
الوقتاالسمنوع المعاملة#

(9)الساعة   6/10ميادة ابراهيم احمدخاصة1

(9)الساعة   6/10رفعت رزوقي وهيب2

(9)الساعة   6/10سومر عدنان ابراهيم3

(9)الساعة   6/10ظافره حسن مجيد الدجيلي4

(9)الساعة   6/10باسم عصام احمد5

(9)الساعة   6/10وسن عبد الكريم فياض6

(9)الساعة   6/10 علي محسن جاسم7

(10)الساعة   6/10فارس بكر عمر8

(10)الساعة   6/10 شهد هيام خضر الصابري9

ي عطو10 ي عوب 
(10)الساعة   6/10والء مت 

(10)الساعة   6/10سعد كليمان عبد2وكالة عدد 11

(10)الساعة   6/10دميانة جورج ارسائيل  بنو12

(10)الساعة   6/10فيفيان نوري ابلحد13

(10)الساعة   6/10ضىح دمحم رضا2وكالة عدد 14

(11)الساعة   6/10كرم اوكتافيوس حنا15

فت اوكتافيوس حنا16 (11)الساعة   6/10مير

(11)الساعة   6/10 ميامي اوكتافيوس حنا17

(11)الساعة   6/10 نجاة نخلة جورج18

(11)الساعة   6/10غادة أنيس جميل19

(11)الساعة   6/10دمحم الرشيد دمحم األمين عبدهللاعدم محكومية20

(11)الساعة   6/10 رجاء عبدالحر عبد االبراهيميعدم محكومية21

(11)الساعة   6/10نوزت جميل سليمعدم محكومية22

(11)الساعة   6/10شلير ثامر نورالدينعدم محكومية23

(11)الساعة   6/10عبدهللا نوزت جميل قصابعدم محكومية24

(11)الساعة   6/10ناز نوزت جميل قصابعدم محكومية25

(12)الساعة   6/10فاطمه خضير عباس شهادة حياة26

(12)الساعة   6/10جنان غازي سلمانشهادة حياة27

(12)الساعة   6/10حيدر خالد دمحمجواد  شهادة حياة28

(12)الساعة   6/10مروه مؤيد حسن شهادة حياة29

(12)الساعة   6/10خوله باقرعباس شهادة حياة30

(12)الساعة   6/10منذر صالح حسينشهادة حياة31

(12)الساعة   6/10 جنين دمحم محمودشهادة حياة32

6/10اليوم الخامس 



(12)الساعة   6/10طلبه فاضل چياد شهادة حياة33

(12:30)الساعة   6/10هند ثامر خليلشهادة حياة34

(12:30)الساعة   6/10دمحم عبد عظيمشهادة حياة35

(12:30)الساعة   6/10طيبة عبد عظيمشهادة حياة36

(12:30)الساعة   6/10فيوليت سليمان جمعةشهادة حياة37

(12:30)الساعة   6/10سعاد توماشهادة حياة38

(12:30)الساعة   6/10قيس سلمان زيدانشهادة حياة39

(12:30)الساعة   6/10رقيه محمود مصطفىشهادة حياة40

(12:30)الساعة   6/10احمد جميلشهادة حياة41

(1)الساعة   6/10اميل جبرائيل داودشهادة حياة42

(1)الساعة   6/10سامية اسعد ياقوشهادة حياة43

(1)الساعة   6/10 باسل منير يوسف شهادة حياة44

(1)الساعة   6/10مثال منير يوسفشهادة حياة45

(1)الساعة   6/10سوسن عدنان عبد الحميدشهادة حياة46

(1)الساعة   6/10نافع ايليا عبداالحدشهادة حياة47

(1)الساعة   6/10 نهاد متي صفوشهادة حياة48

(1:30)الساعة   6/10دمحم صدام عبدشهادة حياة49

(1:30)الساعة   6/10هناء فرج هرمزشهادة حياة50

