
٢٠٠٥/٢٠٠٤مسائي خریجي

٨٦,٢٠2005/2004مسائي/ الدوراالولانثىعراقيسراب ثامر احمد446
٧٦2005/2004ر٦٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمالك راضي رحیم447
٧٦2005/2004ر٤١مسائي/ الدوراالولانثىعراقيحنان یاسر احمد448
٧٥2005/2004ر٩٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي عیسى رحیم449
٧٥2005/2004ر٥٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسعد لطیف علي450
٧٤2005/2004ر٨٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد جمیل شیحان451
٧٤2005/2004ر٤٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد محمود ناصر452
٧٤2005/2004ر٣٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيھند حمید مجید453
٧٣2005/2004ر٧٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيریاض إبراھیم فاضل454
٧٣2005/2004ر٤٩مسائي/ الدوراالولانثىعراقياریج حسین سلمان455
٧٣2005/2004ر٤٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد قاسم محمود456
٧٣2005/2004ر١٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد نعیمة كشمر457
٧٣2005/2004ر٠٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيایاد جواد محمد458
٧٢2005/2004ر٩٥مسائي/ الدوراالولانثىعراقيزینة غسان رشید459
٧٢2005/2004ر٧٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقينورا فائز عبد القادر460
٧٢2005/2004ر٧٣مسائي/ الدوراالولانثىعراقيإیمان نادر عبد القادر461
٧٢2005/2004ر٣٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعالء صالح علي462
٧٢2005/2004ر٢٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسین جاسم حمادي463
٧١2005/2004ر٩٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمثنى احمد مصطفى464
٧١2005/2004ر٨٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيفاطمة مھدي خالد465
٧١2005/2004ر٦٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حسام عبد القادر466
٧١2005/2004ر٦٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمصطفى حاتم سلوم467

468
سعد عبد اللطیف عبد 

مسائي/ الدوراالولذكرعراقيالرزاق
٧١ر٦٣

2005/2004
٧١2005/2004ر٤٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيبكر إحسان حمید469
٧١2005/2004ر٠٢مسائي/ الدوراالولانثىعراقياقبال فاضل خضیر470
٧٠2005/2004ر٩٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيمنال ناجي عبد هللا471
٧٠2005/2004ر٩١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيایاد حنون ھادي472
٧٠2005/2004ر٤٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعباس صالح محمد473
٧٠2005/2004ر٠١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد عزیز عبد الحسن474
٦٩2005/2004ر٩٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحبیب ناصر جاسم475
٦٩2005/2004ر٧٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرمضان عبید رزوقي476



٦٩2005/2004ر٥٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرائد سعدي إبراھیم477
٦٩2005/2004ر٤١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد عمران عباس478
٦٩2005/2004ر٢٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيماجد حامد بدر479
٦٩2005/2004ر١٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحارث رافع سلیم480
٦٩2005/2004ر٠٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقينورس سلمان محمود481
٦٩2005/2004ر٠٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلیث صالح توفیق482
٦٨2005/2004ر٩٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيدرید إبراھیم خلیل483
٦٨2005/2004ر٧٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحاكم فیصل جبر484
٦٨2005/2004ر٦٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعادل احمد جبر485
٦٨2005/2004ر٤٩مسائي/ الدوراالولانثىعراقيأمل جبر عباس486
٦٨2005/2004ر٤٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعالء صافي حسن487
٦٨2005/2004ر٤٢مسائي/ الدوراالولانثىعراقيضحى خالد سعد488
٦٧2005/2004ر٩١مسائي/ الدوراالولانثىعراقيإنعام ستوري سلمان489
٦٧2005/2004ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيإبراھیم علي جالل490
٦٧2005/2004ر٨٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد عبد الملك محمد491
٦٧2005/2004ر٧٠مسائي/ الدوراالولانثىعراقيأسیل عزمي احمد492
٦٧2005/2004ر٤٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرضا حسن  محمد493
٦٧2005/2004ر٢٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقياكرم عباس خلف494
٦٧2005/2004ر٢٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيھادي نعمة حسین495
٦٧2005/2004ر١٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيعھود محمود شاكر496
٦٧2005/2004ر١١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأزھر طعمة فاخر497
٦٦2005/2004ر٨٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد عبد الكریم جبیر498
٦٦2005/2004ر٨٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمصطفى داود رمل499
٦٦2005/2004ر٧٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد مظھر حمید500
٦٦2005/2004ر٧٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفائق كاظم منسف501
٦٦2005/2004ر٧٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد عبد العزیز حسین502
٦٦2005/2004ر٧٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسعد حمادي احمد503
٦٦2005/2004ر٧٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيبتول مھدي شامخ504
٦٦2005/2004ر٦٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسین علي عباس505
٦٦2005/2004ر٥٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد حسن محمد506
٦٦2005/2004ر٤٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقينصیر شاكر محمود507
٦٦2005/2004ر٢٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقصي سالم مخلف508
٦٦2005/2004ر١٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجمال حامد فیاض509
٦٦2005/2004ر١٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيضیاء فیصل محمد510



