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االول84.65سالي غسان محمد سعید عارف االعظمي
االول81.57ندى سالم عثمان خطاب الخفاجي

االول80.96اسراء ناثر احمد سلمان
االول80.52شیماء جاسم محمد عبد هللا الدلیمي

االول79.69زینة عز الدین نور الدین
االول78.58احمد لیث محمود احمد الحجیات

االول78.47اسراء غازي جبار لعیبي السعدي
االول77.50شموس ریاض محمد شفیع شھاب

االول77.42شیماء موفق محمد حمد العاني
االول77.07ھبة محمد رضا امین مجید الدھوي10

االول75.09فنر وضاح عبد الرحمن صبري الصافي11
االول74.63نور رعد محمد صالح كریم باجالن12
االول74.50نسیم حسام عبد الكریم احمد الربیعي13
االول73.51فرح سردار مرزا محمود اردالن14
االول72.87حسین عبد هللا حسین محمد عابدین15
االول71.43نور رؤوف توفیق الحسني16
االول71.36خدیجة خضیر عبد عبدهللا الفاتحي17
االول71.33سعد بسام عبد الحمید محمود18
االول70.54نور غسان حمید اسماعیل السراج19
االول70.30دینا عمر عنھ عبد هللا العبدلي20
االول70.27دالیا ریاض صالح مھدي الجمیلي21
االول70.21سجى اسماعیل كركوش دوخي22
االول69.63زینب خلف عبد الكریم السعیدي23
االول69.61كنار یحیى محمد رشید الجاف24
االول69.37عمر داود سلمان حمید العزاوي25
االول69.25ھالة ناجي عبد هللا احمد الحلبوسي26
االول69.13نوریین جعفر عزیز عبد السادة27
االول68.73حنان حسن احمد عباس العبیدي28
االول68.54ھبھ نبیل علي خلیل القصابل29
االول68.23زید محمد طیب خطاب عمر الزبیدي30
االول68.16زینھ غالب حسین علي الجبوري31
االول67.74مجد باسل مجید نوشي32
االول67.43فرح واثق عبد الوھاب كشكول المتولي33
االول67.35عال زید كریم علوان الحمداني34
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االول67.32نور عبد الكاظم خیون محمد الوائلي35
االول67.18عبیر ھادي بدر عبد الحسین الریاحي36
االول67.03رافد محمدمحمد ھاشم عاشور الھاشمي37
االول67.00لینھ فارس سالم مجید38
االول66.89اسماء سعد محمود شوكت39
االول66.80علیاء احمد علي تقي الھاشمي40
االول66.30سھاد سامي مھدي اسماعیل السامرائي41
االول66.20مروة صالح عبد الكریم شكر42
االول66.12سارة محمد ویس العاني43

االول66.02زینھ علي عبد الزھرة عبد الرسول دعیبل44
االول65.98سارة حسین كاظم مطر االسدي45
االول65.87زینب عماد محمد علي صالح46
االول65.67سعاد عمر نجیب عبد المجید47
االول65.60رانیة منعم مجید جاسم الصافي48
االول65.39احمد مؤید احمد شھاب المال49
االول64.79عمر ثائر جواد ابراھیم السامرائي50
االول64.64نیازك الواثق عبد العزیز ظاھر العباسي51
االول64.31ایناس ظافر حسین رشید النجار52
االول64.29سھى عقیل عبد المنعم زوین53
االول64.23لیزان دلیر عبد المجید علي54
االول64.15نورا صباح  جلیل ایوب سرسم55
االول64.03انجال عبد الودود سلمان وافي56
االول64.00حیدر رعد طھ محمد علي بالكت57
االول63.77رنا عماد حسن محمد الخفاجي58
االول63.71رؤى فالح یوسف جبر الطائي59
الثاني63.71نینوس سمیر كوركیس یوسف60
االول62.96ریم صباح عبد الحسین صالح عطیفھ61
االول62.90مروة سعد سعدون محمود ذیاب62
الثاني62.88زھراء حسام مرتضى موسى الحكیم63
االول62.66زینب علي اكبر امین محمد ابراھیم64
الثاني62.15رونق جمال مظلوم فلیح الخفاجي65
االول61.94فرح باسم صادق مھدي االطرقجي66
االول61.80میس ولید بطرس قندال67
االول61.19اساور  نوري نجم عبود ابوشریف68
االول61.14محمد ھشام صالح داود الجنابي69
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االول61.14فرح مھند عبد الرزاق عبد الجبار الدھان70
الثاني61.02احمد عماد احمد باقرالبناني71
االول60.95مروان احسان محمدسلیم ابراھیم النقیب72
االول60.87مروة صالح صادق شھاب النعیمي73
االول60.71سارة علي حسن كاظم74
الثاني60.53اسیل فیصل عبد القادر محمد البیاتي75
االول60.28محمد ولید محمد داود الطائي76
االول60.24لبنى موسى عمران القرغولي77
االول60.24رشا حسن علوان الربیعي78
الثاني60.11ھالة صبار عباس احمد االحبابي79
االول59.94ھند علي محسن حسین العجیلي80
االول59.82حیدر صادق عارف عبد الكریم الشامي81
الثاني59.78بسام راضي عبد الحسین عباس82

الثاني59.58اسراء عبد الحمزة عبود خضیر الشافعي83
االول59.36احمد جعفر محمود  شریف84
الثاني59.35احمد قاسم جلیل ابراھیم85
االول59.34ابرار باسل ابراھیم عباس النجم86
االول59.30محمد مسلم صادق جعفر الحداد87
االول59.09واثقة لؤي قاسم عبد الرحمن88
الثاني59.03شھالء طارق عبد الكریم داود89
االول58.71مینا عبد الحافظ شھاب احمد االصیغر90
االول58.62علي عذاب طاھر نغیمش الكنانيِ 91
الثاني58.39علي مصطفى محمد مصطفى كنونھ92
الثاني57.83بان منصور دلیان العبیدي93
االول57.83اومید ماجد علي اكبر آل صدر94
االول57.48امجد جودة مصطفى غفور النعیمي95
االول57.46عمر اكرم محمد محمود خلف96
الثاني57.25احمد عبد حبش براك الكروي97

98
رند ریاض عبد الرزاق عبد القادر 

الثاني56.99الرمضاني
الثاني56.93لینا غانم عبد حسن99

الثاني56.72میسم  محمدعباس طاھر المطیري100
الثاني56.65عمر عبد الرحمن محمد صالح الحدیثي101
االول56.08سیف مؤید محمود لطفي102
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الثاني56.02خلدون ابراھیم ادھم مجید البیاتي103
الثاني55.79سمر ھاشم طھ محمد العاني104
االول55.54حسین قاسم ھاشم محمد الموسوي105
االول55.15سمارة سعدي عباس خضیر الربیعي106
الثاني54.82حسام شاكر محمود علي العینھ جي107
الثاني54.77صفاء جمعة عبد حسن المیاحي108
االول54.75دینا عبد المھدي ابراھیم حسین العطار109
الثاني54.50شیماء خلیفة عبید شرقي الدلیمي110

الثاني54.00مالذ حكمت عبد الحافظ مھدي الجبوري111
الثاني53.99نبیل كاظم محسن كاظم العنزي112
الثاني52.74عمر تیسیر عمر العاني113
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