
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-93.891998اولانثىعراقٌةابراهٌم عزت فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1999-92.761998اولذكرعراقًحالوب ٌوسف اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1999-90.671998اولذكرسوريلٌال الكرٌم عبد هللا عبد رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1999-90.271998اولذكرعراقًالراشد عبد ابراهٌم حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1999-89.031998اولذكرعراقًعارف الوهاب عبد حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1999-87.81998اولانثىعراقٌةباصً حمٌد اشجانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1999-87.81998اولانثىعراقٌةتوفٌق فرج لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1999-87.61998اولذكرعراقًشهاب احمد مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1999-87.431998اولذكراردنًسلٌمان مزٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1999-86.561998اولانثىعراقٌةرشٌد ولٌد رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1999-85.21998اولذكرعراقًابراهٌم علً حارثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1999-85.131998اولذكرعراقًعثمان المعطً عبد خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1999-84.651998اولانثىعراقٌةالحافظ عبد اسماعٌل زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1999-84.571998اولانثىعراقٌةخلٌل حسٌن نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1999-84.161998اولذكرعراقًخلٌل اموري عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1999-83.851998اولانثىعراقٌةمصطفى موفق اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1999-83.471998اولذكرسوريالدٌن نجم الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1999-83.441998اولذكرجزائريسالمً لطفً نصٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1999-83.241998اولانثىعراقٌةحسٌن رشٌد شفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1999-83.221998اولانثىعراقٌةاللطٌف عبد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1999-83.151998اولذكرعراقًمحمد رحٌم عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1999-83.091998اولانثىعراقٌةاسماعٌل الرزاق عبد اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1999-83.091998اولانثىعراقٌةناصر ابراهٌم شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1999-82.961998اولذكرعراقًشالل احمد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1999-82.921998اولانثىعراقٌةعبد هاشم منتهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1999-82.871998اولذكرعراقًشهاب مرعً ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1999-82.731998اولانثىعراقٌةسلمان داود رفاهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1999-82.531998اولذكرعراقًمحمد جمعة اٌوبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1999-82.471998اولذكرعراقًخلٌل الرزاق عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1999-82.21998اولانثىعراقٌةناجً الستار عبد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1999-81.41998اولانثىعراقٌةخطاب شٌت محمود امنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1999-81.171998اولذكرعراقًعلً عباس بكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1999-81.111998اولانثىعراقٌةالجبار عبد منقذ عفراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1999-80.981998اولذكرعراقًخلٌفة محمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1999-80.871998ثانًانثىعراقٌةحمادي احمد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1999-80.781998اولانثىعراقٌةالحمزة عبد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1999-80.431998اولانثىعراقٌةسعدون مالك نضالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1999-80.371998اولذكرعراقًمحمود ٌعكوب حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1999-80.281998اولانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1999-79.451998اولذكرعراقًاسماعٌل علً ناصر خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1999-79.211998اولانثىسورٌةعنجر طه خدٌجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1999-79.091998اولذكرعراقًمحمود جبار حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1999-791998اولانثىعراقٌةجاسم مهدي كوثرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1999-78.831998اولانثىعراقٌةمحمد جاسم جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1999-78.821998اولانثىعراقٌةناصر جمٌل الهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1999-78.571998اولذكرعراقًمحمود جاسم سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1999-78.411998اولذكرعراقًعباس محمود ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1999-78.361998اولذكرعراقًحسٌن علوان رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1999-78.361998اولذكرعراقًهادي غازي هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1999-78.331998اولذكرعراقًنعمان الرحمن عبد نعمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1999-78.331998اولذكرعراقًجاسم العظٌم عبد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1999-78.121998اولانثىعراقٌةلفته صفً فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1999-77.761998اولذكرعراقًحسٌن عالوي هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1999-77.691998اولذكرعراقًجلعف كرٌم مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1999-77.431998اولذكرعراقًعبد فاضل عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1999-77.41998اولذكرعراقًهادي عداي حاضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1999-77.371998اولذكرعراقًاسماعٌل ناجً صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1999-77.251998ثانًانثىعراقٌةعوٌد شاكر شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1999-76.731998ثانًذكراردنًتوفٌق ٌوسف رأفتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1999-76.581998اولانثىعراقٌةمزهر نوري اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1999-76.421998اولذكرعراقًجمعة محمود هادي سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1999-76.011998اولذكرعراقًعلً خلٌل براقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1999-761998اولذكرعراقًعبد محمود عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1999-761998ثانًانثىعراقٌةمخلف