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الدورالمعدلاسم الطالبت
ي1 اظم مسلم وادي النا االول77.66رنا 
م العك 2 دال ار ع دالج صل ع االول77.397قدرة ف
االول77.236زنة محمد حامد ع االسدي3
اظم ال يوسف4 م جواد  االول76.258احمد ابرا
اسم ع حمزة شاف 5 االول74.866سارة 
دالرضا عبود الق 6 در ع ح ح االول74.724ف
ا 7 اط د الط االول74.654الحس مهند صادق مج
ل8 ان حسن دخ االول74.411دى شامل غض
ي9 االول74.383والء حامد جاسم جعفر الحم

د ع 10 راء نورس رش االول73.583ز
ادي يوسف عجينة11 م محمد  االول73.501م
اب ال حمد12 د ذ اء طارق ع الثا 73.215عل
ه نا حمادي13 م تا دال االول73.108ع ع
دي14 د العب دالمج د ع االول72.884ع ماجد حم
ث احمد خلف الفتالوي15 االول72.637االء غ
اس السامرا 16 االول72.268ابتهال محمد خض ع
دي17 ان ال االول72.262رؤى شهاب احمد عل
االول72.099امنة احمد جاسم محمد النجار18
م19 االول71.967صفا محمد حسن ع الحك
االول71.913الة محمد انور مجمان االسدي20
د مظلوم21 دالصاحب رش ما طالب ع االول71.759د
االول71.642رام ع محمد حس التم 22
ل23 دالهادي سعدون العج االول71.244 حسن ع
ة جمال سا يوسف  مغزل24 االول71.233مح
ادي مهدي الحمدا 25 ان حسن  االول71.12نور
م الهي 26 دال االول71.068شمم كنعان متعب ع
د خالد ام الحشمة27 االول70.978لينة ول
ي28 رة النا دالز اح رضا ع اس ص االول70.862ع
سم ساجت التم 29 ر ب االول70.789ام طا
كري30 ر ال ر ممتاز محمد از االول70.425حسام از
د ع سلمان السعد31 اح ع االول70.14نور ص
اشم الوزن32 د  االول69.682نور محمد ع
ري33 د الدا د ع ار رش دالج ة ع االول69.423س
وش34 ل الط امل جا اء حس  االول69.344عل
ل جواد عامري35 االول69.225ض ع اسماع
د حسن داود العتا 36 م ع االول69.024رغد رح
داالحد رسام37 سمان انطوان ع م  االول68.954م
ا 38 االول68.801احمد رمزي رسول منصور الشو
االول68.641صفا عدنان محمود شكر المشهدا 39
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ب40 دالرحمن الحب دالسالم ع االول68.555ند سالم ع
االول68.502دعاء حس ع جابر الواس 41
دي42 ادي محمد عبود العب در  االول68.204ح
اء الحسي 43 اظم ض ب صفاء  االول67.887ز
اب سلمان حمادي44 دالو االول67.289سما محمد ع
االول67.22فاطمة حس صلي حس العزاوي45
عش 46 داالحد ال د ع ف الدين ول االول67.209س
ي47 اح جاسم دحبوش شج االول66.814مزن ص
ا 48 د مو ع الب ة حم االول66.575طي
