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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
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سرمد سعدي 

االول90.26حسین صبر
سما ثامر 
االول86.09حسین عبد

عمر وسام 
محمد صالح 

االول84.18جعفر
یقین الحق فتح 

هللا غازي 
االول83.13اسماعیل

میس صفاء 
الدین حسین 

االول82.97جابر
علي محمود 
مصلح جواد 

االول82.86حمد
ایات محمد 

االول82.71مصلح سلمان
شھد نبیل 

االول81.67ابراھیم عبدهللا
نور محمد 

االول80.77ناجي صبري
دعاء حسین 
عبد الرضا 

االول80.76حسن
محمد صالح 

االول79.47مھدي ھادي
ریم 

عبدالرحمن 
محمود 

االول78.69عبدالرحمن
سجى علي 

االول78.63مھدي عباس
االء عبد 

الجبار عمر 
االول78.60قوجة

محمد زیار 
ابراھیم عبد 

االول78.50الرحمن
فھد طھ 

االول78.31محمود داود
سارة صباح 

االول78.17مطر شجر
انفال محمد 
صادق عبد 

االول77.28الرضا محمد
اسماء عاصم 

االول76.92حمید مجید
میس سنان 
االول76.64فاضل حمید
ایمان علي 

االول76.29حسین محمد



سرى كریم 
االول76.18غالي محي
نبأ جمال 

الثاني76.18حمزة عبدهللا
حسن 

عبدالكریم 
االول75.85محمد سبتي
ایالف عبد 
االول75.20محسن حمد

میس احسان 
االول74.64نعمة محمد
علي ھادي 
االول74.07محمد حسین

عبد هللا عماد 
االول74.06شاكر وھیب
دانیة رعد 

االول73.74مھدي صالح
شیرین محمد 

االول73.09حمید حسن
زھراء طارق 
االول72.87محمد حلبوص

فرقان خلیل 
االول72.53صالح محمد
فاطمة سعد 
عبدالجبار 

االول72.39محمود
امتثال محمد 

رضا عبد 
االول71.28الحسین

دانیة مھدي 
االول71.04غریب سلیمان
عدنان عادل 
االول71.01عمر حسین
تمارا احمد 

عبد الرحمن 
االول70.22حسین

سیف بسام 
االول70.02سامي حمدي

عمار 
عبدالكریم 
االول69.54داود عباس

عبدالرحمن 
فائق جواد 

االول69.42محمد
غادة جبار 

االول69.15عبدهللا فرحان
سرى رعد 
االول68.81طھ عبدهللا

سامر عمار 
االول68.62ناجي حسن

اثار فرحان 
االول68.60محمود ناجي



احمد خلیل 
ابراھیم 
االول68.50اسماعیل

مریم محمد 
االول67.47جاسم محمد
دعاء خالد 
عبدالواحد 

االول67.25اسعد
زید قاسم 

االول67.20قحطان دلف
بدر الدین 

محمد حسین 
االول67.18علي

ھدیة موفق 
سامي 

االول67.10عبدالوھاب
رقیة ھاشم 
محمد علي 

االول66.77حسن
مریم اركان 

االول66.63فاضل ولي
یوسف رافد 
االول66.62صبحي سعید

ھبھ جابر 
االول66.47عباس حنفش
صفى عامر 
االول66.41غریب نجف
ایالف حیدر 

االول66.27مسلم داود
لینھ محمد 
االول66.25ساھر فؤاد

محمد بشار 
عبدالرحمن 

االول65.89عزیز
رانیا علي 
االول65.74مفتن كاظم

علي 
عبدالحسین 
الثاني65.63احمد رشید
نور مجید 
االول65.62امیر بابیر

موج محمد 
االول65.61ابراھیم محمد
احمد مثري 
عبد المنعم 

االول65.57حالوب
رحاب علي 
االول65.50محمد جاسم
فرح عدنان 
االول65.39ھاشم خزعل
سجاد محمد 
االول65.34جاسم محمد
اسماء خلیل 
االول65.25صالح حیدر



