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دي1 اشم محمد العب ا  االول79.069ان 
سن الق 2 االول78.887مهند مهدي ضمد مح
اشم ع محمود مهدي3 االول78.287سنان 
د حس النع 4 ة ماجد حم االول77.904طي
ا 5 دع ش ال االول77.362نور جواد ع
الوي6 دع الج االول77.206 طالب صاحب ع
ف 7 االول76.563ورود صالح حسن سلمان ال
ز ع صد 8 االول75.878زد رعد ع
د الدوري9 االول75.827عمرعدي يوسف رش

ز وناس الجبوري10 م ع دال االول75.223رفل ع
م الطا 11 من امجد عدنان ابرا دالمه االول75.044ع
االول74.793شهد محمد محسن طه ال شخيتم12
ت الخطاب13 اء ش د محمد ض االول74.242ع
اغ14 امل محمد الد االول73.91اروى محمد 
م15 م سل االول73.835النه فؤاد معروف ك
ل16 اسل جالل احمد اسماع االول73.364رما 
د الجنا 17 م رش دال االول72.397زنة اران ع
اس الجبوري18 ر صالح ع االول71.845ت شا
ل العلوي19 م اسماع دالواحد ابرا االول71.705ايهاب ع
ة العوادي20 اظم عط االول71.612ى ع 
د21 دالمج داالله عثمان ع االول71.071عثمان ع
كر22 ار جاسم ال دالج راء منقذ ع االول70.449ز
دالمهدي قاسم الطا 23 االول70.405ع عماد ع
م صائب جاسم محمدالش 24 االول70.294م
دالحس الجبوري25 ث فارس محمد ع االول70.132غ
دي26 االول70.057ى محمد جالب احمد السع
ة حسن محمد دحام العا 27 االول69.963ام
م28 ل ابرا ل خل االول69.931حسام اسماع
ل حس السا 29 ة حسن خل االول69.588ا
االول68.834صفا حسام خض عبود الخزا 30
دالحس محمد الحجازي31 دالهادي ع در ع االول68.704ح
ب محمد ام 32 االول68.688مروة رعد من
د جاسم الخواجه33 دالمج االول68.413شهالء ز ع
د جاسم محمد الشا 34 االول68.128الحس ع
اس النجم35 م ع اسل ابرا االول68.085افنان 
االول67.906ة صالح حس ع الطا 36
م خالد الهي 37 ابرا داالم االول67.826رغد ع
اس حمادي الخفا 38 االول67.774براء عدنان ع
الوي39 دالحسن شم رة ع دالز االول67.738مرت ع
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اس االسدي40 ادي ع االول67.556ه مهدي 
دالرحمن الموص 41 م احمد ع االول67.366سارة وس
اس42 االول67.197سارة م عمران ع
اس محمد ع المشاط43 االول67.086عال عادل ع
امل فليح ملك ال 44 راء  االول67.044ز
غدادي45 دالصاحب نا ال االول66.579ابرار ع
اظم الحسناوي46 دال اس خض ع االول66.435تها 
انا وسام عادل عبودي عسكر47 االول66.347د
االول66.282ظفر صادق قاسم ع بهلول48
