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صباحٌة2003-87,212002االولعراقًلفتة مراد خضٌر حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2003-80,222002االولعراقًحسن دروٌش قتٌبة شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2003-79,282002االولعراقًمحسن محً فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2003-79,232002االولعراقًعبٌس كاطع كركوش خٌرٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2003-79,012002االولعراقًحسٌن حمٌد اسماعٌل عذراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2003-78,912002االولعراقًجلٌل راضً سمٌر زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2003-78,862002االولعراقًحمٌد حسٌن جاسم طارقالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2003-78,352002االولعراقًحمٌد الحسٌن عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2003-78,132002االولعراقًعلً عطوان حرز رعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2003-77,642002االولعراقًحبٌب وناس عبٌد اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2003-77,452002االولعراقًحنطً بطٌخ والً رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2003-77,302002االولعراقًمحمود هاشم اشراقالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2003-76,722002االولعراقًمحمد صالح بهمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2003-76,052002االولعراقًحسٌن علً سلطان زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2003-75,952002االولعراقًعبد عباس شعٌب قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2003-75,882002االولعراقًعلوان غازي ورودالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2003-75,332002االولعراقًحمادي جاسم فاضل سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2003-74,672002االولعراقًحمد عبد عجم سبهانالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2003-74,262002االولعراقًالخالق عبد صبحً حلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2003-73,972002االولعراقًكاظم محٌبس مالك لٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2003-73,62002االولعراقًحطاب ساجد الحسٌن عبد رائدالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2003-73,482002االولعراقًجاسم االمٌر عبد مٌعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2003-73,362002االولعراقًرغٌف كرٌم فخري علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2003-73,182002االولعراقًغضبان الواحد عبد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2003-72,992002االولعراقًكاظم حمٌد الحمزة عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة2003-72,982002االولذكرعراقًحسٌن عدنان سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة2003-72,862002االولعراقًخضٌر االمٌر عبد لبنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة2003-72,862002االولعراقًجاسم سبتً علً نسرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة2003-72,82002االولعراقًلفته بخٌت انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة2003-72,532002االولعراقًكطوف الكاظم عبد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة2003-72,442002االولعراقًخلف احمد فاضل عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة2003-71,92002االولعراقًفرحان جاسم سلوىالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة2003-71,882002االولعراقًسلمان قاسم سمارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة2003-71,512002االولعراقًمحسن عبٌد محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة2003-71,032002االولعراقًسالم طالب هللا عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة2003-70,862002االولعراقًحوٌش خلٌف حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة2003-70,662002االولعراقًهللا عبد علً حارثالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة2003-70,462002االولعراقًحمزة خلٌل محمد ٌاسمٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة2003-70,412002االولعراقًعبود حسٌن رغدالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة2003-70,032002االولعراقًاحمد حسن غازي هبةالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة2003-69,872002االولعراقًاحمد عٌسى هناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة2003-69,722002االولعراقًفلٌح جهاد نجاح زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة2003-69,522002االولعراقًلفته كاظم ٌاسر نوالالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة2003-69,482002االولعراقًرمضان علً احمد هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة2003-69,472002االولعراقًالقادر عبد رقٌب زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة2003-69,292002االولعراقًحسن مطر دحام سرمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة2003-69,232002االولعراقًعباس طالب احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة2003-69,192002االولعراقًسمٌر حمزة مرزة جنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة2003-69,042002االولعراقًموحان حسٌن رمالالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة2003-68,62002االولعراقًخلف دلف خلٌفة احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة2003-68,472002االولعراقًعداي كمر طلب رائدالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة2003-68,472002االولعراقًسلطان عبد قاسم سجىالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة2003-68,472002االولعراقًعباس خضٌر حمٌد عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة2003-68,12002االولذكرعراقًمخلف محٌمٌد عواد ناظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة2003-68,022002االولعراقًمحمد عباس ولٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة2003-67,972002االولعراقًسهٌل ضٌاء صهٌبالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة2003-67,712002االولعراقًابراهٌم عبد علٌوي ولٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة2003-67,572002االولذكرعراقًعلً محمود حافظ نصٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة2003-67,542002االولعراقًهللا عبد فاضل ٌسرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة2003-67,432002االولعراقًعباس محمد ربٌع لقاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة2003-67,352002االولعراقًهللا سٌف فرحان سلمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة2003-67,192002االولعراقًعطشان عواد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة2003-66,982002االولعراقًحنون اللطٌف عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة2003-66,952002االولعراقًسعود هللا عبد فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة2003-66,832002االولعراقًراضً جاسم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة2003-66,82002االولعراقًصبٌح حسٌن احرارالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة2003-66,412002االولعراقًعطٌة مهدي مثنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة2003-66,42002االولعراقًفٌاض هللا عبد نجم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة2003-66,262002االولعراقًورد الحسن عبد فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة2003-65,92002االولعراقًمهدي صالح خلٌل محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة2003-65,572002االولعراقًخضٌر حامد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة2003-65,462002االولعراقًعدوان خضٌر سامًالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة2003-65,412002االولعراقًسلمان خالد علً سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة2003-65,312002االولعراقًفهد جاسم صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة2003-65,32002االولعراقًناٌف محمد غازي احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة2003-64,962002االولعراقًحسن الرزاق عبد مٌادةالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة2003-64,912002االولعراقًعزٌز علً حمزة ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة2003-64,92002االولعراقًسلٌمان علً محمد انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة2003-64,882002االولعراقًمهدي حسٌن طاهر نزارالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة2003-64,872002االولعراقًحسٌن العظٌم عبد فرحالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة2003-64,852002االولعراقًشوٌش فواز صالح احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة2003-64,772002االولعراقًمحمود صالح فٌصل شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة2003-64,422002االولعراقًعوٌد شدهان محمد ماهرالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة2003-64,112002االولعراقًحمادي هللا عبد ضٌاء عبٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة2003-64,052002االولعراقًصالح ابراهٌم عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة2003-63,952002االولعراقًعلوان راضً حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة2003-63,882002االولعراقًحمودي محمد سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة2003-63,632002االولعراقًسلمان داود سلٌم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

