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88.45982017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسٍم يجٍد ادًد عبٕدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

88.41662017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةعادل عبد انزسٕل طعًّ بدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

86.52552017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةضذى عهً عٌٕ عًزاٌالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

85.67082017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسْزاء دٍدر شاكز يذًٕدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

81.94832017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطًّ رائد صالح اندٌٍ ابزاٍْىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

81.86942017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةيُى عهً فاضم عبد هللاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

81.81462017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سلمان عفاف مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

81.59572017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جعفر علً سارهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

80.40922017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةدُاٌ دايد اكبز يذًدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

79.85252017/2016االولالصباحٌةذكر عراقٌةعلً كرٌم مظهر ارشدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

79.55642017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسٌُب دٍدر شاكز يذًٕدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

79.54272017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد الصوف ابو موسى ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

79.44472017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه ذنون طه عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

79.33762017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةدروٌش خلف محمد زهراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

79.26252017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةيكارو عهً دايد اَجٍديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

79.25092017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةآس صانخ جاسى يذسٍالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

79.14352017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةطٍبّ عهً يذًٕد دًداٌالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

78.81562017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً باقر محمد هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

78.18082017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى حسٌن عالء الفقار ذوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

76.8692017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةادًد عدَاٌ دسٍٍ خضزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

76.07852017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةتٍسٍز يادح دسٍ كاظىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

75.67252017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاعتدال غاسي فٍصم جبزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

74.8862017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةٍْا ٍْثى سايً اسًاعٍمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

74.79192017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةْبّ خهٍم يذًد دسٍٍالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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74.54762017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسًٍاء بٓجت بالل عبد هللاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

74.31782017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم نوري عماد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

74.05982017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةادًد رعد دأد عبٕدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

73.75932017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون مهدي صالح نسٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

73.45162017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرَدِ عهً كزٌى َاصزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

73.44472017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةدسٍ عبد انًطهب جعفز عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

72.21032017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد سعٌد ازاد جوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

72.15042017/2016االولالصباحٌةانثى عراقٌةعذراء كاظى يسٍز دسٍالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

71.71662017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسٌُب دسٍٍ عًزاٌ عطٍةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

69.75952017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةيٍس ياجد سهًاٌ سزداٌالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

69.52982017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارِ دٍدر خضٍز عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

69.32017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن محمد اٌالفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

68.57552017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد هللا عقٍم يسهى شاكزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

68.29122017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاساية كًال يذسٍ دسٍالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

67.72512017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم هادي رٌاض لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

66.14962017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةغفزاٌ دًٕدي دًٍد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

66.03512017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةدساو اندٌٍ يٕداٌ جبار عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

65.96062017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةيٓا يٍُز اسًاعٍم دسٍالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

65.52712017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى الكرٌم عبد حسٌن سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

64.73172017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل نوري اسماعٌل محروسهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

61.75382017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةيذًد عبد انزساق كُبز دًداٌالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

60.38282017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةدسٍٍ عهً دسٍٍ ابزاٍْىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

60.25112017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس فاضل عباس نورسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

58.14832017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعًز خهدٌٔ سعدٌٔ عثًاٌالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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57.64492017/2016الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةظاهر خلف اٌاد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49




