
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالباسم الخريجة ت
2002-75.712003االولابرار جاسم حسن فلٌح1

2002-71.232003االولحال عباس ابراهٌم عمران2

2002-70.682003االولرنا عبد اللطٌف عٌسى خلف 3

2002-69.302003االولفاطمة الزهراء عباس خضر زامل4

2002-68.312003االولوفاء فاضل جحٌل عٌطان5

2002-67.822003االولسهاد حسن جٌاد عناد6

2002-66.542003االولسنارٌا مشتاق عبد الصمد طه7

2002-66.532003االولزهراء شاكر مصطفى عبد الحسٌن8

2002-66.412003االولحال عبد الكرٌم جواد كاظم9

2002-66.032003االولنورا سهٌل نهار محمود10

2002-64.5182003االولمنال جبار روج حسٌن11

2002-64.5142003االولذكرى صباح داود سلمان12

2002-64.322003االولزٌنب خلٌل ابراهٌم عبود13

2002-63.892003االولشٌماء جاسم حمٌد عبد14

2002-63.282003االولشٌماء محمد حسن حنش15

2002-63.192003االوللمى عبد اللطٌف عٌسى خلف16

2002-62.782003االولنادٌة زامل فرحان شلٌج17

2002-62.562003االولسجى قاسم كاظم حسن18

2002-62.472003االولنورة عبد الستار ٌاسٌن طه19

2002-62.242003االولامٌرة اسماعٌل مخلف بخٌت20

2002-62.012003االوللمٌاء مسعود شبٌب حمود21

2002-61.482003االولدنٌا عالء ٌوسف وهٌب22

2002-61.102003االولنهرة صلٌوة شبٌة ٌاقو23

2002-61.032003االوللمى هاشم هالل خضٌر24

2002-60.862003االولاسماء مزعل مجٌد سعٌد25

2002-60.852003االولوسن الٌاس خدر حسن26

2002-58.732003االولابتسام لفته جابر حسٌن27

2002-57.752003االولاسٌل طه عبٌد غنام28

2002-56.172003االولامال عادل راضً ناه29ً

2003-77.0412004االولحوراء غسان حسٌن سالم1

2003-76.5952004االولدنٌا كاظم فهد عبود2

2003-74.332004االولزهراء ردٌف جابر عوٌد3

2003-70.7262004االولعفراء سفٌان فاضل حسٌن4

2003-70.1952004االولزٌنة عبد هللا منكاش بداي5

2003-69.7322004االولهٌفٌن سهٌل محمد احمد6

2003-69.2072004االولمٌادة ناظم عبود منصور7



2003-68.8722004االول شٌماء احمد منكاش بداي8

2003-68.5872004االولانفال ابراهٌم مهدي فرج9

2003-66.6282004االولرشا سهٌل سلمان جبار10

2003-64.4432004االولرنا عصام خضٌر جرجٌس11

2003-63.9082004االولاسٌل باسل فاضل عباس12

2003-63.3392004االولزٌنب فاروق شفٌق امٌن13

2003-63.1762004االولهبة وسام علً حسون14

2003-62.7562004االولوسن عبد الرحمن حسٌن طه15

2003-61.9382004االولوسن زٌاد غزال طوبٌا16

2003-61.6312004االولهدٌل اسحق حنو اسحق17

2003-61.1072004االولشان عبد الكرٌم محمد عل18ً

2003-60.9342004االولرنا طالل طلعت احمد19

2003-60.4332004االولخنساء احمد محمد حسن20

2003-59.7402004االولزٌنب علً سلمان عواد21

2003-59.6392004االولاجٌال كرٌم سلمان مح22ً

2003-59.6102004االولدالٌا عبد الكرٌم عبد هللا محمد23

2003-59.2412004االولرنا رضا شاكر حسون24

2003-57.5002004االولحال ناهً عٌدان صبح25

2003-56.9262004االولنبا خلٌل حسٌن عالوي26

2003-56.0892004االولناهدة تحسٌن علً داود27

2003-57.0602004الثانًنادٌة صبري رجب صالح28

2003-56.3502004الثانًاسراء مزهر عبد الرزاق عبد الوهاب29

2003-55.8252004الثانًشٌماء علً حسن مشخص30

