد دمحم علي عامة38

(1)الساعة   4/10ريم صباح زهرون عامة39

(1)الساعة   4/10باسل صباح  زهرون عامة40

(1)الساعة   4/10ميسون خليل عبد االحد عامة41

ي الدباغ عامة42
(1)الساعة   4/10سؤدد محمود نق 

(1)الساعة   4/10داؤد سليمان داؤد اللوسعامة43

(1)الساعة   4/10داؤد سليمان داؤد اللوسعامة44

(1)الساعة   4/10داؤد سليمان داؤد اللوسعامة45

(1)الساعة   4/10داؤد سليمان داؤد اللوسعامة46

(3)الساعة   4/10ئارارات انور عارفعامة47

(3)الساعة   4/10رغدة فاروق عبد الكاظم العطيةعامة48

(3)الساعة   4/10 ديمه زياد فيصلعامة49

(3)الساعة   4/10فيصل زياد فيصلعامة50

(3)الساعة   4/10يوسف زياد فيصلعامة51

(3)الساعة   4/10 خليل ابراهيم اسطيفانعامة52

(3)الساعة   4/10مي عبد الجليل وهامعامة53

(3)الساعة   4/10عدوية عبد الودودوكالة54

(3)الساعة   4/10 غسق منذر صالحعامة55

  ساعة (4) 4/10 فداء غانم بطرس خلقةشهادة حياة56

  ساعة (4) 4/10نزار عادل الياس كصكوصشهادة حياة57

  ساعة (4) 4/10جنفياف موسى نونا كادو شهادة حياة58

  ساعة (4) 4/10جانيت وارتان مانوشهادة حياة59

  ساعة (4) 4/10ساهر حميد يوسفشهادة حياة60

  ساعة (4) 4/10زينه ابراهيم حموديشهادة حياة61

  ساعة (4) 4/10هناء توما مياشهادة حياة62

  ساعة (4) 4/10يوخنا الزار انويهشهادة حياة63

  ساعة (4) 4/10ندى اوديشوشهادة حياة64



  ساعة (4) 4/10 ليلى اوديشوشهادة حياة65

  ساعة (4:30) 4/10هيالنة داودشهادة حياة66

  ساعة (4:30) 4/10 واصف ميخا دنوشهادة حياة67

  ساعة (4:30) 4/10جمس باكوس مرخايشهادة حياة68

  ساعة (4:30) 4/10هيثم ابراهيم اسماعيلشهادة حياة69

  ساعة (4:30) 4/10فيليب شمعون فيليبشهادة حياة70

  ساعة (4:30) 4/10برناديت يلدا شابوشهادة حياة71

  ساعة (4:30) 4/10عامر حكيم عباسشهادة حياة72

  ساعة (4:30) 4/10 قرنفل نعوم عبداالحد  شهادة حياة73

  ساعة (4:30) 4/10أكرم عبود الياسشهادة حياة74

  ساعة (4:30) 4/10سهير عباس احمدشهادة حياة75

  ساعة (5) 4/10باسل الياس بهنامشهادة حياة76

  ساعة (5) 4/10فريدة رشيد حلميشهادة حياة77

  ساعة (5) 4/10جوني ايشوع بولصشهادة حياة78

  ساعة (5) 4/10عالء نجيب حناشهادة حياة79

  ساعة (5) 4/10طالب رشيد هليلشهادة حياة80

  ساعة (5) 4/10عماد صالح مهدي شهادة حياة81

  ساعة (5) 4/10سناء بوالرد لموزةشهادة حياة82

  ساعة (5) 4/10لبنى عبدالكريم عبدالرحمنشهادة حياة83

  ساعة (5) 4/10زينه نزار ناظمشهادة حياة84

  ساعة (5) 4/10 رعد بديع يونانشهادة حياة85

  ساعة (5:30) 4/10هالة حميد ميخاشهادة حياة86

  ساعة (5:30) 4/10 اكرام بديع يونانشهادة حياة87

  ساعة (5:30) 4/10صالح جورج رزوقيشهادة حياة88

  ساعة (5:30) 4/10سميرة خضير غافلشهادة حياة89

  ساعة (5:30) 4/10 منتهى جمعه حنينشهادة حياة90

  ساعة (5:30) 4/10ليلى فاضل الزارشهادة حياة91

  ساعة (5:30) 4/10 مازن جليل حبيبشهادة حياة92

  ساعة (5:30) 4/10زينة عبدالخالق عبودشهادة حياة93

  ساعة (5:30) 4/10عالء داود عبدالخالق شهادة حياة94

  ساعة (5:30) 4/10سالف عبد الكريم مكلف شهادة حياة95

95

96


