
٢٠٠٦/٢٠٠٥عام الدور االول مسائي خریجي 

٨١2006/2005ر٠٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسعد حمزة عباس784
٨٠2006/2005ر٠٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعبد العظیم كاظم علوان785
٧٨2006/2005ر٩٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد علي حسین علي786
٧٨2006/2005ر٧٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد محسن علي787
٧٨2006/2005ر٧٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيأسیل ناظم محمد788
٧٨2006/2005ر٣٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمر احمد شاكر789
٧٦2006/2005ر٢٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعبد العزیز ھالل محمد790
٧٤2006/2005ر٥٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلؤي ربیع شعیب791
٧٤2006/2005ر٢٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخلدون إبراھیم محمد792
٧٣2006/2005ر٣٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيزید علي حسین793
٧٣2006/2005ر٢٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقيدالیا عبد الرزاق عبد األمیر794
٧٣2006/2005ر٠٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد صالح محمد795
٧٢2006/2005ر٩٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفارس حمزة حسن796
٧٢2006/2005ر٩٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقينادیة یوسف سلمان797
٧٢2006/2005ر٨٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد حسب مھاوي798
٧٢2006/2005ر٦١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي بدري نجیب799
٧١2006/2005ر٣٥مسائي/ الدوراالولانثىعراقيھناء رحیم مطرود800
٧١2006/2005ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحیدر طارق حمید801
٧١2006/2005ر١٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمجید عواد زیدان802
٧٠2006/2005ر٨٩مسائي/ الدوراالولانثىعراقيقصائد عبد الخالق مطلك803
٧٠2006/2005ر٨٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعقیل ناظم محمد804
٧٠2006/2005ر٦٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيوضاح عبد الرحمن صبري805
٧٠2006/2005ر٢٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيشھاب احمد عباس806
٧٠2006/2005ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجواد كاظم حسون807
٧٠2006/2005ر٢٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمر محمد عیال808
٧٠2006/2005ر٠٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمر علي شبیب809
٦٩2006/2005ر٨٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقصي حاتم شھاب810
٦٩2006/2005ر٦٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأنور عبد الجبار علي811
٦٩2006/2005ر٥٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي شعبان زناد812
٦٩2006/2005ر٤٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصائب احمد سرحان813
٦٩2006/2005ر٣٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد صالح حسین814
٦٩2006/2005ر٢٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيباسل عباس علیوي815



٦٩2006/2005ر٠٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي صباح حسون816
٦٨2006/2005ر٨٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حسن سلمان817
٦٨2006/2005ر٦٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي عبیس موسى818
٦٨2006/2005ر٢٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصفاء الدین ماجد خلف819
٦٨2006/2005ر٠٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصبري عیسى عباس820
٦٨2006/2005ر٠٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعطوان محمد مكي821
٦٨2006/2005ر---مسائي/ الدوراالولانثىعراقينوار ریاض عبد العزیز822
٦٧2006/2005ر٩٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفالح مھدي علوان823
٦٧2006/2005ر٤٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد جبار عیسى824
٦٧2006/2005ر٤١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيكریم عباس محسن825
٦٦2006/2005ر٩٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعامر علي احمد826
٦٦2006/2005ر٩٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيموسى حسین كاظم827
٦٦2006/2005ر٩١مسائي/ الدوراالولانثىعراقيرلى باسم عبد العزیز828
٦٦2006/2005ر٨٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقينضال بخیت لفتة829
٦٦2006/2005ر٦٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيھاشم جبار وحید830
٦٦2006/2005ر٣٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمھند فاضل حسین831
٦٦2006/2005ر١٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حمید موسى832
٦٦2006/2005ر١٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد ندا احمد حسن833
٦٦2006/2005ر٠٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيیاسر عبد الحسین یسر834
٦٥2006/2005ر٦٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيزھیر سعدون حسن835
٦٥2006/2005ر٥١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقحطان عبد هللا سلمان836
٦٥2006/2005ر٤٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيزیاد طارق عبد علي837
٦٥2006/2005ر٢٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمار حمید عبد األمیر 838
٦٥2006/2005ر١٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسدخان عبد الحسن محمد839
٦٥2006/2005ر٠٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخضیر عباس موزان840
٦٤2006/2005ر٩٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيمیسم نجم عبد هللا841
٦٤2006/2005ر٩٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمصطفى فاضل عباس842