دالحس التم 49 االول66.121سارة احسان ع ع
ف50 االول65.967حسن جعفر محمود 
د51 ز ع دالع ل محمد رمزي ع االول65.941اس
اتف الغسا 52 رم  االول65.922ى سعد ا
واك53 س محسن حمود ال االول65.833رشا سعدي يو
االول65.718الحس صفاءحس مصط االحمد54
مان الخا 55 د سل االول65.609لب ز سع
اس السهال 56 ف محسن ع االول65.451منار لط
م عبود الخفا 57 اء محسن ك االول65.017عل
ل58 در محمد الط االول64.531محمد حسام ح
وا 59 دالحافظ طه الش دة احمد ع االول64.479ز
ة60 د عداي عط االول64.403رسل حم
ان المفر 61 اس سلوم غض االول64.336عمر ع
مان صديق المالح62 ان سل االول64.058جمانة سح
دالغ العطار63 دالخالق ع االول63.995مروة وفاء ع
د الرا 64 اس عب ار ع االول63.965صفا ص
خ 65 اس الش رم  دال االول63.951منار واثق ع
ة66 د غال د مج ا رعد حم االول63.578دال
د التم 67 ل مج االول63.549احمد جمال جل
اس الغرە68 دالرضا ع م راض ع االول63.508م
ع 69 ان ال اظم محمود ب االول63.436مصط 
اغ70 ت محمد الد اشم ش االول63.289رعد 
ر جاسم الرما 71 راء رحمن شا االول63.196ز
د الرزاق مهدي الدج 72 االول63.161رشا و ع
ف جاسم محمد الجم 73 االول63.1رغد نص
د ال حمادي74 اظم ع ع االول63.095 
ب75 دالرضا الخط االول63.089حوراء عالء محمد ع
د المخزو 76 ف محمد حسن محمد سع االول62.883ط
االول62.415امنة مهدي جاسم ع السال 77
ل78 االول62.406ورقاء زد ع محمد الخل
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م حاجم فرحان الجالوي79 االول62.4ع سل
ب 80 ون حردان ال االول62.387سارة فراس ح
ز قاسم رضا81 د الع االول62.326سلفر ع
ل حسن الشي 82 االول62.3غنا عادل اسماع
ب مهدي الطا 83 االول61.915رشا ع حب
االول61.837ع حس ص نزال الجبوري84
اقر العطار85 االول61.822محمد عالء محمد 
د مشعب سلمان86 االول61.738صدرالدين سا ع
ز محمود ملك87 الثا 61.685نور امجد ع
ي88 در يوسف سدخان النص االول61.627ح
م مج ال 89 م اسكندر نع االول61.512م
د90 االول61.464سامح ع احمد  ع
اس المهداوي91 م ع االول61.377مينا خالد ابرا
د تمر92 ل نجم ع ل سه االول61.306اس
ر عبود المفر 93 االول61.07ند عناد ظا
االول60.979رسل عالء مهدي صالح علو94
ة صفاء جاسم محمد العزاوي95 االول60.724طي
االول60.113رسل احمد مهدي عبود العك 96
د الهر97 د حم االول59.818ع امال الدين مج
االول59.655اصف توران مهدي سا عصاف 98
اشم االزر 99 دالهادي صالح  ا ع االول59.495دن