٦٦2005/2004ر٠٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد خلف جاسم511
٦٥2005/2004ر٩٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيماھر إبراھیم  قنبر512
٦٥2005/2004ر٩٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحیدر فخري حسین513
٦٥2005/2004ر٨٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصادق عبد جمعة514
٦٥2005/2004ر٨٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حسن علیوي515
٦٥2005/2004ر٧٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحیدر عبد هللا خضیر516
٦٥2005/2004ر٥٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرعد شجاع نجرس517
٦٥2005/2004ر٥٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعباس ناصر حسین518
٦٥2005/2004ر٤٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد داود سلمان519
٦٥2005/2004ر٤١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعزیز محمود ذاري520
٦٥2005/2004ر٤٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد تركي علیوي521
٦٥2005/2004ر٣٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمھدي حسین مھدي522
٦٥2005/2004ر٢٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد سامي مجید523
٦٥2005/2004ر٢٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيضرغام ایاد عبد الكریم524
٦٥2005/2004ر١٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي عامر سعید525
٦٥2005/2004ر١٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمخلف جاید عبید526
٦٥2005/2004ر٠٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقينجم عبد هللا خضیر527
٦٥2005/2004ر٠١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجلیل إبراھیم سلیمان528
٦٤2005/2004ر٩٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد حسین برھان529
٦٤2005/2004ر٧٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي فائق محي الدین530
٦٤2005/2004ر٦٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعباس ناصر مجید531
٦٤2005/2004ر٥٥مسائي/ الدوراالولانثىعراقيبلسم عبد الستار عبد الجبار532
٦٤2005/2004ر٥٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصبحي عبید دبیس533
٦٤2005/2004ر٤٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيلمى عباس محمد534
٦٤2005/2004ر٣١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجاسم محمد عبد الحمید535
٦٤2005/2004ر٣١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد جواد كاظم536
٦٤2005/2004ر١٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعباس احمد مطلك537
٦٤2005/2004ر١٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمؤید عبد خلیفة538
٦٤2005/2004ر١١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقیصر جبار دشر539
٦٤2005/2004ر٠٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيومیض حمدي شالل540
٦٤2005/2004ر٠٥مسائي/ الدوراالولانثىعراقيأمال حسین ھاني541
٦٤2005/2004ر٠٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حسین علي رشید542
٦٤2005/2004ر٠١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعالء حسین جودة543
٦٣2005/2004ر٨٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحمزة ھاشم شكور544



