
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-83.582003االولصباحًانثىعراقٌةشالل عبد حامد هندعامطب بٌطريبغداد1

2002-83.462003االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن ثامر هبةعامطب بٌطريبغداد2

2002-82.732003االولصباحًذكرعراقًمحمد علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد3

2002-82.242003االولصباحًانثىعراقٌةعلً ٌاسٌن هالةعامطب بٌطريبغداد4

2002-82.082003االولصباحًذكرعراقًعاشور عباس فاروقعامطب بٌطريبغداد5

2002-79.092003االولصباحًانثىعراقٌةمحمد اللطٌف عبد افنانعامطب بٌطريبغداد6

2002-78.222003االولصباحًذكرعراقًجمعة ٌوسف اسعدعامطب بٌطريبغداد7

2002-77.982003االولصباحًانثىعراقٌةجعفر عالوي انتظارعامطب بٌطريبغداد8

2002-77.542003االولصباحًانثىعراقٌةناهً غالً غفرانعامطب بٌطريبغداد9

2002-77.532003االولصباحًذكرعراقًخشان حمادي شهابعامطب بٌطريبغداد10

2002-77.442003االولصباحًذكرعراقًعرمش محمد ثائرعامطب بٌطريبغداد11

2002-77.042003االولصباحًانثىعراقٌةعلوان موسى مهاعامطب بٌطريبغداد12

2002-76.992003االولصباحًذكرعراقًفرحان عبدهللا ظافرعامطب بٌطريبغداد13

2002-76.582003االولصباحًذكرعراقًمحمد سالم معاذعامطب بٌطريبغداد14

2002-76.322003االولصباحًانثىعراقٌةمخٌف عبدالرضا اسراءعامطب بٌطريبغداد15

2002-75.882003االولصباحًانثىعراقٌةخلف محمد بثٌنةعامطب بٌطريبغداد16

2002-75.72003االولصباحًذكرعراقًمبارك علً حٌدرعامطب بٌطريبغداد17

2002-75.652003االولصباحًانثىعراقٌةعبود عبداالمٌر رقٌةعامطب بٌطريبغداد18

2002-75.362003االولصباحًذكرعراقًشالل حمزة حٌدرعامطب بٌطريبغداد19

2002-75.092003االولصباحًانثىعراقٌةجواد كاظم نورعامطب بٌطريبغداد20

2002-74.962003االولصباحًذكرعراقًعبد علً بسامعامطب بٌطريبغداد21

2002-74.482003االولصباحًذكرعراقًزرزور كاظم حٌدرعامطب بٌطريبغداد22

2002-74.192003االولصباحًانثىعراقٌةاحمد كرٌم فاضل االءعامطب بٌطريبغداد23

2002-74.042003االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً ٌاسرعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-73.872003االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن مزهر انسامعامطب بٌطريبغداد25

2002-73.842003االولصباحًانثىعراقٌةمحمود جبر مٌساءعامطب بٌطريبغداد26

2002-73.692003االولصباحًذكرعراقًخلٌل حسن عالءعامطب بٌطريبغداد27

2002-73.62003االولصباحًانثىعراقٌةاحمد طه اسراءعامطب بٌطريبغداد28

2002-73.542003االولصباحًذكرعراقًجهاد ساجت خالدعامطب بٌطريبغداد29

2002-73.432003االولصباحًذكرعراقًحاٌف ابراهٌم اٌادعامطب بٌطريبغداد30

2002-73.212003االولصباحًانثىعراقٌةوهٌب هاتف تحرٌرعامطب بٌطريبغداد31

2002-72.972003االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عاصم هدٌلعامطب بٌطريبغداد32

