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ھادي فارس 
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االول55.85الدفاعي
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الجبار عباس 
االول55.28مھدي الزبیدي
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سارة علي 
عبد علي 
حسین ال 
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مریم صھیب 
عبدالرحمن 
الثاني54.73داود العبیدي

ریام عماد 
عبدالوھاب 
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االول54.39مطلوب

عبدهللا غالب 
جواد علي 

الثاني54.22القزاز
محمد مقداد 

عاشور جابر 
االول53.99جابر

غادة باسل 
تركي عطیة 

الثاني53.97الخزاعي
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عاصم عبدهللا 
االول53.84عودة

ایمان ولید 
جاسم عباس 

االول53.68الزبیدي
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شناوة حاجم 
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عبدالرزاق 
عبدالحسین 

االول52.66تركي
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حمید ھادي 

االول52.63السامرائي
علي سعید 

سلمان كمون 
االول52.40مھدي

محمد فیصل 
عباس خضر 

الثاني52.29الجنابي
كوثر نجم 

االول52.20عبدهللا مطر
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عبدالزھرة 
االول86.40خلخال
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االول86.31خضر توفیق

حوراء جاسم 
االول85.20محسن غضبان

دعاء موفق 
االول80.31نصرهللا محمد

احمد جاسم 
االول79.74محمد عباس
زینب ھشام 
االول79.62ھاشم حامد

حسین علي 
عبدالحسین 

االول78.14محمید
احمد فرقان 

فیصل جدعان 
االول77.99صالل

ریھام ابراھیم 
االول77.84عفوت جارهللا

سارة عادل 
االول77.12صبار حریفش
خطاب عمر 

االول77.01مجید عمر
ریھام رحیم 
االول76.95حسن خلف

نسرین خلیل 
االول76.78كریم داري

محمد مناضل 
مجید 

االول75.71عبدالرزاق
عال سعد 

االول75.53كاظم محمد
زینة وجیھ 
عبداالمیر 

االول74.64محمد
احمد اسعد 
االول74.34عباس جواد
دینا عبدهللا 

االول73.87عیادة مجیسر
شمس جواد 

االول73.76كاظم لفتة
كرار عماد 

االول73.54عاشور كاظم
شھد ایاد كاظم 

االول73.44عیدان
سارة عبد 

الجبار صبیح 
االول72.56حسن

سجاد منعم 
االول72.46حكیم خلف



سالي ایاد 
عبدالخالق 

االول72.00حسن
رند رائد 

االول71.73محمد حسن
علي فارس 
االول71.43حمود محمد
علي غانم 

االول71.33عبدهللا رشید
ندى علي 

االول71.21كریم طعمة
رقیة جیاد 

االول71.20فضیل وحید
زھراء علي 

االول71.16عباس محیسن
دینا 

عبدالعزیز 
االول71.10احمد ابراھیم

ایات نبیھ 
االول71.05نشمي ناصر
ایمان صباح 

االول70.63احمد رزین

رند عبدالستار 
االول70.18حردان محمد
ھبھ محسن 
االول70.03ناصر علي

ضحى زھیر 
االول69.41حسین داود
ایات احمد 
االول69.26فؤاد عمر
رفل علي 

االول69.15عباس حسون
ابراھیم محمد 

عبدالستار 
االول68.97كامل

علي غالب 
االول68.87حمزة عبد
رفل علي 

فاضل محمد 
االول68.78حسن

سوالف حسین 
االول68.48محي محمود
طیف علي 
االول68.34كاظم علي

رانیة طالب 
االول68.33طھ خضیر

براء ناھض 
االول68.31سلیم محمد

امیر علوان 
االول68.12جلیل علوان

سارة ریاض 
االول68.01ناظم جابر



زینة مازن 
جالل 

االول67.77عبدالرحیم
محمد ضرار 
االول67.62یوسف ابراھیم

رنا عدنان 
االول67.61طاھر سعید
دالیا معتمد 
یاسین عبد 

االول67.01الوھاب
دالیا ابراھیم 
االول66.94مطلك جاسم

ھالة عبد 
القادر  حمد 

االول66.52صالح
ایالف كاظم 

االول66.45موسى مناحي
نجالء 

عبدالحسین 
االول66.41علي حمزة
لبنى عماد 

االول65.99مشرف علوان