843
عبد المجید مزاحم عبد 

مسائي/ الدوراالولذكرعراقيالمجید
٦٤ر٨١

2006/2005
٦٤2006/2005ر٧٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسین جباره ھادي844
٦٤2006/2005ر٦٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعادل رحمة زایر845
٦٤2006/2005ر٦٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقيحال علي حسین محمد846
٦٤2006/2005ر٦٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسعد عریبي محمد847
٦٤2006/2005ر٥٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد عریبي محمد848



٦٤2006/2005ر٤٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد محمد جاسم حمد849
٦٣2006/2005ر٩٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعواطف حسین ناجي850
٦٣2006/2005ر٧٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيبالل عدنان رشید851
٦٣2006/2005ر٧٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد عیدان فلیح852
٦٣2006/2005ر٦٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقينادیة سعید شیرا853
٦٣2006/2005ر٦٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقيفراس محمد عبد الجبار854
٦٣2006/2005ر٦١مسائي/ الدوراالولانثىعراقيعبیر علي حسین سعید855
٦٣2006/2005ر٦١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعادل محي الدین عبد الباقي856
٦٣2006/2005ر٥٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصالح عبد الفتاح إبراھیم857
٦٣2006/2005ر٣٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد سھیل عبود858
٦٣2006/2005ر٣٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقاسم محمد حسین859
٦٣2006/2005ر٣٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصالح نوري محمد860
٦٣2006/2005ر٢٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيماجد محمد دعیر861
٦٣2006/2005ر٢٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيناطق حمود مصحب862
٦٣2006/2005ر٠٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيوحید جعفر عبد الحسین863
٦٢2006/2005ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحیدر سعد حسین864
٦٢2006/2005ر٨٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقصي محمد عوید865
٦٢2006/2005ر٦٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعدنان احمد مصطفى866
٦٢2006/2005ر٥٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعالء مجید عبد الستار867
٦٢2006/2005ر٤٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيھادي محسن جاسم868
٦٢2006/2005ر٣٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحیدر اوحید شومي869
٦٢2006/2005ر٢٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحاتم ھاشم عبد870
٦٢2006/2005ر٢٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصادق جبار عبد871
٦٢2006/2005ر٢٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيھیثم بریسم كیطان872
٦٢2006/2005ر٠٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيزینب حیدر صفر873
٦١2006/2005ر٩٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفالح موحان كتاب874
٦١2006/2005ر٨٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأمین سعید خلیل875
٦١2006/2005ر٨٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرحیم علي محمد876
٦١2006/2005ر٧٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصدام محمد جاسم877
٦١2006/2005ر٧٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقيإیناس نعیم جاسم 878
٦١2006/2005ر٦٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمطشر خضیر عباس879
٦١2006/2005ر٦٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيمنى جلیل محمد880
٦١2006/2005ر٦٣مسائي/ الدوراالولانثىعراقيفاتن عبد الستار حسن881
٦١2006/2005ر٦٢مسائي/ الدوراالولانثىعراقيعطیة داخل حمادي882



٦١2006/2005ر٥٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعدنان عثمان احمد883
٦١2006/2005ر٤٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحامد جمعة محمد884
٦١2006/2005ر٣٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمار منصور داود885
٦١2006/2005ر٣٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسام الدین محمد فاروق886
٦١2006/2005ر٣٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي عدنان رزوقي887
٦١2006/2005ر٢٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد مجید فعل888
٦١2006/2005ر٢٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيموفق كاظم راشد889
٦١2006/2005ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمھدي كریم علي890
٦١2006/2005ر٢٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد كامل صحن891
٦١2006/2005ر١٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحمید حسوني صادق892
٦١2006/2005ر٠٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخلف عبد العباس حمود893
٦٠2006/2005ر٨٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيطالب عبد الواحد ماھود894
٦٠2006/2005ر٧٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيھاشم عنید حسان895
٦٠2006/2005ر٧٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعماد حبیب الخیزران896
٦٠2006/2005ر٧١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلھیب إبراھیم جمعة897
٦٠2006/2005ر٦٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجمعة حسین علي898
٦٠2006/2005ر٥٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيبرھان حمد حمید899
٦٠2006/2005ر٤٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرعد مطر خلف900
٦٠2006/2005ر٤٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد فوزي ھندي901
٦٠2006/2005ر٣٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقياحمد عبد الواحد محمد902
٦٠2006/2005ر٣٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسنان سعید كبسون903
٦٠2006/2005ر٣٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي رشم شغي  904
٦٠2006/2005ر٣٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمھند ھادي خمیس905
٦٠2006/2005ر٢٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسامان احمد شھاب906
٦٠2006/2005ر٢٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأمین نعیم جبار907
٦٠2006/2005ر٢٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلؤي ھاشم عبد908
٦٠2006/2005ر١٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيربى شریف محسن909
٦٠2006/2005ر١٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرسول ھادي عبد910
٦٠2006/2005ر١٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعدنان عبد سلمان911
٦٠2006/2005ر١٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسھیل صطام عباس912
٦٠2006/2005ر١٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيطالل قاسم خلف913
٦٠2006/2005ر٠٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمر عبد الستار عالوي914
٦٠2006/2005ر٠٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعامر احمد مصلح915
٥٩2006/2005ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمثنى علي احمد916