صباحٌة2003-63,552002االولعراقًعلً خلٌل جبر محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة89

صباحٌة2003-67.1062002االولانثىعراقًعلً اسد الستار عبد مًالتارٌخاآلداببغداد جامعة90

صباحٌة2003-63,512002االولعراقًرٌحم سالم مٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة91

صباحٌة2003-63,362002االولعراقًجبار هانً رجاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة92

صباحٌة2003-63,362002االولعراقًالمجٌد عبد رزا خٌري محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة93

صباحٌة2003-63,042002االولعراقًالمجٌد عبد علً احسانالتارٌخاآلداببغداد جامعة94

صباحٌة2003-63,032002االولعراقًحسن حكمت ساجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة95

صباحٌة2003-63,022002االولعراقًفجر مشرف محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة96

صباحٌة2003-62,92002االولعراقًٌاقو بره اٌشو لٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة97

صباحٌة2003-62,812002االولعراقًعٌاده نصٌف الصمد عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة98

صباحٌة2003-62,742002االولعراقًكاظم جواد ابراهٌم اوهامالتارٌخاآلداببغداد جامعة99

صباحٌة2003-62,642002االولعراقًكماش هللا عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة100
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صباحٌة2003-62,532002االولعراقًعبٌد اسود احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة101

صباحٌة2003-62,522002االولعراقًاسماعٌل الزهرة عبد عقٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة102

صباحٌة2003-62,492002االولعراقًالٌاس علً مالك ضحىالتارٌخاآلداببغداد جامعة103

صباحٌة2003-62,352002االولعراقًسوادي عباس ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة104

صباحٌة2003-62,012002االولعراقًمحمد مصلح حسن ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة105

صباحٌة2003-61,942002االولعراقًمهدي مدلول انٌسالتارٌخاآلداببغداد جامعة106

صباحٌة2003-61,922002االولعراقًفهد صبري سمٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة107

صباحٌة2003-61,852002االولعراقًمحمود رشٌد سعٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة108

صباحٌة2003-61.812002االولذكرعراقًعلٌوي عوٌد كاظم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة109

صباحٌة2003-61,612002االولعراقًعلٌوي عباس محمد ضٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة110

صباحٌة2003-61,572002االولعراقًحسٌن عبد جبار عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة111

صباحٌة2003-61,072002االولعراقًحسن علً حاتم هٌفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة112

صباحٌة2003-60,12002االولعراقًحمٌد احمد عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة113

صباحٌة2003-60,982002االولعراقًحمادي عداي رأفتالتارٌخاآلداببغداد جامعة114

صباحٌة2003-60,982002االولعراقًحسٌن حسن فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة115

