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صباحٌة86.831990/1989االولعراقًمحمود الواحد عبد محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة84.451990/1989االول عراقًعبد عباس سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة83.771990/1989االولعراقًعلوان جبار ستارالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة82.921990/1989االولعراقًالصاحب عبد سالم شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة81.731990/1989االولعراقًالصاحب عبد القادر عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة811990/1989االولعراقًداود سلمان  رضا شذىالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة80.21990/1989االولعراقًمحمد جاسم كاظم حامدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة80.041990/1989االولعراقًذٌاب فلٌح قاسم فضٌلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة78.91990/1989االولعراقًالوهاب عبد المهدي عبد وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة78.751990/1989االولعراقًكاظم متعب كاظم ساهرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة78.641990/1989االولعراقًسعد حسن هوٌش حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة78.581990/1989االولعراقًمراد شاة سلوىالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة78.551990/1989االولعراقًخلف مهدي الوهاب عبد أسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة77.911990/1989االولعراقًمحمد امٌن عباس أٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة77.871990/1989االولعراقًناصر كشاش والً فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة77.691990/1989االولعراقًسبتً حسٌن علً صبرٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة77.661990/1989االول عراقًالحسن عبد نعٌم رفعتالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة77.61990/1989االولعراقًنصٌف فالح عاصفةالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة77.581990/1989االولعراقًعٌسى اسماعٌل حقًالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة77.561990/1989االولعراقًعطٌة حسن صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة77.381990/1989االولعراقًحسن عالوي غالب نغمالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة77.311990/1989االولعراقًالرحمن عبد قادرالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة76.981990/1989االولعراقًالمحسن عبد محمد احمد أملالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة76.981990/1989االولعراقًاحمد هللا عبد ثامر مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة76.651990/1989االولعراقًهللا جار كرٌم جنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة76.61990/1989االولعراقًمهدي اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة76.581990/1989االولعراقًمحمد جاسم حاكم مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة76.171990/1989االولعراقًحمزة عجم حسٌن سمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة75.931990/1989االولعراقًعبٌد محمود الرحمن عبد هناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة75.911990/1989االولعراقًحمزة عٌسى نجٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة75.841990/1989االولعراقًحمد عباس ٌاسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة74.941990/1989االولعراقًحسونً عبد خضر زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة74.891990/1989االولعراقًرضا علً سلمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة74.881990/1989االولعراقًمهدي محمد سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة74.841990/1989االولعراقًعباس خماس سبع بسعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة74.491990/1989االولعراقًمتً مولود فائزةالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة74.461990/1989االولعراقًحسون حسن عباس لٌلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة74.331990/1989االولعراقًعباس علً جاسم زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة74.181990/1989االولعراقًعلً محمد الهادي عبد كفاٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة73.911990/1989االولعراقًشمران كاظم فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة73.891990/1989االولعراقًمحمد داود محمد عذراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة73.81990/1989االولعراقًعباس جاٌد علٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة73.331990/1989االولعراقًمحمد ٌاسٌن هاشم الهامالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة73.291990/1989االولعراقًسعٌد علً نضالالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة73.131990/1989االولعراقًخالد رجب خلف لٌلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة73.041990/1989االولعراقًعبدهللا فهد الحسٌن عبد نبٌهةالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة731990/1989االولعراقًمحمد طارش احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة72.911990/1989االولعراقًحمادي عبدهللا كامل سعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة72.841990/1989االولعراقًرشٌد زٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة72.711990/1989االولعراقًاكرٌم جٌخور محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة72.671990/1989االولعراقًعباس فردوسالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة72.621990/1989االولعراقًكرٌم هاشم عبٌد كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة72.471990/1989االولعراقًحسن خٌرٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة72.381990/1989االولعراقًعبدهللا هادي عباس خضٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة72.361990/1989االولعراقًحسٌن علً أشواقالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة72.361990/1989االولعراقًوسمً ربٌع عبد سعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة72.311990/1989االولعراقًجهاد كاظم جوادالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة72.061990/1989االولعراقًحسن عناد شاملالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة721990/1989االولعراقًالرضا عبد  محمد عبود أمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة71.821990/1989االولعراقًطة عماش منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة71.81990/1989االولذكرعراقًعبد الحسٌن عبد ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة71.781990/1989االولعراقًعودة هادي انورالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة71.781990/1989االولعراقًجودة خلف منالالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة71.61990/1989االولعراقًعلً محمد  الجبار عبد فٌروزالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة71.61990/1989االولعراقًالزم جاسم حسن هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة71.471990/1989االولعراقًحسٌن علً بدرٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة71.21990/1989االولعراقًعون عبد عباس عون عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة71.161990/1989االولعراقًرجا  جرٌش فاضلالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة71.131990/1989االولعراقًمحمد ابراهٌم أنتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة71.041990/1989االولعراقًاحمد محمود الرزاق عبد ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة71.021990/1989االولعراقًغٌدان حسن نوالالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة70.961990/1989االولعراقًمحمد حسٌن لطٌفةالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة70.891990/1989االولعراقًتركً محمد سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة70.511990/1989االولعراقًخمٌس علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة70.361990/1989االولعراقًعباس هللا عبد نجمالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة70.131990/1989االولعراقًمحسن صبارالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة70.241990/1989االولعراقًمحً مطٌر ملكٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة701990/1989االولعراقًمهدي فلٌحةالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة69.891990/1989االولعراقًعلً عبد حاكم ثناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة69.561990/1989االولعراقًحمزة رحٌم محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة69.531990/1989االولعراقًعلً عبد مجٌد وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة69.491990/1989االولعراقًعٌدان سادة حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة69.41990/1989االولعراقًبرو سعد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة69.371990/1989االولعراقًمسلم علً حسنٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة69.271990/1989االولعراقًحسن كاظم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة69.131990/1989االولعراقًجواد معٌوف ارزٌجالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة69.061990/1989االولعراقًمحمد صالح نسرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة68.871990/1989االولعراقًرشٌد قاسم طاللالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