٥٩2006/2005ر٨٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسین طالب سلوم917
٥٩2006/2005ر٨٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيناصر علي عودة918
٥٩2006/2005ر٧٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقاسم طالب حمودي919
٥٩2006/2005ر٦٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخلیل إبراھیم مھدي920
٥٩2006/2005ر٦١مسائي/ الدوراالولذكرعراقينوفل لؤي عزیز921
٥٩2006/2005ر٥٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمثنى محمد عبید922
٥٩2006/2005ر٤٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيقیصر عبد الكاظم عیسى923
٥٩2006/2005ر٤٥مسائي/ الدوراالولانثىعراقيشیماء عبد األمیر نعمة924
٥٩2006/2005ر٤٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد حمزة یاس925
٥٩2006/2005ر٣٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي عبد الغفور احمد926
٥٩2006/2005ر٣٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقينبیل مھدي حمدان927
٥٩2006/2005ر١٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد صاحب الزم928
٥٩2006/2005ر٠٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأسامة صاحب تیمور929
٥٩2006/2005ر٠٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيإبراھیم احمد عباس930
٥٩2006/2005ر٠٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيیاسمین طھ عباس931
٥٨2006/2005ر٩١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد عبد هللا نجم932
٥٨2006/2005ر٧٥مسائي/ الدوراالولانثىعراقيسحر طالب حسین933
٥٨2006/2005ر٦٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفائز خلف خضیر934
٥٨2006/2005ر٦٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيرافد صالح علي935
٥٨2006/2005ر٥٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيابتسام حسن عباس936

937
سندس عبد اللطیف عبد 

مسائي/ الدوراالولانثىعراقيالجبار
٥٨ر٥٣

2006/2005
٥٨2006/2005ر٤٩مسائي/ الدوراالولانثىعراقيفاطمة خضیر عباس938
٥٨2006/2005ر٤٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيصبري مھدي خلف939
٥٨2006/2005ر٣٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي كاظم حافظ940
٥٨2006/2005ر٣٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعمار مكي شاكر941
٥٨2006/2005ر٢٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفاضل علي حسین942
٥٨2006/2005ر١٦مسائي/ الدوراالولذكرعراقيأركان رشید حمید943
٥٨2006/2005ر٠٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيطالب مھیدي صالح944
٥٨2006/2005ر٠٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد عبد الوھاب عبید945
٥٧2006/2005ر٩٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحسین عبد حمود946
٥٧2006/2005ر٩١مسائي/ الدوراالولذكرعراقينوري محمد صالح947
٥٧2006/2005ر٩٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي رشید عبد الرزاق948
٥٧2006/2005ر٨٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيبشار شحاذة حسین949



٥٧2006/2005ر٧٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسعد الزم كیطان950
٥٧2006/2005ر٧٨مسائي/ الدوراالولانثىعراقيسرى حمید رشید951
٥٧2006/2005ر٧٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسالم حامد شنیتر952
٥٧2006/2005ر٦٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيخالد قاسم منصور953
٥٧2006/2005ر٦٦مسائي/ الدوراالولانثىعراقيرشا ضمد ماذي954
٥٧2006/2005ر٥٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمنذر یاسین نظیر955