احمد علي 
االول65.17غالب نعمة

انفال غازي 
االول65.03صالح محمود
زھراء سالم 
االول64.92ھادي حمیدي

زھراء ابو 
بكر حمد 

االول64.85فارس
شھد 

عبدالرزاق 
عبدالحلیم 
الثاني64.76عبدالفتاح

بشائر اكرم 
االول64.65نصر نایف

حسین محمد 
االول64.53عبد كاظم

علي ممتاز 
الثاني64.45محمد مصطفى

وسن جاوید 
االول64.43احمد مجید

طیبة 
عبدالستار 

االول63.98صاحب حمد
زینب وھبي 
االول63.94جاسم محمد
نور عقیل 
اسماعیل 

االول63.91ابراھیم

عذراء خلیل 
االول63.83ابراھیم علیوي

دعاء ولید 
عبدالرحمن 

االول63.82اسماعیل
حمزة منیر 
االول63.76فیصل جعفر
ذلفاء رعد 
الثاني63.64اكرم علي

یم عصام علي 
حیدر عبد 

االول63.63المنعم
داني سعد 
االول63.53انور عزیز

سجاد سامي 
االول63.53كاظم شالل

مصطفى علي 
الثاني63.48عباس طالب
جعفر علي 
محمد جواد 

االول63.43علي



غادة طالب 
االول63.36ھاشم سالم

مروة عالء 
االول63.34محمد حسین
بان شوكت 

االول63.33عبدهللا حبیب
سجاد حامد 

االول63.25جمعة درویش
عبدالكریم 

ابراھیم محمد 
االول63.02سعید عبدهللا

صفاء 
عبدالحسن 

االول63.01علي صاحي
فرح علي 

عبدالحسین 
الثاني62.82حامد

احمد عدنان 
االول62.82ھادي حسن
مالك بھاء 

جمیل 
الثاني62.78عبدالصاحب
ایفان حسین 
االول62.64غاوي عبید

غدیر ناصر 
الثاني62.49حمد كریدي
سرى علي 
الثاني61.97ھاشم عباس

نوران محمد 
عبدالقادر 

االول61.87محمد
یاسر ایاد 

االول61.87محمد جاسم
رفل ایاد خلیل 

االول61.78خضر
رواء محمود 
عبدالرسول 

االول61.72عبدالھادي
علي فوزي 

االول61.59عباس حسون
رنا قیس سعید 

الثاني61.51عبد الرزاق
سیف موسى 
االول61.47كاظم محسن
احمد حیدر 

الثاني61.44عبد عبود
ھدیل عمار 
االول61.36رشید محمد

محمد جاسم 
الثاني61.28كاظم جاسم

نبأ عادل ھاشم 
الثاني61.10مجید

سارة محمد 
االول61.06عودة سلمان



عبدهللا 
عبدالرزاق 

الثاني61.03فلیح خلف
محمد 

عبدالرحیم 
االول60.89صابر طھ

زینب محمد 
ضیاء 

االول60.74عبدالجلیل
مریم 

عبدالكریم 
االول60.69ضمد جابر

ریام مصطفى 
االول60.65احمد خلیل

زھراء زید 
الثاني60.54عباس علي
جمانة سعد 

محمد صالح 
الثاني60.43احمد

رغد جاسم 
االول60.34علي سلومي

زھراء 
عبدالحلیم 
االول60.26احمد علي

طارق رائد 
عبد حمودي 

االول60.22الحمداني
زینب یاسین 
الثاني60.17حسین سلمان
لینا ھجران 

زین العابدین 
االول60.02طعمة

نور مصطفى 
اسماعیل 

الثاني59.81یاسین
سجى صالح 
الثاني59.58عباس ناصر

وفاء حمد 
غضبان 
الثاني59.57حمادي

دعاء شھاب 
الثاني59.56احمد مایخان
حسین كریم 

االول59.53حلو محمد
والء كریم 
االول59.27جاسم محمد

سیف االسالم 
خالد ھادي 

الثاني59.00حامد
علي محمد 
رضا كاظم 

الثاني58.89علوان
یوسف عبدهللا 

