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الدورالمعدلاسم الطالبت
م النوري1 االول81.515مروان عماد جهاد ابرا
ة حسن محمود حس القطان2 االول79.714رق
االول78.778محمد جاسم نعمة سفيح الدرا 3
خ 4 راء خالد حس محمد الش االول78.176الز
م محسن ع النداوي5 االول75.679نور ك
د الحس الخزر 6 االول74.824حن عالء سلوم ع
اظم سلمان صالح العزاوي7 االول74.807مصط 
دي8 االول73.844ابتهال ع غازي محمود ال
د الحسي 9 ادي ع االول73.234نور راض 

م حس حمادي اللهي 10 االول72.639ع ابرا
اظم11 االول72.165سؤدد محمد جواد 
اظم حس خزعل الطا 12 االول71.996صفا 
سن الال 13 االول71.492الة خلف ج مح
ب 14 االول71.288لب ثامر جاسم حمادي ال
ادي عبود المنصور15 االول70.485حسنات محمد 
اظم الداي 16 د  االول70.065دعاء غصوب ع
د الرزاق السامرا 17 اب ع د الو د الستار ع اب ع د الو االول70.034ع
ي ال 18 د الخالق ص ب محمد ع االول69.252ز
االول68.599مها ع صالح مهدي الجبوري19
د العوادي20 م حسون سع م فا الثا 68.408م
االول67.648سناء احمد محمد حسن ابو المسام 21
د الحسن محمود الجل 22 االول67.548رسل صالح ع
م الشماع23 ل ابرا اء جل االول67.48نور ض
االول67.108صفا عماد جواد  الغزا 24
د الن سبهان يوسف الشايع25 االول66.813رند ع
د الرزاق جابر الخفا 26 االول66.35 عماد ع
د فرحان الحجا 27 د الهادي حم االول65.841نور ع
االول65.544اسم مهدي صالح عبود الفهداوي28
دي29 اس غا ال امل ع االول65.288اب 
االول64.917نور خض صالح بردي طرفة30
د محمد الجال 31 ل حم ل عق االول64.722د
االول64.245نور الهدى مب مهدي جواد االسدي32
ادي عبود حسون طابور أغا 33 االول64.021ض 
االول63.986شهد غسان محمد طارق الشيخ34
اب محسن حسان الطحان35 د الو االول63.905زدون ع
رة مراد العار 36 د الز االول63.105ع فائز ع
ل طالب حسن ز 37 الثا 63.043ند اسماع
د الرضا حاتم البو حسب 38 االول62.857رغد سعدي ع
م رأفت الق 39 االول62.691نورا غسان ابرا
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ان ج 40 االول62.683مرسل يوسف غض
د علوان العلو41 االول62.682حوراء قاسم سع
االول62.627ى ز محمد جواد صادق الصندوق42
اطع ال مو43 م  ر ك االول62.475سارة شا
د الرزاق احمد صالح الطالقا 44 ج ع االول62.408م
ا 45 م رؤوف محمد الش د الحل االول62.371سما ع
ه رؤوف الشهوا 46 االول62.15را زد وج
ج الفوادي47 الف مهدي صالح ف االول62.101ا
اس ع جواد48 االول61.851نرم فارس ع
اس النجار49 در صفاء شوكت ع االول61.812ح
د50 م العب رة ابرا د الز د الرسول ع االول61.485انفال ع
د  جمال الدين51 د االله ع ع االول61.367غادة ع
د52 الثا 61.134س عادل فاضل ع حم
اب مصط محمد53 د الو االول61.126سارة خالد ع
د م 54 اء مهدي صالح حم الثا 61.107ا
ادي55 م الع ب محمد محسن ك االول61.027ز
االول60.769محسن عامر حس جعفر الصفار56
د الرزاق المسعودي57 د ع االول60.757ع سم رش
م ام مهدي الط 58 د ال سم ع االول60.639م
ر الرا 59 اظم طا االول60.57ند فؤاد 
ار صالح60 د الج اشم ع االول60.479ع 
دي61 االول60.38زد فاضل حسن ذرب ال
اظم خيون محمد الوائ 62 د ال االول60.338ور ع
االول60.24رؤى غسان محمد محمد ع السب 63
نعان64 م طه نعمة ال االول60.08را ك
ادي65 ب فالح حسن  االول59.569ز
مان سعدي عبود يوسف العامري66 االول59.485ا
از67 مال جالل توفيق ال االول59.156سارة 
له68 س  ف جرج ث نا االول59.12نواف ل
االول59.074س موفق حسن جاسم الخما 69
الثا 59.049مد صفاء محمود حسن70
ب71 د الرزاق الغ صل ع د المهدي ف االول59.034احمد ع
الثا 58.988افنان حس ع جاسم ال 72
ه73 د االم محمد الج شأت ع االول58.956زد 
ا 74 االول58.862ع حسن سا رضا الب
ف محمد خلف75 الثا 58.71عب الط
ب76 ل حس الحب د االله خل االول58.583دى ع
ج77 ر الف اظم طا ر  االول58.543احمد شا
م78 م عزت اد االول58.418دعاء خالص ابرا
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د جواد جاسم القسام79 االول58.38محمد شه
اطع الساعدي80 س محمد نوري  االول58.359ت
م حنا الجزراوي81 اح نع ح ص الثا 58.321ف
ان82 د ابو غ ل ع د الجل اشم ع الثا 58.295ذو الفقار 
م ع 83 د ال الثا 58.247دعاء عدنان ع
م حسن علوان الزام 84 ب نع الثا 58.18ز
ادي السال 85 راء فالح حسن  الثا 58.065ز
م86 الثا 58.026حنان حارث محمد ابرا
ب حمد87 االول57.988سحر صاحب شه
اس حمزة الحالج88 مان سالم ع االول57.977ا
االول57.86مينا نوري الدين داود سلمان حما 89
ان حسن90 الثا 57.835سعد شامل غض
د الحس 91 اظم الع د الحس جواد  االول57.769نور ع
ح حازم ع حمزة الشمري92 االول57.712ف
اظم الق 93 ل جمعة  الثا 57.704محمد عق
دري94 ح مساعد لفته حمزە ال االول57.694ف
م95 الثا 57.672اوس سعد حسن ابرا
ف الق 96 اقر  الثا 57.598فاطمة محمد حس 
م97 رم فؤاد محمد ع الحك االول57.494محمد ا
اوي98 اس عبود الن دالع ث ع ع الثا 57.349ل
ان الحمدي99 ي فالح م االول57.142شار ص