(1:30)الساعة   6/10بشرى فرج هرمزشهادة حياة51

(1:30)الساعة   6/10وفاء فرج هرمزشهادة حياة52

(1:30)الساعة   6/10 فادية فرج هرمز شهادة حياة53

(1:30)الساعة   6/10سهير اسكندر هرمزتعهد54

(1:30)الساعة   6/10عدي حسام الدين عبدهللا شهادة حياة55

(1:30)الساعة   6/10ميساء كاظم سلمانشهادة حياة56

(3)الساعة   6/10وضاح دمحم عبد اللطيفشهادة حياة57

(3)الساعة   6/10غازي ناجي صالحةشهادة حياة58

(3)الساعة   6/10عامر دمحم عبد عليشهادة حياة59

(3)الساعة   6/10ندى جواد أمينشهادة حياة60

(3)الساعة   6/10حكم مقبل صديق شهادة حياة61

(3)الساعة   6/10رمزة يوسف بطيشهادة حياة62

(3)الساعة   6/10 نهلة يوسف بطيشهادة حياة63

(3)الساعة   6/10هيثم مجيد دمحمشهادة حياة64

(3:30)الساعة   6/10هادي عبد الحسين جابرشهادة حياة65

(3:30)الساعة   6/10ساهرة مرزة حسينشهادة حياة66



(3:30)الساعة   6/10 آمنة عبداللطيف يعقوبشهادة حياة67

(3:30)الساعة   6/10هديل ابراهيم عبدهللا المرسوميشهادة حياة68

(3:30)الساعة   6/10احمد حيدر فرهود شهادة حياة69

(3:30)الساعة   6/10رمزة يوسف بطيشهادة حياة70

(3:30)الساعة   6/10خالده وهب احمدشهادة حياة71

(3:30)الساعة   6/10وائل دمحم يوسفشهادة حياة72

(4)الساعة   6/10مي عبد الجليل وهام شهادة حياة73

(4)الساعة   6/10بان صباح زهرون شهادة حياة74

(4)الساعة   6/10 قحطان عدنان ابراهيمشهادة حياة75

(4)الساعة   6/10احالم ابراهيم صالح شهادة حياة76

(4)الساعة   6/10ايات سراب سعدون شهادة حياة77

(4)الساعة   6/10 عفاف عبدالحسين حسونشهادة حياة78

(4)الساعة   6/10علي عدنان عبو شهادة حياة79

(4)الساعة   6/10نسرين حميد ميخائيلشهادة حياة80

(5)الساعة   6/10 صباح شفيق قاسمشهادة حياة81

(5)الساعة   6/10ليلى أحمد داوود شهادة حياة82

(5)الساعة   6/10سديم ماهر سعيدشهادة حياة83

(5)الساعة   6/10قرنفل نعوم عبداالحد شهادة حياة84

(5)الساعة   6/10أكرم عبود الياس شهادة حياة85

(5)الساعة   6/10هيفاء عبدالكريم موسى شهادة حياة86

(5)الساعة   6/10حكمت ناظم اسكندر شعياشهادة حياة87

(5)الساعة   6/10فلاير دمحم جواد علوششهادة حياة88

(5)الساعة   6/10فؤاد محسن شهادة حياة89

(6)الساعة   6/10هيالنه داود عوديشوشهادة حياة90

ن ياقو برخو امجد91 (6)الساعة   6/10افلير

(6)الساعة   6/10سلوى رؤوف حميد عقارية92

(6)الساعة   6/10طلبة فاضل جياد شهادة حياة93

ة ابراهيم يوسف شهادة حياة94 (6)الساعة   6/10زهير

(6)الساعة   6/10جنان بطرس حبيبشهادة حياة95

(6)الساعة   6/10رواء مسعود الياسشهادة حياة96

(6)الساعة   6/10ابراهيم طالب شنيتشهادة حياة97

98

99