ختال هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1999-75.941998اولذكرعراقًصالح اٌاد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1999-75.731998اولذكرعراقًولٌد شرمان فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1999-75.561998اولانثىعراقٌةالسالم عبد خالد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1999-75.561998اولذكرعراقًحسٌن علو احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1999-75.291998اولانثىعراقٌةابراهٌم ٌاسٌن لمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1999-75.021998اولانثىعراقٌةاالمٌر عبد مهدي رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1999-74.941998اولانثىعراقٌةعبد محمود هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1999-74.81998اولذكرعراقًعلً عبد محمد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1999-74.71998اولذكرعراقًابراهٌم فائق ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1999-74.581998اولذكرعراقًجاسم ابراهٌم عديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1999-74.541998اولانثىعراقٌةهادي حسن زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1999-74.431998اولذكرعراقًعلوان كاظم مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1999-74.31998اولذكرعراقًعلً حسٌن محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1999-73.971998اولانثىعراقٌةهللا عبد حسن منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1999-73.721998ثانًذكرعراقًصباح عبد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1999-73.311998اولانثىعراقٌةمحسن شٌاع اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1999-72.961998اولذكرعراقًمخلف حماد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1999-72.951998ثانًذكرعراقًحسٌن فلٌح عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1999-72.931998اولذكرعراقًمحمد كرٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1999-72.921998اولانثىعراقٌةعبد حسن نبراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1999-72.881998اولانثىعراقٌةزغٌر محسن االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1999-72.751998اولانثىعراقٌةفٌاض الحسٌن عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1999-72.691998ثانًذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن المجٌد عبد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1999-72.591998اولانثىعراقٌةحسٌن رٌاض دالٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1999-72.531998اولذكرعراقًخلٌف هللا عبد انٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1999-72.111998ثانًذكرعراقًجعفر صدٌق محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1999-71.961998اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1999-71.931998ثانًذكرعراقًمحٌسن عبد محمود حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1999-71.921998اولذكرعراقًعلً الرضا عبد رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1999-71.911998اولانثىعراقٌةعلً حسٌن اخالصالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1999-71.821998اولذكرعراقًجاسم جبار الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1999-71.41998اولانثىعراقٌةنجم ثامر غٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1999-71.151998ثانًذكرعراقًعودة كرٌمان خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1999-71.061998ثانًذكرعراقًجسام نجم زٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1999-70.981998ثانًذكرعراقًمحمود رشٌد الحكٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1999-70.721998ثانًذكرعراقًعباس علً جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1999-70.671998اولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم الهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1999-70.611998ثانًانثىعراقٌةرشٌد باقر شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1999-70.231998اولذكرعراقٌةصالح مهدي طاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1999-70.121998اولذكرعراقًحسن الجلٌل عبد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1999-70.091998اولذكرعراقًحمادي فرحان الغفور عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1999-69.951998اولذكرفلسطٌنًموسى نواف عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1999-69.881998اولذكرعراقًغفور عباس ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1999-69.881998ثانًذكرعراقًاحمد سعد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1999-69.581998اولذكرعراقًالرزاق عبد ابراهٌم المنعم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1999-69.481998اولذكرعراقًمحمود محمد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1999-69.421998اولذكرعراقًمحمود احمد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1999-69.061998اولذكراردنًحسٌن الرحمن عبد معتزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1999-68.941998اولانثىعراقٌةعلً محمد كرٌم زهرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1999-68.911998اولانثىعراقٌةكرٌم الغفور عبد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1999-68.821998اولذكرعراقًعنٌد جسام عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1999-68.421998ثانًذكرعراقٌةنجم الستار عبد صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1999-68.361998ثانًذكرعراقًحسٌن الرحمن عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1999-68.281998اولذكرعراقًالصاحب عبد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1999-68.181998اولذكرعراقًعٌاش خلف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1999-68.161998اولانثىعراقٌةدبوس عبٌس شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1999-68.021998اولذكرعراقًصالح فاضل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1999-67.91998اولذكرعراقًصباح فاضل صدامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1999-67.831998اولذكرعراقًحسن كرٌم لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1999-67.531998ثانًذكرعراقًكرٌم علً السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1999-67.531998ثانًذكرعراقًٌاسٌن كاظم القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1999-67.491998ثانًذكرعراقًاحمد قادر عرفانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1999-67.181998ثانًانثىعراقٌةحبٌب