2003-55.7502004الثانًنجالء عبد الحسٌن مروان غفلة31

2003-55.3882004الثانًرنا احمد علٌوي زوبع32

2004-78.1572005االولبسمة علً جاسم احمد1

2004-77.7672005االولهدٌل مكً حبٌب مرتضى2

2004-76.9052005االولارٌج عبد حمد كرموت3

2004-75.7362005االولطٌبة هاشم محمد عباس4

2004-73.2712005االولاٌناس غنً عبد الحسٌن محمد5

2004-73.1522005االولنورس ستار كاظم عباس6

2004-72.4262005االولاسراء طالب عبٌد بدوي7

2004-70.8292005االولهند عبد علً حطاب حسن8

2004-70.7572005االولنور كمال ٌعقوب شابا9

2004-70.6062005االولهبة السماء عباس خضٌرزامل10

2004-70.5042005االولخنساء علً حسٌن علوان11

2004-70.4962005االولزٌنة تحسٌن اسماعٌل محمد12

2004-70.1072005االولسنان ودٌع اسكندر رضا13



2004-69.6212005االولرفاه نبٌل حمٌد مهدي14

2004-68.9892005االولرقٌة ثامر حمٌد مجٌد15

2004-68.2072005االولورود اٌاد محمد عبد الرحمن16

2004-67.6562005االولبٌداء مهدي علً عبد عباس17

2004-67.2762005االولرٌا مؤٌد خضٌر الٌاس18

2004-67.0412005االولمنال محمد علً ٌحٌى محمد19

2004-66.7202005االولنور عادل جواد حسٌن20

2004-66.5142005االوللٌنا حمٌد فرحان ساجت21

2004-66.0212005االولهدى عبد الرضا جعاز محسن22

2004-65.8032005االولرٌم قاسم عباس خلف23

2004-65.7032005االولاسراء عبد هللا عباس علوان24

2004-65.3992005االولرؤى فارس اسماعٌل ٌاسٌن25

2004-65.0142005االولازهار عواد طحٌمس علوان26

2004-64.4202005االوللمى سلمان داود ابراهٌم27

2004-64.3782005االوللهٌب سعد عبد هللا رشٌد28

2004-64.2222005االوللمى محمد عمر محً الدٌن29

2004-64.1022005االولرنا نزٌه عبد الغفار عبد القادر30

2004-64.0052005االولشٌماء ٌاسٌن طه عبد الوهاب31

2004-63.7602005االولسارة ماجد محً حسن32

2004-63.2782005االولشٌرٌن جابر هادي كاظم33

2004-63.1372005االولهبة قحطان حامد خطاب34

2004-62.5002005االولاسٌل ناظم شاكر حسٌن 35

2004-62.4492005االولعلٌاء رٌاض نجم عبد الرضا36

2004-62.3552005االولهدى هادي ناجً مصطفى37

2004-61.9722005االولحنان عادل خلٌل مسلم38

2004-61.7422005االولزهرة رضا حمزه كاطع39

2004-61.6562005االولرشا قاسم عباس خلف40

2004-61.5892005االولدالٌا عبد الحسٌن علً محمد41

2004-61.3272005االولاسٌل زهٌر زٌدان خلف42

2004-61.0792005االولرؤى عدنان علً حسٌن43

2004-60.8282005االولمنى عمار مصطفى عبد هللا44

2004-60.4562005االولاٌناس خالد مزعل رحٌم45

2004-60.3422005االولاسراء فاضل حنٌتر جوهر46

2004-60.3392005االولاسراء جواد كاظم جبر47

2004-60.2392005االولسارة غازي فٌصل خلف48

2004-59.9012005االولاٌناس مهدي عبد عوٌد49

2004-59.8822005االولنبراس عالء الدٌن حسٌن سلمان50

2004-59.6902005االولمرٌم عبد الحسٌن محمود عبود51

2004-58.0342005االولعبٌر خلٌل ابراهٌم عودة52



2004-55.4402005االولرقٌة اسماعٌل خلٌل ابراهٌم53

2004-63.3302005الثانًسارة ابراهٌم عبد لفتة54

2004-63.2922005الثانًسهٌر سمٌر سلمان حبٌب55

2004-62.7342005الثانًلٌلوة احمد ابراهٌم صالح56

2004-61.9172005الثانًلندا رعد محمد مهدي57

