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المسائٌة862662013/2012االولانثىعراقٌةكرٌم غالم محمد منىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

المسائٌة835732013/2012االولذكرعراقٌةنصٌف محمود طه عمارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

المسائٌة835042013/2012االولذكرعراقٌةرسن محمد عوٌد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

المسائٌة831952013/2012االولانثىعراقٌةمحمد خلف الستار عبد شذىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

المسائٌة827432013/2012االولانثىعراقٌةمحمود الوهاب عبد سعد سمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

المسائٌة817172013/2012االولذكرعراقٌةمطلب خلف سلمان الجبار عبدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

المسائٌة804182013/2012االولانثىعراقٌةاحمد كاظم عدنان هندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

المسائٌة797182013/2012االولانثىعراقٌةعٌسى مهدي محمد ابتهالالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

المسائٌة793782013/2012االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد نعمان ثابت دعدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

المسائٌة776992013/2012االولذكرعراقٌةهللا عبد شاكر فاضل إٌادالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

المسائٌة767422013/2012االولذكرعراقٌةاحمد مرهون جواد عصامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

المسائٌة76,632013/2012االولذكرعراقٌةاحمد هللا عبد مهدي عمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

المسائٌة765442013/2012االولذكرعراقٌةعباس شمران أمٌر علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

المسائٌة763032013/2012االولذكرعراقٌةمصارع  صالح علً أكرمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

المسائٌة759522013/2012االولذكرعراقٌةمحمد شكور هاشم بشارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

المسائٌة748772013/2012االولذكرعراقٌةحسٌن وضاح برهان باسمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

المسائٌة744712013/2012االولذكرعراقٌةعٌسى علً احمد حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

المسائٌة74,282013/2012االولانثىعراقٌةمسلط محمد  علً أالءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

المسائٌة741672013/2012االولذكرعراقٌةالدٌن نجم باسم بدر ٌاسرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

المسائٌة740062013/2012االولانثىعراقٌةإسحاق ٌوسف رومٌو مرلٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

المسائٌة736392013/2012االولانثىعراقٌةقاسم احمد عدنان شٌماءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

المسائٌة732472013/2012االولذكرعراقٌةرسن جبر حامد نورسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

المسائٌة731122013/2012االولذكرعراقٌةزاٌر علً عباس احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

المسائٌة730642013/2012االولانثىعراقٌةغزال الجلٌل عبد خالد لٌاذةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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المسائٌة720842013/2012االولذكرعراقٌةلفته عبدهللا عكار محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

المسائٌة720642013/2012االولانثىعراقٌةنجم طالب حمٌد نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

المسائٌة719772013/2012االولذكرعراقٌةسهٌل سلمان علً سهٌلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

المسائٌة712122013/2012االولذكرعراقٌةمرزا  محمد عماد مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

المسائٌة70,162013/2012االولذكرعراقٌةجودي رضا محمد قٌصرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

المسائٌة700142013/2012االولذكرعراقٌةحسن علوان حسٌن طارقالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

المسائٌة696562013/2012االولانثىعراقٌةسلمان فاخر حماده نازكالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

المسائٌة694842013/2012االولذكرعراقٌةحسن دبخ محسن اسعدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

المسائٌة688532013/2012االولانثىعراقٌةمجٌد خلٌل سعدي لقاءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

المسائٌة686382013/2012االولذكرعراقٌةكحٌط مجٌد جبار إبراهٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

المسائٌة685892013/2012االولذكرعراقٌةحمٌد حسن قاسم عالءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

المسائٌة685162013/2012االولذكرعراقٌةحافظ ماضً الكاظم عبد شاكرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

المسائٌة685032013/2012االولانثىعراقٌةنعمة علً الستار عبد زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

المسائٌة678342013/2012االولذكرعراقٌةوسمً حمٌد عالء الدٌن نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

المسائٌة677062013/2012االولذكرعراقٌةمحمد  هللا عبد محمد رامًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

المسائٌة676942013/2012االولذكرعراقٌةداود علً عبد شالكة قاسمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

المسائٌة672572013/2012االولذكرعراقٌةعلً فاضل زهٌر احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

المسائٌة665612013/2012االولذكرعراقٌةعلً خلف نعمة أمٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

المسائٌة665052013/2012االولانثىعراقٌةحاوي عطٌه جبار زهرةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

المسائٌة663822013/2012االولذكرعراقٌةمحمد جاسم صالح أسامةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

المسائٌة657662013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن صبري حسٌن سناءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

المسائٌة65.2712013/2012الثانًانثىعراقٌةفضل محمد طالل رفلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

المسائٌة650772013/2012االولانثىعراقٌةعباس ولً مٌكائٌل سعادالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

المسائٌة650662013/2012االولذكرعراقٌةجاسم ثجٌل الحسن عبد عمارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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المسائٌة647552013/2012االولذكرعراقٌةبابٌر رستم محمد لؤيالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

المسائٌة647542013/2012االولذكرعراقٌةرضا محمد وسام حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

المسائٌة646072013/2012االولذكرعراقٌةحسن جبر مزٌد مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

المسائٌة645782013/2012االولذكرعراقٌةعباس دعٌر كامل حسٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

المسائٌة644992013/2012االولذكرعراقٌةاحمد رشٌد عرٌبً محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

المسائٌة641792013/2012االولذكرعراقٌةخلف هاشم حسن همامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

المسائٌة64.0992013/2012الثانًذكرعراقٌةعرٌم طاهر الرسول عبد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

المسائٌة64,062013/2012االولذكرعراقٌةحبشً احمد خالد هٌثمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

المسائٌة631982013/2012االولذكرعراقٌةعلً ٌونس الرسول عبد أسامةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

المسائٌة63,072013/2012االولذكرعراقٌةحسج زاٌر الرضا عبد قاسمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

المسائٌة63.0022013/2012الثانًذكرعراقٌةشوكت سامً احمد سامًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

المسائٌة620432013/2012االولانثىعراقٌةغزال الجلٌل عبد خالد بثٌنةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

المسائٌة61,572013/2012االولذكرعراقٌةمحمود علً عبد درٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

المسائٌة61.5622013/2012الثانًانثىعراقٌةسعٌد الحافظ عبد صباح نبراسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

المسائٌة614062013/2012االولذكرعراقٌةمحمد هللا عبد عادل احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

المسائٌة61.0672013/2012الثانًانثىعراقٌةهادي جاسم المجٌد عبد مروهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

المسائٌة60.5512013/2012الثانًذكرعراقٌةمصلح جعفر عامر ٌاسرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

المسائٌة604732013/2012االولذكرعراقٌةعلوان حرحوش عدنان محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

المسائٌة59,552013/2012االولذكرعراقٌةحافظ رشٌد أمٌر جعفرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67


