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اد حس غالم كندة1 االول73.252زنة ا
ا غسان سلمان حسا الرا 2 االول72.183دال
ي3 االول71.879ى ام عماش حس الشج
ا 4 اس ع مهدي الق االول71.789مها ع
ادي حس الغفاري5 االول71.364مام توفيق 
اس ال 6 ح جاسم محمد ع االول70.931ف
ا ب رضاعة7 ل اض ا االول70.309رتا ف
روي8 ز ال د الع د االم ع ح ع االول70.199ف
د ع  الف 9 اء محسن ع االول70.087ا

اح جاسم محمد ال 10 االول70.001ا ص
م الحدي 11 د ال د الرحمن ع االول69.522مالك ع
س قصار12 اد جرج ح ا االول69.506ف
م الهاش 13 د الرزاق ابرا االول69.503محمد عصام ع
ب خالد ع ع ال 14 االول69.242ز
دري15 د الرحمن محمد ال ديع ع در محمد  االول69.158ح
ح محمد رضا الخفا 16 ات حسن  االول68.45ا
دري17 د غلوم ال د االم ع االول68.403احمد ع
ل جسام عالوي السلما 18 االول68.376دينا مج
امل محمد الجم 19 دة مصط  االول68.338رو
ل رؤوف المواص 20 االول68.3مروة وضاح جم
صل الهنداوي21 اح ف االول68.228اران ص
االول68.142ى رعد ستار داود العن 22
ري23 د الدا د ع ار رش د الج االول67.942س ع
اح نوري ع العدنا 24 االول67.819حنان ص
ف جاسم الردي 25 د طارق نص االول67.777انا
اس االرنؤ 26 االول67.76مروة ع مهدي ع
دي27 د الرحمن حس ال ب سعد ع االول67.142ز
اظم حس الطا 28 ي  راء م االول66.908ز
ل29 االول66.814سارة فارض فوزي جم
ل30 طرس الوك االول66.735ه نافع 
اض31 االول66.631يوسف توفيق محمد ع محمد الف
ب32 االول66.587م منجد حامد الش
د الحس م 33 االول66.571االء سعد ع
د الرا 34 مال محمد حم االول66.441ع 
س ع اللهي 35 س ايوب يو االول66.431م
د36 د صالح الع االول66.425سارة ز حم
ر توفيق يوسف توفيق37 ة طا االول66.349سم
ل38 االول66.192شهد مرت حس محمد الط
اشم محسن العذاري39 االول66.153غسان م 
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االول65.462مالذ محمود جواد عالوي المشهدا 40
ي41 اس عماش حس الشج االول64.935سارة 
ا 42 د الب ر محمود عب االول64.875حنان شا
دي43 ز ج ال د الع االول64.559احمد سامر ع
د الفتالوي44 االول64.531حن عدنان محمد ع
اس العت 45 ز ع االول64.374مروة سا ع
دي46 د سبع العب د الرزاق رش الثا 64.364رؤى ع
ه47 االول64.358ابتهال تحس محمد ع و كه
ز دف الدف 48 د الع االول64.126نور عطا ع
د الحس  الساعدي49 ف ع د اللط االول63.779سارة ع
االول63.769دى طارق حسن محمد الراوي50
ا 51 د الع د الحم ز ع د الع اد ع االول63.626اروى ا
ب52 م النق م ابرا االول63.57محمد احسان محمد سل
د المنعم را التم 53 ث ع االول63.282ع ل
دي54 د  نعمان العب س عزي ع االول63.171لم
الثا 62.444رسل رعد فالح حمودي الساموك55
ف العزاوي56 داللط م جالل ع االول62.178امنة صم
ار خداداد جعفر الوندي57 االول62.149ا ج
د58 اقر الرش م رعد جابر  االول61.834م
د مهدي الدالل59 االول61.557امال ع سع
االول61.366مع عارف  سا مالك الخزر 60
اط61 د الخ ر سع م عدنان طا االول61.102م
دي62 ز اله م ع ل سل االول60.988والء ن
ا 63 د القادر محمد الب صل ع ل ف االول60.932د
فر64 د الحافظ شهاب احمد االص الثا 60.769سنان ع
السم جودة عليوي الحسن65 االول60.665االء 
ح محمود االعر 66 ا  االول60.637احمد زك
ل67 د الهادي سعدون العج الثا 60.555ى سعدون ع
غدادي68 در بهاء الدين مهدي محمد صالح ال االول60.548ح
د الرزاق القر 69 اب ع د الو راء ع الثا 60.436ز
د الغ القزاز70 د االم ع م ع د ال االول60.421عمار ع
م جواد الجبوري71 د ال ة سم ع االول60.378ا
ة حسام حس ع النجار72 االول60.361امن
د الرزاق القر 73 اب ع د الو ة ع الثا 60.359طي
ت فهد الموزا 74 صل مش االول60.342نورا ف
د الرزاق مسلم المسلم75 الف ع ع االول60.33ا
دي76 ف جاسم ال د اللط د الرزاق ع م ع االول60.233ابرا
د جاسم الجصا 77 االول59.973ذو الفقار جاسم ع
م78 ل داود ع الحك ح اسماع الثا 59.816مصط 
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اس79 د الحس ع االول59.759سنان محمد ع ع
د النائب80 االول59.63سارة محمد سداد شكري سع
ب مهدي الرا 81 االول59.594دعاء محمد حب
االول59.468عب محمد سلمان محمد الق 82
د النجار83 االول59.404سارة عالء حس رش
ل حس الداي 84 د الرحمن اسماع االول59.336نور ع
ب عامر حمزة جاسم الخفا 85 االول59.266ز
ماوندي86 د الرزاق  د القادر ع الن نوزاد ع االول59.156د
االول59.014الة غسان ع محروس السعدي87
صل88 د ف االول58.795عت توفيق محمد سع
اظم مط العبودي89 الثا 58.753غفران سلمان 
د الحسناوي90 د ع الثا 58.62سمر نافع محمد سع
داوي91 اظم ف الثا 58.37مهند عماد رسول 
اغ92 شام فخرالدين طه الد االول58.223افنان 
د الصاحب رزاق حسن ابو سم 93 راء ع الثا 57.853ز
اغ94 م الد امل اد ح راض  االول57.779ف
ساء حامد قدوري فرحان الداف 95 الثا 57.747م
صام96 راء محمد صادق احمد ال االول57.745ز
اء97 الثا 57.611رسل نض رسول محمود ال
اء الدين كشكول علوان الق 98 الثا 57.486محمد ض
د القادر الق 99 ار ع د الج االول57.447مصط ع

