
٢٠٠٦-٢٠٠٥خریجي الدور االول صباحي 
83,592006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعالء عبد هللا حسین875
81,262006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيلینا وجیھ قدوري876
2006/2005--,81صباحي/الدور االولانثىعراقيرؤى صالح عبد هللا877
80,972006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيازدھار رسول كریم878
80,932006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینة علي خلف879
80,852006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء عبد الستار حكمت880
80,772006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعلیاء عبد الكریم مھدي881
80,492006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيلمیاء جاسم كاظم882
80,382006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر مھدي نزال883
80,182006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيدینا بشیر عوفي884
80,122006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرسل عبد الحمید داخل885
80,062006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء حازم سوادي886
79,692006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنال طھ محمد887
79,052006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنتھى كاطع ناھض888
79,192006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيضحى جمال نایف889
79,072006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياالء علي حمزة890
78,932006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب عبد هللا حامد891
78,732006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد عطا حسین892
78,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيحنان مراح ھندي893
78,132006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيفاطمة عباس عبد894
78,112006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينوال علي حسین895
77,722006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء مھدي محمد896
77,672006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینة عبد الرضا كریم897
77,572006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب ھالل قمر898
77,312006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرغده نبیل صادق899
77,262006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسیل علي مھدي900
77,202006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبفرین جواد علي 901
77,182006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبان عطا هللا جمیل902
77,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینة عوفي داود903
76,742006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيحنان عبد االلھ جبوري904
76,562006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيصبا قاسم محمود905
76,552006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيلینا صادق غالي906
76,482006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيامل قحطان حسن907
76,402006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا فؤاد حاتم908



76,232006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسیل صباح صالح909
76,212006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا اركان عیاده910
76,182006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحمزة غالب مكمل911
76,032006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي موسى عبد912
75,982006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیرین داود سلمان913
75,862006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسھى سلمان جابر 914
75,722006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيایاد حكیم طارش915
75,482006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھند جعفر حسین916
75,472006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحسین محمد محسن917
75,442006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرواء مدحت جلیل918
75,322006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحسین فاضل فرج919
75,262006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيصبا نزار عبد هللا920
75,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسجى عامر رزوقي921
75,802006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيفائزة ناصر عیسى922
75,052006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيوسام نعیم نجم923
74,982006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھالھ حمید كطان924
74,942006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد نعمة كاظم925
74,912006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء جاسم محمد926
74,872006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيوسن سلمان علي927
74,642006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيلقاء ظاھر وناس928
74,502006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء حسین خضیر929
74,472006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرؤى ولید ابراھیم930
74,402006/2005صباحي/الدور االولانثىفلسطینيمنى علي مصطفى931
74,402006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيفراس سلطان جاسم932
74,362006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا جبار حبیب933
74,352006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحاتم حیال شریف934
74,322006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعالء خلف محمد935
74,012006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب قیس حمید936
73,852006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد جلیل جبار937
73,822006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيخضراء رزوقي طھ938
73,732006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسیل امجد كاظم939
73,712006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيرعد كریم خضیر940
73,552006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھند شعالن علك941
73,512006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعلیاء عبد الصاحب منصور942
73,462006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمصطفى علي محمود943



73,442006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيجھان عبد الكریم كنون944
73,402006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا سلمان حسون945
73,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينورصباح عبد الرحمن946
73,062006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھند خالد عبد هللا947
73,062006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنتھى صالح جعفر948
73,012006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيساره ظاھر ھادي949
72,952006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھناء ھادي عبد الرضا950
72,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا ابراھیم عبد951
72,712006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيدینا یونس عبد هللا952
72,652006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياالء خضیر مظلوم953
72,612006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيغفران عزیز عباس954
72,852006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسرى طالب عطا955
72,412006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعذراء كامل لفتھ956
72,382006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسالي رشید سعید957
72,312006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعمر قیس عباس958
72,252006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيماھر حمید اسماعیل959
72,242006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيصفاء حسین لفتھ960
72,182006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيبتول عباس ھاشم961
72,182006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء عبد الحسن حبیب962
72,132006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر حسین علي963
72,132006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمیثاق جبار صیوان964
71,912006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحسن محمد جبر 965
71,902006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر طالب فرج966
71,882006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھدى محمد جاسم967
71,732006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيضیاء جاسم زیدان968
71,722006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا فاضل طراد969
71,442006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسحر محمد خضیر970
71,382006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء جاسم حسین971
71,292006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيساره حسین علي972
71,202006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب جبار حمود973
71,172006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيلمى علي یاسین974
70,862006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيصھیب عبد الكریم مجید975
70,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء فاضل عباس976
70,732006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء عالء حسن977
70,732006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء جبار عبد هللا978



