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          تسعة وعشرون 29 ابراهيم عبد هللا ابراهيم 1

          مستوفي  احمد راضي رافع )ر( 2

          ثالثون 30 احمد سعد ياسين 3

          ثمانية وثالثون 38 احمد علي احمد علي 4

          تسعة وعشرون 29 اية سامي كاظم 5
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          واحد وثالثون 31 دانيا حسين خلف 12

          اربعة وثالثون 34 رجاء صالح سعيد 13

          ثمانية وثالثون 38 رحاب سعدي محمد 14

          مستوفي  رسل حميد عباس)ر( 15

          ستة وثالثون 36 زهراء مجاهد عبد الرحمن 16

          مستوفي  سرمد عبدهللا)ر( 17

عبدالستار خلفسلوى  18           خمسة وثالثون 35 
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          اربعة وثالثون 34 علي حسين عالوي 24

          مستوفي  عمر رمضان )ر( 25

          اثنان وعشرون 22 عمر يعرب عبد الكريم 26

          ثمانية وثالثون 38 عهود عبدالرحمن احمد 27

          ثالثون 30 لجين عدنان خلف 28

          اربعة وثالثون 34 لمى سعيد حسن 29

          مستوفي  ليث محمد جمعة)ر( 30

          اربعة وثالثون 34 محمد احمد ثلج 31

          اثنان وثالثون 32 محمد االمين رعد  32

          ثالثون 30 محمد بسمان رشيد 33

          ستة وعشرون 26 محمد فايز توفيق 34

          خمسة وثالثون 35 مكارم غسان نزهان 35
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