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89.8342017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة كاظم الحسٌن عبد حبٌب زهراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

88.5972017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة صالح كاظم محمد طٌبهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

87.072017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة ابراهٌم لطٌف ابراهٌم نغمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

83.1112017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة محمد علً حسٌن شٌماءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

82.9352017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسركٌس ٌوئٌل هراند مرٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

82.932017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة محمد دخٌل جواد اٌمنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

82.5372017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة حسٌن ناصر هادي ابتسامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

82.4082017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي طعمه ضٌاء سمٌهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

81.8932017/2016االولالصباحٌةذكر عراقٌة فرج ٌونس ثامر احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

81.2922017/2016االولالصباحٌةانثى عراقٌةصٌهود حسن صالح مكارمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

81.1782017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌونس فتحً موفق سارهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

79.2432017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان كرٌم كفاح مرٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

78.8112017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عطشان الكرٌم عبد اوراسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

76.6682017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن كاظم ولٌد مرٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

75.0112017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح مهدي زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

74.1212017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم رعد دنٌاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

74.12017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود طارق زٌاد عبٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

73.7442017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم عماد ادٌب دانٌهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

73.4562017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةألٌاس عزٌز ادوار نمٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

71.2142017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد  مراد فاضل روانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

71.2142017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة حسن مهدي صادق فرحالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

71.1612017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن حسن رعد  اصٌلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

70.8852017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةسوٌف حمود  سعدي مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

70.6832017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً محمد هندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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70.5242017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة ابراهٌم صدٌق احمد ساالرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

70.1282017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم عالوي الرحمن عبد امنٌهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

69.982017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة علً محمد رائد نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

69.5622017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة مجر صدام صادق محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

69.5382017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن علً حسٌن علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

69.3182017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةجهاد فاضل سالم شهدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

69.1832017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة لفته علً حسٌن ازهارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

68.8312017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي مصطفى اٌمانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

68.8112017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة علً رحمن كرٌم سرىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

68.5262017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز علً محمد حمزه سجىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

68.3142017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي رشٌد نوفل رشٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

67.7682017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزه الحسٌن عبد عالء كرارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

67.452017/2016االولالصباحٌةانثى عراقٌةزٌدان عسل حكمت سمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

67.3232017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر ابراهٌم هٌثم ابراهٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

66.4932017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة حسن شاكر مزاحم حسٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

66.4142017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس مجٌد امٌن امنهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

66.092017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة نعمه هاشم سعد نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

65.5242017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرزوقً الهادي عبد محمود زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

65.5112017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالحمٌد عبد السمٌع عبد بكرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

65.3542017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود حامد خالد رشاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

65.0492017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطٌر كاظم جواد عٌسىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

64,8782017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس مهدي صالح محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

64.8512017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةطالب  حسون مرتضى محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

64.3662017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسكندر خضٌر علً امٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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63.6742017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم جابر علً حسٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

62.252017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح احمد علً مرٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

62.1942017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةتوفٌق الكرٌم عبد محمد زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

62.0062017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد نوري حسن اثٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

61.4822017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر حمودي عماد حسانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

60.8552017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم الكرٌم عبد علً حسنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

60.442017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عطاء ضٌاء شمسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

60.1012017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةكامل سامً لٌث سامًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

57.3622017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة محمد ذنون ولٌد ورقاءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

56.5532017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد صالح الكرٌم عبد احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

55.5212017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي صالح مهدي جعفرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59