الثاني58.68جسام محمد



اسالم خضیر 
عباس 

الثاني58.62عبدالرزاق
مروة یعقوب 

االول58.59باقر حسن
ریام عالء 
االول58.28عبید كاظم

رؤى حسین 
عبد المنعم 

الثاني58.23داود
دالیا سعد 
االول57.96خلف بدر

حنین حسین 
االول57.91كوكز كاظم
زینب نبیل 

حسین 
الثاني57.81عبدالرضا

ھالة زاھر 
الثاني57.74فاضل محمد
ضحى رعد 
االول57.39ھاشم كاظم
طیبة سعد 
الثاني57.26محمد سعید
بان فارس 
االول57.25منعم جاسم
نور كاظم 
الثالث57.10مكي حمید

فاطمة عامر 
الثاني56.53حسان حاشوش
فاطمة یونس 

الثاني56.48علي حسین
زھراء درید 
الثاني56.23عدنان محمد
امنة مقداد 

الثاني56.16محمود قاسم
دعاء علي 

الثاني55.80حسین نصار
ھند كریم 

الثاني55.79كاظم فرحان
ابرار عبد 

االمیر كاظم 
االول55.29حمد

االء 
عبدالرزاق 

الثاني55.21محمود اسحاق
ایھ شاكر 

محمود 
الثاني55.18عبدالرزاق

شمس علي 
الثاني55.15ذیاب عبد

دالل رائد 
االول54.97لطیف محمود



زھراء محمد 
رضا 

عبدالكاظم 
الثاني54.12عباس

مصطفى 
غالب جواد 

االول53.26علي
شھد علي 
ادیب عبد 

الثالث52.46الكریم
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اسراء 

عبدالرسول 
محمد صادق 

االول88.21رمضان
محمود مازن 
االول86.56محمود صالح

نور عبد 
الحسین 

االول83.06خضیر الطیف
حسین عصام 

االول82.60جاسم سعود
لیان خالد 

یوسف عبد 
االول82.39الرزاق

فاطمة عبد 
الزھرة حسین 

االول81.95علي
مصطفى 

محمد مولود 
االول81.23خلف

ایھ عماد 
االول80.30وھاب صالح
احمد مظفر 
االول80.19بالي مھدي

ریم خالد قاسم 
االول79.88محمد

صفا عبد 
الكریم سعید 

االول79.44مجید
احمد خالد 

صبري عبد 
االول79.21الكریم

عائشة نمیر 
االول79.17خمیس حسین
زھراء محمد 
عبد الرزاق 

االول78.85محمود
محمد عبد هللا 

االول78.35نجم سلمان
یاسر عادل 
االول77.76عبد هللا حلو

زھراء محمد 
علي عبد 

االول77.18الجبار عویز
یمامھ حارث 

االول77.09علي توفیق
یقین عماد 

االول76.92مھدي رزوقي
سجى علي 

عبد الحسین 
االول76.74محمید



عبدالعزیز 
سعد 

عبدالعزیز 
االول76.62سلمان

زھراء حیدر 
نھاد 

االول76.57عبدالحسین
ضحى مھند 

حسن عبد 
االول76.45الباقي

ابرار عبد 
الرحمن 

االول76.28خزعل علي
احمد ناظم 

االول76.20مجید اسماعیل
محمد عماد 
عبد الكریم 

االول76.06عیسى
زھراء 

منتصر جاسم 
االول75.86محمد

عائشة ابراھیم 
محمد عبد 

االول75.73الرحمن
ضحى كاظم 
االول75.60موسى رضا

محمد عبد 
الجبار حسین 

االول75.13علي
نجم ھیثم عبد 

االول74.75هللا ھاشم
مینا رزاق 
االول74.64محمد نعیم

میسرة سامي 
االول74.64فرحان شحاذة

ریام فراس 
عبد المجید 

االول74.61سلمان
منھ محمد 

االول73.98احمد حسین
شھد حسین 
االول73.78ھادي جالب
فاطمة حیدر 
االول73.77محمد حسین

