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االول83.91ھالة سعد محمد علي باش1
االول81.52رؤى عباس ناصر عوده الحمدي2
االول78.41مینا نور الدین علي حیدر الكیالني3
االول76.88دینا محمد ابراھیم عبد الرسول عطرة4
االول76.74اروى عبد الرزاق سلمان مھدي العبیدي5
االول76.33اسراء عبد المالك سالم6
االول76.18سمر محمد غني سلیمان النعیمي7
االول76.17عائشة عبد المجید كاظم التمیمي8
االول75.08رند حاتم عبد القادر البغدادي9

االول74.91ریمھ فارس علي احمد الجرجفجي10
االول74.87ایناس سرمد عبد الوھاب الفھد11
االول74.74ھبة زھیر انطوان قصیر12
االول73.93سالي صادق محمد مھدي13
االول73.87میقات طالب حمادة الحدیثي14
االول72.69لینھ صباح عبد العزیز عبد الرحمن15
االول72.24رنا سمیر جبار كاظم االحمدي16
االول71.87فادیة یاسین طاھر المفتي17
االول71.21حیدر نظام عبد اللطیف جلیل الخمیسي18
االول70.86اسماء خلیل بكري عبد الرزاق19
االول70.09سوزان حمد محمد صالح العبیدي20
االول69.65رؤى باسم راشد النجیدي21
االول69.55زینة مؤید ناصر سلیمان ھندي22
االول68.57زینب مؤید عبد العزیز الكفیكي23
االول67.80عمرة تحریر رمضان الحدیثي24
االول67.76ھبة زید ذیاب نایف البارودي25
االول67.67دنیا عصمت یوسف هللا ویردي26
االول67.53نور علي غالب عبد الخالق الحلي27
االول67.47حنان ریاض خلیل عبد الشیخلي28
االول66.92غید علي حمود جعفر القیم29
االول66.82مواھب طارق شاكر الجمیلي30
االول66.79جمان عبد االلھ حسین الدجیلي31
االول66.74ھبة منیب محمد ثابت المال حویش32
االول66.72ھبة عباس علي حسن مال هللا33
االول66.70رغد طارق عبد الوھاب الزین العاملي34
االول66.64حسین علي عباس صالح الموسوي35
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االول66.41مھند یاسین عبد الحافظ طھ36
االول66.22نور عامر احمد جاسم العنبكي37
الثاني66.09بارعة علي مكي علوان38
االول65.80رنا جمیل غالم خان الداغستاني39
االول65.72ابتھال داود كامل عبد القیسي40
االول65.65ھمسة عالء الدین شاكر محمود41
االول65.36ھمسة عامر قاسم محمد رشدي42
االول65.25علي حسین علي ما ل هللا43
االول64.92فرح محمد علي عبد الجلیل محمدعلي44
االول64.91خنساء عبد الرضا ابراھیم البارودي45
االول64.72زینب رمزي عبد الحمید الھاشمي46
االول64.59میادة خلیل ما شاء هللا حسین47
االول64.42توباز محمد امین عارف الجباري48
االول64.29اسیل عالء شوكت رشید عبد الرحمن49
االول64.06رشا غائب بشار محمد الجنابي50
االول63.90ھمسھ ثامر ناصر الحمداني51
االول63.77حسام سمیر بشیر عمر خطاب52
االول63.68نور الھدى عماد احمد عبد الصاحب53
االول63.62سمح اسامة عبد الھادي عبد الحسن54
االول63.28سماھر عدنان حمید الخالدي55
االول63.22غادة ولید عبد االمیر جاسم العزاوي56
االول62.88دینا حاتم علي العباسي57
الثاني62.85عادل احمد بھاء الدین الباري58
االول62.66ذرى ریاض نوري حسین الخلف59
االول61.96ھبة فارس عبد العزیز محمود السامرائي60
الثاني61.91نور  راسم اسماعیل حسن التمیمي61
االول61.66حیدر ھیثم صالح عبود62
االول61.62سھاد عبد السالم مھدي بقر الشام63
االول61.41رشا عبد الرضا كاظم الزیدي64
االول61.22رغد نبیل نجم الدین عبد هللا65
االول60.71محمد غني محمد علي الخزرجي66
الثاني60.68بان احمد كمال عاصم الراوي67
الثاني60.38زینب صمیم جالل عبد اللطیف الزبیدي68
االول60.30لینا علي اشرف قدوري69
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االول59.81نور حازم عبد الرزاق عبد الوھاب العجیمي70
االول58.18اسراء فخري عطیة المالكي71
الثاني57.60سیف صفاء احمد خلیل الجبوري72
االول57.10االء فاضل جعفر جواد الشدیدي73
االول56.93مصطفى عبد الحمید خضیر العبودي74
االول56.87غید عبد السالم كاظم السامرائي75
الثاني56.86فرات لطیف مسیر الجیاشي76
الثاني56.67علیاء كاظم خشاب آل باني77
الثاني56.61نور ھشام خلیل عبد الوھاب الجوراني78
الثاني56.43علي حارث شاكر محمود البرزنجي79
الثاني56.43بسمة صبیح حسین سلمان القریشي80
الثاني55.04دینا طالل ابراھیم اللو81
الثاني55.01عمر محمد شاكر سلیمان الراوي82
االول54.88ھدى عبد الباقي رشید النعیري83
االول54.59مروة صفاء الدین حمزة السامرائي84
الثاني53.74یسرى فائق محمد سلمان الدھلكي85
الثاني53.22براء عاشور شھاب احمد الكبیسي86
الثاني52.70زینة طارق نافع القیسي87
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