
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-84.231993االولصباحًانثىعراقٌةجبر  كاظم كوثرعامطب بٌطريبغداد1

1992-82.011993االولصباحًانثىعراقٌةسلمان محمد عالعامطب بٌطريبغداد2

1992-81.681993االولصباحًانثىعراقٌةعباس الزهرة عبد زٌنبعامطب بٌطريبغداد3

1992-81.521993االولصباحًانثىعراقٌةخزعل زكً اسٌلعامطب بٌطريبغداد4

1992-80.891993االولصباحًذكرعراقًعبدالزهرة نوري حٌدرعامطب بٌطريبغداد5

1992-79.351993االولصباحًانثىعراقٌةسلٌمان شاكر ربابعامطب بٌطريبغداد6

1992-78.561993االولصباحًذكرعراقًزكو بهنام رائدعامطب بٌطريبغداد7

1992-78.271993االولصباحًذكرعراقًشنان خمٌس حٌدرعامطب بٌطريبغداد8

1992-77.481993االولصباحًانثىعراقٌةوحواح عبد نسرٌنعامطب بٌطريبغداد9

1992-77.431993االولصباحًذكرعراقًكناوي سامً فٌصلعامطب بٌطريبغداد10

1992-77.251993االولصباحًذكرعراقًاحمد ناٌف جرٌانعامطب بٌطريبغداد11

1992-76.421993االولصباحًذكرعراقًرؤوف منٌر تاٌةعامطب بٌطريبغداد12

1992-76.211993االولصباحًذكرعراقًعلً طارق محمدعامطب بٌطريبغداد13

1992-76.181993االولصباحًذكرعراقًجاسم حسٌن اسامةعامطب بٌطريبغداد14

1992-76.121993االولصباحًذكرعراقًعباس عبدالحسن احمدعامطب بٌطريبغداد15

1992-75.111993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن جبار كوثرعامطب بٌطريبغداد16

1992-75.061993االولصباحًذكرعراقًامٌن حمد محمد سردارعامطب بٌطريبغداد17

1992-74.851993االولصباحًذكرعراقًجسام عبٌس حسنعامطب بٌطريبغداد18

1992-74.361993االولصباحًانثىعراقٌةفجل متعب عروبةعامطب بٌطريبغداد19

1992-74.251993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد كامل اٌدنعامطب بٌطريبغداد20

1992-74.131993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن رشٌد سناءعامطب بٌطريبغداد21

1992-73.831993االولصباحًذكرعراقًدعٌم كرٌم محمدعامطب بٌطريبغداد22

1992-73.641993االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن منصور نازعامطب بٌطريبغداد23

1992-73.61993االولصباحًانثىعراقٌةمنصور كاظم سوسنعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-73.491993االولصباحًذكرعراقًعلً عبد عطٌة عادلعامطب بٌطريبغداد25

1992-73.011993االولصباحًانثىعراقٌةفاٌز فلٌح عروبةعامطب بٌطريبغداد26

1992-72.91993االولصباحًذكرعراقًحسٌن عبٌس صاحبعامطب بٌطريبغداد27

1992-72.521993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جالل نسرٌنعامطب بٌطريبغداد28

1992-72.411993االولصباحًذكرعراقًحسن عبدالهادي علًعامطب بٌطريبغداد29

1992-72.171993االولصباحًذكرعراقًعبدهللا رشدي احمدعامطب بٌطريبغداد30

1992-72.011993االولصباحًذكرعراقًجمٌل همام هانًعامطب بٌطريبغداد31

1992-71.711993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالهادي نهالعامطب بٌطريبغداد32

1992-71.661993االولصباحًانثىعراقٌةزٌون سنجار فاطمةعامطب بٌطريبغداد33

1992-71.641993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرضا عبدالهادي مهاعامطب بٌطريبغداد34

1992-71.51993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحمٌد كاظم نبراسعامطب بٌطريبغداد35

