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87.03622018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكٌطان كاظم رضا ضحىاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد1

86.80672018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد ناجً سمٌر حنٌناالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد2

86.40942018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم حٌدر لعٌااالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد3

85.21302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي لطٌف محمد رٌاماالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد4

83.90852018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد اسماعٌل ابراهٌم دموعاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد5

83.78212018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد غازي جمال ٌاسمٌناالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد6

82.75332018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمود شاكر رحاباالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد7

82.59182018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جبار اسعد لبنىاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد8

82.13182018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عبٌد جمٌل اٌالفاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد9

81.53262018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالرزاق عبدالجبار هٌثم نوراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد10

80.30542018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسٌن نوري سارةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد11

80.01642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكلٌب مخلف حمزة نوراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد12

79.97442018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصلح ابراهٌم عماد فاطمةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد13

79.33532018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة دلٌمً سلمان زٌاد نبراساالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد14

78.99312018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدحمود كاطع محمد زمزماالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد15

78.94412018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدوحً العٌبً عبدهللا نوراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد16

78.87612018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحربً جبار محمد الهدى نوراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد17

78.62332018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنشد قاسم حمٌد زهراءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد18

77.83422018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالرحمن ابراهٌم عقٌل مٌاسهاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد19

77.83202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجادر راضً محمد هنداالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد20
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77.80132018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم خضٌر ٌاس سارةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد21

77.56682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم علً محمود شهداالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد22

76.92202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعكلة رحٌم نزار زٌنباالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد23

76.67022018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح خضٌر عامر عبٌراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد24

76.19962018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسبع امٌن محمد ٌاسٌن الزهراءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد25

75.99252018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفضل عاٌط رحٌم دالٌااالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد26

75.27042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةساجت غضٌب زامل اسراءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد27

75.06762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس عبدهللا حسن عائشةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد28

74.85072018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح حمٌد صفااالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد29

74.63222018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد محمد ابراهٌم مروةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد30

74.33312018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحندوش علً جواد اٌةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد31

73.54002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا حسٌن كرٌم رقٌةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد32

73.05392018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي ضٌاء هدٌلاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد33

72.69372018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود كاظم محمد تباركاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد34

72.40562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا فرج عبدالحسن محمد هدٌلاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد35

72.24852018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف شحاذة علً ضحىاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد36

71.86942018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر عٌدان عادل والءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد37

71.50352018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزامل محسن عاٌد حنٌناالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد38

71.43952018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد حمودي نورساالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد39

71.27972018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض عباس عدنان هاجراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد40

71.27112018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذاب ابراهٌم طه فرحاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد41

71.08022018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان سالم زٌد سارةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد42
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70.96872018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌس حسن رعد شٌرٌناالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد43

70.17672018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مجبل حٌدر رفلاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد44

69.18722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالجبار محمود اثٌر اشرقتاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد45

68.56542018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون عباس اسامة رغداالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد46

68.55972018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة عطٌة محمد باسم اٌناساالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد47

68.49692018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةساجت حسن جمعة التفاتاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد48

67.81402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسكران فهد رعد رغدةاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد49

67.78302018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة بجاي هاشم باسم فاطمهاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد50

67.40542018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةضوٌعن مرعب عبدالكرٌم بشرىاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد51

66.74532018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجلً ابراهٌم فائز عذراءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد52

66.56032018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجٌاد تركً سمرمد اساوراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد53

66.43312018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد ٌاس عبدالغفور دعاءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد54

65.14922018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة رجا هللا عبد نجم اٌالفاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد55

65.14142018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة سلمان لوٌج كرٌم نوراالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد56

63.90582018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة كنوش بدر محمود رهٌباالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد57

63.51422018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجعفر هادي محمد لبنااالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد58

62.26812018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة علً سعٌد اٌاد براءاالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد59

62.21032018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة االمٌر عبد علً االمٌر عبد سنارٌااالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد60

61.81792018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة داخل عزٌز عدنان اٌماناالطفال رٌاضبنات التربٌةبغداد61