2004-61.5292005الثانًصبا عزٌز عباس حسٌن58

2004-60.4312005الثانًصبا عماد كاظم عبد عل59ً

2004-60.2602005الثانًزهراء علً حسٌن محمد60

2004-59.1082005الثانًندى صباح سبهان علٌوي61

2004-58.6952005الثانًهبة هٌثم حسن معط62ً

2004-58.5772005الثانًمٌساء احمد مصطفى نجم63

2004-58.3112005الثانًزٌنة مهدي جبار علوان64

2004-57.6872005الثانًزٌنب حسن كاظم محسن65

2004-57.4102005الثانًنٌبال علً حسٌن عل66ً

2004-57.3332005الثانًاالء اسامة حوري زغٌر67

2004-57.1612005الثانًرفا عٌسى عمران عٌسى68

2004-57.1452005الثانًرجاء رضا ٌوسف حسٌن69

2004-56.9182005الثانًدنٌا عامر كرٌم سلمان70

2004-56.6472005الثانًهناء ناجً كاطع احمد71

2004-56.3852005الثانًعال سمٌر صفوت  عبد الكرٌم72

2004-56.3442005الثانًنور ضٌاء عبد الحسٌن جبوري73

2004-56.2612005الثانًانسام رعد كامل فلٌح74

2004-56.1022005الثانًشٌماء علً محمود حسٌن75

2004-55.8722005الثانًابتسام حمزه مرزة حمزه76

2004-55.6292005الثانًنوراس عبد الحمٌد عبد علً جبر77

2004-55.3832005الثانًهند عودة طاهر حبٌب78

2004-54.6702005الثانًهمسة طه مصطاف منهل79

2004-54.4382005الثانًرشا رشٌد حمٌد محسن80

2004-54.2682005الثانًاثمار علً عبود حسون81

2004-54.2422005الثانًلٌنا ازهر عبد الغنً عزوز82

2004-53.6382005الثانًرنا جاسم خٌون فرع83

2005-82.152006االولرٌم فواد بولص كورة1

2005-78.592006االولتمارا عبد الحلٌم حاجم فرحان2

2005-77.932006االولغصون حسن شلٌج بنٌان3

2005-77.382006االولرسل عبد الستار مول ابراهٌم4

2005-76.972006االولهبة سعد نعوم عبد الكرٌم5

2005-76.532006االولاٌمان ماشاف كرم عل6ً



2005-74.842006االولٌاسمٌن فوزي سبع خمٌس7

2005-74.222006االولالتفات فاضل شحاذة مسعود8

2005-73.102006االولاسراء عبد السالم داود سوٌدان9

2005-71.592006االولسرى عدنان عبد محسن10

2005-69.922006االولاٌناس عامر موسى مصلح11

2005-69.832006االولمٌس علً محمد جاسم12

2005-69.152006االولازهار سلمان سلطان عاٌز13

2005-68.172006االولزٌنب علً عبد الكرٌم كاظم14

2005-67.772006االولروٌدة عبد الكرٌم حسٌن علوان15

2005-66.012006االولبتول حسٌن علً شبٌب16

2005-65.672006االولهبة ابراهٌم خلٌل فهم17ً

2005-65.542006االولشٌماء ابراهٌم خلٌل عبد18

2005-64.532006االولصبا ثائر ٌحٌى جواد19

2005-63.562006االولمنال عبد الرضا عاصً حمود20

2005-63.002006االولزٌنة منصور حمزه موسى21

2005-62.952006االولرشا احمد عبد هللا حمود22

2005-62.942006االولعبٌر حمٌد غافل لهود23

2005-62.912006االوللمى عبد االحد ككو شمعون24

2005-62.662006االولمروة جعفر كطوف جلٌوي25

2005-62.042006االولدالٌا سعد طه امٌن26

2005-61.842006االولسهاد سعٌد كاظم عباس27

2005-61.712006االولفرح سالم شفٌق عمر28

2005-61.622006االولرحاب عبد خضٌر عباس29

2005-61.242006االولبدور مظفر جبر خلف30

2005-60.972006االولهبة عادل احمد محسن31

2005-60.902006االولزٌنب فاضل حمود خنجر32

2005-60.662006االولسٌماء علً حسٌن جبار33

2005-60.562006االولمٌنا حسن علً احمد34