1992-71.491993االولصباحًذكرعراقًداود سلمان محمدعامطب بٌطريبغداد36

1992-71.421993االولصباحًذكرعراقًسلمان حقً عمارعامطب بٌطريبغداد37

1992-71.391993االولصباحًذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن الدٌن نورعامطب بٌطريبغداد38

1992-71.231993االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبدالرزاق زٌنةعامطب بٌطريبغداد39

1992-71.171993االولصباحًذكرعراقًسلٌمان رحٌم رزكارعامطب بٌطريبغداد40

1992-71.151993االولصباحًانثىعراقًمصطفى صالح دالٌاعامطب بٌطريبغداد41

1992-71.011993االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسام مهاعامطب بٌطريبغداد42

1992-70.951993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن رشٌد ثناءعامطب بٌطريبغداد43

1992-70.521993االولصباحًانثىعراقٌةكاظم حامد ابتهالعامطب بٌطريبغداد44

1992-70.51993االولصباحًانثىعراقٌةعودة خضٌر منىعامطب بٌطريبغداد45

1992-70.491993االولصباحًانثىعراقٌةساكن فوزي اقبالعامطب بٌطريبغداد46

1992-70.451993االولصباحًانثىعراقٌةعلً كرٌم مرٌمعامطب بٌطريبغداد47

1992-70.361993االولصباحًذكرعراقًجاسم حسن ضٌاءعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-70.31993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد سعدون فاتنعامطب بٌطريبغداد49

1992-701993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم باسمةعامطب بٌطريبغداد50

1992-69.561993االولصباحًانثىعراقٌةحسن جمعة هٌفاءعامطب بٌطريبغداد51

1992-69.381993االولصباحًانثىعراقٌةنجم عبدالرضا نهىعامطب بٌطريبغداد52

1992-69.091993االولصباحًذكرعراقًطهماز شاكر مٌثاقعامطب بٌطريبغداد53

1992-691993االولصباحًانثىعراقٌةراضً مكطوف بشرىعامطب بٌطريبغداد54

1992-68.931993االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن عبد زهراءعامطب بٌطريبغداد55

1992-68.921993االولصباحًذكرعراقًحسٌن جبار سالمعامطب بٌطريبغداد56

1992-68.751993االولصباحًانثىعراقٌةرشٌد محجوب رغدعامطب بٌطريبغداد57

1992-68.591993االولصباحًذكرعراقًصالح تمر ناصر علًعامطب بٌطريبغداد58

1992-68.541993االولصباحًانثىعراقٌةكاصد جبار ظاللعامطب بٌطريبغداد59

1992-68.271993االولصباحًانثىعراقٌةمهدي عبداالمٌر زهراءعامطب بٌطريبغداد60

1992-68.231993االولصباحًانثىعراقٌةادغٌج كرٌم رجاءعامطب بٌطريبغداد61

1992-68.161993االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم اسعد نبراسعامطب بٌطريبغداد62

1992-68.011993االولصباحًذكرعراقًمحمد حسام احمدعامطب بٌطريبغداد63

1992-67.971993االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحمٌد فاروق زٌنبعامطب بٌطريبغداد64

1992-67.871993االولصباحًانثىعراقٌةسلٌم صالح اخالصعامطب بٌطريبغداد65

1992-67.851993االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالسادة احمدعامطب بٌطريبغداد66

1992-67.81993االولصباحًذكرعراقًشاكر حمٌد مجٌدعامطب بٌطريبغداد67

1992-67.721993االولصباحًذكرعراقًمحمد قاسم اثٌرعامطب بٌطريبغداد68

1992-67.561993االولصباحًانثىعراقٌةٌوسف حمادي نهلةعامطب بٌطريبغداد69

1992-67.291993االولصباحًانثىعراقٌةسهٌل كاظم عروبةعامطب بٌطريبغداد70

1992-66.861993االولصباحًذكرعراقًابراهٌم عبدالحسٌن زهٌرعامطب بٌطريبغداد71

1992-66.821993االولصباحًانثىعراقٌةعزٌز زهٌر رغٌدعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-66.711993االولصباحًانثىعراقٌةحسن صالح لٌناعامطب بٌطريبغداد73