ل الهرمزي100 ل ح جم الثا 57.083الله جم
د  نوفل الجنا 101 الثا 56.993رم نوفل ع
اغ102 د الص د المج االول56.989رفل محمد قحطان ع
د محمود صالح المشهدا 103 الثا 56.712احمد ول
د104 ف محمد سع د اللط الثا 56.53سما ع
د  حمدي العا 105 راء معتصم ع الثا 56.448ز
اظم العزام106 د الهادي محمد ع  الثا 56.443محمد ع
اء محمد نوري التحا 107 االول56.061شذى ض
اس ال 108 د الرضا ع الثا 55.881حسن سا ع
الثا 55.725مصط حمدي جاسم حمادي العا 109
رة مراد العار 110 د الز انا فائز ع الثا 55.671د
اغ111 الثا 55.403ع احمد فاضل زدان الد
اس الطا 112 الثا 55.392مؤمل خالد ضاري ع
ار113 د ال د حم الثا 55.329را جمال مج
د الخالق سلوم السب 114 الثا 55.287مصط رافد ع
دير115 د ال اظم حم ح محمد جواد  الثا 55.227ف
اظم الخفا 116 د جواد  د الحم الثا 55.224حس ع
ب 117 ار ال د الج د الرزاق ع ف ع د اللط الثا 55.132احمد ع



