
الوقتاالسمنوع المعاملة#

(9)الساعة   3/10دمحم عماد جاسم النجديتقاعد1

(9)الساعة   3/10امل كوركيس بولص2

(9)الساعة   3/10نور عبد الكريم بني3

(9)الساعة   3/10 شيرين صباح جمعة4

(9)الساعة   3/10 عبير صباح جمعة5

(9)الساعة   3/10 جورج خوشابا خنانو6

(9)الساعة   3/10ضحى دمحم رضا7

(10)الساعة   3/10سعدية نوري حنا حندوال8

(10)الساعة   3/10سعد عبدهللا9

(10)الساعة   3/10حسن خلدون الصالحي10

(10)الساعة   3/10شهد هيام خضر الصابري11

(10)الساعة   3/10اشور بسمارك حنا12

ي13
(10)الساعة   3/10نصير يوسف عبدهللا الكيالن 

ى خض  الياس البناء14 (10)الساعة   3/10بشر

(11)الساعة   3/10فارس بكر عمر15

(11)الساعة   3/10انكريت جورج الزار16

(11)الساعة   3/10مريم نبيل ناصر17

(11)الساعة   3/10 نور عماد جاسم18

(11)الساعة   3/10عبد الصاحب جواد الموسوي19

(11)الساعة   3/10 ميادة شاكر خنفر20

(11)الساعة   3/10 روضة مؤيد فرج الزهيري21

(12)الساعة   3/10 امواج حميد غازي العيداني22

(12)الساعة   3/10 انهار حميد غازي العيداني23

(12)الساعة   3/10 انهر حميد غازي العيداني24

(12)الساعة   3/10انمار حميد غازي العيداني25

(12)الساعة   3/10 حاتم فواد سرسم26

(12)الساعة   3/10 غاده حارث غنيمه27

(12)الساعة   3/10ريم حارث غنيمه28

(1)الساعة   3/10أحمد عبد الخالق قاسم29

(1)الساعة   3/10راجحه حسين فوزي30

(1)الساعة   3/10 نادية جالل بشير سرسم31

ي 
 

3/10اليوم الثان



(1)الساعة   3/10سعد ميخائيل انطوان بحودي32

(1)الساعة   3/10خاجيك اشراك كيفورك33

(1)الساعة   3/10مازن عزيز عيسى34

(1)الساعة   3/10هيثم عزيز عيسى35

(3)الساعة   3/10 تقية عبد المسيح فرام36

(3)الساعة   3/10نورا مراد خاجو 37

(3)الساعة   3/10مازن سلمان حمود الدوري38

(3)الساعة   3/10قتيبة صبيح حماد39

(3)الساعة   3/10 لميس دمحم صبيح40

(3)الساعة   3/10 .سامي سليم حنا41

(3)الساعة   3/10وداد يوسف يعقوب42

(4)الساعة   3/10سعد عبدالفتاح عبدهللا43

(4)الساعة   3/10فائزة عبدالكريم سعيد44

(4)الساعة   3/10سعاد روفا توماتقاعد45

(4)الساعة   3/10اسيل جاسم دمحمتقاعد46

(4)الساعة   3/10شبلي قاسم عبدالرحمنبيع سيارة47

(4)الساعة   3/10مريم اختيار توما48

(4)الساعة   3/10.بان مجيد عليعامة49

  ساعة (5) 3/10 عالء عسكر عبد الصاحبح وتعهد.ش50

  ساعة (5) 3/10قنبور  دمحم  ابراهيم  الدين  صالحشهادة حياة51

  ساعة (5) 3/10لوسية اسحاق سركيس شهادة حياة52

  ساعة (5) 3/10داود جوزيف داود شهادة حياة53

  ساعة (5) 3/10اديب جرجيس بولصشهادة حياة54

  ساعة (5) 3/10عمار فؤاد دمحم علي شهادة حياة55

  ساعة (5) 3/10نوئيل داود سليمشهادة حياة56

  ساعة (5) 3/10رعد اسحق عبدهللاشهادة حياة57

  ساعة (5) 3/10انوارفاضل سليمشهادة حياة58

  ساعة (5:30) 3/10عامر حكيم عباسشهادة حياة59

  ساعة (5:30) 3/10احالم حسن دمحم عليشهادة حياة60

  ساعة (5:30) 3/10 كريمة خضيرشهادة حياة61

  ساعة (5:30) 3/10نوري جابر عوضشهادة حياة62

  ساعة (5:30) 3/10ابراهيم طالب المالكيشهادة حياة63

  ساعة (5:30) 3/10حيدر كمال عليشهادة حياة64



  ساعة (5:30) 3/10سعاد داود حنا شهادة حياة65

  ساعة (5:30) 3/10وفاء سالم بطرسشهادة حياة66

  ساعة (5:30) 3/10 غانم بطرس الياسشهادة حياة67

  ساعة (5:30) 3/10سميرة إسحق عبدهللاشهادة حياة68
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