2005-60.492006االولامال عبد الواحد احمد حسٌن35

2005-60.472006االولاسراء عدنان صالح مهدي36

2005-60.422006االولوفاء محمد خضر حسن37

2005-60.312006االولهبة شهاب احمد اٌوب38

2005-59.972006االولتمارة اكرم محمد سعٌد39

2005-59.472006االولنور فؤاد رمضان رزوق40ً

2005-59.352006االولاثٌر منٌر عبد الهادي جمٌل41

2005-59.282006االولسرى حازم محمود رزوق42ً

2005-58.702006االولمٌالد باسل داود حسون43



2005-58.522006االولسرى محمد جعفر كمون44

2005-58.032006االولسعاد ابراهٌم تركً صالح45

2005-58.002006االولابتهال زاهد عبد الكرٌم مرع46ً

2005-57.912006االولهدٌل عادل عبد الوهاب احمد47

2005-57.652006االولرحاب عبد الوهاب اسماعٌل خلٌل48

2005-57.632006االولغسق محمد عبد هللا عباس49

2005-57.042006االولنور صباح هادي صالح50

2005-56.822006االولضفاف حسٌن كاظم السبع51

2005-56.252006االولنور محمد شمخً جابر52

2005-55.412006االولسارا محمد سعٌد توفٌق53

2005-54.472006االولاسراء كامل مطر هوٌر54

2005-53.612006االولرٌم نعمان فتحً حسن55

2005-69.682006الثانًسهاد فاضل عباس محمد56

2005-58.772006الثانًسرور عالء حسٌن محمد57

2005-57.102006الثانًرؤى سعٌد عبد الحمٌد محمود58

2005-56.662006الثانًلٌلى قٌس محمود موسى59

2005-55.642006الثانًدنٌا علً  عبد احمد60

2005-55.622006الثانًتبتٌل مجٌد مشهدي عجٌل61

2005-55.572006الثانًمرٌم هداٌت رشٌد نجم62

2005-54.032006الثانًهبة ثامر حسن عل63ً

2005-53.772006الثانًنور بهاء محمد جعفر64

2005-53.722006الثانًنغم كمال عبٌد محمود65

2006-73.992007االولجمٌلة وشٌج عكٌلً مشلوخ1

2006-70.392007االولصبا حسٌن عبٌد سلمان2

2006-69.742007االولمروة عبد الرزاق احمد عاص3ً

2006-69.592007االولسارة فرٌد حسٌن عبد الرحٌم4

2006-69.252007االولزٌنب علً عبد االمٌر عبد الحسٌن5

2006-68.912007االولعذراء فوزي فارس ضاٌف6

2006-67.732007االوللمٌاء عبد الرضا فاضل لفته7

2006-67.582007االولسجى عزٌز جاسم حمود8

2006-66.772007االولهبة علً عبد الكرٌم  احمد9

2006-66.532007االولاٌناس عدنان رشاد زٌفل10

2006-64.602007االولربى حسٌن محمد حسٌن11

2006-63.372007االولمنى ابراهٌم غثوان خضٌر12

2006-62.862007االولهند جاسم حسون بدٌوي13

2006-60.482007االولسرى نزار اسماعٌل صالح14

2006-59.742007االولشٌماء عبد الهادي نصٌف جاسم15



2006-59.712007االولنغم محمد حسٌن لفته16

2006-59.592007الثانًهبة حمٌد عبد محل17

2006-59.532007االولوسن نبٌل عارف عبد الكرٌم18

2006-59.522007االولسمارة سعد عبد الكاظم محمد19

2006-59.212007االولسحر كاظم غناوي حمودي20

2006-58.862007االولمها علً فاضل صالح21

2006-58.822007االولانفال فواد عبد المهدي عل22ً

2006-58.112007االولعلٌاء فوزي فارس ضاٌف23

2006-57.792007الثانًٌاسمٌن باسم كاظم عبد الحسٌن24

2006-57.672007الثانًهدى خالد شاكر محمود25

2006-57.622007الثانًرشا صفاء شاكر محمود26

2006-56.682007االولسارة كنعان حسن جبر27

2006-56.662007الثانًصبا محمد مهدي عل28ً

2006-56.602007الثانًالرسا حسام عبود احمد29