صباحٌة2003-60,872002االولعراقًشالش محسن تفاح نصٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة116

صباحٌة2003-60,262002االولعراقًطعمة سعدون شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة117

صباحٌة2003-60,192002االولعراقًهادي حسن ناجً لمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة118

صباحٌة2003-60,112002االولعراقًراضً حسن حمزة رسولالتارٌخاآلداببغداد جامعة119

صباحٌة2003-58,542002االولعراقًخدام محمد قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة120

صباحٌة2003-58,292002االولعراقًالرحمن عبد شوكت عصامالتارٌخاآلداببغداد جامعة121

صباحٌة2003-56,782002االولعراقًمجلً جبار زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة122
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صباحٌة2003-67,432002الثانًعراقًسالم رزاق ولهانالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2003-62,512002الثانًعراقًصبٌح وادي ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2003-62,392002الثانًعراقًسبهان سلمان هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2003-62,042002الثانًعراقًاسماعٌل حقً هبهالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2003-61,242002الثانًعراقًالشبٌب راضً عبٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2003-61,152002الثانًعراقًحمزة سلطان قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2003-60,712002الثانًعراقًعلً فاضل ازهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2003-58,772002الثانًعراقًجابر هاشم حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2003-58,672002الثانًعراقًحمادي خمٌس احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2003-58.122002الثانًذكرعراقًعبود راشد خمٌسالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2003-57,422002الثانًعراقًدحل كرٌم جمالالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2003-56,872002الثانًعراقًدٌر فرحان حمدانالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2003-55,852002الثانًعراقًراشد احمد اٌهابالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2003-55,622002الثانًعراقًمحمد حكٌم مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2003-55,522002الثانًعراقًدهام محمد حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ2003ً-83.052002االولمهدي صالح محمد عمرتارٌخاآلداببغداد1

مسائ2003ً-76.432002االولابراهٌم محمود شاكرتارٌخاآلداببغداد2

مسائ2003ً-75.362002االولمطلب علً أنورتارٌخاآلداببغداد3

مسائ2003ً-74.452002االولتوفٌق بدري بروٌنتارٌخاآلداببغداد4

مسائ2003ً-74.392002االولغضبان سلوم مهدون فالحتارٌخاآلداببغداد5



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ2003ً-73.312002االولمحمد رمضان نبٌلتارٌخاآلداببغداد6

مسائ2003ً-73.162002االولصاحب علٌوي أحمدتارٌخاآلداببغداد7

مسائ2003ً-69.472002االولحمٌد جاسم محمد قسورتارٌخاآلداببغداد8

مسائ2003ً-69.392002االولكاظم غازي أٌناستارٌخاآلداببغداد9

مسائ2003ً-69.142002االولحسن قاسم حسامتارٌخاآلداببغداد10

مسائ2003ً-68.022002االولمحمد عباس ولٌدتارٌخاآلداببغداد11

مسائ2003ً-67.892002االولزاٌر حسٌن أحمدتارٌخاآلداببغداد12

مسائ2003ً-67.72002االولمحمد هللا عبد نجم سمٌرتارٌخاآلداببغداد13

مسائ2003ً-67.662002االولساهً زهراو علًتارٌخاآلداببغداد14

مسائ2003ً-66.72002االولذٌاب بازل زكً أحمدتارٌخاآلداببغداد15

مسائ2003ً-66.72002االولمحمد حمد مكً عديتارٌخاآلداببغداد16

مسائ2003ً-66.362002االولعداي عواد مدحتتارٌخاآلداببغداد17

مسائ2003ً-66.22002االولعباس نعمة صالح عامرتارٌخاآلداببغداد18

مسائ2003ً-662002االولأحمد خلف محمدتارٌخاآلداببغداد19

مسائ2003ً-65.82002االولشهاب محمود القدوس عبدتارٌخاآلداببغداد20

مسائ2003ً-65.582002االولالحمٌد عبد محسن مقدادتارٌخاآلداببغداد21

مسائ2003ً-65.442002االولمشاري العبوسً لطٌف صباحتارٌخاآلداببغداد22

مسائ2003ً-65.252002االولعباس الستار عبد محمدتارٌخاآلداببغداد23

مسائ2003ً-65.072002االولسعٌد حسن صالحتارٌخاآلداببغداد24

مسائ2003ً-65.012002االولناجً صالح زٌنبتارٌخاآلداببغداد25

مسائ2003ً-65.012002االولعداي سعٌد أحالمتارٌخاآلداببغداد26

مسائ2003ً-64.662002االولمحمود زاٌر خالد عباستارٌخاآلداببغداد27

مسائ2003ً-64.62002االولسالم خلف عدنان قحطانتارٌخاآلداببغداد28

مسائ2003ً-64.522002االولمحمد طالب حٌدرتارٌخاآلداببغداد29

مسائ2003ً-64.32002االولابراهٌم خلٌل موفقتارٌخاآلداببغداد30



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ2003ً-63.82002االولمحمود النبً عبد عمادتارٌخاآلداببغداد31