ابراھیم حقي 
االول73.75اسماعیل خلیل
زینب عصام 
االول73.34معتصم نامق
بشار ماھر 
االول72.70بشار محمود
میس احمد 

االول72.70صبحي حسن



سارة احمد 
االول72.67یاسین ضایع

تبارك صباح 
االول72.09جاسم محمد
غادة احمد 

االول71.85ناجي محمود
ھاجر صالح 

االول71.55فرحان نجم
بتول جبار 

االول71.01حمدان یوسف
ھند نورالدین 
االول70.94بھاءالدین قادر

سنن مصطفى 
موسى 

االول70.53مصطفى
زھراء 

عبدالمنعم 
االول70.49محمد سلمان
الولید خالد 

االول70.19ولید غالم
حسین عماد 
االول70.11عاشور كاظم
زینب عامر 

عبداالمیر 
االول69.94عبدالحسین
ھبة ضیاء 
االول69.91نور ھاشم

یوسف جعفر 
االول69.80نافع حسن

ابراھیم 
رضوان 

االول69.47فرحان ھدب
سرى 

عبدالجبار زید 
االول69.43صبري

زینب كمال 
الدین سعود 

االول69.15خضر

نور لؤي 
االول68.23عمران محمود

كرار محمد 
جعفر عبد 

االول68.05الكریم
الحارث ثامر 

االول67.90سلمان نایل
حوراء رحیم 

االول67.87عبود محمد
سمر عامر 
االول67.51رضا  علي
شھد انعیم 
االول67.48كامل ربیع



اسراء سلمان 
االول67.47علي ناصر
زینة حمید 

االول67.08خمیس الیاس
عال ھیثم 
االول67.05كاظم علي

نور الھدى 
ھیثم عبد هللا 

االول66.99نجم
االء كاظم 

االول66.78خضیر عباس

زینة علي عبد 
االول66.54محمد جواد

نور صادق 
االول66.43حسن عباس
ھالة وحید 

االول66.23یاسین جسام
ایھ عبد 

الھادي مطشر 
االول66.13عبد

مصطفى خالد 
عبد الوھاب 

االول65.80طھ
مصطفى 

قحطان عالء 
االول65.78الدین سلمان
طیبة ناظم 

االول65.77حسن فرحان
تبارك ایوب 

االول65.55فاخر حسن
مروة احمد 
االول65.53قاسم محمد

مروة قحطان 
االول65.48راشد حمد

ھبھ رعد عبد 
االول65.47الرضا محمد
سارة محمود 
االول65.15شاكر ابراھیم
عائشة محمد 
االول65.07عاید ابراھیم
فاطمة ھیثم 
عبد الرزاق 

االول64.96علي
زھراء حمید 
االول64.72مھدي صالح
اسالم علي 
صباح عبد 

االول64.71المجید
ریام مثنى 
االول64.43فالح عذاب

احمد حسین 
االول63.86علي جاسم



احمد فارض 
االول63.83فوزي جمیل
بسام عفیف 
عبد الباقي 

االول63.82مصطفى
یسرى محمد 
االول63.43حسن عبد هللا

فرح مقدم 
االول63.39حسن ھادي
ایالف علي 

االول63.26محمد عبد هللا
محمد عماد 
االول62.84حمید محمد
نورا ولید 
احمد عبد 

االول62.75اللطیف
یاسمین عبد 

االمیر علوان 
االول62.75جبار

زھراء علي 
االول62.69بزون حسین

دنیا عبد 
الكریم محمد 

االول62.47جابر
زینب محمد 

صالح مھدي 
االول62.45جواد

سبطین احمد 
االول62.44كاظم یاسین

سالي حسین 
االول62.41علي احمد
نور رحیم 
اسماعیل 

االول62.21ابراھیم
ناتالي خلیل 

احمد عبد 
االول62.19الكریم

امنیة فؤاد 
االول62.10محسن علي

عبدهللا بشار 
الثاني62.04فاضل خلف

صفا سعد 
االول61.76زكي احمد

ولدان علي 
االول61.62مھدي عبود

شمس حسام 
االول61.31علوان كریم
تبارك ولید 
االول61.27علوان احمد
احمد خالد 
االول61.09حسین حمد
نبأ نعمان 