1992-66.651993االولصباحًذكرعراقًعبدالرحٌم عبدالرضا محمودعامطب بٌطريبغداد74

1992-66.541993االولصباحًذكرعراقًعبدالحمٌد ناظم احمدعامطب بٌطريبغداد75

1992-66.491993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد قاسم انوارعامطب بٌطريبغداد76

1992-66.441993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جالل جنانعامطب بٌطريبغداد77

1992-65.851993االولصباحًذكرعراقًموسى عدنان قحطانعامطب بٌطريبغداد78

1992-65.61993االولصباحًذكرعراقًمحمد جاسم احمدعامطب بٌطريبغداد79

1992-65.391993االولصباحًانثىعراقٌةعٌسى طالب اسٌلعامطب بٌطريبغداد80

1992-65.151993االولصباحًذكرعراقًشفٌق احمد فؤادعامطب بٌطريبغداد81

1992-65.051993االولصباحًانثىعراقٌةخشان الٌذ منىعامطب بٌطريبغداد82

1992-64.871993االولصباحًانثىعراقٌةصالح خالد رٌمعامطب بٌطريبغداد83

1992-64.621993االولصباحًذكرعراقًمرزة ضٌاء علًعامطب بٌطريبغداد84

1992-64.531993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد حسن ناهدعامطب بٌطريبغداد85

1992-64.481993االولصباحًذكرعراقًزوٌد حمزة زٌادعامطب بٌطريبغداد86

1992-64.261993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد طارق مهاعامطب بٌطريبغداد87

1992-64.21993االولصباحًذكرعراقًعلً مجٌد عمادعامطب بٌطريبغداد88

1992-64.041993االولصباحًانثىعراقٌةحبٌب فالح جنانعامطب بٌطريبغداد89

1992-64.041993االولصباحًذكرعراقًصدٌق عمر دلدارعامطب بٌطريبغداد90

1992-63.781993االولصباحًذكرعراقًفضل رسول عامرعامطب بٌطريبغداد91

1992-63.571993االولصباحًانثىعراقٌةجابر  ناظم اٌمانعامطب بٌطريبغداد92

1992-63.561993االولصباحًانثىعراقٌةجاسم ولٌد دٌناعامطب بٌطريبغداد93

1992-63.531993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم وسنعامطب بٌطريبغداد94

1992-63.421993االولصباحًذكرعراقًزغٌر عامر سمٌرعامطب بٌطريبغداد95

1992-63.41993االولصباحًانثىعراقٌةداخل لطٌف فطمعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-63.391993االولصباحًذكرعراقًعلً ابراهٌم فرحانعامطب بٌطريبغداد97

1992-62.771993االولصباحًذكرعراقًعذاب الٌج منٌرعامطب بٌطريبغداد98

1992-62.671993االولصباحًذكرعراقًعزٌز حمٌد محمدعامطب بٌطريبغداد99

1992-62.481993االولصباحًذكرعراقًفاضل رضا سامًعامطب بٌطريبغداد100

1992-62.421993االولصباحًذكرعراقًكانً مجهول علًعامطب بٌطريبغداد101

1992-62.21993االولصباحًذكرعراقًعصفور عبدالرحمن علًعامطب بٌطريبغداد102

1992-61.951993االولصباحًذكرعراقًخلف علً محمدعامطب بٌطريبغداد103

1992-61.871993االولصباحًذكرعراقًموفق احمد ٌاسرعامطب بٌطريبغداد104

1992-61.841993االولصباحًذكرعراقًجٌثوم عبدالهاديعامطب بٌطريبغداد105

1992-61.731993االولصباحًذكرعراقًفاضل عبدالوهاب لؤيعامطب بٌطريبغداد106

1992-61.651993االولصباحًانثىعراقٌةمهدي فالح لٌناعامطب بٌطريبغداد107

1992-61.511993االولصباحًذكرعراقًحمزة خضٌر طارقعامطب بٌطريبغداد108

1992-61.471993االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم لؤيعامطب بٌطريبغداد109

