
الوقتاالسمنوع المعاملة#

(9)الساعة   5/10زينه نزار ناظمعامة1

(9)الساعة   5/10شمس مهدي دمحم صالحعقار2

(9)الساعة   5/10شمس مهدي دمحم صالحعقار3

(9)الساعة   5/10شمس مهدي دمحم صالحعقار4

(9)الساعة   5/10شمس مهدي دمحم صالحعقار5

(9)الساعة   5/10شمس مهدي دمحم صالحعقار6

(9)الساعة   5/10مثال رضا عباسعقار7

(9)الساعة   5/10الن سليم سمعانعقار8

(10)الساعة   5/10نورية دمحم جليل سويرهعقار9

(10)الساعة   5/10نورية دمحم جليل سويرهعقار10

(10)الساعة   5/10وسيم حاسم عليعامة11

(10)الساعة   5/10نهى سامي يوسفعامة12

(10)الساعة   5/10زينة غافل جاسمعامة13

(10)الساعة   5/10فارس بكر عمر ال اسحقعقار14

(10)الساعة   5/10رفاه دمحم باقرعامة15

(10)الساعة   5/10نوال مجيد ججو حراقعامة16

(11)الساعة   5/10رجاء جابر بدح17

(11)الساعة   5/10عبد البصير عبد السالم18

(11)الساعة   5/10فردوس عبد الحميد رشيد 19

(11)الساعة   5/10مها سالم شيخان 20

(11)الساعة   5/10ميسون الفونس أسكندر21

(11)الساعة   5/10غسـان بهجت بطرس 22

(11)الساعة   5/10هناء محسن عودة 23

(11)الساعة   5/10فرح فؤاد محسن24

(12)الساعة   5/10قصي مسلم صادق2وكالة عدد 25

(12)الساعة   5/10كوزي يوسف شعيا2وكالة عدد 26

(12)الساعة   5/10حكمت احمد حمودي27

(12)الساعة   5/10نهاد طاهر ابراهيم28

(12)الساعة   5/10نبيل يعقوب يوسف عقار29

(12)الساعة   5/10احمد ازهر هادي عقار30

(12)الساعة   5/10 عبدالمطلب نجم عبدهللا31

5/10اليوم الرابع 



ن حسون32 (12)الساعة   5/10 عواطف عبدالحسير

(1)الساعة   5/10نور عبدالكريم بني33

ين صباح جمعة34 (1)الساعة   5/10شير

(1)الساعة   5/10عبير صباح جمعة35

(1)الساعة   5/10عبدهللا دمحم طاهر دمحم36

ن37 (1)الساعة   5/10جبار حميد حسير

(1)الساعة   5/10فائز عبد الواحد بشير38

(1)الساعة   5/10عبد المسيح شاكر خوشابا 39

ن 40 (1)الساعة   5/10عزالدين دمحم سليم  عبد الحسير

(3)الساعة   5/10خولة عائش جبر41

(3)الساعة   5/10ثامر مصطفى مهدي42

(3)الساعة   5/10  طالل سعيد خدوري43

(3)الساعة   5/10جوليت خودا سادا44

(3)الساعة   5/10اوسكار ليونارد جنيفر45

(3)الساعة   5/10خلود صباح عميد46

(3)الساعة   5/10دمحم حيدر فاروق47

(4)الساعة   5/10احمد وليد جاسم48

(4)الساعة   5/10 شمس وليد جاسم49

(4)الساعة   5/10 ميادة وليد جاسم50

ن عبد القادر51 (4)الساعة   5/10مريم ياسير

(4)الساعة   5/10 دنا ثامر كامل52

(4)الساعة   5/10 دنا ثامر كامل53

(4)الساعة   5/10 دنا ثامر كامل54

(4)الساعة   5/10 دنا ثامر كامل55

(4)الساعة   5/10 دنا ثامر كامل56

  ساعة (5) 5/10سالم عبدالوهاب عبدالرزاقشهادة حياة57

  ساعة (5) 5/10اسماء صباح علي غالبعقارية58

  ساعة (5) 5/10مصطفى احمد ليث الصائغعقارية59

  ساعة (5) 5/10نازك احمد ليث الصائغعقارية60

  ساعة (5) 5/10مي احمد ليث الصائغعقارية61

  ساعة (5) 5/10نضال حميد حناشهادة حياة62

  ساعة (5) 5/10دمحم عباس دمحمشهادة حياة63

  ساعة (5) 5/10حليمه علي هاشمشهادة حياة64



  ساعة (5) 5/10كاظم جواد تقيشهادة حياة65

  ساعة (5) 5/10باسم علي شاكرشهادة حياة66

  ساعة (5:30) 5/10فلاير دمحم دمحم تقي شهادة حياة67

  ساعة (5:30) 5/10فؤاد محسن دمحم تقيشهادة حياة68

  ساعة (5:30) 5/10صبرية اوديشو بطرسشهادة حياة69

  ساعة (5:30) 5/10انور يوشوع يعقوبشهادة حياة70

  ساعة (5:30) 5/10فاضل قاسم عباسشهادة حياة71

  ساعة (5:30) 5/10نيران توفيق جميل شهادة حياة72

  ساعة (5:30) 5/10خليل ابراهيم حناشهادة حياة73

  ساعة (5:30) 5/10طالل ابراهيم حنا شهادة حياة74

  ساعة (5:30) 5/10ابتسام ابراهيم حنا شهادة حياة75

  ساعة (5:30) 5/10لندا عيسى ابراهيمشهادة حياة76
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