ادي محمد حس الساعدي100 الثا 57.348ضفاف 
دي101 اس العا الثا 57.269فاطمة سنان سلمان ع
االول57.268مروة حسن محمد عناد الحر 102
دي103 اظم ال اسم جواد  االول57.081احمد 
ل احمد قدوري الش 104 االول57.049احمد عق
الثا 56.931مروة حسن عودة الزام 105
ل عرفان ال 106 اء ماجد جم االول56.922ا
اس107 ل خض ال ث اسماع الثا 56.859رند ل
ب108 ن الله اظم خ در  الثا 56.83كرار ح
د المنصوري109 ار مج د الج االول56.732محمود عالء ع
السم عالوي الهاش 110 الثا 56.386ناعسة مزاحم 
اظم المجم 111 د الرضا  الثا 56.383حوراء عماد ع
االول56.335دى م محمد جاسم العزاوي112
ش113 دالقادر الدرو دالرزاق ع دالسالم ع الثا 56.308ذكرى ع
د فالح الدرا 114 دالمنعم حم الثا 56.209ال ع
اس 115 د ال اظم جواد ع اء  االول55.928ا
اس مهدي رحمه الخرسا 116 االول55.888قدامة ع
اظم جواد117 ب  ز و الثا 55.478احمد ع
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ا 118 د و الح الثا 55.433سارة خالد مج
دالصو 119 د الحم ل ع االول55.361عسل ن
االول55.36االء شوكت فائق شوكت النفط 120
الثا 55.264قتادة سعد صالح شحادة العا 121
د حسون الخزر 122 الثا 55.209رند ثائر محمد سع
د حسون الخزر 123 الثا 55.209رند ثائر محمد سع
اس ال 124 د الرضا ع الثا 55.183مصط سا ع
دي125 ان ريع ال م مع االول55.129مروة ك
د  الصفار126 االول55.083حس ع رش
اظم الحس 127 االول55.038شهد عدنان حسن 
دالرحمن الشل 128 اقر ع د  الثا 54.845مصط سع
ادي مو التم 129 االول54.654سامر احسان 
الثا 54.531سالم صالح اسعد طه العا 130
د الرزاق عطار131 د ع د الحم الثا 54.516شهد عصام ع
د الحس الموسوي132 االول54.31شار صالح ع ع
د فالح الدرا 133 دالمنعم حم در ع الثا 54.301ح
م التم 134 اسم داود سل الثا 54.268ه 
الثا 54.232احمد ناظم غزال نعمان العمار135
الثا 54.001ن غاوي مس عارة الجنا 136
د داخل الشائع137 الثا 53.87رسل عصام حم
م ع الشمري138 اس عامر ابرا الثا 53.839ع
اس حمزة جابر الصال 139 الثا 53.769ع ع
الثا 53.737زرنك يوسف عمر خطاب الخطا 140
دالقادر القرغو 141 اب ع د الو ب محمد ع الثا 53.726ز
الثا 53.718احمد ع محمد فاتح الخالدي142
ا 143 الثا 53.581سارة محمد قاسم رستم الب
اس النجار144 الثا 53.257ع صفاء شوكت ع
د الدج 145 د مج د الحم الثا 53.237الة عالء ع
م احمد الحدي 146 دال دالرحمن ع س ع الثا 53.133م
د الحس ال نجم147 االول53.054سارة جاسم محمد ع
خ 148 د الش الثا 53.053نور ناجح صالح ع
ا الدع 149 ش حاتم  دة  االول52.798ز
ا 150 ل الح م خل ل ابرا الثا 52.705ند خل
ل151 ادي الوك د  ادي ع الثا 52.606ع 
ري152 الثا 52.577ه صالح حسن مهدي الغ
ب محمد جاسم ع الغرا 153 الثا 52.538ز
الثا 52.317نور قاسم رفعت عثمان القا 154
ارك التم 155 االول52.307روز فؤاد نا م
ود الزام 156 م صالل فر دال االول52.114احمد ع
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ي157 ا ف مهند محمود حس ال الثا 51.951ر
د 158 د الع الثا 51.609احمد جمال طالب ع
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االول73.25كندة

