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فقط أربعون 40ابتهال خالد مطني محمد الجنابي

فقط أربعون 40ابراهيم محمد زكي إبراهيم  باييز الراوي
وثالثون ثالثة 33ابراهيم محمود ابراهيم صالح البياتي

وثالثون سبعة 37احمد عبد حسين احمد الزعبي
وثالثون ثالثة 33احمد لطيف عدوان عناد العزاوي

فقط أربعون 40احمد ياسين محمد داود السامرائي
فقط أربعون 40اصالة عبد المنعم احمد محمد البياتي

فقط أربعون 40ألعال جمال مولود ذيبان االيوبي
وثالثون خمسة 35انديت عبد الحسين حقي موسى البياتي
وثالثون أربعة 34ايسر عبدالجبار حسن سعيد االصيابي
فقط أربعون 40ايناس عبد هللا رشيد صالح  الدوري

فقط أربعون 40برجس اسعد صالح داود الراشدي
فقط أربعون 40بسام داود عبد هللا خلف الجبوري

وثالثون ثالثة 33البهاء زهير محمود زهوان العجيلي
وثالثون سبعة 37تهاني جمعة رفعت احمد البياتي
وثالثون ثمانية 38رحمة حارث خليل ياسين الجراد

فقط أربعون 40رنا غانم مجيد كردي الجنابي
وثالثون خمسة 35ريم شامل ابراهيم

وثالثون أربعة 34سارة احسان خير هللا مرعي البياتي
فقط أربعون 40سامي حمود محمد حمد الحياني

فقط أربعون 40سجى احمد كريم عبد الرحمن الناصري
وثالثون خمسة 35سعد محمد حسين اسماعيل البياتي
وثالثون خمسة 35شهد حسين خورشيد غريب البياتي

وثالثون سبعة 37شيماء شالش عكاب محمد الجبوري
فقط أربعون 40صكر فاضل ربيع خلف الشمري

فقط أربعون 40عامر مزهر نعمة محسن القيسي
وثالثون ثمانية 38عائشة رياض ناظم عواد الكميت

فقط أربعون 40عبد الرحمن نجم حسين صالح الجبوري
وثالثون خمسة 35عبد هللا كمال عبد كاظم الكيم

وثالثون خمسة 35علي اصغر فهد خورشيد البياتي
فقط أربعون 40علي طه رمضان بداح العبيدي

وثالثون سبعة 37عمر سامي عزاوي
وثالثون أربعة 34عمر ناظم محمد حمود الجميلي

وثالثون ستة 36غيث عبدالخالق سعدون عدامة التكريتي
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فقط أربعون 40فهد نذير اسماعيل خلف الجبوري
وثالثون خمسة 35محمد حسن محمد صالح القيسي
فقط أربعون 40محمد زياد عايد قدوري البزوني

وثالثون سبعة 37محمد كريم جاسم
وثالثون أربعة 34محمد لؤي يحيى حمادي التكريتي
وثالثون تسعة 39مزهر عباس غفور حميد البياتي

وثالثون أربعة 34مهند سعدي شويش عسكر الجميلي
وثالثون خمسة 35موج احمد كريم عبدالرحمن الناصري

وثالثون خمسة 35موسى احسان علي عريان اليان
وثالثون ستة 36ميثاق محي الدين عواد حسن الحمداني

وثالثون خمسة 35ناهض شاكر كامل تفاح الدوري
فقط أربعون 40نبأ احمد سعيد إبراهيم الرحمة

فقط أربعون 40نهى فارس عبد المجيد شاكر الطائي
وثالثون ستة 36نهى يوسف بدوي دريجة الجنابي

فقط أربعون 40هالة عبد العزيز شاكر محمود الدوري

وثالثون ثالثة 33عمر نديم محمد

وثالثون أربعة 34ندى شاكر
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