د الجنا 100 م سع االول59.474ا محمد ك
ر احمد حسن النع 101 االول59.464امنة شا
از 102 اس اسد اله الثا 59.434ف محمود ع
ا 103 م الب ل ابرا الثا 59.305سارة عماد خل
د االم حسن الش 104 االول59.097مروة ع
االول58.905فرقان ماجد نا حس العطار105
االول58.831عب احمد نا فدعم الراشدي106
س نعمة زدان محمد الشمري107 االول58.756م
االول58.731احمد عطا ك عالوي الجصا 108
دالمحمد109 اظم ع راء جمال  االول58.704ز
ن زعي الجبوري110 ر  االول58.654جنان طا
اوي111 ر محمود صالح الز االول58.586دينا شا
ري112 االول58.568ة غسان رجب رضا الجوا
ا 113 اظم صالح الب االول58.465عمار محمد 
ح ع مهدي الق 114 الثا 58.411ف
اظ 115 دالحسن احمد ال ــــج احمد ع االول58.37ار
ف116 ف الرد ت حس رد ف ثا الثا 58.291ط
اشم عالوي الحلو117 االول58.261امنة قاسم 
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االول58.219سمر محمد حسن جعفر الساعدي118
الثا 57.913تما راض رؤوف حف السب 119
ل مصط 120 االول57.779رؤى موفق اسماع
االول57.642اشواق احمد نغماش علوان الشمري121
ظماوي122 دالحس ال اظم ع الثا 57.618نور محمد 
زن 123 م ال االول57.591احمد ع فاتح رح
ر124 راء جمال مطلك ظا االول57.59ز
م محمود العزاوي125 دال م ع ا نع الثا 57.588دال
عدي126 س محمد الس ا احمد محي االول57.546دال
م محمد فارس الشكري127 راء حل االول57.505ز
د128 م ع االول57.503مينة عمار عائد ابرا
دالرزاق129 م ع دالحل اد ع ادة ا االول57.455م
اغ130 اس الص دالرزاق  الثا 57.404ع شكري ع
در عالء محمد جواد علوش131 االول56.926ح
ن132 اس زو اشم  اظم  الثا 56.84ا 
الثا 56.753الحسن رعد قاسم ع زلزلة133
ا 134 داحمد الج الف خالد ع االول56.585ا
اظم حسن جاسم حسناوي135 راء  االول56.556ز
اس خض السلما 136 د ع ة ع االول56.108طي
ا محمد حسن فالح فندي الساعدي137 الثا 56.045ص
مونة138 د الرزاق حسن  در ع م ح الثا 55.792ابرا
الثا 55.788سداد ع نا علوان السعودي139
الثا 55.777سارة جعفر مو احمد الال 140
د141 ل حسن الس االول55.776نور الهدى حسن جل
ف ع الخفاف142 مام  الثا 55.732حارث 
د ال عبود143 دالحس عب الثا 55.647حوراء ع ع
م الساعدي144 دال الثا 55.373ور عمار جواد ع
د محمد ع 145 الثا 55.171ا عمار حسن ع
ي146 د محمود ع السورە م الثا 55.038زنة وح
ر 147 د جابرال اب ع الثا 54.878المصط ع ذ
د خلف القرةغو 148 د حم االول54.863ندى مج
الثا 54.623نازك عزالدين نورالدين عزالدين محمد149
ل حمود ع 150 ح سا اسماع االول54.474ف
د الطا 151 م حاتم رش د ال االول54.436ند ع
اب العزاوي152 د الو د الفتاح ع ل عماد ع االول54.398اس
اس محمد الفتالوي153 اس صالح ع الثا 54.378ع
داوي154 اظم معله ال الثا 54.297او حالوب 
ساوي155 ج عا الع ة غالب ف الثا 54.225عال
االول53.994اجر عامر حسان حاشوش ع الحمودي156
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الثا 53.926ان احمد يوسف مخي الصا 157
د محمود صالح المشهدا 158 الثا 53.572عمار ول
د الال 159 دالس الثا 52.883مصط حسن ع
ا الدع 160 ش حاتم  الثا 52.758رمة 
دالصاحب رزاق حسن البوسم 161 الثا 52.655ام ع
الثا 52.344عمر جودت مصط غفور162
س آغا163 الثا 51.816رسل غانم محمد يو