مسائ2003ً-63.482002االولابراهٌم شهٌد وسامتارٌخاآلداببغداد32

مسائ2003ً-63.32002االولبدوي نافع قتٌبةتارٌخاآلداببغداد33

مسائ2003ً-63.082002االولحٌدر عامر عمارتارٌخاآلداببغداد34

مسائ2003ً-62.672002االولالحسٌن عبد العزٌز عبد ثائرتارٌخاآلداببغداد35

مسائ2003ً-62.32002االولشرهان عبد وسامتارٌخاآلداببغداد36

مسائ2003ً-62.052002االولمحمد ٌوسف أسماعٌلتارٌخاآلداببغداد37

مسائ2003ً-61.532002االولصاٌل هادي ولٌدتارٌخاآلداببغداد38

مسائ2003ً-61.522002االولعبٌد عباس محمدتارٌخاآلداببغداد39

مسائ2003ً-61.492002االولناصر الرحٌم عبد منافتارٌخاآلداببغداد40

مسائ2003ً-61.382002االولكاظم جواد درٌدتارٌخاآلداببغداد41

مسائ2003ً-61.172002االولجواد شهٌد سرتٌب ناهضتارٌخاآلداببغداد42

مسائ2003ً-61.172002االولصالح علً منالتارٌخاآلداببغداد43

مسائ2003ً-61.162002االولشطب مجٌد بدورتارٌخاآلداببغداد44

مسائ2003ً-60.892002االولخزعل قٌس أمٌرتارٌخاآلداببغداد45

مسائ2003ً-60.842002االولأحمد دروٌش محمد حاتمتارٌخاآلداببغداد46

مسائ2003ً-60.342002االولمحمود طارق زٌادتارٌخاآلداببغداد47

مسائ2003ً-59.962002االولكاظم عباس أحمدتارٌخاآلداببغداد48

مسائ2003ً-58.472002االولسلمان منشد بدر أمٌرتارٌخاآلداببغداد49

مسائ2003ً-58.342002االولمحمود حسٌن عسكر أٌمانتارٌخاآلداببغداد50

مسائ2003ً-58.212002االولحسن عبد عالوي كرٌمتارٌخاآلداببغداد51

مسائ2003ً-57.582002االولٌاسٌن طه صباحتارٌخاآلداببغداد52



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ2003ً-67.622002ثانًصفر كمال مهاتارٌخاآلداببغداد1

مسائ2003ً-67.432002ثانًفهد سعد اسماءتارٌخاآلداببغداد2

مسائ2003ً-64.332002ثانًخلٌل جمعة سرٌةتارٌخاآلداببغداد3

مسائ2003ً-64.252002ثانًحسن محمد احمدتارٌخاآلداببغداد4

مسائ2003ً-63.332002ثانًخماس جاسم سمٌرتارٌخاآلداببغداد5

مسائ2003ً-61.652002ثانًحسن احمد حٌدرتارٌخاآلداببغداد6

مسائ2003ً-60.932002ثانًعلٌوي عزٌز سمٌرتارٌخاآلداببغداد7

مسائ2003ً-60.662002ثانًغافل جاسم ثامرتارٌخاآلداببغداد8

مسائ2003ً-60.612002ثانًمنصور شهٌب الرزاق عبدتارٌخاآلداببغداد9

مسائ2003ً-59.792002ثانًمحمد راضً بركاتتارٌخاآلداببغداد10

مسائ2003ً-59.032002ثانًكاظم الرزاق عبد علًتارٌخاآلداببغداد11

مسائ2003ً-57.632002ثانًعمار علً عبد محمدتارٌخاآلداببغداد12

مسائ2003ً-56.952002ثانًمناحً ناصر وسامتارٌخاآلداببغداد13

مسائ2003ً-56.342002ثانًعلً الجبار عبد بهاءتارٌخاآلداببغداد14

مسائ2003ً-55.922002ثانًمهند ٌعقوب مثنىتارٌخاآلداببغداد15

مسائ2003ً-552002ثانًكرٌم عزٌز محمدتارٌخاآلداببغداد16


