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المسائٌة94.22013/2012االولذكرالعراقٌةصحٌن عاتً علً حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

المسائٌة89.6512013/2012االولذكر العراقٌةحسون علً حسٌن ثائرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

المسائٌة88.612013/2012االولذكرالعراقٌةعلوان رٌشان بدر ازهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

المسائٌة86.742013/2012االولذكرالعراقٌةجمعة حسن خالد حارثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

المسائٌة84.8722013/2012االولذكرالعراقٌةحسٌن حسن ابراهٌم ناثرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

المسائٌة83.472013/2012االولانثىالعراقٌةمهدي صالح مهدي اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

المسائٌة83.223842013/2012االولذكرالعراقٌةغٌالن جالب جاسم عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

المسائٌة83.22382013/2012االولانثىالعراقٌةاسماعٌل شاهٌن الرضا عبد صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

المسائٌة83.0662013/2012االولانثىالعراقٌةاحمد حسن محمود شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

المسائٌة81.8742013/2012االولذكرالعراقٌةمحمد شرٌف رشٌد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

المسائٌة81.6342013/2012االولانثىالعراقٌةكاظم علً كاظم شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

المسائٌة79.372013/2012االولانثىالعراقٌةفدعوس الجبار عبد حامد اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

المسائٌة78.8812013/2012االولذكرالعراقٌةعلً محمد هللا عبد نجم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

المسائٌة78.6452013/2012االولانثىالعراقٌةهللا مال محمد سعد هبهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

المسائٌة77.82013/2012االولذكرالعراقٌةكاظم موفق الفقار ذو سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

المسائٌة77.7082013/2012االولانثىالعراقٌةٌعقوب  الرحمن عبد القهار عبد روٌدهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

المسائٌة77.462013/2012االولذكرالعراقٌةناصر حسن فلٌح خضٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

المسائٌة77.2642013/2012االولذكرالعراقٌةاحمد محمد جاسم المحسن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

المسائٌة76.5062013/2012الثانًذكرالعراقٌةعلً حسون علً حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

المسائٌة75.9842013/2012االولانثىالعراقٌةمرتضى باقر فوزي  زٌنهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

المسائٌة75.6222013/2012االولذكرالعراقٌةحمري كرٌش عبود محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

المسائٌة75.3762013/2012االولذكرالعراقٌةالحسٌن عبد خلٌل سعٌد ضرغامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

المسائٌة75.2982013/2012االولذكرالعراقٌةعٌسى طعمة سعٌد عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

المسائٌة75.152013/2012االولانثىالعراقٌةسلمان عرٌبً حسٌن رقٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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المسائٌة74.8652013/2012االولانثىالعراقٌةعوازي مزعل كاظم حنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

المسائٌة74.4722013/2012االولانثىالعراقٌةماٌح جبار هانً شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

المسائٌة74.22013/2012االولذكرالعراقٌةشلش جواد غازي احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

المسائٌة74.0652013/2012االولذكرالعراقٌةشراوي مذكور كامل مهديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

المسائٌة73.6752013/2012االولذكرالعراقٌةغنو سعٌد صباح امٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

المسائٌة73.5152013/2012االولانثىالعراقٌةالرزاق عبد  الرحمن عبد الرزاق عبد رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

المسائٌة73.262013/2012االولذكرالعراقٌةراضً عوان شندي موسىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

المسائٌة73.1892013/2012االولذكرالعراقٌةجودة جاسم محمد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

المسائٌة73.1592013/2012االولذكرالعراقٌةعبد كامل الرزاق عبد ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

المسائٌة732013/2012االولذكرالعراقٌةعباس خضٌر وهٌب اراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

المسائٌة72.582013/2012االولذكرالعراقٌةجدوع غنً حسٌن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

المسائٌة72.5762013/2012االولانثىالعراقٌةاحمد شفٌق محمد طه هٌفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

المسائٌة72.5012013/2012االولانثىالعراقٌةخلف عباس برهان سلوىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

المسائٌة72.1592013/2012االولانثىالعراقٌةاحمد الجبار عبد خالد استبرقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

المسائٌة71.8572013/2012االولذكرالعراقٌةعلً محمد حسٌن سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

المسائٌة71.8312013/2012االولذكرالعراقٌةعبد مجٌد حامد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