٦٣2005/2004ر٦٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفیصل راضي ریكان545
٦٣2005/2004ر٦٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد خلیل إبراھیم 546
٦٣2005/2004ر٥٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيزینة مظھر عبد هللا547
٦٣2005/2004ر٥٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمثنى حسن رمضان548
٦٣2005/2004ر٥٢مسائي/ الدوراالولانثىعراقيیاسمین فائق محمود549
٦٣2005/2004ر٤١مسائي/ الدوراالولانثىعراقيشكریة حامد ریس550
٦٣2005/2004ر٣٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد خضیر عباس551
٦٣2005/2004ر٣٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقينسیم فاضل یوسف552
٦٣2005/2004ر٢٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيھیثم احمد عطیة553
٦٣2005/2004ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حسن مطلك554
٦٣2005/2004ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسعد عبد االنیس محمد555
٦٣2005/2004ر١٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيإحسان ھاشم حسن556
٦٣2005/2004ر١٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعزیز حمید فرحان557
٦٣2005/2004ر١٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأسامة إسماعیل محمد علي558
٦٣2005/2004ر١١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعدنان اسعد صالح559
٦٣2005/2004ر٠٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي فاضل توفیق560
٦٢2005/2004ر٩٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيخلود حسین محمد561
٦٢2005/2004ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيناجي فرج عیسى562
٦٢2005/2004ر٧٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيھبة نامق حسین563
٦٢2005/2004ر٦٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعصام خالد شھاب564
٦٢2005/2004ر٢٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمود ناجي جاسم565
٦٢2005/2004ر٢٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجبار محمد النایف566
٦٢2005/2004ر٢٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعقیل منشد محیسن567
٦٢2005/2004ر٢٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيزید حسین ناصر568
٦٢2005/2004ر١٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيضیاء طالل سلومي569
٦٢2005/2004ر٠٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيطارق جبوري احمد570
٦١2005/2004ر٩٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد قاسم عبد الرحمن571
٦١2005/2004ر٩٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمضر عامر نافع572
٦١2005/2004ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرحیم زعیبل حطحوط573
٦١2005/2004ر٨٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيفیروز تیمور علي574
٦١2005/2004ر٨٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيكاظم جرو كاظم575
٦١2005/2004ر٧٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقيسیالف عمر علي576
٦١2005/2004ر٧١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرحیم حسن سلمان577
٦١2005/2004ر٦٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقينسرین عبدال علي578



٦١2005/2004ر٦٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجواد كاظم عبد هللا579
٦١2005/2004ر٦١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقیس حاتم حسن580
٦١2005/2004ر٥٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد لطیف صالح581
٦١2005/2004ر٥٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد محمد حسین582
٦١2005/2004ر٤٩مسائي/ الدوراالولانثىعراقيھالة خلیل إبراھیم583
٦١2005/2004ر٤١مسائي/ الدوراالولذكرعراقينبیل حسین ماشي584
٦١2005/2004ر٣٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيریاض حمادة صالح585
٦١2005/2004ر٣٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسلمان داود سلمان586
٦١2005/2004ر٣٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد جاسم علي587
٦١2005/2004ر٢٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيوعد صالح مكصد588
٦١2005/2004ر١٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمود عادي عناد589
٦١2005/2004ر١٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفیصل شافي اسعد590
٦١2005/2004ر١٠مسائي/ الدوراالولانثىعراقيزینب علي ناصر591
٦١2005/2004ر٠٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعصام عبد الخالق حمودي592
٦١2005/2004ر٠١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيزیاد طارق حبیب593
٦٠2005/2004ر٩٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعوض صباح احمید 594
٦٠2005/2004ر٨٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعبد الكریم یوسف عبد علي595
٦٠2005/2004ر٧٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقياكرم عناد خضیر 596
٦٠2005/2004ر٧٠مسائي/ الدوراالولانثىعراقيرحمة عطا هللا جاسم597
٦٠2005/2004ر٦٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقينور جعفر علي598
٦٠2005/2004ر٦٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمود فیصل عباس599
٦٠2005/2004ر٥٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد سبع حمادي600
٦٠2005/2004ر٥٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيوسام عبد الفتاح عطوف601
٦٠2005/2004ر٥٠مسائي/ الدوراالولانثىعراقيزینب اسعد وھیب602
٦٠2005/2004ر٤٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد سلمان محمد603
٦٠2005/2004ر٤١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد یحیى یاسین604
٦٠2005/2004ر٣٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرحیم احمد نوفل605
٦٠2005/2004ر٢٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمالك سعدون نادر606
٦٠2005/2004ر٢٠مسائي/ الدوراالولانثىعراقيأسماء عبد الرزاق عبد العزیز607
٦٠2005/2004ر١٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيابراھیم نوري ابراھیم608
٦٠2005/2004ر٠١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفوزي طارق شدھان609
٥٩2005/2004ر٧٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد حسن محمد610
٥٩2005/2004ر٧٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقصي مشعل نصیف611
٥٩2005/2004ر٧١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيناصر كاظم جواد612