2002-72.782003االولصباحًذكرعراقًمحمد فٌاض هشامعامطب بٌطريبغداد33

2002-72.732003االولصباحًذكرعراقًعباس طلعت محمدعامطب بٌطريبغداد34

2002-72.592003االولصباحًذكرعراقًجلوب حاتم سامًعامطب بٌطريبغداد35

2002-72.492003االولصباحًذكرعراقًعبداللطٌف محمود صخرعامطب بٌطريبغداد36

2002-72.282003االولصباحًذكرعراقًهرمز حنا صباح البٌرتعامطب بٌطريبغداد37

2002-72.142003االولصباحًانثىعراقٌةمشاري سامً غسقعامطب بٌطريبغداد38

2002-72.092003االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا عبدالحسٌن سجىعامطب بٌطريبغداد39

2002-72.082003االولصباحًانثىعراقٌةشكر جعفر فٌصل سمرعامطب بٌطريبغداد40

2002-71.862003االولصباحًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم نبراسعامطب بٌطريبغداد41

2002-71.662003االولصباحًذكرعراقًعلً محمد عمرعامطب بٌطريبغداد42

2002-71.352003االولصباحًذكرعراقًشكٌر ناجً اٌهابعامطب بٌطريبغداد43

2002-71.282003االولصباحًذكرعراقًعبدالكاظم حسن عامرعامطب بٌطريبغداد44

2002-71.232003االولصباحًانثىعراقٌةعبدالجلٌل علً رغدعامطب بٌطريبغداد45

2002-71.162003االولصباحًذكرعراقًخالد محمود ارازعامطب بٌطريبغداد46

2002-71.062003االولصباحًانثىعراقٌةشاكر عبدالرزاق اسماءعامطب بٌطريبغداد47

2002-712003االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرضا علً رسلعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-70.9692003االولصباحًانثىعراقٌةعبد محمد ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد49

2002-70.9632003االولصباحًذكرعراقًصالح ابراهٌم حٌدرعامطب بٌطريبغداد50

2002-70.942003االولصباحًانثىعراقٌةكزار عبدالزهرة عالعامطب بٌطريبغداد51

2002-70.882003االولصباحًذكرعراقًحسٌن قاسم همامعامطب بٌطريبغداد52

2002-70.782003االولصباحًذكرعراقًجواد محمد باسمعامطب بٌطريبغداد53

2002-70.652003االولصباحًذكرعراقًحرب عبدالهادي علًعامطب بٌطريبغداد54

2002-70.562003االولصباحًانثىعراقٌةٌاسر عبدالكاظم مٌسعامطب بٌطريبغداد55

2002-70.532003االولصباحًذكرعراقًناصر علٌوي ناطقعامطب بٌطريبغداد56

2002-70.52003االولصباحًذكرعراقًعباس محمد فاضلعامطب بٌطريبغداد57

2002-70.32003االولصباحًذكرعراقًحسن ابراهٌم باسمعامطب بٌطريبغداد58

2002-70.182003االولصباحًانثىعراقٌةعلً ٌحً دٌناعامطب بٌطريبغداد59

2002-70.142003االولصباحًذكرعراقًعلٌان محمد اركانعامطب بٌطريبغداد60

2002-69.942003االولصباحًذكرعراقًاحمد محمود عمرعامطب بٌطريبغداد61

2002-69.872003االولصباحًذكرعراقًصاٌل عجم رعدعامطب بٌطريبغداد62

2002-69.862003االولصباحًذكرعراقًعمٌش حافظ حٌدرعامطب بٌطريبغداد63

2002-69.782003االولصباحًذكرعراقًحمد غنً سفٌانعامطب بٌطريبغداد64

2002-69.772003االولصباحًذكرعراقًعلً ناصر مدٌنعامطب بٌطريبغداد65

2002-69.712003االولصباحًانثىعراقٌةصالح سلمان زٌنةعامطب بٌطريبغداد66

2002-69.572003االولصباحًذكرعراقًعلً رحمن جاللعامطب بٌطريبغداد67

2002-69.462003االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن عدنان اسراءعامطب بٌطريبغداد68