دالیا غسان 
سلمان حساني 

االول72.18الركابي
سرى امین 
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االول71.88الشجیري

مھا عباس 
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محمد عباس 

االول70.93الربیعي
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جالل 
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االول62.15الوندي
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امال علي 

سعید مھدي 
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معتز عارف  
سامي مالك 
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مریم عدنان 
طاھر سعید 

االول61.10الخیاط
والء نبیل 

سلیم عزیز 
االول60.99الھویدي

ھدیل فیصل 
عبد القادر 

االول60.93محمد البیاتي
سنان عبد 

الحافظ شھاب 
الثاني60.77احمد االصیفر

االء بالسم 
جودة علیوي 

االول60.66الحسن
احمد زكریا 

یحیى محمود 
االول60.64االعرجي

سرى سعدون 
عبد الھادي 

الثاني60.55سعدون العجیل
حیدر بھاء 

الدین مھدي 
محمد صالح 

االول60.55البغدادي



زھراء عبد 
الوھاب عبد 

الثاني60.44الرزاق القربي
عمار عبد 
الكریم عبد 
االمیر عبد 

االول60.42الغني القزاز
ایة سمیر عبد 
الكریم جواد 

االول60.38الجبوري
امنیة حسام 
حسین علي 

االول60.36النجار

طیبة عبد 
الوھاب عبد 

الثاني60.36الرزاق القربي
نورا فیصل 
مشتت فھد 

االول60.34الموزاني
ایالف علي 
عبد الرزاق 
االول60.33مسلم المسلم
ابراھیم عبد 
الرزاق عبد 

اللطیف جاسم 
االول60.23الزبیدي

ذو الفقار 
جاسم عبد 

جاسم 
االول59.97الجصاني

مصطفى 
یحیى 

اسماعیل داود 
الثاني59.82علي الحكیم
سنان محمد 

علي عبد 
االول59.76الحسین عباس

سارة محمد 
سداد شكري 
االول59.63سعید النائب
دعاء محمد 

حبیب مھدي 
االول59.59الركابي

عبیر محمد 
سلمان محمد 

االول59.47القیسي
سارة عالء 

حسین رشید 
االول59.40النجار



نور عبد 
الرحمن 

اسماعیل 
االول59.34حسین الدایني
زینب عامر 
حمزة جاسم 

االول59.27الخفاجي
دیالن نوزاد 

عبد القادر 
عبد الرزاق 

االول59.16ھماوندي

ھالة غسان 
علي محروس 

االول59.01السعدي
عتبى توفیق 
محمد سعید 

االول58.79فیصل
غفران سلمان 
كاظم مطشر 

الثاني58.75العبودي
سمر نافع 

محمد سعید 
الثاني58.62عبد الحسناوي

مھند عماد 
رسول كاظم 

الثاني58.37فریداوي
افنان ھشام 

فخرالدین طھ 
االول58.22الدباغ

زھراء عبد 
الصاحب 

رزاق حسن 
الثاني57.85ابو سمیر

فرح ریاض 
كامل ادھم 

االول57.78الدباغ

میساء حامد 
قدوري 

الثاني57.75فرحان الدافعي
زھراء محمد 
صادق احمد 

االول57.75البصام
رسل نضیر 

رسول محمود 
الثاني57.61البكاء

محمد ضیاء 
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مصطفى عبد 

الجبار عبد 
االول57.45القادر القیسي
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مجید 