صباحٌة68.841990/1989االولعراقًجلود محمد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة89

صباحٌة68.811990/1989االولعراقًمالح كامل علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة90

صباحٌة68.81990/1989االولعراقًالرضا عبد محسن مهديالتارٌخاآلداببغداد جامعة91

صباحٌة68.731990/1989االولعراقًحمزة جواد سلمان كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة92

صباحٌة68.381990/1989االولعراقًمعارج النبً عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة93

صباحٌة68.271990/1989االولعراقًحسن وحٌد رحمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة94

صباحٌة68.21990/1989االولعراقًجبر عباس هادي منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة95

صباحٌة68.161990/1989االولعراقًالحسن عبد سلٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة96

صباحٌة68.091990/1989االولعراقًاالمٌر عبد علً عبد حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة97

صباحٌة681990/1989االولعراقًعلً محمد قصًالتارٌخاآلداببغداد جامعة98

صباحٌة67.961990/1989االولعراقًكاظم حسن صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة99

صباحٌة67.871990/1989االولعراقًجلٌل حسٌن  باسمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة100
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صباحٌة67.821990/1989االولعراقًهندي جواد خلٌفة منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة101

صباحٌة67.761990/1989االولعراقًمحمود خلٌل زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة102

صباحٌة67.731990/1989االولعراقًحمد جمعة سهامالتارٌخاآلداببغداد جامعة103

صباحٌة67.441990/1989االولعراقًجاسم حسن كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة104

صباحٌة67.421990/1989االولعراقًالعزٌز عبد حسن بتولالتارٌخاآلداببغداد جامعة105

صباحٌة67.091990/1989االولعراقًحسون مهدي ابراهٌم لمٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة106

صباحٌة67.031990/1989االولعراقًناصر جمٌل ابتسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة107

صباحٌة66.81990/1989االولعراقًاالمٌر عبد محمد كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة108

صباحٌة66.531990/1989االولعراقًسلمان علً عبد اسماعٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة109

صباحٌة66.361990/1989االولعراقًفرحان رحٌم نجلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة110

صباحٌة66.241990/1989االولعراقًفارس سلمان زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة111

صباحٌة66.111990/1989االولعراقًابراهٌم كرٌم  احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة112

صباحٌة66.091990/1989االولعراقًحبٌب  المنعم عبد نصٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة113

صباحٌة65.961990/1989االولعراقًحسن عباس بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة114

صباحٌة65.441990/1989االولعراقًسوادي محسن بتولالتارٌخاآلداببغداد جامعة115

صباحٌة65.181990/1989االولعراقًرحمن حسن صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة116

صباحٌة64.841990/1989االولعراقًرحٌم احمد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة117

صباحٌة64.611990/1989االولعراقًعبود ٌاسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة118

صباحٌة64.581990/1989االولعراقًخضٌر جلٌل العباس عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة119

صباحٌة64.41990/1989االولعراقًرحٌم عودة هاشمالتارٌخاآلداببغداد جامعة120

صباحٌة64.21990/1989االولعراقًهللا عبد عطٌة حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة121

صباحٌة64.091990/1989االولعراقًناصر نعٌم داللالتارٌخاآلداببغداد جامعة122

صباحٌة63.841990/1989االولعراقًحسٌن احمد نجمالتارٌخاآلداببغداد جامعة123

صباحٌة63.81990/1989االولعراقًسلمان جعفر فائزةالتارٌخاآلداببغداد جامعة124

صباحٌة63.31990/1989االولعراقًعبد فرحان سلٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة125
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صباحٌة62.671990/1989االولعراقًخلف نعٌم الحمٌد عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة126

صباحٌة61.481990/1989االولعراقًحسٌن العابدٌن زٌن امٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة127

صباحٌة60.61990/1989االولعراقًداود سلمان بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة128