2002-69.012003االولصباحًذكرعراقًمطلك مهدي علًعامطب بٌطريبغداد69

2002-68.862003االولصباحًذكرعراقًمبارك عبدالرحمن عمرعامطب بٌطريبغداد70

2002-68.842003االولصباحًذكرعراقًجبر علً عبد احمدعامطب بٌطريبغداد71

2002-68.62003االولصباحًذكرعراقًنعمة حسن محمد اسامةعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-68.482003االولصباحًذكرعراقًفازع غازي عمرعامطب بٌطريبغداد73

2002-68.352003االولصباحًانثىعراقٌةعلً هادي نسرٌنعامطب بٌطريبغداد74

2002-68.192003االولصباحًذكرعراقًعزٌز عبدالغفور عمادعامطب بٌطريبغداد75

2002-68.162003االولصباحًانثىعراقٌةمحسن ابراهٌم اسراءعامطب بٌطريبغداد76

2002-68.132003االولصباحًذكرعراقًمهدي عبداالمٌر زٌدونعامطب بٌطريبغداد77

2002-68.122003االولصباحًانثىعراقٌةكاظم محمد شهدعامطب بٌطريبغداد78

2002-67.922003االولصباحًذكرعراقًطه ٌاسٌن محسنعامطب بٌطريبغداد79

2002-67.6332003االولصباحًذكرعراقًخضٌر ولٌد سعدعامطب بٌطريبغداد80

2002-67.6322003االولصباحًذكرعراقًحسٌن فضل مهندعامطب بٌطريبغداد81

2002-67.532003االولصباحًانثىعراقٌةعبد مخلف وجدانعامطب بٌطريبغداد82

2002-67.522003االولصباحًذكرعراقًخالطً حسن عباسعامطب بٌطريبغداد83

2002-67.492003االولصباحًذكرعراقًصالح محمد عمادعامطب بٌطريبغداد84

2002-67.472003االولصباحًذكرعراقًشمخً عبد هانً علًعامطب بٌطريبغداد85

2002-67.092003االولصباحًذكرعراقًمهدي غازي اٌهابعامطب بٌطريبغداد86

2002-67.082003االولصباحًذكرعراقًجابر ٌاسر عمارعامطب بٌطريبغداد87

2002-66.992003االولصباحًذكرعراقًٌاسٌن عبد ضٌاءعامطب بٌطريبغداد88

2002-66.952003االولصباحًانثىعراقٌةسلمان رحمن زٌنبعامطب بٌطريبغداد89

2002-66.892003االولصباحًذكرعراقًعاكول عبدالكاظم محمدعامطب بٌطريبغداد90

2002-66.842003االولصباحًذكرعراقًفاٌق صدام محمدعامطب بٌطريبغداد91

2002-66.662003االولصباحًذكرعراقًهادي سمٌر سامرعامطب بٌطريبغداد92

2002-66.552003االولصباحًانثىعراقٌةجواد حٌدر زٌنةعامطب بٌطريبغداد93

2002-66.232003االولصباحًذكرعراقًابراهٌم احمد عامرعامطب بٌطريبغداد94

2002-66.22792003االولصباحًانثىعراقٌةجردان مهاوي وسنعامطب بٌطريبغداد95

2002-66.22782003االولصباحًذكرعراقًمذري خالد ولٌدعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-66.2262003االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد97

2002-66.162003االولصباحًذكرعراقًجواد سعدي حسٌنعامطب بٌطريبغداد98

2002-66.112003االولصباحًذكرعراقًرزوقً حسون محمدعامطب بٌطريبغداد99

2002-66.092003االولصباحًذكرعراقًعلوان رحمن محمدعامطب بٌطريبغداد100

2002-66.062003االولصباحًذكرعراقًعبٌد نجم مٌعادعامطب بٌطريبغداد101

2002-66.022003االولصباحًذكرعراقًحمد حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد102