1992-61.451993االولصباحًذكرعراقًحاجم حسن فالحعامطب بٌطريبغداد110

1992-61.441993االولصباحًانثىعراقٌةمحمد علً زٌنبعامطب بٌطريبغداد111

1992-61.441993االولصباحًذكرعراقًاسماعٌل كموخان عدنانعامطب بٌطريبغداد112

1992-61.421993االولصباحًانثىعراقٌةحمزة فاضل لٌناعامطب بٌطريبغداد113

1992-60.961993االولصباحًذكرعراقًحربً ضٌدان موفقعامطب بٌطريبغداد114

1992-60.831993االولصباحًذكرعراقًمطرود سعدون خلفعامطب بٌطريبغداد115

1992-60.81993االولصباحًذكرعراقًاحمد مهدي باقرعامطب بٌطريبغداد116

1992-60.781993االولصباحًذكرعراقًستار ماجد مظفرعامطب بٌطريبغداد117

1992-60.491993االولصباحًذكرعراقًحسن عبدالجبار عمارعامطب بٌطريبغداد118

1992-60.111993االولصباحًذكرعراقًحسن ناجً مازنعامطب بٌطريبغداد119

1992-58.911993االولصباحًذكرعراقًارحٌمة قاسم منافعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-58.881993االولصباحًذكرعراقًحنتوش عجٌل نعٌمعامطب بٌطريبغداد121

1992-58.731993االولصباحًذكرعراقًكاظم عبدالرزاق عبدالكاظمعامطب بٌطريبغداد122

1992-58.571993االولصباحًذكرعراقًمهدي فرج حٌدرعامطب بٌطريبغداد123

1992-58.571993االولصباحًانثىعراقٌةصفً محمد مٌساءعامطب بٌطريبغداد124

1992-58.191993االولصباحًانثىعراقٌةمحسن كاظم انتصارعامطب بٌطريبغداد125

1992-58.081993االولصباحًذكرعراقًعبدالهادي ٌاسرعامطب بٌطريبغداد126

1992-57.491993االولصباحًانثىعراقٌةغائب طالب اشواقعامطب بٌطريبغداد127

1992-57.471993االولصباحًذكرعراقًصبحً بوداح كمالعامطب بٌطريبغداد128

1992-57.461993االولصباحًذكرعراقًلفتة جبر كرٌمعامطب بٌطريبغداد129

1992-57.371993االولصباحًذكرعراقًحسن نوري صباحعامطب بٌطريبغداد130

1992-57.121993االولصباحًذكرعراقًسعد عباس كلٌفعامطب بٌطريبغداد131

1992-56.941993االولصباحًانثىعراقٌةسلمان احسان مروجعامطب بٌطريبغداد132

1992-56.771993االولصباحًذكرعراقًسلٌمان موسى حسٌنعامطب بٌطريبغداد133

1992-56.661993االولصباحًذكرعراقًنجم شاكر رؤوفعامطب بٌطريبغداد134

1992-55.911993االولصباحًذكرعراقًعلً محسن كاظمعامطب بٌطريبغداد135

1992-55.91993االولصباحًذكرعراقًمجٌد طالب حسنٌنعامطب بٌطريبغداد136

1992-71.881993الثانًصباحًذكرعراقًامٌن محمد بهجتعامطب بٌطريبغداد137

1992-68.061993الثانًصباحًذكرعراقًنزالة فرٌح شاكرعامطب بٌطريبغداد138

1992-65.711993الثانًصباحًذكرعراقًصحن فالح حسنعامطب بٌطريبغداد139

1992-63.451993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالزهرة فاضلعامطب بٌطريبغداد140