956
عبد الرحمن إسماعیل 

مسائي/ الدوراالولذكرعراقيإبراھیم 
٥٧ر٥٧

2006/2005
٥٧2006/2005ر٤٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمشتاق كامل منصور957
٥٧2006/2005ر٤٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي حمید صالح958
٥٧2006/2005ر٣٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيدالل راضي كاظم959
٥٧2006/2005ر٢٧مسائي/ الدوراالولانثىعراقيأمل حسن حمید960
٥٧2006/2005ر١٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيوالء محمد شھاب961
٥٧2006/2005ر٠٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيحمید صالح عكیل962
٥٦2006/2005ر٥٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسالم منادي ثامر963
٥٦2006/2005ر٥٢مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد قاسم اھدید964
٥٦2006/2005ر٠٥مسائي/ الدوراالولذكرعراقيمحمد قاسم محمد965
٥٦2006/2005ر٠٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعالء عبد الجلیل عبد الواحد966
٥٥2006/2005ر٩٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيفالح محمود شھاب967
٥٥2006/2005ر٨٠مسائي/ الدوراالولذكرعراقيجاسم محمد یوسف968
٥٥2006/2005ر٧٩مسائي/ الدوراالولذكرعراقيغسان حامد صالح969
٥٥2006/2005ر٧٧مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي عدنان عكال970
٥٥2006/2005ر٧٤مسائي/ الدوراالولانثىعراقيصبحة فرحان مجول971
٥٥2006/2005ر٥٣مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلؤي محمد عبید972
٥٥2006/2005ر٢٨مسائي/ الدوراالولذكرعراقيعلي كاظم علیوي973
٥٥2006/2005ر٢١مسائي/ الدوراالولذكرعراقيلیث زید فرحان974
٥٥2006/2005ر١٤مسائي/ الدوراالولذكرعراقيسرمد حمید رشید975
٨٠2006/2005ر٧٧مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيجنان إسماعیل مھدي976
٧٣2006/2005ر٠١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد ماھر إسماعیل 977
٦٥2006/2005ر٣٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحسن عباس سلمان978
٦٥2006/2005ر٠٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيایاد رشید مجید979
٦٤2006/2005ر٩٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد غني عبد الحسین980
٦٤2006/2005ر٤٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعماد احمد زیدان981
٦٤2006/2005ر٣٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيظافر عبد الحمید مجید982



٦٣2006/2005ر٢٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيأنیس حسین عبد الحسن983
٦٢2006/2005ر٩٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوسیم فالح حمید984
٦٢2006/2005ر٦٦مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيزینب حاتم جبر985
٦٢2006/2005ر٠١مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيسندس عبد هللا جدوع986
٦١2006/2005ر٥٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصادق إبراھیم مالح987
٦٠2006/2005ر٨٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعدنان ثعبان مجید988
٦٠2006/2005ر١٦مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيھیام عبد الحلیم احمد989
٦٠2006/2005ر٠٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد خلیل یاسین990
٦٠2006/2005ر---مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيخولة جواد الماري991
٥٩2006/2005ر٩٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخالد عبد هللا محمد992
٥٩2006/2005ر٨٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفرقد یوسف مسعود993
٥٩2006/2005ر٦٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي عبد الرحمن خلف994
٥٩2006/2005ر٣٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي عبد نایف نجم995
٥٩2006/2005ر٣٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي صالح مھدي996
٥٩2006/2005ر٢٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعمر زید سلمان997
٥٩2006/2005ر١٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيقاسم عبید زغیر998
٥٨2006/2005ر٩٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد عباس مجید999
٥٨2006/2005ر٨٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخضر سلمان محمد1000
٥٨2006/2005ر٨٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الحسین ذیاب حسین1001
٥٨2006/2005ر٧٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيھیثم ھادي صالح1002
٥٨2006/2005ر٦٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيطالب زیدان خلف1003
٥٨2006/2005ر٥٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعثمان جسام علي1004
٥٨2006/2005ر٥٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيقاسم عباس كرم1005
٥٨2006/2005ر٤١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيولید خالد حسین1006
٥٨2006/2005ر٣٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفاضل علوان كاظم1007
٥٨2006/2005ر٣٥مسائي/ الدورالثانيانثىعراقينیران صفاء حسین1008
٥٨2006/2005ر٢٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد عبد علوان1009
٥٨2006/2005ر٢٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي طالب حمد1010
٥٨2006/2005ر١٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمنھل عبد السادة جودة1011
٥٨2006/2005ر٠٧مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيساجدة طاھر إسماعیل1012
٥٧2006/2005ر٩٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيبشیر ظاھر عساف1013
٥٧2006/2005ر٩٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحیدر منصور عبد1014
٥٧2006/2005ر٨١مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيمھا ریاض فرج1015
٥٧2006/2005ر٧٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياكرم خلف مطلب1016