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
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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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یاسر قاسم 
محمد شذر 

االول77.73الماجدي
الرا ابراھیم 
خضر علي 

االول77.10الراوي
علیاء 

عبدالرزاق 
عباس بطي 

االول76.13االزرق
نادین ناظم 

جمیل انطوان 
االول75.85یزدیھ

لمیس فاضل 
شمال باش 
االول74.14اغا الربیعي

فاطمة محمد 
محمد جواد 

عباس 
االول73.09الخالصي

اللھ ابراھیم 
االول73.02اسماعیل توفیق

شھد عماد 
انور مبارك 

االول71.68الربیعي
میس 

عبداالمیر 
خزعل جابر 

االول71.26الساعدي
عبدهللا محمد 
عبدالوھاب 
محمد امین 

الثاني71.18الخطیب
مینة جمال 

جبار عباس 
االول70.70شحم

رغد صبحي 
بدر سلمان 

االول70.51الدلیمي
مصطفى 

حامد رحیم 
االول70.47عباس الدلیمي

علي 
عبدالمالك 

نھیر ماھود 
االول70.19العبادي

احمد صباح 
غالي حنتوش 

االول70.15الصالحي
قطرالندى 

رفعت حسن 
االول69.83التحمصجي



طیف زھیر 
علیوي 
جریدي 

االول69.69الجصاني
حیدر حسین 

علوان حسین 
االول69.15الخزرجي

سیف الدین 
علي محسن 

عبدهللا 
االول68.74العزاوي

لبنى محمد 
جمال جاسم 

االول68.52الربیعي
مصطفى 

محمد حسین 
االول68.49كریم الحمامي

منال علي 
عبدالرزاق 

االول68.38مھدي النداف
دالیا عباس 

حسین عبود 
االول68.05التمیمي

فالح الدین 
بھاءالدین 

مھدي محمد 
االول67.93صالح

اسماء عمران 
موسى ماھود 

االول66.99الزبیدي

دعاء موسى 
عمران عباس 

االول66.98ال حسیني
ایفان ولید طھ 

مصطفى 
االول66.89البارودي

عمر سالم 
االول66.81محسن الربیعي

مصطفى 
ھالل بھجت 

االول66.80شوقي الصفار
سارة حسین 
حسن عباس 

الثاني66.74ابو نایلھ
ھبھ صالح 
عبدالستار 

عبدالوھاب 
االول66.71الصافي

احمد طالب 
احمد عبد 

الرزاق 
االول66.00التمیمي



ایناس عمران 
حمد علي 

االول65.79الدفاعي
احمد حازم 

صالح حسن 
االول65.76الزبیدي

اكثم جعفر 
فلیح علوان 

االول65.67الظاھر
حیدر غالب 

حسن عبد 
االول65.05الكعبي

رنا سعدي 
یونس محسن 

االول65.03حمود
ایفان سعد 

محمد علي 
االول64.84بندر

مروة حسین 
محمد عباس 

االول64.60التمیمي
حنین ناظم 

حمید عیسى 
االول64.57التمیمي

فرح 
عبدالزھرة 
شھد زیاد 

االول64.52العوادي

نور ماجد 
عبدالصاحب 

االول64.51عبدعلي الجبان
حسین محمد 

علي كاظم 
االول64.44طالب

فیدان فاضل 
االول64.20مھدي رشید

عبدهللا محمد 
ساھر فؤاد 

االول64.02الجباري
دعاء جمال 
سھیل عبود 

االول64.01العثاوي
حسین سعد 

عبد الرحمن 
االول63.97حسین الزیدي

ھبھ احمد 
محمد حسین 

االول63.56الموسوي
ھالة حامد 

محمود امین 
االول63.47البیاتي



زینب حسین 
ناصر محمد 

االول63.07الخیاط
ریم بولص 

سادة بولص 
االول62.66البیالتي

طیبةحسین 
جلیل حسن 

االول62.64السنید
ضي علي 
عبدالرضا 

محمد صالح 
الثاني62.45السعیدي

ایات ضیاء 
خلیل ابراھیم 

االول62.42العبیدي
سرى فاضل 
عطیة جیاد 

االول62.31الكروشي
حسنین جبار 

وادي فدار 
االول62.27الخفاجي

ندى غالي 
اھوین مشغول 

االول62.11الحسیناوي
مروة مھند 

سعران حسني 
االول62.00العاني