2002-66.012003االولصباحًانثىعراقٌةمزعل عبدالرزاق بلسارعامطب بٌطريبغداد103

2002-65.692003االولصباحًذكرعراقًقاسم مسلم عاصمعامطب بٌطريبغداد104

2002-65.672003االولصباحًذكرعراقًمحمود شاكر بسامعامطب بٌطريبغداد105

2002-65.632003االولصباحًذكرعراقًخزعل منذر عمارعامطب بٌطريبغداد106

2002-65.542003االولصباحًذكرعراقًشاكر محمد احمدعامطب بٌطريبغداد107

2002-65.472003االولصباحًذكرعراقًسعٌد ناٌف معتصمعامطب بٌطريبغداد108

2002-65.462003االولصباحًذكرعراقًخلٌل صقر زٌدعامطب بٌطريبغداد109

2002-65.392003االولصباحًذكرعراقًاحمد موسى لؤيعامطب بٌطريبغداد110

2002-65.232003االولصباحًذكرعراقًكرٌم رؤوف خالدعامطب بٌطريبغداد111

2002-65.122003االولصباحًذكرعراقًكاظم كرم لؤيعامطب بٌطريبغداد112

2002-65.072003االولصباحًذكرعراقًعباس كامل رعدعامطب بٌطريبغداد113

2002-64.92003االولصباحًذكرعراقًٌوسف ٌعقوب محمودعامطب بٌطريبغداد114

2002-64.872003االولصباحًذكرعراقًاحمد رمضان مأمونعامطب بٌطريبغداد115

2002-64.852003االولصباحًانثىعراقٌةعباس فاضل سناءعامطب بٌطريبغداد116

2002-64.842003االولصباحًذكرعراقًحسٌن متعب مٌعادعامطب بٌطريبغداد117

2002-64.782003االولصباحًذكرعراقًحنون تاٌه احمدعامطب بٌطريبغداد118

2002-64.752003االولصباحًذكرعراقًاحمد محسن سٌفعامطب بٌطريبغداد119

2002-64.692003االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم عبدهللا اثٌرعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-64.612003االولصباحًذكرعراقًقادر عثمان دٌارعامطب بٌطريبغداد121

2002-64.52003االولصباحًانثىعراقٌةمراد ٌار احمد مائدةعامطب بٌطريبغداد122

2002-64.482003االولصباحًانثىعراقٌةمحسن محمد اسراءعامطب بٌطريبغداد123

2002-64.4662003االولصباحًذكرعراقًزغٌر جبار عديعامطب بٌطريبغداد124

2002-64.4612003االولصباحًذكرعراقًخضٌر علً عباسعامطب بٌطريبغداد125

2002-64.442003االولصباحًذكرعراقًسعٌد صباح عباسعامطب بٌطريبغداد126

2002-64.412003االولصباحًانثىعراقٌةشهباز هاشم حامد رناعامطب بٌطريبغداد127

2002-64.322003االولصباحًذكرعراقًحسٌن عزٌز سعدعامطب بٌطريبغداد128

2002-64.1662003االولصباحًانثىعراقٌةعبد حمٌد جهٌنةعامطب بٌطريبغداد129

2002-64.162003االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم عبدالجلٌل ٌاسرعامطب بٌطريبغداد130

