
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1991 - 86.421990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ٌاسٌن االله عبد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1991 - 86.051990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن قرو عجٌل حمٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1991 - 85.361990االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى زبون جبار عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1991 - 84.951990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسامً حسن صبري عطا سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1991 - 84.881990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً طه بشٌر باللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1991 - 83.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً نعٌم عباس محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1991 - 82.581990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر سلطان كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1991 - 82.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةهلٌل هللا عبد كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1991 - 82.161990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كمال نشوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1991 - 82.051990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالٌاس سعٌد داود زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1991 - 81.231990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالمعمار جاسم محسن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1991 - 80.441990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوده عبٌد جبار رحٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1991 - 79.471990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسمٌع جبر جلوب محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1991 - 79.351990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمزعل خلف هللا عبد ناصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1991 - 79.221990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد الكرٌم عبد زهٌر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1991 - 78.411990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌم مؤٌد محمد باللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1991 - 77.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود فٌاض حمدان محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1991 - 77.631990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً  بكناش حمدي عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1991 - 77.581990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عٌسى هاشم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1991 - 77.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مراد المحسن عبد محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1991 - 77.441990االولالصباحٌةانثىعراقٌةتومً داود جبرائٌل فٌانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1991 - 77.411990االولالصباحٌةانثىعراقٌةقاسم شمخر مطر نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1991 - 77.171990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالصمد عبد محمود عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1991 - 77.051990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم عدنان قحطانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1991 - 771990االولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌاض كوٌش الحسٌن عبد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1991 - 76.291990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد حسن زهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1991 - 76.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنشد الزم جاسم امٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1991 - 75.641990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالشهٌب حسٌن محسن وسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1991 - 75.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةنونه ججو أٌلٌشه أفرامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1991 - 75.471990االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا نوري محمد سمٌرهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1991 - 75.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً نعمه غازي رافدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1991 - 75.051990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز فلٌح كاظم اركانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1991 - 74.881990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود مصطاف ماجد فٌنوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1991 - 74.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةدٌوان كاظم جواد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1991 - 74.351990االولالصباحٌةانثىعراقٌةطنجٌر راضً كاظم ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1991 - 74.221990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالدٌن ضٌاء محمد عبود احمد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1991 - 73.841990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم جمٌل هاديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1991 - 73.681990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسبتً القهار عبد مالك خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1991 - 73.641990االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف شاكر نعٌم عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1991 - 73.641990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن جواد محمد منالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1991 - 73.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد سعٌد نزهت سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1991 - 73.351990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد محمود جدوع سهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1991 - 73.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد حمٌد صباح هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1991 - 731990االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف خضٌر ٌاس حمٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1991 - 72.761990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسن عبد الصاحب عبد قدسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1991 - 72.731990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد عبٌد حمد سالفهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1991 - 72.581990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود حمزه موسى حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1991 - 72.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الحسٌن عبد مجٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1991 - 72.471990االولالصباحٌةذكرعراقٌةزلٌف العالً عبد هادي صفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1991 - 72.411990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمراد سلمان مجٌد مٌسونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1991 - 72.261990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد الكرٌم عبد عذراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1991 - 721990االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم غانم عٌدان رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1991 - 71.731990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود لعٌبً قاسم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1991 - 71.571990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم خلٌفه نوري ذكرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1991 - 71.471990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد سعٌد محمد هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1991 - 71.441990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح كرٌم حمه صابر لطٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1991 - 71.291990االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم ابراهٌم جواد المعٌن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1991 - 71.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌمان محمد صابر فاروقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1991 - 711990االولالصباحٌةانثىعراقٌةسالم كاظم سمٌرهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1991 - 70.641990االولالصباحٌةذكرعراقٌةخٌون مزهر حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1991 - 69.941990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبٌد جبار بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1991 - 69.781990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد االمٌر عبد أدهم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1991 - 69.421990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم الستار عبد قاسم ظافرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1991 - 69.411990االولالصباحٌةانثىعراقٌةوحٌد محمد ٌاسٌن ودعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1991 - 69.291990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جمال الجبار عبد سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1991 - 69.171990االولالصباحٌةذكرعراقٌةصفر سعٌد ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1991 - 69.051990االولالصباحٌةانثىعراقٌةوزٌر الكرٌم عبد ازهر ثرٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1991 - 691990االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد عبود عرٌبً محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1991 - 68.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى علً لطٌف رحٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1991 - 68.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ٌونس شاكر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1991 - 68.821990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن سالم لقمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1991 - 68.841990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حٌدر الواحد عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1991 - 68.71990االولالصباحٌةانثىعراقٌةادٌب احمد القادر عبد دنٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1991 - 68.641990االولالصباحٌةانثىعراقٌةقادر عارف معتصم رازاوهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1991 - 68.231990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل غازي ربابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1991 - 68.231990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود الكرٌم عبد علً نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1991 - 67.781990االولالصباحٌةانثىعراقٌةنامق بهجت الدٌن صالح أسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1991 - 67.441990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسرٌح حلو علً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1991 - 67.171990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد حمٌد لمٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1991 - 67.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف أمهٌدي ابراهٌم حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1991 - 66.891990االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد عادل أسٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1991 - 66.761990االولالصباحٌةذكرعراقٌةفالح علً محمد نوري علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1991 - 66.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزار مسلم بالسم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1991 - 66.441990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالباقً عبد نوري ٌاسر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1991 - 66.051990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد محمد علً ئاسوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1991 - 65.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةشال داغر راضً طارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1991 - 65.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عرار حسٌن كرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1991 - 65.821990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد حمزه نبٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