اسماء سطم 
حمود حسن 

االول61.96الجمیلي
مروة محمد 

صادق 
عبداالمیر 

االول61.95الشمري
زینب سعد 

احمد حسین 
الثاني61.92الغالي

حسین عالء 
عبد الحسین 
االول61.59جلود الزیدي
سالي علي 

عبد الحسین 
االول61.53زبون التمیمي

ھدیل 
عبدالحمید 

مھدي عباس 
االول61.52القاسمي

علیاء اثیر 
علي حسن 

االول61.03البیاتي



ھند سرمد 
عبدالرزاق 

الثاني60.71محمد الھاشمي

شھد عماد 
الدین طعمة 

االول60.59شناوة المیاحي

نور رسول 
ابراھیم 

االول60.42رسول الصفار
نورا سعید 

حسین علي 
االول60.29البغدادي

میسم محمد 
سلمان سالم 

االول60.27العجیلي
مریم محمد 

حسین ھادي 
الثاني60.25الطباطبائي
زید جاسم 

طعمة حسین 
االول60.19الخفاجي

بان خمیس 
محمد حسن 

االول60.03المحمدي
زید ابراھیم 
عواد حمود 

االول59.94الجبوري
االء ثمین 

فخري علي 
الثاني59.92الیاور
ماھر 

عبدالرزاق 
لقمان جعفر 

االول59.91الحكیم
سارة زھیر 
حسن ناصر 

االول59.61الربیعي
محمد جبار 
مكي جوني 

االول59.52الحسني
زینب احسان 
ستار خضیر 

الثاني59.48االسدي

سما عبد 
الكاظم عبود 

الثاني59.42حسن السوداني
حوراء كریم 

صالح غیاض 
االول59.42السراجي



فرح سالم 
االول59.10زایر عبد علو

عبدهللا علي 
عبدالواحد 

االول58.49جاسم القیسي
محمود 

عبدالرضا 
محمد ھاشم 

االول58.16الرواف
میس 

عبدالرزاق 
علي محمد 

االول58.15الجبوري
نور عبد هللا 
كاظم عكار 

االول58.07الركابي
احمد ھشام 
نجم محمد 

االول58.06الجبوري
سارة علي 

حسین خلیل 
االول58.02النعیمي

ھدى مؤید 
عبدالرزاق 

الثاني57.84سلطان
زینب عباس 
حمزة جابر 

االول57.65الصالحي
زینب امیر 

علیوي رخم 
االول57.55الطوكي

سرى مثنى 
االول57.53عباس بالل
ندى حازم 

محمد نوري 
سلمان 

الثاني57.13الشمري
محمد ابراھیم 

حمزة حسن 
الثاني57.12الزبیدي

احمد عادل 
عبید مطلك 

الثاني57.12السھالني
زھراء 

مصطفى 
كامل جاسم 

االول57.10الخزرجي
عادل سالم 

عوید رحیمة 
الثاني57.08العبادي

یاسمین جمعة 
حمید سرور 

الثاني57.07الجنابي



سارة كریم 
صفر نور 
االول57.03علي الفیلي
مصطفى 

محمد علي 
تقي حسین 

االول57.02الكاتب
ھبة عصمت 
عبد الصمد 
الثاني56.97علي البیاتي

مرتضى 
عبدالكریم 

حسین زیدان 
االول56.87عسل

احمد عامر 
عبد الھادي 

یوسف القرة 
االول56.76غولي

نور خریبط 
راشد ھبر 
الثاني56.56الخویلدي

منتظر حامد 
كامل عباس 

االول56.36الموسوي
مھند محمد 

جوید علوان 
الثاني56.26غضیب

سنان عالء 
الدین طھ 

االول56.18یاسین ابراھیم
اسراء طالب 
فاضل بداحي 

الثاني56.12المطلبي
یمامة رعد 
عبدالجلیل 

الثاني56.09عبداالمیر نجم
علي عباس 
علي ناجي 

الثاني56.08الربیعي
شھد كامل 

عبد الرحیم 
كاظم 

االول56.07السعداوي
علي جالل 
علي كریم 

االول55.91الشروفي
شھد باسم عبد 
الحسین جواد 

الثاني55.84الفراتي
تمارة شاكر 
طالب جاسم 

الثاني55.78االسدي
مریم حیدر 

االول55.73یاسین الجنابي



حنین ماجد 
دایم ظاھر 

االول55.72الحساني
محمد ثامر 

عباس علوان 
الثاني55.69الشمري

نبیل حاتم 
الثاني55.53ذیاب صالح
ورقاء ثامر 
عبد الحمید 
عبد المجید 

الثاني55.44السندي
نور محمد 
كاظم جواد 

الثاني55.37العبیدي