خ 2011\2012 دلة ة\ قسم الص غداد للعلوم الطب ة  ل

الدورالمعدلاسم الطالبت
ناوي118 ل الحس الثا 55.044مصط جابر مهنا ش
م بهنام جلو119 الثا 54.991فادي صديق ابرا
اس كن 120 الثا 54.982اوس ثائر احمد ع
اوي121 د السادة الغ مة ع الثا 54.976فرقان حس رح
اس خض السلما 122 د  ع االول54.961مروة ع
اشم محمد صالح123 اد  الثا 54.926ابتهال ا
ل124 الف ق صالح محمد المن الثا 54.568ا
االول54.537جنار فاروق حمدي صالح او 125
ري126 اشم حس علوان الغ الثا 54.457ع 
الثا 54.334حن ع شندي غضب العتا 127
ل محمد الصال 128 الثا 54.186محمد عصام خل
ا سم ذنون قاسم الجبوري129 الثا 54.162دن
دي130 اس حسن العب الثا 54.15مروة تاج الدين ع
ي131 اظم طالب الع الثا 54.117احمد ظافر 
ي132 د عنوز الع ل عدنان ع الثا 54.106د
ا 133 د ع داود الب الثا 54.057ع ام ع
دي134 الثا 54.041نور قاسم ام احمد العب
د االم و الهنداوي135 الثا 53.965جالل عادل ع
ل ع حس 136 الثا 53.785 ح اسماع
س ام عليوي رخم الطو 137 الثا 53.149لم
ب الموسوي138 اشم غ ل  الثا 53.063حوراء جل
ز العزاوي139 د الع الثا 52.891مصعب ماجد احمد ع
د الداي 140 الثا 52.511احمد محسن ع سع
د المختار141 الثا 51.392نور عالء م ع
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Stg_IdStd_Avgno
زینة ایاد 