صباحٌة59.841990/1989االولعراقًعباس ارحٌم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة129

صباحٌة57.911990/1989االولعراقًالعزبز عبد هللا خٌر احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة130

صباحٌة56.121990/1989االولعراقًحمود عبادة خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة131
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صباحٌة73.681990/1989الثانًعراقًمحمد عدنان جنكٌزالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة71.41990/1989الثانًعراقًرحٌم فالح أكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة70.311990/1989الثانًعراقًجاسم سلمان جاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة69.531990/1989الثانًعراقًمحمود علوان سبتًالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة69.171990/1989الثانًعراقًجودة الزهرة عبد جوادالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة69.111990/1989الثانًعراقًعلً محسن سهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة68.571990/1989الثانًعراقًذوٌب عذاب منتهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة68.311990/1989الثانًعراقًخلف سمٌرجاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة681990/1989الثانًعراقًحسٌن جاسم لطٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة67.841990/1989الثانًعراقًكطافة ٌتٌم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة67.511990/1989الثانًعراقًكاظم الزم مخلصالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة67.481990/1989الثانًعراقًالرضا عبد جاسم مؤٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة67.461990/1989الثانًعراقًعوٌد هللا عبد اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة67.461990/1989الثانًعراقًعٌدان الحسن عبد ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة14
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صباحٌة67.271990/1989الثانًعراقًناهً سعود ناجًالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة67.221990/1989الثانًعراقًٌونس عبٌد هللا عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة66.881990/1989الثانًعراقًعبد نعمة فخريالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة66.151990/1989الثانًعراقًخضٌر ٌوسف سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة65.621990/1989الثانًعراقًعباس نعاس ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة65.531990/1989الثانًعراقًعطٌة حسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة65.171990/1989الثانًعراقًعبد منصور فاهمالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة65.131990/1989الثانًعراقًمحمد جاسم صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة65.061990/1989الثانًعراقًنور عبد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة65.041990/1989الثانًعراقًخشان العالً عبد عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة64.751990/1989الثانًعراقًحمود اسود محسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة64.61990/1989الثانًعراقًخمٌس حسٌن علً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة64.281990/1989الثانًعراقًجبٌل بٌوض رٌاضالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة64.21990/1989الثانًعراقًفنجان حمٌد محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة64.061990/1989الثانًعراقًحسون علً فائزالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة641990/1989الثانًعراقًعوٌد خضٌر عمر ضاريالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة63.861990/1989الثانًعراقًطٌاح غذاب مسلم التارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة63.81990/1989الثانًعراقًعبٌد محمد منذرالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة63.751990/1989الثانًعراقًحسن امٌن حمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة63.511990/1989الثانًعراقًمحٌسن نادر حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة63.241990/1989الثانًعراقًفرحان عباس سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة63.21990/1989الثانًعراقًعبد فاضل نصٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة63.081990/1989الثانًعراقًمهدي سلمان احمد شذىالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة62.971990/1989الثانًعراقًلملوم علً بهٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة62.911990/1989الثانًعراقًعباس قاسم لؤيالتارٌخاآلداببغداد جامعة39
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صباحٌة62.711990/1989الثانًعراقًمحمد احمد عارفالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة62.641990/1989الثانًعراقًعطٌوي الحمٌد عبد عفٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة62.421990/1989الثانًعراقًعمر فاروق فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة62.261990/1989الثانًعراقًابراهٌم اسماعٌل احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة61.931990/1989الثانًعراقًمحمد عبود بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة61.731990/1989الثانًعراقًعباس محمد فاضلالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة61.351990/1989الثانًعراقًهاشم سعٌد سهامالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة61.21990/1989الثانًعراقًحسٌن نوري مرضٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة61.151990/1989الثانًعراقًعباس عبد حسٌن صاحبالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة61.081990/1989الثانًعراقًمحسن حمٌد كرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة60.951990/1989الثانًعراقًطاهر علً الدٌن سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة50

صباحٌة60.81990/1989الثانًعراقًٌحٌى محمد حٌاةالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة60.351990/1989الثانًعراقًٌاسر كامل بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة59.971990/1989الثانًعراقًكاظم محمد سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة59.881990/1989الثانًعراقًجابر محمد موسى وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة59.661990/1989الثانًعراقًحمٌد سالم لؤيالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة59.61990/1989الثانًعراقًحسن محمد سعديالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة59.371990/1989الثانًعراقًبدٌوي جورج بشٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة59.281990/1989الثانًعراقًسلٌمان محمد ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة59.151990/1989الثانًعراقًعلً جبار االمٌر عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة58.841990/1989الثانًعراقًمسعد نعمة صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة58.441990/1989الثانًعراقًخفٌف سمٌر نهلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة58.331990/1989الثانًعراقًموسى علً كفاحالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة57.041990/1989الثانًعراقًعطٌة كسار خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة56.821990/1989الثانًعراقًالسادة عبد حامد عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة64