2006-56.032007االولرغدة ثائر ممو ٌلدا30

2006-55.882007الثانًبشرى ٌاسٌن احمد عواد31

2006-55.842007االولمنار سعٌد عاصً جبوري32

2006-55.632007االولمنى جبر حسٌن خراز33

2006-55.452007الثانًمٌرفت مصطفى محمد جواد34

2006-55.152007االولنور سامً ناصر محمد35

2006-55.132007الثانًرنا هادي حسٌن جسوم36

2006-54.982007الثانًمروة احمد خلٌل محمد37

2006-54.912007االولضحى علً حمزه حمد38

2006-54.412007الثانًامال حسٌن محمد عل39ً

2006-54.282007االولهدى داود سلمان مرهج40

2006-54.132007الثانًرؤى عبد الحافظ سلٌم رشٌد41

2006-53.152007الثانًنهى صباح سلمان عطٌه42

2006-53.0362007الثانًنورا درع شالل سلٌم43

2006-53.0302007الثانًلٌنا جهاد جاسم ماهود44

2006-52.912007الثانًبلسم طالب حمزه عباس45

2006-52.862007الثانًنور عبد الرحمن عبد الجبار عٌدان46

2006-52.782007الثانًسجى ظافر عبد الكرٌم خلف47

2006-52.342007الثانًفرح كاظم جاسم حمد48

2006-51.722007الثانًاٌناس عباس فاضل نوري49

2006-51.492007الثانًسمر عائد حسن عل50ً

2007-85.232008االولشهد رٌاض زكً عل1ً

2007-75.732008االولمنار محمد سرحان مهبول2

2007-73.142008االولبان نعمان عٌادة نخٌالن3



2007-67.562008االولمنال زاٌر سعٌد غمور4

2007-67.352008االولهند مظفر ممدوح جبر5

2007-66.832008االولغسق اسماعٌل محمد سبع6

2007-66.562008االولسٌماء فهد مرزة شاول7ً

2007-64.832008االولعذراء ثامر محسن مهبول8

2007-64.382008االولٌاسمٌن ساجد سعد هللا داود9

2007-62.702008االولفٌروز محسن محمد ول10ً

2007-62.132008االولالفان كمال عبد هللا عبد الكرٌم11

2007-61.072008االولمروة رضا سعٌد عباس12

2007-60.862008االولفاطمه عبد الرزاق عبد القادرمحمود13

2007-60.492008االولهبه صالح تاي سلمان14

2007-59.452008االولفرح رٌاض مصطفى 15

2007-59.322008االولطٌبة علً سلمان محمد16

2007-59.142008الثانًسمر ٌحٌى ثامرابراهٌم17

2007-59.122008الثانًهبه عبد الرحمن صالح حمد18

2007-58.682008الثانًرقٌه جبر مطرود عل19ً

2007-58.512008االولبان رشٌد عبد هللا عودة20

2007-58.002008االولزٌنب شرٌف عبد الحسن جسام21

2007-57.672008الثانًبشرى حسٌن صادق عل22ً

2007-56.892008الثانًوسن طعمه عٌدان عبد23

2007-56.752008الثانًرؤى صالح مهدي حمزه24

2007-56.682008االولسرى مسلم تقً عل25ً

2007-56.502008الثانًمرٌم سامً احمد دواح26

2007-56.252008الثانًنور عماد محمد جعفر27

2007-56.052008الثانًنهاد ناصر كرٌم عٌسى28

2007-55.852008الثانًنور صالح مهدي عبد العزٌز29

2007-55.672008الثانًمروة عرفان عبد الرحمن صالح30

2007-55.622008الثانًسعاد عبد المنعم عبد الحمٌد عبد هللا31

2007-55.372008الثانًسحر جاسم منصورجاسم32

2007-55.272008الثانًرشا ستار عبد علً عمران33

2007-55.252008الثانًدٌنا وائل عبد مهدي حمودي34

2007-55.222008الثانًوجدان قحطان حسٌن خلف35

2007-54.802008الثانًفاطمه سعد سلٌم محمد36

2007-54.462008الثانًافٌاء ماجد ٌوسف عل37ً

2007-54.2042008الثانًحذام ٌونس عبد مرزوك38

2007-54.2032008الثانًرٌا جاسم  محمد مطشر39