زینب مزاحم 
بالسم عالوي 

الثاني55.37الھاشمي
نبأ قصي 

محمد الطیف 
الثاني55.35البدري

حسین محمد 
سلیم طالل 

الثاني55.32سلیم ابو قالم
توزه ر محمد 
امین عارف 

الثاني55.21الجباري
زینب فؤاد 

خضیر عباس 
الثاني55.04الزبیدي

نور عباس 
االول55.03نورالدین قادر

عباس عبد 
النور عباس 
الثاني55.02علي الوردي
سجاد علي 
عبد االمیر 

سعید 
الثاني54.88المصطفى

فادیة خالد 
طلیع اسماعیل 

الثاني54.62العبیدي
حیدر صكبان 

عبد علي 
الثاني54.62التمیمي

نور علي عبد 
الواحد عبد 

الثاني54.40الحسین النجار
زید صالح 
حالب عبد 

الثاني54.36الفالحي



حیدر عبد 
الزھرة العیبي 

الثاني53.91الراجحي
رؤى یاسین 

الحمد 
رمضان 
الثاني53.90الخزعلي

زكریا نزار 
الثاني53.70طالب شكري

سعدون 
ریاض 

سعدون یاسین 
االول53.70المشلب

نعم نصیر 
الثاني53.55نافع قاسم

حسنین محمد 
رضا حسین 
الثاني53.39االیزرجاوي
افنان مھدي 
عبید حسین 

الثاني53.28التمیمي
عال محمد 

جالب احمد 
الثاني53.26السعیدي

نور ناجي 
عجمي عبد 

الثاني52.83المالكي
ریھام علي 
ذیاب عبد 

الثاني52.68الكرخي
نور الھدى 
داخل خلف 

الثاني52.64الجبناوي
عبیر 

عبدالمنعم 
محسن كاظم 

الثاني52.59البعلي
علي كامل 
محمدعلي 
الثاني52.29الجبوري

االء محمد 
احمد محمد 

الثاني52.05الحمداني



Stg_IdStd_Avgno
بان ھاني 

ھاشم محمد 
االول79.07العبیدي

مھند مھدي 
ضمد محیسن 

االول78.89القیسي
سنان ھاشم 

علي محمود 
االول78.29مھدي

طیبة ماجد 
حمید حسین 

االول77.90النعیمي
نور جواد 

عبدعلي شفي 
االول77.36السراجي

یسر طالب 
صاحب 
عبدعلي 
االول77.21الجیالوي

ورود صالح 
حسن سلمان 

االول76.56الكفیشي
زید رعد 

عزیز علي 
االول75.88صدیقي

عمرعدي 
یوسف رشید 

االول75.83الدوري
رفل 

عبدالكریم 
عزیز وناس 

االول75.22الجبوري

عبدالمھیمن 
امجد عدنان 

االول75.04ابراھیم الطائي
شھد محمد 

محسن طھ ال 
االول74.79شخیتم

عبدهللا محمد 
ضیاء شیت 

االول74.24الخطاب
اروى محمد 
كامل محمد 

االول73.91الدباغ
النھ فؤاد 

معروف كریم 
االول73.83سلیم

ریما باسل 
جالل احمد 

االول73.36اسماعیل



زینة اركان 
عبدالكریم 

االول72.40رشید الجنابي
تقى شاكر 

صالح عباس 
االول71.84الجبوري

ایھاب 
عبدالواحد 

ابراھیم 
اسماعیل 

االول71.70العلوي
یسرى علي 
كاظم عطیة 

االول71.61العوادي
عثمان 

عبدااللھ 
عثمان 

االول71.07عبدالمجید
زھراء منقذ 

عبدالجبار 
االول70.45جاسم البكر
علي عماد 
عبدالمھدي 
االول70.41قاسم الطائي

مریم صائب 
جاسم 

االول70.29محمدالشویلي
غیث فارس 

محمد 
عبدالحسین 

االول70.13الجبوري
سرى محمد 
جالب احمد 

االول70.06السعیدي
امیرة حسن 
محمد دحام 

االول69.96العاني
حسام 

اسماعیل خلیل 
االول69.93ابراھیم

ایة حسن 
خلیل حسین 

االول69.59الساجي
صفا حسام 

خضیر عبود 
االول68.83الخزاعي

حیدر 
عبدالھادي 
عبدالحسین 

محمد 
االول68.70الحجازي

مروة رعد 
منیب محمد 

االول68.69امین



شھالء زھیر 
عبدالمجید 

االول68.41جاسم الخواجھ
الحسین عبدهللا 

جاسم محمد 
االول68.13الشاطي

افنان باسل 
ابراھیم عباس 

االول68.08النجم
ھبة صالح 
حسین علي 

االول67.91الطائي

رغد 
عبداالمیرابراه