70,602006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمروه طارق محمد979
70,322006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي حمود جعفر980
70,192006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء عبد االمیر حمید981
70,182006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيفراس عباس محسن982
70,092006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينرجس محمد ابراھیم983
69,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيابتسام جاسم كریم984
69,742006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياخالص حمید سرحان985
69,572006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيوسن علي عبد الحسن986
69,372006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيباسم راضي صبیح987
69,322006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيانور احمد رسن988
69,232006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسجى ولید جاسم989
69,232006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمھدي غالي عطیة990
69,192006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيفادیة عادل حسن991
69,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھدیل عبد الكریم سعدي992
69,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنتھى كریم ثامر993
69,152006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء مزاحم فنجان994
69,092006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء خلیل ابراھیم995
69,022006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسناء سلمان حنش996
68,802006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسعد ناصر حمود997
68,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيضحى ثامر وایل998
68,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعبیر محمد احمد999

68,662006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعطاء سعدون ناجي1000
68,662006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا سلمان ابراھیم1001
68,652006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة محمود حنون1002
68,422006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي نعمة عبد علي1003
68,382006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعلیاء راشد راھي1004
68,292006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمروه ادیب صالح1005
68,252006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيساره حماد خلیل1006
68,232006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد حمید غثیث1007
68,162006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياالء محمد باقر1008
68,022006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء مطلب سلمان1009
68,022006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنار علي حسین1010
67,802006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيتغرید كریم سعدون1011
67,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياستبرق جبار حمود1012
67,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيكاوه جوھر درویش1013



67,642006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيضفاف مختار عبد الحسین1014
67,542006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء محسن یاسین1015
67,512006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيالرا جاسم محمد1016
67,462006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياكد سامي حمید1017
67,402006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيتحسین محمود صالح1018
67,362006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسالم ھاشم نعمة1019
67,362006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھدیل كریم جبار1020
67,072006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسیل علي عبد1021
67,042006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسالي فنر وسمي1022
66,972006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیرین ایاد محمد1023
66,602006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيانتصار طالب داود1024
66,512006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھدیل علي حسین1025
66,492006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعبیر حمادي حمید1026
66,272006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقينور جاسم بندر1027
66,262006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب صاحب خیون1028
66,172006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء حسن عباس1029
66,172006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيزید حكمت ثامر1030
66,022006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيفرح ضیاء الدین محمد1031
65,972006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھیفاء حسون حسن1032
65,922006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا ثامر نجم1033
65,862006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسیف علي عبد السادة1034
65,852006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيورود ابراھیم جمیل1035
65,732006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيافراح كاظم لعیبي1036
65,722006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعنیدة علي جالب1037
65,652006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيجالل محمد شریده1038
65,562006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا زھیر محمد1039
65,522006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمصطفى ضیاء حسین1040
65,462006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيعال عماد حمید1041
65,332006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيابرار محمد امین1042
65,302006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمالك رحمن یاسر1043
65,262006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمھند صائب عطیة1044
65,252006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا كاظم حسن1045
65,242006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسالي ستار سعود1046
65,212006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرغد صالل محمد صالح1047
65,082006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبلقیس عبد القادر جمیل1048



2006/2005--,65صباحي/الدور االولانثىعراقينبراس عباس حمید1049
2006/2005--,65صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء بدري كاظم1050
64,922006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيدنیا صالح صاحب1051
64,882006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيدنیا عادل رشید1052
64,682006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب فھمي عبد علي1053
64,592006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينور لطیف وھاب1054
64,342006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيروعة صباح صالح1055
64,182006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد حامد حمید1056
64,182006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحازم وارد مزید1057
64,142006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا تركي محمد1058
64,132006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسھیر سعید عبد المجید1059
64,122006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيغصون صاحب محمد1060
64,072006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحسین حمود شاه علي1061
64,032006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي عبد الكاظم مھاوي1062
63,962006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمصطفى عبد اللطیف دخان1063
63,942006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيانمار عدنان حسن1064
63,902006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنال محمد كاظم1065
63,792006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيیاسمین حسن علي1066
63,772006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيفرح محمود شاكر1067
63,692006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعقیل صالح عبد1068
63,452006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيفؤاد منصور سلیمان1069
63,392006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد ابراھیم حمید1070
63,382006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياكد صالح مھدي1071
63,362006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيالینا یوخنا كلیانھ1072
63,312006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيایناس احمد محمد1073
63,122006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھدیل مقداد جاسم1074
63,032006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمھا محمود حسین1075
2006/2005--,63صباحي/الدور االولانثىعراقيعلیاء عبد الحمزة جاسم1076
62,922006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينور محمود صالح1077
62,912006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي العیبي مریبد1078
62,882006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد حاتم عبد المنعم1079
62,862006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسعد علي سحاب1080
62,812006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا مھدي كریم1081
62,682006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينور محمد جھاد1082
62,652006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينور ثامر خلیل1083