2007-54.042008الثانًنبال عدنان كرٌم محمد40



2007-53.982008الثانًرند علً محسن عل41ً

2007-53.472008الثانًهبه وسام عبد الرحمن رشٌد42

2007-53.372008الثانًاٌمان رافد محمد حسن43

2007-53.322008الثانًزٌنه اسعد احمد خضٌر44

2007-53.272008الثانًرٌام عبد المناف عبد الحسٌن45

2007-53.242008الثانًهبه علً عبود راض46ً

2007-53.072008الثانًرسل غسان عبد القادرحمٌد47

2007-52.752008الثانًسعاد جعفر هادي الزم48

2007-52.642008الثانًزٌنب عبد اللطٌف جاسم سلمان49

2007-52.622008الثانًحال محمد مزعل ناصر50

2007-52.612008الثانًنور جمال هادي محمد51

2007-52.322008الثانًعذراء حسٌن فاضل حسن52

2009-61.722008 االولعبُر عبد الجبار جدَع عمر1

2009-57.562008 االولروسه حُدر عبد باقر2

2009-55.982008 الثانًشُماء حسُه مهدٌ جبر3

2009-55.392008 الثانًرغد احمد عدوان محمد4

2009-55.232008 الثانًرؤي خالد مصطفً محمىد5

2009-55.212008 الثانًكىثر فالح حسه عباس6

2009-54.492008 الثانًاَمان خالد فُاض محسه7

2009-54.432008 الثانًبان باسل محمد جاسم8

2009-53.722008 الثانًَسري َىوس احمد رَاض9

2009-52.772008 الثانًعلُاء سلمان داود حسُه10

2009-52.712008 الثانًوىر صباح عبد الستار حبُب11

2009-52.582008 الثانًتغرَد عبد الرضا ملبس صاف12ٍ

2010-59.062009 االوللقاء اٌاد كرٌم محمد 1

2010-55.532009الثانًنٌران ضاٌع جاسم محمد1

2010-52.972009الثانًسرى ابراهٌم محمد عبد هللا2

2010-85.4852011 االولطٌبة خالد هادي حامد1

2010-82.3782011 االولسارة ماجد فرحان علٌوي2

2010-80.7972011 االولزٌنب فٌاض شبرم جعاطة3

2010-76.7672011 االولٌاسمٌن سالم حسن عباس4

2010-76.2742011 االولزهراء عباس فاضل مهدي5

2010-75.872011 االولاسراء عالء عبد الرزاق مطن6ً

2010-71.7522011 االولاٌه مظفر حسٌن علٌوي7



2010-69.222011 االولبدرٌة صالح مهدي حمزة8

2010-68.8262011 االولدعاء حقً اسماعٌل ابراهٌم9

2010-67.6242011 االولعبٌر كامل رواد خلٌف10

2010-67.3112011 االولرؤى مهند غنً مهدي11

2010-67.2232011 االولسرى حسٌن خوٌدم سلمان12

2010-66.4262011 االولسمارة زاهر رفٌق احمد عارف13

2010-66.4012011 االولانعام صبٌح عبد هللا عل14ً

2010-61.7712011 االولرقٌة ستار عبود طعمة15

2010-59.9622011 االولزهراء نبٌل محمد مهدي16

2010-59.3562011 االولدعاء عبد الكرٌم هاشم فنجان17

2010-59.242011 االولغفران محمد عبٌد صفر18

2010-58.8492011 االولاسراء نصٌرعبد الوهاب محمد19

2010-57.7632011 االولنور عصام محمد امٌن سلٌمان20

2010-57.5582011 االولادٌان عزٌز حمدي محمود21

2010-55.1332011 االولنور ضٌاء خلٌل ابراهٌم22

2010-55.0582011 االولاٌناس عبد العزٌز حسٌن احمد23

2010-54.0252011 االولسداد عماد شاكر داود24

2010-52.6882011 االوللٌنا سعدي جهاد  عبد هللا25

2010-56.7192011الثانًصفا ساهر خلٌل ابراهٌم1

2010-56.1492011الثانًضحى فاروق احمد عبدهللا2

2010-55.5352011الثانًدعاء رٌاض فاضل حسن3

2010-54.8942011الثانًسارة سالم ٌوسف محمود4

2010-53.1602011الثانًمٌالد محمد صادق حسٌن5

2010-52.1082011الثانًانسام عبد الكرٌم هادي هاشم6