االول60.96صبار عبد هللا



ایھ برھان 
االول60.96فتاح شوكت
ضحى قاسم 
االول60.82محمد حمود
فرح جمال 

االول60.75محمد عبد هللا
امنیة عبد 

الكریم یحیى 
الثاني60.45بربن

ایھ ماجد حمید 
االول60.32والي

شھد علي 
االول60.22عوده محمد
نور فرحان 
االول59.79عبید سعود

عبدهللا محمد 
االول59.79مال هللا علوان

سارة علي 
عبدالھادي 

االول59.76مھدي
مھند عدنان 

االول59.61خلف علي
زینب كاظم 
االول59.56محمد كاظم

مروة جاسم 
االول59.56سامي مصحب

زینب 
عبدالحسین 

االول59.50مزھر عریبي
زید محمد 

ابراھیم محمد 
االول59.49مھدي محمد
رغدة سعد 
االول59.42عزیز حسن

مصطفى خالد 
الثاني59.32حمید خلف

فاطمة 
الزھراء 

ریاض حبیب 
الثاني59.16حسین

نور تحسین 
علي عبد 

االول59.12الرحیم
لیلى ابوذر 
محمد علي 

االول59.11حسین
مدینة احمد 

االول59.09ابراھیم خلف
مریم شاكر 
االول58.77مزھر عبود



حنین ھشام 
قاسم محي 

الثاني58.66الدین
زھراء رعد 
االول58.48ابراھیم باوي

اسیل احمد 
االول58.18حاجم ابراھیم
رفل طھ عبد 
الثاني57.80الكریم موسى
فاطمة محمد 

فتحي 
عبدالغفور 
االول57.77عبد الرزاق

فاطمة محمد 
الثاني57.57عجیل سعود
محمد ماجد 

الثاني57.56عبید مطر
دیھ سامان 
الثاني57.49محمد كریم

سرمد عالء 
االول57.47احمد حسین
عبدالھادي 
ناطق جبار 

الثاني57.14محمد
ایالف ایاد 
االول57.13ثابت نعمان
علي احمد 
الثاني56.82محمد عبد

ایمان حبیب 
الثاني56.81شاكر محمود
ھدى برھان 
عبد اللطیف 

الثاني56.56مھدي
محمد عاید 
االول56.38شاكر حسن
تقى محمد 

الثاني56.29كاظم حسین
ھدى 

عبدالوھاب 
االول56.01رحیم جاسم
مروة میثم 
االول55.98عبد محمد

مریم احمد 
الثاني55.96حسن صالح
مریم اكرم 

االول55.94صبري عیدان
مصطفى 

احمد حامد 
الثاني55.86محمد

احمد حمید 
االول55.04جاسم حسن

ھند ثائر حمید 
االول52.47محمد
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سجاد جبار 