62,642006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياستبرق قاسم حمدان1084
62,632006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء شاكر محمود1085
62,572006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيسھاد حسین موسى1086
62,432006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھدى عبد الكاظم الزم1087
62,372006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيھشام ھاشم جھاد1088
62,372006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينور عبد السادة صباح1089
62,302006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء كاظم لعیبي1090
62,252006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمنار عباس محراث1091
62,102006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب عبد الكریم حامد1092
62,072006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد ناصر خلف1093
61,952006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينجوى عبد الرضا عبید1094
61,902006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيتھاني مؤید جاسم1095
61,832006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيدعاء عبد هللا قاسم1096
61,822006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيتمارا احسان جاسم1097
61,522006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيفیصل عبد الوھاب حیدر1098
61,332006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرقیة علي عیفان1099
61,242006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمثنى جبور عبد الزھرة1100
61,232006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعبد االمیر جوھر عجیل1101
61,112006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيلینا محمد مرزه1102
61,092006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيشذى رعد كریم1103
61,052006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد صالح حسن1104
60,892006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيلؤي رشید لطیف1105
60,832006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيصالح مالك حمود1106
60,752006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبان طالل ابراھیم1107
60,652006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيیاسمین رضا علي1108
60,452006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھند فاضل عباس1109
60,442006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيود ابراھیم علي1110
60,242006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمثنى كاظم یاسین1111
59,972006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینة محمد عبد العزیز1112
59,802006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيانسام ماجد حسن1113
59,732006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسعد محسن حمزة1114
59,212006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيولید تعبان عباس1115
59,202006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا جابر كریم1116
59,142006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرباب حسین خلف 1117
59,102006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي محمد محسن1118



58,942006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر علوان عبد الحسن1119
58,872006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيھند یحیى جاسم1120
58,862006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيظاھر ھادي دحام1121
58,712006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي صباح سلیم1122
58,462006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيمرام ھیثم محمد1123
58,412006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب كاظم جنیجل1124
58,412006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد حسن سلمان1125
58,242006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيحسین فالح حسن1126
58,222006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرغد عباس عبید1127
58,102006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقينور عدنان محمود1128
57,572006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا شاكر محمود1129
57,332006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد نجم عبد هللا1130
56,972006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسمیر قدوري عالوي1131
56,962006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقياالء عباس خلف1132
56,552006/2005صباحي/الدور االولذكرعراقيسیف حسین جواد1133
56,432006/2005صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء علي حسین1134
72,452006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيعلیاء نصیف جاسم1135
68,372006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد سعید مولود1136
66,092006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقينور سعدي عبد الحسن1137
65,932006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقينورس ھادي داود1138
65,482006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد عطا هللا حسن1139
65,642006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيریاض علي عبد1140
62,922006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيعلیاء حسن وھیب 1141
62,782006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيلمى عبد االمیر خضیر1142
62,562006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيزینب حمزة جواد1143
62,482006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقينور عامر فاضل1144
62,342006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيسھى عوده محمد1145
62,062006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيھدیل سعد احمد1146
61,612006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد شاكر محمود1147
61,302006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيحیاة جاسم عباس1148
61,112006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي حمید عبد هللا1149
60,512006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيشھید كریم عبد الحمزة1150
60,472006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيزینب عبد القادر حسین1151
59,732006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقياالء حسین عبد هللا1152
59,612006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرفلسطینيمحمد موسى اسماعیل1153



59,482006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمناف حسین جاسم1154
59,452006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيھدیل محمد حسن1155
59,422006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعالء جبار قاسم1156
59,172006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيولید محمد دلف1157
58,842006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقياسماء علي ناجي1158
58,812006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقياباء طارق عبد الكاظم1159
58,682006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيرؤى فخري عبد الحسن1160
58,662006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقياریج صالح عبد الحمید1161
58,552006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي نور علي1162
57,982006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقينور عبد الھادي عبد1163
57,662006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيناصر بادي غازي1164
57,632006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيرشا ناصر ثامر1165
57,482006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيوسن حمید عبد هللا1166
57,312006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي حمزة عبد1167
57,292006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمھیب حامد لطیف1168
57,262006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيزبیدة بالسم یاسین1169
57,242006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىفلسطینيمي مھدي مصطفى1170
57,152006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعمار عاشور سالم1171
57,102006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيھند كاظم عباس1172
57,022006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيتارا اسماعیل مال هللا1173
56,982006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد خالد حمادي1174
56,952006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيسرمد الماس ستار 1175
56,952006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيرؤى فرج محمد1176
56,632006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيصبا عدنان نصر1177
56,562006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيوضاح مھدي محمد1178
56,382006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمحمد عبد كاظم سلطان1179
56,292006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيبشرى عبود فالح1180
56,272006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيحیدر علي یاسر1181
56,132006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيھناء حسن عاشور1182
56,082006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي محمد ابراھیم1183
56,072006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيحسناء حسن فرج1184
55,782006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيكافي قاسم عبید1185
55,532006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقينور الھدى عباس ارحیمة1186
55,412006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيحفص خضیر كریم1187
55,322006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرفلسطینيخالد جمال علي1188



55,192006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيمرتضى عزیز محیمید1189
55,022006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيطھ حسین صبر1190
54,742006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقياحمد اسماعیل عبد1191
54,732006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيامل قاسم احمد1192
54,622006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيوسن خضیر عباس1193
54,572006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقيجھان قاسم محمد1194
54,252006/2005صباحي/ الدورالثانيذكرعراقيعلي غازي مھدي1195
54,172006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىعراقياسراء جابر سلمان1196
53,402006/2005صباحي/ الدورالثانيانثىفلسطینيربا ابراھیم عبد الرحمن1197