االول67.83یم خالد الھیتي

براء عدنان 
عباس حمادي 

االول67.77الخفاجي
مرتضى 

عبدالزھرة 
عبدالحسن 

االول67.74شمیالوي
ھبھ مھدي 

ھادي عباس 
االول67.56االسدي

سارة وسیم 
احمد 

عبدالرحمن 
االول67.37الموصلي

سارة مكي 
االول67.20عمران عباس

عال عادل 
عباس محمد 
االول67.09علي المشاط

زھراء كامل 
فلیح ملك 

االول67.04الربیعي
ابرار 

عبدالصاحب 
االول66.58ناجي البغدادي

تھاني یاس 
خضیر 

عبدالكاظم 
االول66.44الحسناوي

دیانا وسام 
عادل عبودي 

االول66.35عسكر
ظفر صادق 

قاسم علي 
االول66.28بھلول



سارة احسان 
علي 

عبدالحسین 
االول66.12التمیمي

حسنین جعفر 
االول65.97محمود شریف

اسیل محمد 
رمزي 

االول65.94عبدالعزیز عبد
سرى سعد 
اكرم ھاتف 

االول65.92الغساني
رشا سعدي 

یونس محسن 
االول65.83حمود الكواك

الحسین 
صفاءحسین 

مصطفى 
االول65.72االحمد

لبنى زھیر 
سعید سلیمان 

االول65.61الخالي
منار لطیف 

محسن عباس 
االول65.45السھالني

علیاء محسن 
كریم عبود 

االول65.02الخفاجي
محمد حسام 
حیدر محمد 

االول64.53الطویل

زبیدة احمد 
عبدالحافظ طھ 

االول64.48الشیرواني
رسل حمید 
االول64.40عداي عطیة
عمر عباس 

سلوم غضبان 
االول64.34المفرجي

جمانة سحبان 
سلیمان 

االول64.06صدیق المالح
مروة وفاء 
عبدالخالق 
عبدالغني 

االول63.99العطار
صفا صبار 
عباس عبید 

االول63.96الركابي

منار واثق 
عبدالكرم 

االول63.95یاسین الشیخلي



دالیا رعد 
حمید مجید 

االول63.58غالیة
احمد جمال 
جلیل مجید 

االول63.55التمیمي
مریم ریاض 

عبدالرضا 
االول63.51عباس الغره

مصطفى 
كاظم محمود 
االول63.44بنیان الكعبي
رعد ھاشم 
شیت محمد 

االول63.29الدباغ
زھراء رحمن 

شاكر جاسم 
االول63.20الرماحي

رشا وفي عبد 
الرزاق مھدي 

االول63.16الدجیلي
رغد نصیف 
جاسم محمد 

االول63.10الجمیلي
ضي كاظم 

علي عبد ال 
االول63.10حمادي

حوراء عالء 
محمد 

عبدالرضا 
االول63.09الخطیب

طیف محمد 
حسن محمد 

سعید 
االول62.88المخزومي

امنة مھدي 
جاسم علي 

االول62.41السالمي
ورقاء زید 
علي محمد 

االول62.41الخلیل
علي سلیم 

حاجم فرحان 
االول62.40الجالوي

سارة فراس 
حربون 
حردان 
االول62.39الكبیسي

سلفر عبد 
العزیز قاسم 

االول62.33رضا
غنا عادل 
اسماعیل 

االول62.30حسن الشیبي



رشا علي 
حبیب مھدي 

االول61.91الطائي
علي حسین 
صبر نزال 

االول61.84الجبوري
محمد عالء 
محمد باقر 

االول61.82العطار
صدرالدین 
سامي عبد 

االول61.74مشعب سلمان
نور امجد 

عزیز محمود 
الثاني61.69ملك

حیدر یوسف 
سدخان 

االول61.63النصیري
مریم اسكندر 

نعیم مجلي 
االول61.51الربیعي

سامح علي 
االول61.46احمد  عبدهللا

مینا خالد 
ابراھیم عباس 

االول61.38المھداوي
اسیل سھیل 
االول61.31نجم عبد تمر

ھند عناد 
ظاھر عبود 

االول61.07المفرجي
رسل عالء 

مھدي صالح 
االول60.98علو

طیبة صفاء 
جاسم محمد 

االول60.72العزاوي
رسل احمد 

مھدي عبود 
االول60.11العكیلي

علي امال 
الدین مجید 
االول59.82حمید الھر

اصف توران 
مھدي ساقي 

االول59.65عصافلي
دنیا 

عبدالھادي 
صالح ھاشم 

االول59.49االزرقي
یاسر محمد 
كریم سعید 

االول59.47الجنابي



امنة شاكر 
احمد حسن 

االول59.46النعیمي
شریف 

