
الموعد االسم ت
بسام دانيال بنيامين البيالتي 161

هدى ناجي طه السعيد 162

مي عبد الجليل وهام السام 163

ريم صباح زهرون السام 164

بان صباح زهرون السام 165

ناهض حنا ابراهيم ال عيسى 166

xفادي سليمان هادي 167

داني سليمان هادي 168

باسل صباح زهرون السام 169

جورج سليمان هادي 170

هادي سليمان هادي 171

دينا سليمان هادي 172

استلة فضل هللا  رزوق جورجي  173

جينه موسى الياس 174

وليد عبدهللا حسن 175

رونق رعد عبد اللطيف المليه 176

وداد هادي ايوب 177

راكان سمير متي 178

منور سليمان داود اللوس 179

غادة ادور يعقوب يعقوب 180

هناء ايليا توفيق عزيزو  181

وسناء ايليا توفيق عزيزو  182
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10:00-9:00

11:00-10:00



faiz abbass habib shamir 183

رغد محمود عالوي السامرائي 184

صالح ايليا توفيق عزيزو  185

هناء إيليا توفيق عزيزو 186

نسرين صائب عبدالعزيز المتولي 187

صباح متي داود  188

سعاد داؤد جبرائيل حداد 189

شذى كوركيس طوبيه حبه 190

هيام على احمد  الخفاجي 191

خالده وهب احمد 192

نادرة عبدالعزيز صالح 193

بان ياسين طه 194

عبدالقادر مصطفى عبداللطيف المتولي 195

سفيان متي كبرو حنوك 196

Mustafa Taha Sahi AlDabous 197

بان حنا خدر 198

مهند نافع حميد الجبوري 199

شهدي يعقوب يوسف الخفاجي 200

لويس جارو فاقوس  201

محب فخري مجيد 202

حكمت ايليا عيسا جزراوي 203

سامية خوشابا بتو  204

نورا عبد المناف يوسف الدرويش 205

علي حلو حسان السوداني 206

مارڤن أمجد عبد  207

11:00-10:00

12:00-11:00



لويس جارو قاقوس  208

نهى اسماعيل سليمان كني 209

ناهض اسماعيل سليمان 210

وفاء علي خميس التويجي 211

Safwan Mahmoud Yahya Al Fakhri 212

باسمة منصور كوريل 213

اكرم صادق عيسى يلدكو 214

حياة حنا يوسف  215

صائب مهدي صادق حيلي 216

اياد كاظم حسين المالكي 217

نازك شريف محمد  218

emad bashir abdulkarim shammas 219

هناء عزيز يوسف البناء 220

عالء نجيب حنا ال بزبوز 221

رافد خليل عبد االحد الدوري 222

رونق رعد عبد اللطيف المليه  223

هدى يوسف عبدالمسيح 224

سمير عبد االحد توما سرسم 225

هاله طارق عبد الصاحب الطائي 226

علي عماد محمد علي الصفار  227

نغم مؤيد يحيى البياتي 228

حسن عماد محمد علي الصفار 229

زينه موسى مجيد دكله  230

مهند احمد عزيز االسدي 231

وائل محمد يوسف الشهابي  232

12:00-11:00

1:00-12:00



سعد عبد الجبار يونس الهداوي 233

فردوس حسين محمد علي الهداوي 234

خولة عائش جبر 235

دينا صادق جميل المبارك 236

رشا حسين علوان  237

نديم مربين تومه شينا  238

سربست درويش شكري  239

ايمان انور محمد  240

هيليني شمعون ايشو  241

هادي حسن عبد علي العطار  242

راشد حسن هادي العطار  243

منال حبيب يوسف سرسم 244

سعاد صليوه جبو  245

ريا صالح احمد 246

اسراء عادل فخري الشيخلي 247

علي لفته خلف  248

حسام الدين حازم حميد الحديد 249

وسام قحطان عيدان السهيل  250

حاتم حنا جرجيس ددي 251

فنار حنا جرجيس 252

اميرة حنا داؤد تبوني 253

اشور ياقو مروكي 254

ماجدولين شمعون ابرم 255

منى حبيب حسون العباس 256

استراحة      2:00-1:00

3:00-2:00

1:00-12:00



زينه غافل جاسم  257

يوسف زياد فيصل  258

فيصل زياد فيصل 259

مها يعقوب يوسف كركوكلي 260

اميره عبد االحد موسى  261

ديمه زياد فيصل 262

عالء عمر احمد الزبيدي 263

Aman Nader Shawkat 264

فائز عبد الواحد بشير حناشموني 265

ريم نعمت نجيب سرسم  266

مازن صالح مهدي كبه  267

فائزة عبدالكريم سعيد جرموكلي 268

دينا نعمت نجيب سرسم 269

بلقيس صالح مهدي كبه  270

قتيبه خالد ابراهيم العگيدي  271

بالل سمر جاري 272

سناء بشير الياس اللوس 273

ثامر قرياقوس حنا ال طراجي  274

ماهر قرياقوس حنا ال طراجي  275

مصطفى محمد راعي الحسناوي 276

علي محمد راهي الحسناوي 277

بيداء محسن أحمد أحمد 278

279 باسم عبدالرزاق عزت المناحي  

وجدان عبدالرزاق عزت المناحي 280

لميس مؤيد سعد العبيدي 281

3:00-2:00

4:00-3:00

5:00-4:00



هاله سعدون محمد باقر 282

مروة عالء جواد زوين  283

امل عبد الفتاح حسن الزبير  284

ليلى علي موسى الزيدي 285

نصير بافر صاحب األنصاري 286

بالل سمير جاري الدبي 287

كريمة جاسم محمد 288

وليد كامل حدون الخفاجي 289

احمد ثامر عبد االمير الميكانيكي  290

علي ثامر عبد االمير الميكانيكي  291

حيدر طارق مهدي دله علي 292

نور سمير يعقوب السماك 293

نعيم هنين فهد 294

جانيت رفائيل ميخاىيل شينو 295

جوني ايشوع بولص القس ايليا 296

عبد االمير باسم مهران نعلبنديان 297

فارس عبدالكريم سعيد جرموكلي  298

ستراك كريكور ستراك جوالكيان  299

سناي سامي يوسف 300

نشات سامي يوسف 301

شموني هرمز يوخنا 302

روزة ماريوة عوديشو اليارو 303

فؤاد عبدو يوسف 304

ظافره حسن مجيد  305

شوشن ايرميا موشي 306

5:00-4:00

6:00-5:00



جنبد سعيد عبد هللا نواره 307

فريال غازي محمد المهداوي 308

متي بولص متي الخشو 309

برسيه آدم يوخنا 310

سناء الياس عبدالكريم عسكر 311

احمد وليد جاسم علي قيند 312

مريم ياسين عبد القادر ابدركزلي 313

شمس وليد جاسم علي قيند 314

ميادة وليد جاسم علي قيند 315

حامد جاسم ناصر الحسائي 316

سرمد سعد عبد الحليم العبيدي  317

سرمد سعد عبد الحليم العبيدي 318

بان داود سليم حداد 319

غفار قاسم علوان الواسطي 320

6:00-5:00


