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2014-89.4112013االولالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح ناجً حمٌد مهندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-89.122013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور حمد غازي لقاءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-88.2492013االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب رزوقً وهٌب مٌساءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-86.5442013االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌرمهدي ٌاسٌن نصٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-86.4562013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود خضٌر سعد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-85.3482013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالرضا ناجً فوزي غصونالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2014-81.6622013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً عامر نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-81.4362013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالكرٌم سعدون سعد سنانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-81.2592013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد حسٌن محمد رنٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-81.1892013االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكر توفٌق شوكت دالٌاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-80.7512013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرقس توما رٌاض رٌفانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-79.6212013االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد جاسم علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-78.9122013االولالصباحٌةانثىعراقٌةثامر لفته ثامر ٌاسمٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-78.5582013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حمٌد طالب مؤٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-78.4172013االولالصباحٌةانثىعراقٌةطاهرموسى مهدي رجاءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-78.4012013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمودي عبدالعزٌز عبد وسامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-78.3862013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالرزاق داود علً داودالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-77.9842013االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم محمود وهاب اٌراسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-77.7932013االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمود محمد رٌامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-77.5712013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد محمود مالك اسراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-77.5192013االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر دعٌر عبدالخالق المرتضى علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-77.3572013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي حسٌن علً سهىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-77.242013االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكرقاسم على اسراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-77.1062013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن داود عاٌد سالرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2014-76.3382013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالستاركاظم عامر نرمٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-75.9252013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح محمد حسن سارةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2014-75.7812013االولالصباحٌةذكرعراقٌةقنبر انور الدٌن عز حازمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2014-75.4132013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهاوش خضٌر حجً مجٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2014-75.1222013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد مرزوك حامد هندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2014-74.9392013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسٌن فاضل اسراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2014-74.8192013االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم حمٌد قاسم محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2014-74.5322013االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤوف طالب سعد فٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2014-74.4352013االولالصباحٌةانثىعراقٌةرزوقً عامرعبدالوهاب رٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2014-74.412013االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاخرسلمان الرضا عبد االءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2014-73.3432013االولالصباحٌةانثىعراقٌةهادي داود نبٌل زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2014-73.3352013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود ابراهٌم رعد هٌثمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2014-73.32013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى انور نصٌر اسانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2014-73.1592013االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف اسماعٌل خلٌل هالالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2014-72.9142013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالوهاب عبدالسالم احمد اٌهمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2014-72.8642013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحً عبدالرضا كرٌم نادٌةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2014-71.9852013االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر خلف محمد مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2014-71.7572013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي جاسم ابراهٌم سامرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2014-71.6132013االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف  عٌسى جلٌل زهراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2014-71.3352013االولالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح مجٌد لؤي عبدالرحمنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2014-71.1252013االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف صبري سالم سماالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2014-70.5842013االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف علً حسٌن فالحالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2014-70.0462013االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعد علوان جالل مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2014-69.9742013االولالصباحٌةذكرعراقٌةباشً جٌخور كاظم حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2014-69.7512013االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى صبري سعد دالٌاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2014-69.7152013االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد عبدالخالق سمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2014-69.2342013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبداالمٌرعباس عباس بشٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2014-69.1052013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد عباس فوزي محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2014-68.9882013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد لفته عدنان حسٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2014-68.9752013االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرج حلبوص نجاح سالًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2014-68.7292013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ابراهٌم خلٌل مروانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2014-67.4652013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعطٌة جاسم مٌثم بشٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2014-66.2782013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محمد االمٌر عبد اٌهمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2014-66.2372013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي علً زٌد محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2014-66.022013االولالصباحٌةذكرعراقٌةهزاع عزٌز ذٌبان علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2014-65.9582013االولالصباحٌةذكرعراقٌةشندي ماٌع خالد ٌعمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2014-65.8622013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن جالل خالد سماحالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2014-65.8122013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً زكً رائد محمد الزهراء فاطمةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2014-65.4382013االولالصباحٌةذكرعراقٌةجابر مزهر احمد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2014-65.0422013االولالصباحٌةذكرعراقٌةفهد مذكور نوري نؤاسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2014-64.892013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالكرٌم عبدالزهرة محمد وسامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2014-64.8372013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز علً خالد سٌفالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2014-64.7362013االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم مجٌد عبدالحمٌد احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2014-64.2722013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً محمد منذر علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2014-64.2622013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطر حمزه هادي عصامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2014-64.1152013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محسن طه بسامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2014-64.0292013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبدهادي نجم ضرغامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2014-63.0132013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً جباري ستار حسٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2014-62.652013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم الدٌن حمام رٌاض دٌاناالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2014-62.5812013االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان خضر الرزاق عبد اٌمنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2014-62.1562013االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد عبدالحمٌد محمد عمادالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2014-62.1072013االولالصباحٌةذكرعراقٌةزنو مهدي صالح احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2014-60.5852013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خضٌر موفق الفقار ذوالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2014-60.5742013االولالصباحٌةذكرعراقٌةغنٌد جوالن دعٌر احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78