اظم الخفا 49 ار  االول66.525احمد محمد ج
ب صابر اغا50 االول66.508مصط محمد حس
د االعظ 51 دالمج االول66.393رند راض ز ع
اس جعفر الغان 52 االول66.342س خض ع
ادي احمد الجم 53 اد  االول66.213احمد ا
اظم حسن القصا 54 االول66.212محمد حسن 
د 55 د الع االول66.126يوسف ع يوسف ع
دري56 دالرضا لفته ال االول65.936نور ع ع
دي57 دالن الشا دع ع االول65.78ند سعد رش
د ج الدرا 58 يح سع االول65.764نور ص
ل الق 59 الف فالح نوري جم الثا 65.496ا
دي60 د العب د رش دالحم االول65.464عال عادل ع
االول65.432اجر رافع محمود حس المهداوي61
اس جعفر62 د الع دري ع ا  االول65.189زك
د 63 س مث محمد خالد الصم االول65.157م
رة64 ع اسم محمد جاسم  االول65.154مصط 
االول65.072وجدان احمد محمد ع النجار65
اغ66 ل احمد فاضل زدان الد االول64.87عق
ز حس العا 67 دالع ز اسعد ع دالع االول64.735ع
د حسن جمعة الق 68 اء حم االول64.709عل
دالحس ام طعمة69 االول64.299مروة محمود ع
دي70 ب تحس ع حس العب االول64.252ز
ل محمد ع العا 71 دالجل ز ع دالع االول64.187غسق ع
اوي72 ط منا الغ م سا ث ك االول64.148ل
االول64.144سارة صفوان ماجد ج الشمري73
ر محمد حس الرما 74 االول63.959سجا ما
ه بهاء محمد حمزة قفطان75 االول63.518ا
االول63.482عب ع حسون مهدي الجرجف 76
ل العزاوي77 ل خل ح اسماع االول63.474م 
ادي محمد ع فخرالدين78 اء  االول63.42جب ض
حان مد 79 م  االول63.333سارة ابرا
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اظم الساعدي80 الف ع حمادي  االول63.274ا
م محمد حنوش81 ل ابرا ان خل ل االول63.27ل
داوي82 اظم مع ال االول63.267احمد حالوب 
االول63.206احسان محمد فاضل مهدي جعفر زلزلة83
االول63.022حس ع جاسم عذاري المال 84
دي85 االول62.953لب ع فاضل محمد حسن السع
داالم حسن المؤذن86 در ع االول62.902نور ح
ري87 د الظا ة عب االول62.835ا حسن عط
دي88 س ال د المحسن مؤ االول62.828حس ع
ار االعسم89 م ج ل ابرا م خل الثا 62.794م
اس ع العالق90 ادي ع الثا 62.775سمة 
االول62.757زد عماد حس مرزة الحسي 91
م احمد ال 92 دالرضا ابرا االول62.32احمد ع
اشم مهدي عبود الق 93 االول62.115ظالل 
دح94 االول61.937رام حس ع حس من
دالقادر ع 95 الثا 61.88اسماء فائق سميع ع
ي96 د الحس الحم االول61.856احمد نا حسن ع
ادي محمد ع فخر الدين97 اء  االول61.789جمانة ض
ان98 د محمد فت الثا 61.68ى فائز ف
د99 االول61.654 عماد الدين محمد ع الع