٥٩2005/2004ر٦٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيكریم جواد محیسن613
٥٩2005/2004ر٦٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمعن زكي كاظم614
٥٩2005/2004ر٦٠مسائي/ الدوراالولانثىعراقيسعاد فرج سویف615
٥٩2005/2004ر٥٩مسائي/ الدوراالولانثىعراقيروان ھادي عبد616
٥٩2005/2004ر٤٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد عبد الكریم عباس617
٥٩2005/2004ر٤٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأنور علي خلف618
٥٩2005/2004ر٣٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجمعة اصالن زكم619
٥٩2005/2004ر٣٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلؤي نجیب سعود620
٥٩2005/2004ر٣٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد عبد هللا عبد الفتاح621
٥٩2005/2004ر٣١مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد فخري مسیر622
٥٨2005/2004ر٩٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسلیمان حسین محمود623
٥٨2005/2004ر٩٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعبد هللا فرحان خضر624
٥٨2005/2004ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيارذال توفیق محمد625
٥٨2005/2004ر٨٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيضیاء محمد إسماعیل626
٥٨2005/2004ر٨٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفؤاد طارق محمد627
٥٨2005/2004ر٧٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمار حسن رحیم628
٥٨2005/2004ر٦٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيإستبرق فائق توفیق629
٥٨2005/2004ر٦٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسن رباط صالح630
٥٨2005/2004ر٤٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرائد حكمت شھاب631
٥٨2005/2004ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعبد الحسین كاطع جبر632
٥٨2005/2004ر٠٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقحطان حومد محمد633
٥٧2005/2004ر٩٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسن عودة ناصر  634
٥٧2005/2004ر٩٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيایھاب موسى محمد635
٥٧2005/2004ر٨٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيثامر صالح فرج636
٥٧2005/2004ر٧٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقاسم بریس احمد637
٥٧2005/2004ر٥٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي احمد حسن638
٥٧2005/2004ر٤٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد شمخي جبار639
٥٧2005/2004ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعادل مجید محمود640
٥٧2005/2004ر٢٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيبھاء سلیم حبیب641
٥٦2005/2004ر٩٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد ابراھیم جواد642
٥٦2005/2004ر٨٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمصطفى نجم الدین علي643
٥٦2005/2004ر٧٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي فھد خزعل644
٥٦2005/2004ر٦٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلطیف جاسم حمود645
٥٦2005/2004ر٤٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيزینب عبد المجید جاسم646



٥٦2005/2004ر٠٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفؤاد حسن جاسم647
٥٤2005/2004ر٤٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلؤي طالب قاسم648
٧٧2005/2004ر٠١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعالء حمزة عباس649
٧٥2005/2004ر٤٣مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيلینا مفید خالد650
٦٩2005/2004ر٩٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيیحیى عبد العال عبد مطر651
٦٩2005/2004ر١٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفراس علي حسین652
٦٧2005/2004ر٥٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسومر عبد األمیر خضیر653
٦٧2005/2004ر٠٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياشرف مؤید خضیر654
٦٦2005/2004ر٠٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيكریم راضي خضیر655
٦٥2005/2004ر٦٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد السادة محمد ناصر656
٦٥2005/2004ر٥٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصدام حمید غاوي657