االول56.73المنصوري
ناعسة مزاحم 
بالسم عالوي 

الثاني56.39الھاشمي

حوراء عماد 
عبد الرضا 

الثاني56.38كاظم المجمعي
ھدى محي 

محمد جاسم 
االول56.33العزاوي
ذكرى 

عبدالسالم 
عبدالرزاق 
عبدالقادر 
الثاني56.31الدرویش

ھال عبدالمنعم 
حمید فالح 

الثاني56.21الدراجي
اسراء كاظم 

جواد عبد 
االول55.93الیاسین

قدامة عباس 
مھدي رحمھ 

االول55.89الخرساني



احمد عزیز 
وھیب كاظم 

الثاني55.48جواد
سارة خالد 
مجید ولي 

الثاني55.43الحیالي

عسل نبیل عبد 
االول55.36الحمیدالصوفي

االء شوكت 
فائق شوكت 

االول55.36النفطجي
قتادة سعد 

صالح شحادة 
الثاني55.26العاني

رند ثائر 
محمد سعید 

حسون 
الثاني55.21الخزرجي
رند ثائر 

محمد سعید 
حسون 

الثاني55.21الخزرجي
مصطفى 

سامي عبد 
الرضا عباس 

الثاني55.18الشریفي
مروة كریم 
معیان ربیع 

االول55.13الزبیدي
حسین علي 

االول55.08رشید  الصفار
شھد عدنان 
حسن كاظم 

االول55.04الحسني
مصطفى 

سعید باقر 
عبدالرحمن 

الثاني54.85الشلیمي
سامر احسان 
ھادي موسى 

االول54.65التمیمي
سالم صالح 

اسعد طھ 
الثاني54.53العاني

شھد عصام 
عبد الحمید 

عبد الرزاق 
الثاني54.52عطار

بشار صالح 
علي عبد 
الحسین 

االول54.31الموسوي



حیدر 
عیدالمنعم 

حمید فالح 
الثاني54.30الدراجي

ھبھ باسم داود 
الثاني54.27سلیم التمیمي
احمد ناظم 

غزال نعمان 
الثاني54.23العمار

نسرین غاوي 
مسیر عاریة 

الثاني54.00الجنابي
رسل عصام 
حمید داخل 

الثاني53.87الشائع
عباس عامر 
ابراھیم علي 

الثاني53.84الشمري
علي عباس 
حمزة جابر 

الثاني53.77الصالحي
زرنك یوسف 
عمر خطاب 

الثاني53.74الخطابي
زینب محمد 
عبد الوھاب 

عبدالقادر 
الثاني53.73القرغولي

احمد علي 
محمد فاتح 

الثاني53.72الخالدي
سارة محمد 
قاسم رستم 

الثاني53.58البیاتي
علي صفاء 

شوكت عباس 
الثاني53.26النجار

ھالة عالء 
عبد الحمید 

الثاني53.24مجید الدجیلي
میس 

عبدالرحمن 
عبدالكریم 

الثاني53.13احمد الحدیثي

سارة جاسم 
محمد عبد 

االول53.05الحسین ال نجم
نور ناجح 
صالح عبد 

الثاني53.05الشیخلي
زبیدة بشیر 
حاتم یاسر 

االول52.80الدعمي



ھند خلیل 
ابراھیم خلیل 

الثاني52.71الحیالي
علي ھادي 
عبد ھادي 

الثاني52.61الوكیل
ھبھ صالح 

حسن مھدي 
الثاني52.58الغریري

زینب محمد 
جاسم علي 

الثاني52.54الغرابي
نور قاسم 

رفعت عثمان 
الثاني52.32القاضي

روز فؤاد 
ناجي مبارك 

االول52.31التمیمي
احمد 

عبدالكریم 
صالل فرھود 

االول52.11الزاملي
رھف مھند 

محمود حسین 
الثاني51.95الیاسري

احمد جمال 
طالب عبدهللا 

الثاني51.61العبدلي
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