1992-62.941993الثانًصباحًذكرعراقًجبار سعدون عادلعامطب بٌطريبغداد141

1992-62.891993الثانًصباحًذكرعراقًصاحب كاظم حٌدرعامطب بٌطريبغداد142

1992-62.671993الثانًصباحًانثىعراقٌةحسن فلٌح بشرىعامطب بٌطريبغداد143

1992-62.331993الثانًصباحًانثىعراقٌةرغب عبدالمجٌد بانعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-62.261993الثانًصباحًذكرعراقًالدٌن شمس هاشم سدٌرعامطب بٌطريبغداد145

1992-61.881993الثانًصباحًذكرعراقًعلً عبود مهديعامطب بٌطريبغداد146

1992-61.841993الثانًصباحًذكرعراقًعلً فؤاد احمدعامطب بٌطريبغداد147

1992-61.661993الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالحمٌد صباح فاطمةعامطب بٌطريبغداد148

1992-61.41993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالرحمن عبدالجبار انورعامطب بٌطريبغداد149

1992-60.891993الثانًصباحًذكرعراقًمحمد عبدهللا عادلعامطب بٌطريبغداد150

1992-60.581993الثانًصباحًانثىعراقٌةامٌن باسل سالًعامطب بٌطريبغداد151

1992-60.511993الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد عبدهللا صباعامطب بٌطريبغداد152

1992-60.51993الثانًصباحًذكرعراقًصالح ٌوسف فتحًعامطب بٌطريبغداد153

1992-60.381993الثانًصباحًانثىعراقٌةرشٌد طارق سهادعامطب بٌطريبغداد154

1992-60.331993الثانًصباحًانثىعراقٌةعلً حٌن بشرىعامطب بٌطريبغداد155

1992-60.121993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالهادي فائز سرمدعامطب بٌطريبغداد156

1992-60.111993الثانًصباحًذكرعراقًظاهر عباس ظاهرعامطب بٌطريبغداد157

1992-59.721993الثانًصباحًانثىعراقٌةصبري خضٌر سهاعامطب بٌطريبغداد158

1992-59.481993الثانًصباحًانثىعراقٌةطابور بدٌر مٌسونعامطب بٌطريبغداد159

1992-59.411993الثانًصباحًانثىعراقٌةسلمان محمد لمٌاءعامطب بٌطريبغداد160

1992-59.231993الثانًصباحًذكرعراقًطه حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد161

1992-59.121993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالمحسن محمدعامطب بٌطريبغداد162

1992-591993الثانًصباحًذكرعراقًٌوسف ٌعقوب بسامعامطب بٌطريبغداد163

1992-58.231993الثانًصباحًذكرعراقًدعدوش غازي محمدعامطب بٌطريبغداد164

1992-58.111993الثانًصباحًذكرعراقًالعامري عبد زٌدان حمزةعامطب بٌطريبغداد165

1992-58.071993الثانًصباحًذكرعراقًراهً مظٌر محسنعامطب بٌطريبغداد166

1992-57.971993الثانًصباحًذكرعراقًسعٌد حمودي مطربعامطب بٌطريبغداد167

1992-57.821993الثانًصباحًانثىعراقٌةعطٌة شفٌق لمٌاءعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-57.791993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالجبار عمادعامطب بٌطريبغداد169