658
سیف عماد الدین عبد 

مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيالوھاب
٦٤ر٣٦

2005/2004
٦٣2005/2004ر٤٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصاحب احمد خلیف659
٦٣2005/2004ر٣٢مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيمنتھى جاسب جاسم660
٦٣2005/2004ر---مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيزاھر مالح مھدي661
٦٢2005/2004ر٨٦مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيشیماء طھ خلف662
٦٢2005/2004ر٨٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحازم عبد علي ابراھیم663
٦٢2005/2004ر٤٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعباس حاوي خلیل664
٦٢2005/2004ر٢٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد عبد الكریم سفاح665
٦٢2005/2004ر١٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوھب احمد محمود666
٦٢2005/2004ر٠٣مسائي/ الدورالثانيانثىعراقينازك فیاض رھیف667
٦٢2005/2004ر---مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي حسین راضي668
٦١2005/2004ر٩٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقينجم عبد حسین669
٦١2005/2004ر٩٥مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيفاطمة عبد العظیم كاظم670
٦١2005/2004ر٩١مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيإزھار جلوب عبد سلمان671
٦١2005/2004ر٨٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيباسم عبد هللا نجم672
٦١2005/2004ر٨٤مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيعلیاء علي حسین673
٦١2005/2004ر٨١مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيمدیحة حسن جودة674
٦١2005/2004ر٧٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوقاص سعد عبد الجبار675
٦١2005/2004ر٤٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوضاح عبد األمیر احمد676
٦١2005/2004ر٣٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيابراھیم علي حسون677
٦١2005/2004ر٣٨مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيوفاء شنبھ محمود678
٦١2005/2004ر٣٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوسام علي حسن679



٦١2005/2004ر٣٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخالد فالح كاظم680
٦١2005/2004ر٣٤مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيغفران عبد الرضا طاھر681
٦١2005/2004ر١٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمھدي حمودي محسن682
٦١2005/2004ر١٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرعد فارس الماس683
٦١2005/2004ر٠٦مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيفردوس خضیر عطا هللا684
٦٠2005/2004ر٩٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد جویر فھد685
٦٠2005/2004ر٨٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعماد احمد عباس686
٦٠2005/2004ر٨٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمھدي محمد عبید687
٦٠2005/2004ر٧٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الودود محمد صالح688
٦٠2005/2004ر٧٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصالح جاسم معلھ689
٦٠2005/2004ر٧١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمھند علي حسین690
٦٠2005/2004ر٦٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيأثیر عاید جمال691
٦٠2005/2004ر٣٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي یوسف محمود692
٦٠2005/2004ر٢٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحسان ناظم داود693
٦٠2005/2004ر١٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي عبد الكریم حمودي694
٦٠2005/2004ر١٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصالح جاسم محیسن695
٦٠2005/2004ر٠٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحمود جكن خریبط696
٦٠2005/2004ر٠٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيولید كامل حمزة697
٥٩2005/2004ر٩٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخالد علي فریح698
٥٩2005/2004ر٩٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعزیز خلف طرموز699
٥٩2005/2004ر٩٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي ھاشم حسین700
٥٩2005/2004ر٩٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعواد كاظم سلمان701
٥٩2005/2004ر٨٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقينعیم قاسم جوحي702
٥٩2005/2004ر٨٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسمیر صدام خریبط703
٥٩2005/2004ر٨٧مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيأمیرة عبد المھدي عبد704
٥٩2005/2004ر٨٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيطالب عبد هللا فلیح705
٥٩2005/2004ر٨٥مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيفوزیة حسین حسن706
٥٩2005/2004ر٨٣مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيسمیرة عبد هللا حمود707
٥٩2005/2004ر٨٢مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيأالء نعیم عیدان708
٥٩2005/2004ر٨٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرعد فاضل سلیم709
٥٩2005/2004ر٧٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياركان معیدي عكال710
٥٩2005/2004ر٦٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعدي ھادي توفیق711
٥٩2005/2004ر٥٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرعد خلف عبد هللا712
٥٩2005/2004ر٤٧مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيلیلى محمد شنیشل713