محمود عباس 
الثاني59.43اسد الھیازعي

سارة عماد 
خلیل ابراھیم 

الثاني59.30البیاتي
مروة عبد 

االمیر حسن 
االول59.10الشبر

فرقان ماجد 
ناصر حسین 

االول58.91العطار
عبیر احمد 

ناصر فدعم 
االول58.83الراشدي

میس نعمة 
زیدان محمد 

االول58.76الشمري
احمد عطا 

كطي عالوي 
االول58.73الجصاني

زھراء جمال 
كاظم 

االول58.70عبدالمحمد
جنان طاھر 

ھوین زعیتر 
االول58.65الجبوري

دینا شاكر 
محمود صالح 

االول58.59الزھاوي
ھبة غسان 

رجب رضا 
االول58.57الجواھري

عمار محمد 
كاظم صالح 

االول58.46البیاتي

فرح علي 
الثاني58.41مھدي القریشي

اریج احمد 
عبدالحسن 

االول58.37احمد الكاظمي
طیف ثابت 

حسین ردیف 
الثاني58.29الردیف

امنة قاسم 
ھاشم عالوي 

االول58.26الحلو
سمر محمد 
حسن جعفر 

االول58.22الساعدي



تماني ریاض 
رؤوف حفظي 

الثاني57.91السبتي
رؤى موفق 

اسماعیل 
االول57.78مصطفى

اشواق احمد 
نغماش علوان 

االول57.64الشمري
نور محمد 

كاظم 
عبدالحسین 
الثاني57.62الكظماوي
احمد علي 
فاتح رحیم 
االول57.59البرزنجي

زھراء جمال 
االول57.59مطلك ظاھر

دالیا نعیم 
عبدالكریم 

محمود 
الثاني57.59العزاوي

دالیا احمد 
محیبس محمد 

االول57.55السویعدي
زھراء حلیم 
محمد فارس 

االول57.50الشكري
مینة عمار 

عائد ابراھیم 
االول57.50عبدهللا

میادة ایاد 
عبدالحلیم 
االول57.46عبدالرزاق

علي شكري 
عبدالرزاق 

الثاني57.40یاسین الصباغ
حیدر عالء 
محمد جواد 

االول56.93علوش
یاسر كاظم 

ھاشم یاسین 
الثاني56.84زوین

الحسن رعد 
قاسم علي 

الثاني56.75زلزلة
ایالف خالد 

عبداحمد 
االول56.58الجیزاني

زھراء كاظم 
حسن جاسم 

االول56.56حسناوي



طیبة عبدهللا 
عباس خضیر 

االول56.11السلماني
صبا محمد 
حسن فالح 

الثاني56.04فندي الساعدي
ابراھیم حیدر 
عبد الرزاق 
الثاني55.79حسن كمونة
سداد علي 

ناجي علوان 
الثاني55.79السعودي

سارة جعفر 
موسى احمد 

الثاني55.78الالمي
نور الھدى 
حسن جلیل 
االول55.78حسن السنید

حارث ھمام 
شریف علي 

الثاني55.73الخفاف
حوراء علي 
عبدالحسین 

الثاني55.65عبید ال عبود
سرور عمار 

جواد 
عبدالكریم 

الثاني55.37الساعدي
یاسر عمار 
حسن عبد 
الثاني55.17محمد علي
زینة وحید 

محمود علي 
الثاني55.04السوره میري

المصطفى 
علي ذیاب 

عبد 
الثاني54.88جابرالكرخي

ندى مجید 
حمید خلف 
االول54.86القرةغولي

نازك عزالدین 
نورالدین 

الثاني54.62عزالدین محمد
فرح سامي 

اسماعیل 
االول54.47حمود علي

ھند عبد 
الكریم حاتم 
االول54.44رشید الطائي



اسیل عماد 
عبد الفتاح 

عبد الوھاب 
االول54.40العزاوي

عباس صالح 
عباس محمد 

الثاني54.38الفتالوي
اوفى حالوب 

كاظم معلھ 
الثاني54.30الزیداوي

عالیة غالب 
فرج عاصي 

الثاني54.23العیساوي
ھاجر عامر 

حسان 
حاشوش علي 

االول53.99الحمودي
بان احمد 

یوسف مخیبر 
الثاني53.93الصافي

عمار ولید 
محمود صالح 

الثاني53.57المشھداني
مصطفى 

حسن 
عبدالسید 

الثاني52.88الالمي
ریمة بشیر 
حاتم یاسر 

الثاني52.76الدعمي
امیر 

عبدالصاحب 
رزاق حسن 

الثاني52.66البوسمیر
عمر جودت 

مصطفى 
الثاني52.34غفور

رسل غانم 
محمد یونس 

الثاني51.82آغا
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