زٌد منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1999-67.171998اولانثىعراقٌةالنبً عبد قاسم وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1999-67.091998اولذكرعراقًسالم احمد الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1999-67.091998ثانًذكرعراقًعبد ابراهٌم منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1999-66.931998ثانًذكراردنًٌوسف احمد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1999-66.861998اولذكرعراقًعبٌد محمد باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1999-66.831998ثانًذكرعراقًمحمد جاسم لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1999-66.491998اولذكرعراقًمجٌد تركً مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1999-66.491998ثانًذكرعراقًسرهٌد حاتم محًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1999-66.41998ثانًذكرعراقًالحسٌن عبد عدنان قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1999-66.331998اولذكرعراقًعمر محمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1999-661998ثانًذكرعراقًصابر محمد رمزيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1999-65.851998ثانًذكرعراقًخلٌل شعبان موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1999-65.711998اولذكرسورياسماعٌل خلٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1999-65.671998اولذكرعراقًسكران محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1999-65.491998ثانًذكرعراقًمحمد خلف ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1999-65.411998ثانًذكرسوريدحٌلٌك محمد محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1999-64.921998اولانثىعراقٌةحمود زعٌان ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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1999-64.541998ثانًانثىعراقٌةحسن شامل غادةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1999-64.531998اولذكرعراقًعزٌز جالل شمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1999-64.51998ثانًذكرعراقًشكر الستار عبد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1999-64.471998ثانًانثىعراقٌةحسٌن محمد دٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1999-64.431998اولذكرعراقًحسٌن جمال عمرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1999-64.361998اولذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1999-64.281998ثانًذكرعراقًعاصً كاظم مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1999-64.251998ثانًذكرعراقًحمد خلٌف ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1999-63.971998ثانًذكرعراقًعلً خزعل حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1999-63.941998اولذكرعراقًعباس عبد ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1999-63.91998ثانًذكرعراقًعبد موسى عدايالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1999-63.851998اولانثىعراقٌةالجبار عبد منذر نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1999-63.851998اولذكرعراقًابراهٌم عوده صبحًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1999-63.741998اولذكرعراقًجدعان محمد خمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1999-63.621998ثانًذكرعراقًسالم شاكر عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1999-63.51998اولذكرعراقًاحمد عبد ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1999-63.451998ثانًذكرعراقًعالوي خلٌفة سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1999-63.431998ثانًذكرعراقًفاضل سالم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1999-63.261998اولذكرعراقًحسٌن محمد الودود عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1999-63.031998ثانًانثىعراقٌةصبار لمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1999-62.981998اولذكرعراقًاحمد ٌحٌى العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1999-62.91998ثانًذكرعراقًرستم الحسٌن عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1999-62.871998ثانًذكرعراقًجاسم خلف رافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1999-62.861998اولذكرعراقًالعزٌز عبد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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1999-62.81998اولذكرعراقًمخلف عواد عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1999-62.611998اولذكرعراقًمحمد صالح مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1999-62.541998ثانًانثىعراقٌةرشٌد مادلٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1999-62.281998اولذكرعراقًاحمد صالح محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1999-621998اولذكرعراقًداود خلٌل عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1999-61.671998ثانًذكرعراقًطالل هادي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1999-61.611998اولذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1999-61.381998اولذكرعراقًحسن هللا عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1999-61.121998ثانًذكرعراقًمحمود محمد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1999-61.111998ثانًذكرعراقًاحمد ذٌاب خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1999-60.551998ثانًذكرعراقًاسماعٌل هللا عبد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1999-60.391998اولذكرعراقًحسٌن علً عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1999-60.11998ثانًانثىعراقٌةجمعة حسٌن نجالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1999-59.991998ثانًذكرعراقًكرٌمان محمد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1999-59.071998اولذكرعراقًفرحان خلف سلٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1999-58.921998اولذكرعراقًحسن حربً الرحٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1999-58.541998ثانًذكرعراقًحسٌن جمعة سبتًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1999-58.061998ثانًانثىعراقٌةعبٌد جبر ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1999-58.061998ثانًذكرعراقًمطلك خالد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1999-57.641998ثانًذكرعراقًلطٌف خلف قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1999-57.021998ثانًذكرعراقًحسن سرحان مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1999-56.981998ثانًذكرعراقًفرحان صادق خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190