2002-64.132003االولصباحًذكرعراقًزغٌر ورش هاديعامطب بٌطريبغداد131

2002-63.892003االولصباحًذكرعراقًرشٌد حمٌد اسامةعامطب بٌطريبغداد132

2002-63.82003االولصباحًذكرعراقًحمد عبد غالب مٌثاقعامطب بٌطريبغداد133

2002-63.792003االولصباحًانثىعراقٌةعبود نعمة ختامعامطب بٌطريبغداد134

2002-63.752003االولصباحًذكرعراقًهادي زكً حسٌنعامطب بٌطريبغداد135

2002-63.6882003االولصباحًذكرعراقًعبود محمد جاسم حٌدرعامطب بٌطريبغداد136

2002-63.6822003االولصباحًذكرعراقًنجم عبدهللا احمدعامطب بٌطريبغداد137

2002-63.6482003االولصباحًذكرعراقًمحمد خلف عمادعامطب بٌطريبغداد138

2002-63.6462003االولصباحًذكرعراقًاحمد الدٌن محً رائدعامطب بٌطريبغداد139

2002-63.562003االولصباحًذكرعراقًشهاب مظاهر رٌاضعامطب بٌطريبغداد140

2002-63.55092003االولصباحًذكرعراقًعزاوي عبدهللا نصرعامطب بٌطريبغداد141

2002-63.55032003االولصباحًذكرعرقًكاظم صالح كاظمعامطب بٌطريبغداد142

2002-63.532003االولصباحًذكرعراقًمحسن باسل محسنعامطب بٌطريبغداد143

2002-63.462003االولصباحًذكرعراقًرجة عباس اثٌرعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-63.382003االولصباحًانثىعراقٌةعباس جاسم ٌسرىعامطب بٌطريبغداد145

2002-63.292003االولصباحًذكرعراقًخلٌل محسن محمدعامطب بٌطريبغداد146

2002-63.132003االولصباحًذكرعراقًمحمود علً محمد محمودعامطب بٌطريبغداد147

2002-63.062003االولصباحًانثىعراقٌةسعٌد عباس نورعامطب بٌطريبغداد148

2002-62.992003االولصباحًذكرعراقًكاظم عبود كاظمعامطب بٌطريبغداد149

2002-62.932003االولصباحًذكرعراقًمطٌر عبد مرتضىعامطب بٌطريبغداد150

2002-62.792003االولصباحًذكرعراقًشالكة جبٌر صالحعامطب بٌطريبغداد151

2002-62.672003االولصباحًذكرعراقًحمٌد قاسم محمدعامطب بٌطريبغداد152

2002-62.592003االولصباحًانثىعراقٌةاحمد الدٌن صفاء زٌنةعامطب بٌطريبغداد153

2002-62.462003االولصباحًذكرعراقًعبدالحسٌن بٌان حسنٌنعامطب بٌطريبغداد154

2002-62.282003االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن محمدعامطب بٌطريبغداد155

2002-62.192003االولصباحًذكرعراقًعطٌة ابراهٌم هزاععامطب بٌطريبغداد156

2002-62.172003االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن حكمت هبةعامطب بٌطريبغداد157

2002-62.062003االولصباحًذكرعراقًساٌر عواد رعدعامطب بٌطريبغداد158

2002-61.9282003االولصباحًذكرعراقًمهدي رسول محمدعامطب بٌطريبغداد159

2002-61.9252003االولصباحًانثىعراقٌةهللا جار علً مروىعامطب بٌطريبغداد160

2002-61.892003االولصباحًذكرعراقًقاسم حسن عباسعامطب بٌطريبغداد161

2002-61.862003االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن احمد اسامةعامطب بٌطريبغداد162

2002-61.8042003االولصباحًذكرعراقًرحمن سعٌد هٌثمعامطب بٌطريبغداد163

2002-61.8032003االولصباحًذكرعراقًرشٌد علً محسن اركانعامطب بٌطريبغداد164

2002-61.742003االولصباحًذكرعراقًعلً محمد مٌران صفاءعامطب بٌطريبغداد165

2002-61.732003االولصباحًذكرعراقًالعباس عبد عناد منٌرعامطب بٌطريبغداد166

2002-61.472003االولصباحًذكرعراقًفتاح عثمان ماجدعامطب بٌطريبغداد167

2002-61.462003االولصباحًذكرعراقًابراهٌم خلٌل محمدعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-61.022003االولصباحًذكرعراقًٌاسٌن رشٌد احمدعامطب بٌطريبغداد169

2002-60.932003االولصباحًذكرعراقًشاكر وهبً احمدعامطب بٌطريبغداد170

2002-60.92003االولصباحًذكرعراقًحمزة هللا علً خٌريعامطب بٌطريبغداد171

2002-60.82003االولصباحًانثىعراقٌةنعاس عبدالحسٌن فاطمةعامطب بٌطريبغداد172

2002-60.78882003االولصباحًذكرعراقًكاظم رسول ثائرعامطب بٌطريبغداد173

2002-60.7882003االولصباحًذكرعراقًاحمد فائق احمدعامطب بٌطريبغداد174

2002-60.732003االولصباحًانثىعراقٌةعرٌبً اموري زٌنبعامطب بٌطريبغداد175

2002-60.632003االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالكرٌم محمدعامطب بٌطريبغداد176