المسائٌة71.5242013/2012االولذكرالعراقٌةنعٌثل مطشر ناظم عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

المسائٌة71.3742013/2012االولانثىالعراقٌةمحمود االمٌر عبد سمٌر لٌنهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

المسائٌة71.3292013/2012االولذكرالعراقٌةخضر ٌوسف اسماعٌل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

المسائٌة70.4542013/2012االولانثىالعراقٌةنجم عبد عادل لمٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

المسائٌة70.0542013/2012االولانثىالعراقٌةحسٌن عباس طاهر اقبالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

المسائٌة69.7212013/2012االولانثىالعراقٌةحسن فلٌح محمد اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

المسائٌة69.6092013/2012االولانثىالعراقٌةمحمد حسن فالح  سهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

المسائٌة69.5772013/2012االولانثىالعراقٌةعطٌه عبد فاضل علً اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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المسائٌة68.772013/2012االولذكرالعراقٌةكاظم هاتف طارق وائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

المسائٌة68.392013/2012االولذكرالعراقٌةمطرود بجاي ناصر هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

المسائٌة68.3162013/2012االولانثىالعراقٌةالحسٌن عبد كاظم سمٌر نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

المسائٌة68.0982013/2012االولانثىالعراقٌةعلً زبون جمعة انمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

المسائٌة67.6872013/2012االولذكرالعراقٌةطالل غالً كزهور عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

المسائٌة67.3012013/2012االولذكرالعراقٌةلفتة علك جالب علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

المسائٌة67.1582013/2012االولذكرالعراقٌةعباس محمد رحٌم عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

المسائٌة66.4692013/2012الثانًانثىالعراقٌةحسٌن مثنى هٌثم روانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

المسائٌة66.3672013/2012الثانًذكرالعراقٌةموسى عباس غالب ارقمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

المسائٌة66.3452013/2012االولانثىالعراقٌةحسٌن علً رعد هبهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

المسائٌة65.7632013/2012االولانثىالعراقٌةمحمود شاكر حامد عشتارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

المسائٌة65.4022013/2012االولذكرالعراقٌةشفً هللا كرم غالم حمزةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

المسائٌة65.1612013/2012االولذكرالعراقٌةلفته عبد قاسم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

المسائٌة64.9532013/2012االولذكرالعراقٌةحمود ثابت الكرٌم عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

المسائٌة64.5622013/2012االولانثىالعراقٌةسلمان شرهان محمد سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

المسائٌة64.4472013/2012االولذكرالعراقٌةسلمان داود ابراهٌم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

المسائٌة64.2582013/2012الثانًذكرالعراقٌةمحمد وهٌب قدوري محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

المسائٌة63.9672013/2012الثانًذكرالعراقٌةرفٌق كمال مصطفى مرادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

المسائٌة63.9182013/2012االولانثىالعراقٌةمحمد اللطٌف عبد سعدون رؤىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

المسائٌة63.4252013/2012االولانثىالعراقٌةجاسم شنو الباري عبد ضحىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

المسائٌة63.1222013/2012االولذكرالعراقٌةجاسم نصٌف عارف باللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

المسائٌة62.9022013/2012االولذكرالعراقٌةجاسم احمد  الرزاق عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

المسائٌة62.8522013/2012االولذكرالعراقٌةمحمود شكر صالح عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

المسائٌة62.3522013/2012االولانثىالعراقٌةوهٌب هادي رعد سارهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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المسائٌة61.9912013/2012االولذكرالعراقٌةمحمد حسٌن حمٌد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

المسائٌة61.8012013/2012االولذكرالعراقٌةشمخً جاسم علً بهاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

المسائٌة61.4882013/2012االولذكرالعراقٌةسبع حسن عدنان اٌمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

المسائٌة60.8492013/2012الثانًانثىالعراقٌةمهدي محمد قاسم زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

المسائٌة60.2152013/2012الثانًذكرالعراقٌةعلً رحٌمه خلٌل سامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

المسائٌة60.0192013/2012االولانثىالعراقٌةسعٌد محمد غازي مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

المسائٌة59.0952013/2012الثانًانثىالعراقٌةمهدي امٌن حسن محمد مٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

المسائٌة58.8692013/2012االولذكرالعراقٌةمهدي صالح مجٌد عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80