حسین غالم 
االول73.25كندة

دالیا غسان 
سلمان حساني 

االول72.18الركابي
سرى امین 

عماش حسین 
االول71.88الشجیري

مھا عباس 
علي مھدي 

االول71.79القباني
ھمام توفیق 

ھادي حسین 
االول71.36الغفاري

فرح جاسم 
محمد عباس 

االول70.93الربیعي
ریتا فیاض 

ایلیا بني 
االول70.31رضاعة

فرح عبد 
االمیر عبد 

العزیز 
االول70.20الكروي

اسراء محسن 
عبد علي  

االول70.09الفریجي
یاسر صباح 
جاسم محمد 

االول70.00الربیعي

مالك عبد 
الرحمن عبد 

االول69.52الكریم الحدیثي
فرح ایاد 
جرجیس 

االول69.51قصار
محمد عصام 
عبد الرزاق 

ابراھیم 
االول69.50الھاشمي

زینب خالد 
علي عیسى 

االول69.24الربیعي
حیدر محمد 

بدیع عبد 
الرحمن محمد 

االول69.16البدري
ایات حسن 

یحیى محمد 
االول68.45رضا الخفاجي



احمد عبد 
االمیر عبد 

االول68.40غلوم البدري
دینا مجبل 

جسام عالوي 
االول68.38السلماني

رویدة 
مصطفى 

كامل محمد 
االول68.34الجمیلي

مروة وضاح 
جمیل رؤوف 

االول68.30المواصفي
اركان صباح 

فیصل 
االول68.23الھنداوي

سرى رعد 
ستار داود 

االول68.14العنبكي
سجى عبد 

الجبار رشید 
االول67.94عبد الداھري
حنان صباح 
نوري علي 

االول67.82العدناني
اناھید طارق 
نصیف جاسم 

االول67.78الردیني
مروة علي 

مھدي عباس 
االول67.76االرنؤطي

زینب سعد 
عبد الرحمن 
االول67.14حسین الزیدي
زھراء میري 

كاظم حسین 
االول66.91الطائي

سارة فارض 
االول66.81فوزي جمیل

ھبھ نافع 
االول66.73بطرس الوكیل
یوسف توفیق 

محمد علي 
االول66.63محمد الفیاض
مبشر منجد 
االول66.59حامد الشبیب

االء سعد عبد 
االول66.57الحسین مكي
علي كمال 

محمد حمید 
االول66.44الركابي



میس ایوب 
یونس علي 

االول66.43اللھیبي
سارة زھیر 
حمید صالح 

االول66.42العبد
سمیة طاھر 

توفیق یوسف 
االول66.35توفیق

شھد مرتضى 
حسین محمد 

االول66.19الطویل
غسان مضر 
ھاشم محسن 

االول66.15العذاري
مالذ محمود 

جواد عالوي 
االول65.46المشھداني

سارة یاسین 
عماش حسین 

االول64.93الشجیري
حنان شاكر 
محمود عبید 

االول64.88البیاتي
احمد سامر 
عبد العزیز 
االول64.56جبر الزیدي
حنین عدنان 

محمد عبد 
االول64.53الفتالوي

مروة سامي 
عزیز عباس 

االول64.37العتبي
رؤى عبد 

الرزاق رشید 
الثاني64.36سبع العبیدي

ابتھال تحسین 
محمد علي 

االول64.36ولي كھیھ
نور عطا عبد 
العزیز دفتر 

االول64.13الدفتر
سارة عبد 

اللطیف عبد 
الحسین  
االول63.78الساعدي

ھدى طارق 
حسن محمد 

االول63.77الراوي
اروى ایاد 

عبد العزیز 
عبد الحمید 

االول63.63العباسي



محمد احسان 
محمد سلیم 

االول63.57ابراھیم النقیب
علي لیث عبد 
المنعم راضي 

االول63.28التمیمي
لمیس عزي 

عبد هللا نعمان 
االول63.17العبیدي

رسل رعد 
فالح حمودي 

الثاني62.44الساموك
امنة صمیم 

جالل 
عبداللطیف 

االول62.18العزاوي
یاسر جبار 

خداداد جعفر 
االول62.15الوندي

مریم رعد 
جابر باقر 

االول61.83الرشید
امال علي 

سعید مھدي 
االول61.56الدالل

معتز عارف  
سامي مالك 

االول61.37الخزرجي
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 
الدین كشكول 
الثاني57.49علوان القیسي
مصطفى عبد 

الجبار عبد 
االول57.45القادر القیسي



ضفاف ھادي 
محمد حسین 

الثاني57.35الساعدي
فاطمة سنان 

سلمان عباس 
الثاني57.27العابدي

مروة حسن 
محمد عناد 

االول57.27الحربي
احمد باسم 
جواد كاظم 

االول57.08الزبیدي
احمد عقیل 

احمد قدوري 
االول57.05الشبلي

مروة حسن 
الثاني56.93عودة الزاملي
اسراء ماجد 

جمیل عرفان 
االول56.92الربیعي

رند لیث 
اسماعیل 

الثاني56.86خضیر الیاس
كرار حیدر 
كاظم خوین 

الثاني56.83اللھیب
محمود عالء 

عبد الجبار 
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



Stg_IdStd_Avgno
االول81.51مروان عماد جھاد ابراھیم النوري

االول79.71رقیة حسن محمود حسین القطان
االول78.78محمد جاسم نعمة سفیح الدراجي

االول78.18الزھراء خالد حسین محمد الشیخلي
االول75.68نور كریم محسن علي النداوي

االول74.82حنین عالء سلوم عبد الحسین الخزرجي
االول74.81مصطفى كاظم سلمان صالح العزاوي

االول73.84ابتھال علي غازي محمود الزبیدي
االول73.23نور ریاض ھادي عبد الحسیني

االول72.64علي ابراھیم حسین حمادي اللھیبي
االول72.16سؤدد محمد جواد كاظم

االول72.00صفا كاظم حسین خزعل الطائي
االول71.49ھالة خلف جبر محیسن الالمي

االول71.29لبنى ثامر جاسم حمادي الكبیسي
االول70.48حسنات محمد ھادي عبود المنصور

االول70.07دعاء غصوب عبد كاظم الدایني
عبد الوھاب عبد الستار عبد الوھاب عبد 

االول70.03الرزاق السامرائي
االول69.25زینب محمد عبد الخالق صبري الربیعي

االول68.60مھا علي صالح مھدي الجبوري
الثاني68.41مریم فاھم حسون سعید العوادي

االول67.65سناء احمد محمد حسن ابو المسامیر
االول67.55رسل صالح عبد الحسن محمود الجلبي