1992-57.711993الثانًصباحًانثىعراقٌةاسماعٌل فائز لٌناعامطب بٌطريبغداد170

1992-57.681993الثانًصباحًذكرعراقًعودة فاضل عباسعامطب بٌطريبغداد171

1992-57.571993الثانًصباحًذكرعراقًعوٌجة حرب حسامعامطب بٌطريبغداد172

1992-57.571993الثانًصباحًذكرعراقًمخمد علً لٌثعامطب بٌطريبغداد173

1992-57.511993الثانًصباحًذكرعراقًحمود ظاهر قاسمعامطب بٌطريبغداد174

1992-57.481993الثانًصباحًذكرعراقًعطٌة محمد علًعامطب بٌطريبغداد175

1992-57.471993الثانًصباحًذكرعراقًكاظم فرحان ضاريعامطب بٌطريبغداد176

1992-56.981993الثانًصباحًانثىعراقٌةلفته جبار سهامعامطب بٌطريبغداد177

1992-56.831993الثانًصباحًانثىعراقٌةجمعة محمود منالعامطب بٌطريبغداد178

1992-56.561993الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن علً حٌدرعامطب بٌطريبغداد179

1992-56.31993الثانًصباحًذكرعراقًاسماعٌل زكً مأثرعامطب بٌطريبغداد180

1992-56.171993الثانًصباحًانثىعراقٌةعفان جمٌل هدىعامطب بٌطريبغداد181

1992-56.151993الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالصاحب زاهر رواءعامطب بٌطريبغداد182

1992-56.91993الثانًصباحًذكرعراقًمحمد احمد علًعامطب بٌطريبغداد183

1992-55.841993الثانًصباحًذكرعراقًداخل عزٌز خالدعامطب بٌطريبغداد184

1992-55.381993الثانًصباحًذكرعراقًسهٌل خلف سهٌلعامطب بٌطريبغداد185

1992-55.311993الثانًصباحًانثىعراقٌةلطٌف راضً اسراءعامطب بٌطريبغداد186

1992-55.261993الثانًصباحًذكرعراقًمحمد عدنان سنانعامطب بٌطريبغداد187

1992-55.21993الثانًصباحًذكرعراقًمحمد هادي محمدعامطب بٌطريبغداد188

1992-54.871993الثانًصباحًذكرعراقًخضٌر نصرهللا نزارعامطب بٌطريبغداد189

1992-54.651993الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالوهاب محمد زٌنبعامطب بٌطريبغداد190

1992-54.621993الثانًصباحًذكرعراقًعسكر ٌحٌى صبٌحعامطب بٌطريبغداد191

1992-54.571993الثانًصباحًذكرعراقًعارف عصر شاراعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1992-54.511993الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالسادة كامل امالعامطب بٌطريبغداد193

1992-54.341993الثانًصباحًانثىعراقٌةعطٌة علً ارٌجعامطب بٌطريبغداد194

1992-53.941993الثانًصباحًانثىعراقٌةادم ابكورة بخٌتةعامطب بٌطريبغداد195

1992-53.931993الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن علً منصورعامطب بٌطريبغداد196

1992-53.771993الثانًصباحًذكرعراقًمحمد فرٌد علًعامطب بٌطريبغداد197

1992-53.11993الثانًصباحًانثىعراقٌةمالك هٌفاءعامطب بٌطريبغداد198

1992-52.951993الثانًصباحًانثىعراقٌةالزم شبٌب زٌنبعامطب بٌطريبغداد199

1992-54.181993الثانًصباحًذكرعراقًمهدي جعفر عمادعامطب بٌطريبغداد200

1992-58.931993الثانًصباحًذكرعراقًٌونس صالح ٌاسٌنعامطب بٌطريبغداد201

1992-58.131993الثانًصباحًذكرعراقًكاطع عودة فاضلعامطب بٌطريبغداد202

1992-611993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالحق سالم مهندعامطب بٌطريبغداد203

1992-57.111993الثانًصباحًذكرعراقًصادقمحمد عالءعامطب بٌطريبغداد204

1992-56.721993الثانًصباحًذكرعراقًسرٌان ناجً حٌدرعامطب بٌطريبغداد205

1992-56.551993الثانًصباحًذكرعراقًصاحب عبدالسجادعامطب بٌطريبغداد206

1992-54.431993الثانًصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم ولٌدعامطب بٌطريبغداد207

1992-58.431993الثانًصباحًذكرعراقًجواد هادي زٌدعامطب بٌطريبغداد208