سعدون دراج 
االول84.05الحیدري

عائشة مازن 
عبداللطیف 

االول82.90نعمان
علي جابر 

شاكر محمود 
االول81.48العامري

رسل وحید 
االول81.21مولود خضر

غدیر علي 
سلمان صادق 

االول81.04العبیدي
نور احمد 

عبدالحسین 
االول80.54حنون
ھبة 

عبدالرزاق 
علي حسین 

االول79.91العقبي
سارة خالد 
حمید مجید 

االول78.96الملوح
حسنین غسان 

علي ھادي 
االول78.36العبید

ایة محمد 
یونس ابراھیم 

االول78.21العبیدي
زینة ایاد 

سلمان 
حمودي 
االول78.04الربیعي

براء عباس 
محسن كاطع 

االول77.55جعباوي
دینا انس 

حسین علي 
االول76.92الجبوري

سارة ابراھیم 
عبدالسالم 

االول76.90خلیل القیسي
سارة خالد 
علي لفتة 
االول76.43البومفرج

سجى احمد 
حسن راضي 

االول76.15البورغیف



محمد حسین 
علي عبدالغني 

عبدالكریم 
االول76.11الكیم

حسین ھیثم 
عبدالكریم 
االول75.80عبدالرسول

لبنى محمود 
یحیى محمد 

االول75.67رشید جاووك

سمیة عفیف 
عبداللطیف 

االول75.53سلمان الدوري
زینب فؤاد 
االول75.32احمد جمال
رند خالد 

االول75.22صكبان حمید
رجاء زین 

العابدین عادل 
برھان الدین 

االول75.11الكیالني
یوسف قتیبة 
قیس محمود 

االول75.03العنبكي

دینا عامر 
عبدالحسین 

االول74.89حسون السعدي
عبیده مازن 

شاكر محمود 
االول74.80الجنابي
غفران 

عبدالمھدي 
حردان زیدان 

االول74.63الزھیري
زینب جمال 

فالح حسن 
االول74.62الفضلي

غادة عدي 
سمیر شاكر 

االول74.24الطائي
احمد صبیح 
االول74.08عباس حسن
رسل محمد 

االول74.08قاسم زاید
لینھ جمال 

محسن علي 
االول73.90العاني

ھاجر ریاض 
رشید مجید ال 

االول73.69سلمان



مریم خیري 
ابراھیم حسن 

االول73.58التمیمي
باقر محمد 
عبدالستار 

محمد رضا 
االول73.39الخزرجي

رسل قاسم 
رسول عباس 

االول73.38العكیدي
زینب 

عبدالكریم 
محمد مھدي 

االول73.24لطیف
سنا عماد 

االول73.22وجیھ رؤوف
امنھ احمد 

محي عباس 
االول73.21القیسي

صفا مدحت 
محمود امین 
االول73.19ال االي بكي
اسراء خالد 

صادق 
عبداالمیر 

االول72.85السباھي
طیبة ظاھر 
االول72.71محمد حسین

عبیر بالل 
االول72.54عبدالوھاب طھ

فاطمة یحیى 
منصور محمد 

االول72.46الجرشة
نور ایاد فلیح 
االول72.33حسن الدلیمي
ناھدة ماجد 

صالح الدین 
االول72.31توفیق

ریام زیاد 
االول72.28عبدالفتاح احمد

دانیة رعد 
كاظم شنیشل 

االول72.22الكناني
مروة عدنان 

االول71.89ھاشم رحیم
سارة عامر 
رشید حسن 

االول71.87المطر
ذرى محمد 
جمیل جعفر 

االول71.83الخیاط



تبارك سامي 
جواد شھاب 

االول71.42القیسي
فاتن محمد 

حسن 
عبداللطیف 

االول71.39النداف
ایة انیس احمد 

رشید الشیخ 
االول71.36صالح

ایالف 
عبدالرزاق 
مسلم محمد 

االول71.28قره غلي
حیدر مھند 
محمدعلي 

االول70.98جعفر الھواش
زھراء محمد 

نزار یونس 
االول70.83كبة

نبراس عبدهللا 
عیادة مجیسر 

االول70.54علیاوي
رغد وعد 

خلیل صالح 
االول70.45الباجھ جي

عمر ریاض 
رشید حمید 

االول70.33العاني
حنین سمیر 
كامل عباس 

االول70.22الحمزاوي
حسنى 

عبدالسالم 