2002-60.622003االولصباحًذكرعراقًجعفر ضٌاء علًعامطب بٌطريبغداد177

2002-60.492003االولصباحًذكرعراقًعباس محمد ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد178

2002-60.332003االولصباحًذكرعراقًصفر عباس عادلعامطب بٌطريبغداد179

2002-60.292003االولصباحًانثىعراقٌةجاسم رسمً كفاحعامطب بٌطريبغداد180

2002-60.082003االولصباحًذكرعراقًعبد عبدالمحسن مجٌدعامطب بٌطريبغداد181

2002-59.942003االولصباحًذكرعراقًمهدي المحسن عبد طهعامطب بٌطريبغداد182

2002-59.492003االولصباحًذكرعراقًنعمة زهٌر عديعامطب بٌطريبغداد183

2002-59.462003االولصباحًذكرعراقًخالد ولٌد كمالعامطب بٌطريبغداد184

2002-59.032003االولصباحًانثىعراقٌةاحمد خمٌس كفاٌةعامطب بٌطريبغداد185

2002-58.942003االولصباحًذكرعراقًمحمد حامد احمدعامطب بٌطريبغداد186

2002-58.872003االولصباحًانثىعراقٌةرحٌم عبدالمناف علٌاءعامطب بٌطريبغداد187

2002-58.692003االولصباحًذكرعراقًاحمد الدٌن محً رائدعامطب بٌطريبغداد188

2002-58.472003االولصباحًذكرعراقًطعمة فاضل فراسعامطب بٌطريبغداد189

2002-58.392003االولصباحًذكرعراقًغضٌب رهٌف حسٌنعامطب بٌطريبغداد190

2002-58.142003االولصباحًذكرعراقًحسون جبار حٌدرعامطب بٌطريبغداد191

2002-57.92003االولصباحًذكرعراقًحمٌد فاضل ضٌاءعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2002-55.482003االولصباحًذكرعراقًعبداالمٌر كرٌم بسامعامطب بٌطريبغداد193

2002-55.252003االولصباحًذكرعراقًعبدالمحسن سالم علًعامطب بٌطريبغداد194

2002-62.232003الثانًصباحًذكرعراقًهللا نصر مطر كاظمعامطب بٌطريبغداد195

2002-62.182003الثانًصباحًانثىعراقٌةحسن فلٌح فلٌح احالمعامطب بٌطريبغداد196

2002-61.942003الثانًصباحًذكرعراقًعوٌد عبد مٌثمعامطب بٌطريبغداد197

2002-61.432003الثانًصباحًذكرعراقًلعٌبً حسن مروانعامطب بٌطريبغداد198

2002-61.342003الثانًصباحًذكرعراقًمتعب محمود هاشمعامطب بٌطريبغداد199

2002-61.272003الثانًصباحًذكرعراقًعبدهللا جاسم اٌوبعامطب بٌطريبغداد200

2002-61.062003الثانًصباحًذكرعراقًعلً محمد محمد نظٌرعامطب بٌطريبغداد201

2002-60.032003الثانًصباحًذكرعراقًفٌاض كاظم اثٌرعامطب بٌطريبغداد202

2002-59.352003الثانًصباحًذكرعراقًنجم سهٌل مازنعامطب بٌطريبغداد203

2002-58.852003الثانًصباحًذكرعراقًكاظم فاضل عباسعامطب بٌطريبغداد204

2002-57.062003الثانًصباحًذكرعراقًسعٌد علً سمٌرعامطب بٌطريبغداد205

2002-55.362003الثانًصباحًذكرعراقًفارس حسٌن محمدعامطب بٌطريبغداد206


