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االول79.53زینب ابراھیم بكري عبد الرزاق الكبیسي1
االول79.32سمیة عبد المجید كاظم التمیمي2
االول72.99مریم ھادي صادق جعفر الزبیدي3
االول72.89رنا سالم داود سلمان القیسي4
االول72.33نور نصیر نافع قاسم5
االول72.31زینب حیدر كاظم خوین اللھیبي6
االول71.00ضحى عماد طھ یاسین المفرجي7
االول70.63انس طارق نافع حمید الحمداني8
االول69.50زینب غالب ھویدي االسدي9

االول68.92فرح ماجد حسین الحسون الباوي10
االول68.90ھند حسن عباس عبد هللا الكروي11
االول68.22زینب یاسین عنایة حسن الشریع12
االول67.47یوسف عصمت یوسف هللا ویردي13

االول67.41درى حازم حسین فھمي عباس الجبوري14
الثاني66.88ھبة سعد یاسین رشید الناصري15
االول66.80سمر محمد كریم صابر الطائي16
االول66.60نھى حكمت محمد عبد هللا العاني17
االول66.37سیف سعد عبد المجید الفیصل18
االول65.55تاره رضا امین محمود العبیدي19
االول65.53نور ظافر كاظم طالب العنزي20
االول65.04ھبة مدحت علیوي ناصر الشمري21
االول64.99 سارة مجبل جسام عالوي السلماني22
االول64.94رؤى ھاني عبد الواحد بشیر رحومي23

االول64.53نادیة صاحب عبد علي عبد عون الشریف24
االول64.05دنیا عدنان راضي رستم العسل25
االول63.45حسن عباس حسن محمد الزبیدي26
االول63.42ھمسھ عدنان سلمان مراد الجنابي27
االول63.22رنا سعدون اسماعیل محمد28

االول62.85میس عبد الحلیم رؤوف محمد الشیباني29

30
انجي ناظم نور الدین عبد الرزاق 

االول62.82البیرقدار
االول62.79افان عباس حسن حسین الدجیلي31
الثاني62.57ایمان نجدت وھبي  البریاوي32
الثاني62.49زینب خالد مھدي جمعة الدلیمي33
االول62.41رقیة ھادي نعمة حسین الزاملي34
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االول61.35رویدة حاتم مالك عبد المجید السعدون35
االول61.19نور حسن علي جاسم العنبكي36
االول61.17یوسف سالم خطاب عمر العمر37
االول60.78محمد ریاض صالح مھدي الجمیلي38
االول60.36نور عادل قاسم محمد الحطیطاوي39
الثاني60.29رفقة سعدون عبد هللا40
االول59.92نور كمال جابر بندر العاني41
االول59.64زینب جمیل عبد الواحد خشان42
الثاني59.18ھدى سعد صالح نجم الجمیلي43
الثاني59.03مھند قیس موسى نعمان العبیدي44
االول58.98كنار حمزة ھادي عبد هللا الماجدي45
االول58.86رفقة نبیل عباس حمد الصحاف46
الثاني58.46شیماء حسن علي حمزة الجبوري47
الثاني58.43سمیة غسان حسین جعفر العبیدي48
الثاني58.35ریم عماد عزیز عباس الرفاعي49
الثاني57.82اروى حكم عبد المھیمن الحضري50

الثاني57.78طارق طالل عبد الجبار جواد الربیعي51
الثاني57.66زھراء احمد قاسم محمد الحطیطاوي52
الثاني57.00سیف محمد عبد هللا محمد السریة53

االول56.90محمد فریدون فاضل صابر عبد القادر54

الثاني56.67ھیثم مكي عبد القادر محمد صالح الحدیثي55
الثاني56.27یاسر عمار عبد الكریم محمد عشیر56
الثاني55.82سرى لؤي عبد هللا فھد العاني57
الثاني55.81حسنین محمد علي محمد الحمداني58
الثاني55.23اسامة نجدت جرجیس داؤد المصفي59
االول55.20لیث عامر شاكر جواد مرجان60
الثاني54.68مصطفى عمار علي حسین البدر61
الثاني54.59ھالة والء حسین صادق الخالصي62
الثاني54.08قیصر محمود عبدالحسین جبر63
الثاني54.01عال فالح حسن خضیر البیرماني64
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