1991 - 65.761990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود احمد ابراهٌم اسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

1991 - 65.581990االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد كرٌم ادٌبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

1991 - 65.421990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن مجٌد قبسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

1991 - 65.361990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح حسٌن سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

1991 - 65.161990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كوثر ابراهٌم طلعتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

1991 - 64.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم صالح هادي مهناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

1991 - 64.891990االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن حمد عثمان محمود نزارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95

1991 - 64.611990االولالصباحٌةذكرعراقٌةصباح حسن المجٌد عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96
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1991 - 64.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد حسون علً لؤيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد97

1991 - 64.261990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن جابر صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد98

1991 - 64.231990االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف كرٌم محمد نشتمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد99

1991 - 641990االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد اسماعٌل سعٌد طهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد100

1991 - 63.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةدخٌل عطٌه شنٌو حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد101

1991 - 63.941990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجٌاد جبر عكاب صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد102

1991 - 63.721990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجواد مرهون فاضل عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد103

1991 - 63.71990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضر مهدي عونً صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد104

1991 - 63.641990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم جواد وئامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد105

1991 - 63.581990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلطان الخضر عبد حسن جاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد106

1991 - 63.441990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجواد هللا عبد هادي حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد107

1991 - 63.051990االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهبً مؤٌد آسارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد108

1991 - 62.841990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود عزٌز مزهر فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد109

1991 - 62.821990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن محمد هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد110

1991 - 62.761990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحمٌد الرزاق عبد الواحد عبد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد111

1991 - 62.71990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد هللا عبد كرٌم عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد112

1991 - 62.571990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محمد فرج ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد113

1991 - 62.351990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمرزه حبٌب مشعل اركانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد114

1991 - 62.231990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةذٌبان حسن محمد قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد115

1991 - 62.161990االولالصباحٌةذكرعراقٌةوحٌد علً رشٌد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد116

1991 - 62.151990االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدر عزٌز محمد خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد117

1991 - 621990االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر هواد كاظم باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد118

1991 - 621990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر عباس زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد119

1991 - 61.881990االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشم حسن مجٌد رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد120



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1991 - 61.831990االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان كسار مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد121

1991 - 61.291990االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد خورشٌد جمال نجاةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد122

1991 - 61.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم خلٌفه هللا عطا عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد123

1991 - 60.941990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالفً خلٌل اسماعٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد124

1991 - 60.661990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل منصور مٌكائٌل فرٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد125

1991 - 60.641990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الرحمن عبد حسٌن محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد126

1991 - 60.361990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةلطٌف صادق فؤاد المعتصمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد127

1991 - 60.231990االولالصباحٌةانثىعراقٌةبشٌر محمد زٌاد محمد اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد128

1991 - 60.211990االولالصباحٌةذكرلبنانٌةحداد نمر سلٌم غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد129

1991 - 59.881990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد عصامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد130

1991 - 59.111990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجابر العزٌز عبد ناجً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد131

1991 - 591990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود جمٌل مؤٌد رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد132

1991 - 58.831990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد مرزه علً محمد جاللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد133

1991 - 58.551990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي الحمٌد عبد حازم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد134

1991 - 57.781990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغفوري غالم سلمان داودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد135

1991 - 56.841990الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةشوكت احمد صالح سفانهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد136

1991 - 55.521990االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح هللا عبد شاكر محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد137


