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صباحٌة63.271992/1991الثانًعراقٌهاسود احمد نضالالجغرافٌةاالداببغداد26

صباحٌة63.231992/1991الثانًعراقٌهداخل سحرالجغرافٌةاالداببغداد27
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صباحٌة59.551992/1991الثانًعراقًهللا عبد داود جاسمالجغرافٌةاالداببغداد47

صباحٌة58.461992/1991الثانًعراقًمحمد مالك جاسمالجغرافٌةاالداببغداد48

صباحٌة58.441992/1991الثانًعراقٌهاحمد هشام سمرالجغرافٌةاالداببغداد49

صباحٌة58.411992/1991الثانًعراقًحسن سامرالجغرافٌةاالداببغداد50
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