داوي100 االول61.59رسل حامد موجد حمود الحم
م شكري الطا 101 االول61.279شهد م محمد ابرا
ار السلطان102 دالج مال م ع االول61.248سمارة 
د نعمة محسن الموسوي103 االول61.101رغد مهدي ع
االول61.097مصط رعد ع شا محمد104
ارة105 اقر ش اس  االول61.047ش موفق ع
ي106 ا م محمد صالح ال ل ابرا االول60.472سمة اسماع
س محمدالجواري107 االول60.407نور يو
ي108 د الز د ع د حم االول60.26مجد م
ف العتا 109 ح جمال حاتم مخ االول60.214ف
صام110 اقر ال االول60.184مصط محمد صادق 
د المحمدي111 الثا 60.076س محمود ع ع
اشم قاسم الطا 112 الثا 59.87رند مهند 
صل جواد عبود الطا 113 اس ف االول59.846ع
ل النع 114 د خل د مج االول59.657حفصة حم
ساري115 ا ال ا احمد يوسف  االول59.281ص
ح جواد حسن مهوال الفتالوي116 الثا 59.257ف
ا 117 ل الح م خل ل ابرا الثا 59.093شهد خل
اظم الال 118 االول59.042مصط مهدي حسن 
ا 119 اس ع مهدي الق الثا 58.989م ع
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شة120 مان الغ س سل ح محمد يو الثا 58.887ف
االول58.801احمد عادل داود سلمان الغالي121
از 122 داالم حمادي اله االول58.679سما فارس ع
كر القاس 123 الثا 58.437طه وائل طه 
ون الصفار124 ر رفعت مر راء زا االول58.3ز
ا 125 ل الب د شكر اسماع االول58.283وئام ول
دالمنعم احمد محمد الجم 126 االول58.06صفا ع
ما 127 ة فالح حسن خض الب الثا 57.858م
دي128 ز خلف ردام ال ساء ع االول57.735م
اشم عالوي الحلو129 االول57.681اء قاسم 
دالمهدي المظفر130 م ع م حس سل االول57.653م
اري131 د صادق الج الثا 57.636شهد ستار ع
اء اسامة حس قمر الطال 132 الثا 57.403ا
دي133 م العب اس سا ابرا الثا 57.313مصط 
ا اسامة محمد شهاب المو134 الثا 56.946ران
د المحسن المال 135 در ع االول56.802احمد ح
دي الجوادي136 اح طارش حم االول56.69حسن ص
ي137 ا اد مرزة نورال راء ا الثا 56.601ز
ل138 دالحافظ طه اسماع اس ع دالحافظ  الثا 56.464ع
م محمود نا الرم 139 دالحك االول56.394عفاف ع
ف حمزة حس 140 الثا 56.387رسل سلمان نا
دالحس جمعة141 اء ع الثا 56.223رسل ض
ا 142 ادي الش م غسان محمد الثا 56.222م
اظم السلطان143 اقر  الثا 56.191ورود مصدق 
الثا 56.158فراس محمد ع محمد الحمدا 144
اري مهدي145 دال الثا 56.084حس مهدي ع
ري146 اشم حس علوان احمد الغ الثا 55.8نور 
دي147 ر ال م عبود طا دالحك ث ع االول55.563ل
د حسون ساري148 اس عب الثا 55.488سارة ع
ح حازم عماش حس العا 149 الثا 55.046ف
نة150 د ابوك د عب الثا 54.866الل منعم شه
د علوان151 الثا 54.771م محمد ج
الثا 54.662حمزة شهاب احمد جاسم العن 152
االول54.66زدون ع حس ص الجابري153
دي154 د الواحد ع سالم العب الثا 54.644محمد ع
دي155 ف ال دالسالم لط الثا 54.643صفا ع
ب السعدي156 م خ االول54.566سارة سعد ك
دالرزاق157 الثا 54.456شهد خالد صادق ع
دي158 س ال م يو الثا 54.379مهند فايق ك
حا 159 ة الش اظم شال الثا 54.327رؤى جواد 
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اظم160 الثا 54.274نورا فائق جواد 
انا خالد محسن روضان السودا 161 الثا 54.142د
رة جاسم الشمري162 دالز م ع الثا 53.666رسل رح
ب الرحما 163 ل حب دالحسن جل الثا 53.57منتظر ع
اض164 الثا 53.556الحسن محمد جمعة محمد الف
دالحس سعد السودا 165 م سعدون ع الثالث53.45م
ناوي166 الثا 53.431فاطمة عمر محمد عداي الحس
االول52.376سارة نزار ريع نعمة الجابري167
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االول61.05شكارة
بسمة 

