
2013-2012االولصباحيامتياز 91.809انثىنور خليف محمود خليف الجبوريرسم / تشكيلي 1

2013-2012االولصباحيجيد جدا 84.122انثىسرر خالد نايف خطاب العمر لمعاضيديرسم / تشكيلي 2

2013-2012االولصباحيجيد جدا 82.244انثىشهد يحيى حمدهللا امين الطرية رسم / تشكيلي 3

2013-2012االولصباحيجيد جدا 80.866انثىلورا حنا عبدالرحمن حنا الخياط رسم / تشكيلي 4

2013-2012االولصباحيجيد جدا 80.635ذكراسامة اياد عزيز جميل البناء رسم / تشكيلي 5

2013-2012االولصباحيجيد جدا 80.266انثىزينب ليث ناطق سعيد الحياليرسم / تشكيلي 6

2013-2012االولصباحيجيد78.681انثىنور حسين علي حسين خضر البدراني رسم / تشكيلي 7

2013-2012االولصباحيجيد76.137ذكرمحمد علي حامد عبدالمجيد الراوي رسم / تشكيلي 8

2013-2012االولصباحيجيد73.527ذكرادهم عبدالكريم عزيز محمد الطائي رسم / تشكيلي 9

2013-2012االولصباحيجيد73.039انثىغفران طالل يوسف شريف الصائغ رسم / تشكيلي 10

2013-2012االولصباحيجيد71.311ذكرصقر محمود محمد حامد الصواف رسم / تشكيلي 11

2013-2012االولصباحيجيد70.442انثىوسن خزعل علي احمد النعيمي رسم / تشكيلي 12

2013-2012االولصباحيمتوسط67.54ذكرعبدهللا علي حامد عبدالمجيد الراوي رسم / تشكيلي 13

2013-2012االولصباحيمتوسط66.898انثىايناس نامق خضر محمد ال احيدب نحت/ تشكيلي 14

2013-2012االولصباحيمتوسط66.566ذكربسام محمد صالح سليمان الحيالي رسم / تشكيلي 15

2013-2012االولصباحيمتوسط66.208انثىريم طارق محمد عمر العباسي رسم / تشكيلي 16

2013-2012االولصباحيمتوسط65.999انثىالحان عبدالستار محمود ياسين الجميل رسم / تشكيلي 17

2013-2012االولصباحيمتوسط65.891انثىمروة محي الدين اسماعيل ياسين النعيمي رسم / تشكيلي 18

2013-2012االولصباحيمتوسط65.641انثىسهير خضر ايشوع بني زرا رسم / تشكيلي 19

2013-2012االولصباحيمتوسط64.089ذكراوس عامر يونس سرحان البدراني رسم / تشكيلي 20

2013-2012االولصباحيمتوسط63.442ذكرمحمد هاشم يونس عبدالقادر الحاج قدو رسم / تشكيلي 21

2013-2012االولصباحيمتوسط62.906ذكرشعالن الزم حمدون علو الزبيدي نحت / تشكيلي 22

2013-2012االولصباحيمتوسط62.227ذكرعمر عادل محمد علي العبيدي رسم / تشكيلي 23

2013-2012االولصباحيمتوسط61.481انثىعلياء طارق خليل عبدالباقي الخياط رسم / تشكيلي 24

2013-2012االولصباحيمقبول56.637ذكرانمار خالد سلطان احمد الصالح رسم / تشكيلي 25

2013-2012االولصباحيجيد جدا 85.684ذكرهشام عبدالسالم مصطفى محمد العباسي تربية فنية 1

2013-2012االولصباحيجيد جدا 84.701انثىسوزان سعيد عيسى داود الحسو تربية فنية 2

2013-2012االولصباحيجيد جدا 81.067انثىرواء جليل هاشم محمود زيدان تربية فنية 3

2013-2012االولصباحيجيد78.41انثىرشا افريم صليوة يونو عطا هللا تربية فنية 4

2013-2012االولصباحيجيد78.124ذكرمحمد عماد ممدوح احمد الحيالي تربية فنية 5

2013-2012االولصباحيجيد77.982ذكرعمر ماهر محمد عبدهللا الحمداني تربية فنية 6

2013-2012االولصباحيجيد77.198ذكرمحمد احمد اسماعيل محمود المعماري تربية فنية 7

2013-2012االولصباحيجيد75.496ذكرمحمد خليل محمد مصطفى ال عبار تربية فنية 8

2013-2012االولصباحيجيد72.97ذكراحمد صالح الدين عبدهللا علي المعماري تربية فنية 9

2013-2012االولصباحيجيد72.872انثىامنة عبدالستار عبدهللا محمود الزبيدي تربية فنية 10

2013-2012االولصباحيجيد71.389ذكرعمر عماد عبدالستار حميد الحيالي تربية فنية 11

2013-2012االولصباحيجيد70.733انثىريم خليل بالل سالم العبيدي تربية فنية 12

2013-2012االولصباحيجيد70.543ذكرعمر قاسم خليل قاسم سيد توحي تربية فنية 13

2013-2012االولصباحيجيد70.095ذكرعلي عبدالستار علي حسين اللهيبي تربية فنية 14

2013-2012االولصباحيمتوسط67.044ذكرمحمد نبيل يحيى عبدالكريم خليل الطائي تربية فنية 15

2013-2012االولصباحيمتوسط66.255ذكرسامر ساجد ابلحد سليمان سيمو تربية فنية 16

2013-2012االولصباحيمتوسط66.245ذكرغيث شمعون صليوة يوحنا بني مقدسي تربية فنية 17

2013-2012االولصباحيمتوسط61.502ذكرنصير نشات غانم احمد الحيالي تربية فنية 18

2013-2012االولصباحيجيد جدا 81.35ذكرابي طالل عبد محمد علي ال عبدهللا تمثيل / مسرح 1

2013-2012االولصباحيجيد جدا 80.126انثىزمن بكر خطاب احمد موسى تمثيل / مسرح 2

2013-2012االولصباحيجيد74.859ذكراشرف سالم محمد عزيز النعيمي تمثيل / مسرح 3

2013-2012االولصباحيمتوسط69.589ذكرايهاب علي فاضل عباس البياتي تمثيل / مسرح 4

2013-2012االولصباحيمتوسط68.473ذكرعمر عصام حسين محمد الشيخ عبدهللا تمثيل / مسرح 5

2013-2012االولصباحيمتوسط67.42ذكرمصطفى ذنون شفيق ذنون الشكرجي تمثيل / مسرح 6

2013-2012االولصباحيمتوسط64انثىنادية محمود صالح احمد المتيوتي تمثيل / مسرح 7



2013-2012االولصباحيمتوسط62.692ذكراركان نادر يوسف بولص عبو تمثيل / مسرح 8

2013-2012االولصباحيمتوسط61.511ذكراثير رافع عبدالموجود علي الحسيني تمثيل / مسرح 9


