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 ثالثون فقط30االء حسين علي هزاع البياتي
 خمسة وعشرون25االء عصام تقي محمد البرقدار

 أربعة وثالثون34احمد صالح حسون عليوي القيسي
 تسعة وثالثون39احمد ماجد حامد رجب القيسي

 سبعة وعشرون27احمد نزهان جدعان حماد الجبوري
 ثمانية وعشرون28اسيا دحام خلف الجبوري

 خمسة وعشرون25اشرف ياسر عبدهللا خلف الجبوري
 اثنان وعشرون22افنان احمد محسن علي الحسني
 أربعة وثالثون34ألياس سعد صالح حامد العجيلي
 سبعة وعشرون27ايات مثنى إبراهيم حسن الدوري

 ثالثة وثالثون33ايناس فاضل عباس حمد االحبابي
 سبعة وعشرون27ايهاب سلمان احمد عيسى الجبوري

 واحد وثالثون31ايهاب ظافر شاكر عبدهللا الدوري
 اثنان وثالثون32ايوب محمود شهاب

 سبعة وعشرون27بارق علي حسين مطلك القيسي
 أربعون فقط40برزان ثامر فيزي لطيف التكريتي

 واحد وثالثون31تبارك رزاق علي عبد العزاوي
 خمسة وعشرون25حسان علي خالد فرمان العميري

 أربعة وثالثون34حسن  هادي نامس نصيف التكريتي
 أربعة وعشرون24حفصة فالح ايوب حماد الدوري
 ثالثة وثالثون33حكمت جوهر برك مطر الدليمي

 تسعة وعشرون29حمزة عمار محمد حمزة المعاضيدي
 ثمانية وعشرون28حيدر عبدالرحمن طه حمودي التكريتي

 خمسة وعشرون25داود رائد رشيد صالح الحمداني
 ثمانية وعشرون28رامي صالح عمر مهدي الخزرجي

 خمسة وعشرون25رشا ماهر عواد عبيد الجنابي
 أربعون فقط40ريام حسين احمد محمود العجيلي
 تسعة وعشرون29زينب حميد كاظم  رحيم الدوري

 ثالثون فقط30زينة محمد طه توفيق الثويني
 تسعة وعشرون29سارة صالح مهدي كاظم السامرائي

 سبعة وعشرون27سطام غدير مطلك عويد الشمري
 تسعة وعشرون29سماهر عبدالرزاق طويسان متعب الجنابي

 أربعون فقط40سوسن جاسم محمد علي الجميلي
 خمسة وعشرون25سيف غازي محمد حمادي الرحماني

 ستة وعشرون26صفاء محمد مهدي حسين الطائي
 ثمانة عشر18طه احمد يحيى خضير الناصري

 أربعون فقط40عبدهللا عبدالجبار كريم عبدالرحمن
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 ستة وعشرون26عبدهللا نوفل حمودي خليل
 ثالثة وثالثون33عبدالمؤمن حميد كريم حسن التكريتي

 اثنان وثالثون32عالء فتاح ابراهيم  صالح الجبوري
 تسعة عشر19علي مهدي عبد األمير مهدي الموسوي

 واحد وثالثون31علي ميثم حبيب حسن الموالي
 أربعة وثالثون34علي وائل ممدوح صالح الكميت

 أربعة وثالثون34عمر عادل عواد
 عشرون فقط20عمر عادل يونس هادي العبيدي

 خمسة وعشرون25غصون خالد شكر محمود
 ثمانة عشر18فاروق محمد عبدالرحمن حسين راضي

 خمسة عشر15فراس سمير عاشور كردي العزاوي
 ثمانية وعشرون28قتيبة حسين عبدهللا سويحل الجنابي
 تسعة عشر19لطيف نصيف جاسم حمد البو حمود

 اثنان وثالثون32محمد األمين ابرهيم كامل جاسم البدري
 سبعة وعشرون27محمد جواد كاظم حميدالبياتي

 واحد وعشرون21محمد حسين علي
 سبعة وعشرون27محمد علوان تمر عيسى السعيداني
 أربعة وعشرون24محمد علي صالح عباس الخزرجي

 عشرون فقط20محمد لؤي طاهر حميد الدوري
 اثنان وعشرون22محمد مهدي شهاب احمد الدوري
 ثمانية وعشرون28محمد نجيب رفعت سليمان البياتي

 اثنان وثالثون32مرتضى حسن علي محمد السبعاوي
 تسعة وعشرون29مصطفى دلي عبد حسن العجيلي

 خمسة وعشرون25مصطفى علي حسين احمد
 ثالثة وثالثون33مصطفى نافع مصلح مرمي الدوري

 سبعة وعشرون27مالذ عبد اللطيف محمود حسين الدوري
 تسعة وعشرون29ممدوح صبار دخيل عبداهللا الجبوري

 ثمانية وعشرون28منة هللا نوري عبد الصمد جادر الحدوش
 أربعة وعشرون24مها حسين علي

 ثمانية وعشرون28مهند أيوب  محمودعواد الحمداني
 سبعة وعشرون27موج عادل إبراهيم نجرس القيسي

 ستة عشر16ميسر يونس يحيى احجاب الجبوري
 سبعة وعشرون27نشوان مجول بندر صالح العجيلي
 ستة وعشرون26نور محمد خليفة عذاب الفياضي

 سبعة وثالثون37نور واثق فهد عبد الكريم
 ستة وعشرون26ياسر عمار احمد حسن الدوري

 ثالثون فقط30ياسين رعد ياسين لطيف التكريتي
 ثمانية وعشرون28يقين احمد سليمان محمد الجبوري

 سبعة وعشرون27يقين علي اصغر علم دار البياتي
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 ثمانة عشر18يوسف صالح حمد حسن الجبوري
 أربعون فقط40يوسف علي حسين علي التكريتي

 أربعة وعشرون24عبدهللا قاسم خزعل
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