االول67.48نور ضیاء جلیل ابراھیم الشماع
االول67.11صفا عماد جواد  الغزالي

االول66.81رند عبد النبي سبھان یوسف الشایع
االول66.35ضي عماد عبد الرزاق جابر الخفاجي
االول65.84نور عبد الھادي حمید فرحان الحجامي

االول65.54یاسمین مھدي صالح عبود الفھداوي
االول65.29سراب كامل عباس غالي الزبیدي

االول64.92نور خضیر صالح بردي طرفة
االول64.72ھدیل عقیل حمید محمد الجالبي

االول64.25نور الھدى مبین مھدي جواد االسدي
االول64.02ضحى ھادي عبود حسون طابور أغاسي

االول63.99شھد غسان محمد طارق الشیخ
االول63.91زیدون عبد الوھاب محسن حسان الطحان

االول63.11علي فائز عبد الزھرة مراد العارضي
الثاني63.04ھند اسماعیل طالب حسن زیني

االول62.86رغد سعدي عبد الرضا حاتم البو حسب هللا
االول62.69نورا غسان ابراھیم رأفت القیسي

االول62.68مرسلین یوسف غضبان جبر
االول62.68حوراء قاسم سعید علوان العلو

االول62.63یسرى زھیر محمد جواد صادق الصندوق
االول62.48سارة شاكر كریم كاطع ال موسى

االول62.41موج عبد الرزاق احمد صالح الطالقاني
االول62.37سما عبد الحلیم رؤوف محمد الشیباني



االول62.15ریا زید وجیھ رؤوف الشھواني
االول62.10ایالف مھدي صالح فرج الفوادي

االول61.85نرمین فارس عباس علي جواد
االول61.81حیدر صفاء شوكت عباس النجار

االول61.49انفال عبد الرسول عبد الزھرة ابراھیم العبید
االول61.37غادة عبد االلھ علي عبد هللا جمال الدین

الثاني61.13سھى عادل فاضل علي حمید
االول61.13سارة خالد عبد الوھاب مصطفى محمد

الثاني61.11اسراء مھدي صالح حمید منى
االول61.03زینب محمد محسن كریم العبادي

االول60.77محسن عامر حسین جعفر الصفار
االول60.76علي سمیر رشید عبد الرزاق المسعودي

االول60.64میسم عبد الكریم امین مھدي الطریحي
االول60.57ھند فؤاد كاظم طاھر الركابي
االول60.48علي ھاشم عبد الجبار صالح

االول60.38زید فاضل حسن ذرب الزبیدي
االول60.34سرور عبد الكاظم خیون محمد الوائلي
االول60.24رؤى غسان محمد محمد علي السبتي

االول60.08ریا كریم طھ نعمة الكنعان
االول59.57زینب فالح حسن ھادي

االول59.48ایمان سعدي عبود یوسف العامري
االول59.16سارة كمال جالل توفیق البزاز

االول59.12نواف لیث نایف جرجیس بلھ
االول59.07سجى موفق حسن جاسم الخماسي

الثاني59.05سرمد صفاء محمود حسن

االول59.03احمد عبد المھدي فیصل عبد الرزاق الغریب
الثاني58.99افنان حسین علي جاسم الشریفي

االول58.96زید نشأت عبد االمیر محمد الجبھ
االول58.86علي حسن ساقي رضا البیاتي

الثاني58.71عبیر الطیف محمد خلف
االول58.58ھدى عبد االلھ خلیل حسین الحبیب

االول58.54احمد شاكر كاظم طاھر الفرج
االول58.42دعاء خالص ابراھیم عزت ادھم

االول58.38محمد شھید جواد جاسم القسام
االول58.36تیسیر محمد نوري كاطع الساعدي

الثاني58.32فرح صباح نعیم حنا الجزراوي
الثاني58.29ذو الفقار ھاشم عبد الجلیل عبد ابو غربان