٥٧2006/2005ر٥٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيطالب محمد مصطفى1017
٥٧2006/2005ر٤١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسعید حسین عبد1018
٥٧2006/2005ر٣٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيخالد مولود شاكر1019
٥٧2006/2005ر٣٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسلمان داود سلمان1020
٥٧2006/2005ر١٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمصطفى مشرف عبد الحمید1021

1022
بسام عبد المطلب عبد 

مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيالكریم
٥٧ر١٣

2006/2005
٥٧2006/2005ر١٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرحیم وحید مزبان1023
٥٦2006/2005ر٩٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيكنعان یاسین موسى1024
٥٦2006/2005ر٨٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحسن قاسم فھد1025
٥٦2006/2005ر٨٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيغزال حسن مطرود1026
٥٦2006/2005ر٨٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد حمزة علوان1027
٥٦2006/2005ر٧٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيباسل محمد ذاكر1028
٥٦2006/2005ر٧٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفرات سبتي جمعة1029
٥٦2006/2005ر٦٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيھاشم باقر خلف1030
٥٦2006/2005ر٦٥مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيوداد عبد هللا خمیس1031
٥٦2006/2005ر٦١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيقاسم عباس مھدي1032
٥٦2006/2005ر٥٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد یوسف رشید1033
٥٦2006/2005ر٥٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعمار نجم عبد هللا1034
٥٦2006/2005ر٤٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد محسن عبد العزیز1035
٥٦2006/2005ر٤٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياشرف جلیل خلف1036
٥٦2006/2005ر٢٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحامد محمد خالد1037
٥٦2006/2005ر٢٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقينادیة وھبي شاكر1038
٥٦2006/2005ر٢٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعالء طالب علي1039
٥٦2006/2005ر٠٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد حامد احمد1040
٥٦2006/2005ر---مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد رحیم  مجید1041
٥٥2006/2005ر٩٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمیسم طھ طاھر1042

1043
عبد الحمید سرمد عبد 

مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيالحمید
٥٥ر٩١

2006/2005
٥٥2006/2005ر٨٤مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوقاص سعد علي1044
٥٥2006/2005ر٥٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعدنان إبراھیم رمضان1045
٥٥2006/2005ر٥٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيأسامة محمد جواد1046
٥٥2006/2005ر٥٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمصطفى إبراھیم منشد1047
٥٥2006/2005ر٤٥مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيسولین اویقیم  بطرس1048



٥٥2006/2005ر٤١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحسام علوان جاسم1049
٥٥2006/2005ر٣٥مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيفرح حبیب عبد حسن1050
٥٥2006/2005ر٣٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيصفاء حسین احمد1051
٥٥2006/2005ر١٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيانس رعد حمید1052
٥٥2006/2005ر١٢مسائي/ الدورالثانيانثىعراقيرشا صائب صالح1053
٥٥2006/2005ر١٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمجید حمید مكطوف1054
٥٥2006/2005ر٠٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعبد الكریم جبر رشید1055
٥٥2006/2005ر---مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد عبد الوھاب مسعود1056
٥٤2006/2005ر٨٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد حاتم جبار1057
٥٤2006/2005ر٨٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد سعدون وحید1058
٥٤2006/2005ر٨٠مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيزید ھادي جار هللا1059
٥٤2006/2005ر٧٩مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعثمان علیوي عبد إبراھیم 1060
٥٤2006/2005ر٤٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيرسول محمد عبد الھادي1061
٥٤2006/2005ر٣٧مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيجمیل عودة زامل1062
٥٤2006/2005ر٣٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيسعد سلیم حنا1063
٥٤2006/2005ر٣٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمھند محمد عبد هللا1064
٥٤2006/2005ر١٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفرقد فاضل كاظم1065
٥٤2006/2005ر٠٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعدنان راضي كاظم1066
٥٤2006/2005ر٠٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيأصیل وضاح كیالن1067
٥٣2006/2005ر٥٨مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيوسام موفق عبد العزیز1068
٥٣2006/2005ر٥٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحیدر عودة حسون1069
٥٣2006/2005ر٥٥مسائي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد صداع محمد1070
٥٣2006/2005ر٤٦مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمود طھ علوان1071
٥٣2006/2005ر٤٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد مھدي ظاھر1072
٥٣2006/2005ر٠٢مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي حسین علي1073
٥٢2006/2005ر٧٣مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيحسین رحیم محمد1074
٥٢2006/2005ر٥١مسائي/ الدورالثانيذكرعراقيفالح حسن نایف1075