علي راضي 

االول65.80فالح حسن
سراب حسن 

االول65.62علي عیسى
تبارك درید 
االول65.52فاضل احمد
نماء حمید 

االول65.38رشید فرھود
نور صابر 
االول64.55حاتم عباس

سرى حسن 
االول64.55جاسم حسن
مصطفى 

محمد نوري 
االول64.52عباس

مریم جمال 
االول64.26صالح حمود

فھد خلیل 
االول64.23ابراھیم محمود

سارة طارق 
االول64.15سامي صالح

وئام 
عبداالمیر 
الثاني64.03جبار كاظم

میس صالح 
االول63.66غضب رئیس
احمد فیصل 
االول63.31جاسم محمد

نور على 
االول63.12ضاري ھمیل



غیث حیدر 
االول63.02عباس سلمان

محمد 
مصطفى علي 

االول62.88حسین
مریم حسن 
عبدالوھاب 

االول62.63عنجل
ھدیر عماد 
االول62.44رسول كاظم

زھراء 
عبدالستار 

الثاني62.42صاحب حمد
محمد مازن 
االول62.28ھادي عبود
مریم عمر 

عبدالرحمن 
االول61.97محمد خالد

ایات حیدر 
الثاني61.54نوري محمد

زھراء صالح 
االول61.50كریم مھدي

رفل مشكور 
االول61.39حیدر مشكور

مروة علي 
محمد علي 

االول61.32محمد
علي ناجح 

االول61.24عباس حسن
علي سمیر 
االول61.07ھادي جاسم
ھبھ محمد 

الثاني61.06یاسین محمد
شیرین شھاب 

االول60.87احمد حسین
بسمة سالم 

ادیب 
االول60.68عبدالعزیز

اسامة احمد 
عبدالرزاق 
االول60.60عبد الخالق
محمد اثیر 

جعفر صادق 
االول60.57عبدالمالك
علي قتیبة 

االول60.17طارق رشید
علي وھاب 
االول60.13حسین علي

الحسین علي 
االول59.97عمران خلیف

روان زیاد 
االول59.71طارق حسین
مودة حسن 
الثاني59.65عبدهللا كاظم



علي زین 
العابدین وسام 

االول59.65عبدعلي
ھمسھ ھشام 
االول59.64سلمان مھدي

نذیر بشیر 
االول59.45انور مجمان

مأل كاظم 
االول59.40سلمان عجیل
زینب جرحد 

جبارة عبد 
االول59.16علي

مروة عباس 
االول59.04قاسم علي

رقیة حامد 
االول58.96علوان  یوسف

شھد صدام 
الثاني58.94عیسى بدیر
مصطفى 

كریم كاظم 
االول58.73مسلم

ریم حیدر 
الثاني58.53فاخر محسن

مریم اسماعیل 
االول58.48كیتاوي عبید
طالل فوزي 

عبدالكریم 
االول58.48رشید

ملك صباح 
االول58.34حسین یوسف

نور قاسم 
االول58.33رزاق ابراھیم
ایھ علي عبد 

الثاني58.18محمد
علي 

عبدالواحد 
عبدالكاظم 

االول58.18مخرب
زھراء حسن 
االول58.16علي اسماعیل

شھد شاكر 
االول58.04حسین حسن

زھراء سعدي 
الثاني57.84عباس خلیل
نور ظافر 
االول57.76جبار جاسم
مریم باسل 
الثاني57.68قاسم ھاشم

محمد فاضل 
االول57.54جاسم بالسم

رسل رسول 
االول57.47ھادي نصي



ھدى عماد 
عبدالرسول 

الثاني57.27اسماعیل
سارة عادل 
الثاني57.21عبد سلمان

كریم فاضل 
الثاني57.14كریم محمد

رند شاكر 
الثاني56.93محمود مرھش

غسق محمد 
الثاني56.73سعود مشوح

حمزة عاصم 
عبدالرسول 

الثاني56.71ابوالقاسم
نورا صباح 
االول56.52سالم خطار
سانیا ھاشم 

الثاني56.51محمد عبدهللا
االء عبد 

الكاظم جبر 
الثاني56.23فرھود

احمد ثائر 
الثاني56.14محمد جبار

عمر عباس 
الثاني55.63عطیة حمودي

محمد عالء 
الثاني55.54حسین علوان

كاردینیا رعد 
االول55.40مھدي سعید

طیبة 
عبدالرحمن 

الثاني55.39حمودي ھاشم
نور یاسین 

االول55.29خضیر عباس
نور جودة 

الثاني55.24محمد عجیل
زھراء سالم 

االول54.38جوار جبر
حسن اكرم 
الثاني54.12حسن حسین
بتول علي 

محمد 
الثاني54.11عبدالحسین

شھد سراج 
الثاني53.92احمد محمد

حبیب ظاھر 
الثاني53.87حبیب جعفر

حسین عادل 
الثاني53.78محمد امین

تماره مضر 
االول53.75احمد صمیم

حسین عماد 
الثاني53.70فاضل داود



عبدهللا باسم 
الثاني53.64حمد خلف

بھاء الدین 
زكي حسن 

االول53.48كاظم
ھدیل عدنان 
الثاني53.39حسین علي

احمد جعفر 
محمد امین 
الثاني53.23عبد الھادي

ھدى سلوان 
الثاني53.10علي عودة

قصي حسین 
علي 

الثاني52.64عبدالرزاق


	ورقة1
	ورقة10
	ورقة11