محمد حسن 

االول69.83ال نقاش
ھبة هللا حسین 
زامل غضیب 

االول69.83الدراجي
محمد امیر 

االول69.81خضیر عباس
عباس وفي 
علي ھاشم 

االول69.76الذبحاوي
احمد حمید 
مجید جاسم 

االول69.52الدلیمي
عبدهللا كریم 
عبدهللا علي 

االول69.40المھناوي
اسماء 

عبدالكریم 
محمود حسن 

االول69.38العاني



نور جبیر 
االول69.27عبید عباس
غسق مثنى 
عبدالرزاق 

االول69.26حسن
مصطفى 

منصور رشید 
االول69.22قادر جاف

رسل عادل 
حمید رشید 

االول68.85الدلیمي
ھبة مجید 

االول68.80حمید راھي
مصطفى 

صباح مھدي 
االول68.73حسین

یحیى جمال 
رشك بریسم 

االول68.69الغراوي
رونق ماجد 
االول68.65عبید مھدي
امنھ ھادي 
محمد علي 
االول68.65ھادي العبد

حسین 
عبدالوھاب 
جابر حسن 

االول68.52علوان
بدور صالح 
الدین ابراھیم 
االول68.47خلیل الراوي

یسر ثامر 
عباس یاس 

االول68.45العبیدي
عبدهللا ھشام 
محمد حسین 

االول68.41االعظمي
ایبك عدنان 

االول68.24محمد باقر نجم
ایناس علي 

صاحب علي 
االول68.22حمازي

خولة عبدهللا 
عبدالرحمن 

االول68.11محمد
نور كاظم 

حنون فرج 
االول67.27االبدیري

علي مؤید 
كریم جاسم 

االول67.10البدري
احمد عامر 

ادریس كاظم 
االول66.99عمرلك



براء جلیل 
محمد ابراھیم 

االول66.95الجصاص
امنھ جبار 
كاظم عبد 

طاھر 
االول66.84السوداني

ابراھیم میران 
جبار عبد 

االول66.64حسین
ابراھیم جبار 

دخیل معلة 
االول66.51السعیدي

رؤى محمد 
خلف لطیف 

االول66.42الطائي
علي احسان 
ظاھر نعمھ 

االول66.41الغالبي

ایالف احسان 
خلف عبد 

االول66.32علي الوصیفي
حسین عبد 

اللطیف فتحي 
االول66.26موسى

دینا فائز غالم 
علي عبد 

االول66.04الربیعي
نور الحسن 
عبدالسالم 

حسین موسى 
االول66.03الطائي
سارة 

عبدالسالم 
كامل طھ 

االول65.93الدبوني
سجى حسام 

االول65.72كریم عبد
نافع فراس 
نافع حمید 
االول65.58الجبوري

زینب ثامر 
احمد  عبدهللا 

االول65.44المشھداني
رضوان سعید 
صادق مھدي 

االول65.39الزبیدي
سجاد مازن 

صاحب محمد 
االول65.33الحسني

جیھان داود 
سلمان لفتھ 

االول65.32الدراجي



معتز ھادي 
رسول عباس 

االول65.21الجبوري
غسق طارق 
ھادي صالح 

االول64.70الجبر
طھ ضیاء 

خضیر محمد 
االول64.67علي الربیعي
رؤى ریسان 

االول64.65حمدان سعد
عبدالرحمن 

فاضل ابراھیم 
االول64.28علي

محمد مؤید 
صالح ابراھیم 

االول63.92العبیدي
زینة محمد 
علي رشید 

االول63.83حمید
حسین علي 

فرج جار هللا 
االول63.80الجابري

مریم صابر 
االول63.44حاتم عباس
مریم معاذ 
االول63.31عادل زینل
علي حیدر 
جواد كاظم 

االول63.06الدجیلي
میدیا جاسم 
محمد احمد 

االول62.99الجاف
ریم قیس 

ابراھیم قاسم 
االول62.98الشیخلي

سارة ساھر 
عبدالخالق 

االول62.66حمید الصفار
فیروز عالء 

عبد القادر 
االول62.22جدوع

زھراء احمد 
ابراھیم خلف 

االول61.35العلیاوي
طھ عبد 

الكریم كاظم 
االول61.04حسن

زھراء فاضل 
االول60.90جواد كاظم

حسین علي 
االول56.08صاحب جعفر
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