اسماعیل 
ابراھیم محمد 

صالح 
االول60.47الیاسري

نور یونس 
االول60.41محمدالجواري

مجد مؤید 
حمید عبدهللا 

االول60.26الزھیري
فرح جمال 

حاتم مخیف 
االول60.21العتابي

مصطفى 
محمد صادق 

االول60.18باقر البصام
سجى محمود 

عیسى عبد 
الثاني60.08المحمدي
رند مھند 

ھاشم قاسم 
الثاني59.87الطائي

عباس فیصل 
جواد عبود 

االول59.85الطائي
حفصة حمید 

مجید خلیل 
االول59.66النعیمي

صبا احمد 
یوسف ھاني 

االول59.28الیساري



فرح جواد 
حسن مھوال 

الثاني59.26الفتالوي
شھد خلیل 

ابراھیم خلیل 
الثاني59.09الحیالي

مصطفى 
مھدي حسن 
االول59.04كاظم الالمي
منى عباس 
علي مھدي 

الثاني58.99القباني
فرح محمد 

یونس سلیمان 
الثاني58.89الغبشة

احمد عادل 
داود سلمان 

االول58.80الغالي
سما فارس 
عبداالمیر 

حمادي 
االول58.68الھیازعي

طھ وائل طھ 
الثاني58.44بكر القاسمي

زھراء زاھر 
رفعت 

مرھون 
االول58.30الصفار

وئام ولید 
شكر اسماعیل 

االول58.28البیاتي
صفا 

عبدالمنعم 
احمد محمد 

االول58.06الجمیلي
مسرة فالح 

حسن خضیر 
الثاني57.86البیرماني

میساء عزیز 
خلف ردام 

االول57.73الزبیدي
سراء قاسم 

ھاشم عالوي 
االول57.68الحلو

مریم حسین 
سلیم 

عبدالمھدي 
االول57.65المظفر

شھد ستار 
عبدهللا صادق 

الثاني57.64الجباري



اسراء اسامة 
حسین قمر 

الثاني57.40الطالبي
مصطفى 

یاسین سامي 
ابراھیم 
الثاني57.31العبیدي

رانیا اسامة 
محمد شھاب 

الثاني56.95المولى
احمد حیدر 

عبد المحسن 
االول56.80المالكي

حسنین صباح 
طارش 
حمیدي 
االول56.69الجوادي

زھراء ایاد 
مرزة 

الثاني56.60نورالیاسري
عبدالحافظ 

یاسین 
عبدالحافظ طھ 

الثاني56.46اسماعیل
عفاف 

عبدالحكیم 
محمود ناصر 

االول56.39الرملي
رسل سلمان 
نایف حمزة 

الثاني56.39حسین
رسل ضیاء 
عبدالحسین 

الثاني56.22جمعة
مریم غسان 
محمدھادي 

الثاني56.22الشیباني
ورود مصدق 

باقر كاظم 
الثاني56.19السلطان

فراس محمد 
علي محمد 

الثاني56.16الحمداني
حسین مھدي 

عبدالباري 
الثاني56.08مھدي

نور ھاشم 
حسین علوان 
الثاني55.80احمد الغریري

لیث 
عبدالحكیم 

عبود طاھر 
االول55.56الزبیدي



سارة عباس 
عبید حسون 

الثاني55.49ساري
فرح حازم 

عماش حسین 
الثاني55.05العاني

بالل منعم 
شھید عبید 

الثاني54.87ابوكرینة
منى محمد 

الثاني54.77جوید علوان
حمزة شھاب 
احمد جاسم 

الثاني54.66العنبكي
زیدون علي 

حسین صخي 
االول54.66الجابري

محمد عبد 
الواحد علي 
الثاني54.64سالم العبیدي

صفا 
عبدالسالم 

الثاني54.64لطیف الزیدي
سارة سعد 

كریم خریب 
االول54.57السعدي

شھد خالد 
صادق 

الثاني54.46عبدالرزاق
مھند فایق 

كریم یونس 
الثاني54.38الزبیدي

رؤى جواد 
كاظم شالكة 

الثاني54.33الشیحاني
نورا فائق 
الثاني54.27جواد كاظم
دیانا خالد 

محسن 
روضان 
الثاني54.14السوداني

رسل رحیم 
عبدالزھرة 

الثاني53.67جاسم الشمري
منتظر 

عبدالحسن 
جلیل حبیب 

الثاني53.57الرحماني
الحسن محمد 
جمعة محمد 

الثاني53.56الفیاض
مریم سعدون 

عبدالحسین 
الثالث53.45سعد السوداني



فاطمة عمر 
محمد عداي 

الثاني53.43الحسیناوي
سارة نزار 
ربیع نعمة 

االول52.38الجابري
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