٥٩2005/2004ر٣٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفراس كامل رشید714
٥٩2005/2004ر١٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعدي فاروق حسن715
٥٩2005/2004ر٠٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعالء جمیل صالح716
٥٩2005/2004ر٠٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيجمعة حمید عیادة717
٥٨2005/2004ر٨٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الباري محمد لیھوب718
٥٨2005/2004ر٧٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيماجد عبد الكاظم علیوي719
٥٨2005/2004ر٧٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الحسین ناصر جبر720
٥٨2005/2004ر٧٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيامجد حمید مشحن721
٥٨2005/2004ر٧١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيدحام رجب خلف722
٥٨2005/2004ر٦٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسمیر مكي مرتضى723
٥٨2005/2004ر٦٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرائق رافع سطم 724
٥٨2005/2004ر٦٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيقاسم عجیل سید725
٥٨2005/2004ر٦١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخالد فرحان ثویني726
٥٨2005/2004ر٦٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد فاض حمودي727
٥٨2005/2004ر٥٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد حمزة حسین728
٥٨2005/2004ر٥٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي ناصر حسین729
٥٨2005/2004ر٥٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفرقد جبار مصطفى730
٥٨2005/2004ر٥٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي ستار عبد القادر731
٥٨2005/2004ر٢٧مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيفدوى سھام محمد732
٥٨2005/2004ر١٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد خزن محمود733
٥٨2005/2004ر١٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيبراء نوري احمد734
٥٧2005/2004ر٩٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمود نصیف جاسم735
٥٧2005/2004ر٩٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي حسین محمد736
٥٧2005/2004ر٨٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الكریم عباس لفتة737
٥٧2005/2004ر٨٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيغیاث فھد ضیدان738
٥٧2005/2004ر٨٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحارث مثنى مدلول739
٥٧2005/2004ر٧٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيقیصر احمد یاسین740
٥٧2005/2004ر٧٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمزاحم رشید شعالن741
٥٧2005/2004ر٦٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الزھرة جاسم اصویح742
٥٧2005/2004ر٦٤مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيصباح إسماعیل حسن743
٥٧2005/2004ر٥٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيكریم محمد عوین744
٥٧2005/2004ر٥٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيیاسین طھ عبد745
٥٧2005/2004ر٥٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيزید عبد الوھاب مھدي746
٥٧2005/2004ر٤٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيشكري صالح احمد747



٥٧2005/2004ر٤٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفاروق مھدي یحیى748
٥٧2005/2004ر٤٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيبشیر محمود حسین749
٥٧2005/2004ر٤٤مسائي/ الدورالثانيانثىعراقينورس حسن محمد750
٥٧2005/2004ر٣٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي جاسم كاظم751
٥٧2005/2004ر٢٦مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيثناء عكاب بطي752
٥٧2005/2004ر٢٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسعدون مھدي جبر753
٥٧2005/2004ر٠٤مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيلمیاء شاكر ھاشم754
٥٧2005/2004ر---مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيطھ صباح طھ755
٥٦2005/2004ر٩١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحسین حسن عذیر756
٥٦2005/2004ر٨٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحیدر علي كریم757
٥٦2005/2004ر٨٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرضوان ذیب نزال758
٥٦2005/2004ر٨٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحمزة كاظم ارضیوي759
٥٦2005/2004ر٧٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيغانم مكطوف سلمان760
٥٦2005/2004ر٦٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعالء لفتة موسى761
٥٦2005/2004ر٦٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيكاظم وادي فالح762
٥٦2005/2004ر٥٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحیدر منصور حسین763
٥٦2005/2004ر٤٤مسائي/ الدورالثانيانثىعراقينداء رحمن جحیل764
٥٦2005/2004ر٣٣مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيغیداء حمودي قدوري 765
٥٦2005/2004ر٢٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعزیز جبار رسول766
٥٦2005/2004ر١٣مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيزینة یونس حسین767
٥٦2005/2004ر١٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد سعد مھدي768
٥٦2005/2004ر٠٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحسن محمد راضي769
٥٥2005/2004ر٩١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيامجد حسن سلمان770
٥٥2005/2004ر٨٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيالزم داود غالي771
٥٥2005/2004ر٤٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيجاسم زایر كریم772
٥٥2005/2004ر٤٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصالح محمود عباس773
٥٥2005/2004ر٢٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي محمد جاسم774
٥٥2005/2004ر١٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيبرزان جبار جاسم775
٥٥2005/2004ر١٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعیسى محمد نجم776
٥٥2005/2004ر٠٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي نوار مھبول777
٥٤2005/2004ر٤٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرحمن عمران ھاشم778
٥٤2005/2004ر٤٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسعد مصطفى ابراھیم 779
٥٤2005/2004ر٢٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصالح عبد القادر محمد780
٥٤2005/2004ر١٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي حسین علوان781



٥٤2005/2004ر١٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخالد طارق كاظم782
٥٦2005/2004ر٠٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيأسامة إسماعیل شناوة783