الثاني58.25دعاء عدنان عبد الكریم علي
الثاني58.18زینب نعیم حسن علوان الزاملي

الثاني58.07زھراء فالح حسن ھادي السالمي
الثاني58.03حنان حارث محمد ابراھیم
االول57.99سحر صاحب شھیب حمد

االول57.98ایمان سالم عباس حمزة الحالج
االول57.86مینا نوري الدین داود سلمان حماشي

الثاني57.84سعد شامل غضبان حسن



االول57.77نور عبد الحسین جواد كاظم العبد الحسین
االول57.71فرح حازم علي حمزة الشمري

الثاني57.70محمد عقیل جمعة كاظم القریشي
االول57.69فرح مساعد لفتھ حمزه البدري

الثاني57.67اوس سعد حسن ابراھیم
الثاني57.60فاطمة محمد حسین باقر شریف القریشي

االول57.49محمد اكرم فؤاد محمد علي الحكیم
الثاني57.35لیث علي عبدالعباس عبود النصراوي

االول57.14بشار صبري فالح مزبان الحمدي
الثاني57.08اللھ جمیل حقي جمیل الھرمزي
الثاني56.99ریم نوفل عبد هللا نوفل الجنابي

االول56.99رفل محمد قحطان عبد المجید الصباغ
الثاني56.71احمد ولید محمود صالح المشھداني

الثاني56.53سما عبد اللطیف محمد سعید
الثاني56.45زھراء معتصم عبد هللا حمدي العاني

الثاني56.44محمد عبد الھادي محمد علي كاظم العزام
االول56.06شذى ضیاء محمد نوري التحافي

الثاني55.88حسن سامي عبد الرضا عباس الشریفي
الثاني55.73مصطفى حمدي جاسم حمادي العاني

الثاني55.67دیانا فائز عبد الزھرة مراد العارضي
الثاني55.40علي احمد فاضل زیدان الدباغ

الثاني55.39مؤمل خالد ضاري عباس الطائي
الثاني55.33ریا جمال مجید حمید الكیار

الثاني55.29مصطفى رافد عبد الخالق سلوم السبتي
الثاني55.23فرح محمد جواد كاظم حمید البدیر

الثاني55.22حسین عبد الحمید جواد كاظم الخفاجي
احمد عبد اللطیف عبد الرزاق عبد الجبار 

الثاني55.13الكبیسي
الثاني55.04مصطفى جابر مھنا شبل الحسیناوي

الثاني54.99فادي صدیق ابراھیم بھنام جلو
الثاني54.98اوس ثائر احمد عباس كنبر

الثاني54.98فرقان حسین رحیمة عبد السادة الغرباوي
االول54.96مروة عبد هللا عباس خضیر السلماني

الثاني54.93ابتھال ایاد ھاشم محمد صالح
الثاني54.57ایالف قصي صالح محمد المنیزل
االول54.54جنار فاروق حمدي صالح اوجي

الثاني54.46علي ھاشم حسین علوان الغریري
الثاني54.33حنین علي شندي غضب العتابي

الثاني54.19محمد عصام خلیل محمد الصالحي
الثاني54.16دنیا سمیر ذنون قاسم الجبوري

الثاني54.15مروة تاج الدین عباس حسن العبیدي
الثاني54.12احمد ظافر كاظم طالب العنزي
الثاني54.11ھدیل عدنان عبد عنوز العنزي

الثاني54.06علي امیر عبد علي داود البیاتي
الثاني54.04نور قاسم امین احمد العبیدي

الثاني53.96جالل عادل عبد االمیر ولي الھنداوي
الثاني53.79یسر حقي اسماعیل علي حسین



الثاني53.15لمیس امیر علیوي رخم الطوكي
الثاني53.06حوراء جلیل ھاشم غریب الموسوي

الثاني52.89مصعب ماجد احمد عبد العزیز العزاوي
الثاني52.51احمد محسن علي سعید الدایني

الثاني51.39نور عالء مكي عبد المختار
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