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 خمسة وثالثون35االء حسين علي احمد البياتي

 ثالثون فقط30احمد ابراهيم احمد محمد الجبوري

 خمسة وثالثون35احمد نزار خزعل علي البياتي

 أربعة وثالثون34ارشد سامي سليمان محمد الجبوري

 سبعة وثالثون37استبرق سعود مجول حسن الطائي

 خمسة وثالثون35اية اياد طه ياسين البدري

 واحد وثالثون31ايمان شهاب احمد عبد الجميلي

 ثالثون فقط30ايمن عبدهللا محمد فرحان الجبوري

 خمسة وثالثون35بدور فارس عيدان اجدع الجميلي

 أربعون فقط40براء ضياء خليل عبد الرزاق البدي

 ثمانية وثالثون38بكر خليل ابراهيم ظاهر البدري

 خمسة وثالثون35بهاء الدين ناصر جاسم حسين العبيدي

 ثالثون فقط30تبارك محمد علوان شحاذة الجبوري

 خمسة وثالثون35تبارك ياسر نزهان خطاب الناصري

 ستة وثالثون36ثامر جاسم محمد حميد العبيدي

 ثالثون فقط30جهينة غزاي خليل محمد الجبوري

 خمسة وثالثون35حسين وجدي حسين علي الدوري

 ثالثون فقط30حمدية فائق عزاوي عبد القادر الدوري

 ثالثة وثالثون33حمزة احمد محمد حرجان الجنابي

 واحد وثالثون31حيدر رعد علي حماد الجنابي

 ثالثون فقط30خيرهللا نوري فرحان عبدهللا الدليمي

 اثنان وثالثون32رفاه زياد عبدهللا خلف الجنابي

 أربعون فقط40رندة مجيد ابراهيم محمد اللهيبي

 ثالثة وثالثون33روكان ايوب محمد خلف العباسي

 خمسة وثالثون35زهراء اسماعيل حميد علي الحرباوي

 خمسة وثالثون35زهراء حسن كامل علوان الفراجي

 خمسة وثالثون35زينب اصغر حميد ابراهيم البياتي

 أربعون فقط40سارة عبدالرزاق مهدي طالب الكراعي

 أربعة وثالثون34سجى ايوب احمد علي الفراجي

 اثنان وثالثون32سجى علي مرموص حداوي الجنابي
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 واحد وثالثون31سعود نزار سعودياسين العبيدي

 اثنان وثالثون32شمس احمد نجم عبدهللا القيسي

 اثنان وثالثون32شهد عباس رشيد علي العزاوي

 أربعة وثالثون34شهد عبد المجيد سعد جديع الخزرجي

 ثالثون فقط30شيرين جاسم كعيبز الطائي

 ثالثون فقط30طيبة احمد حمود غريب الجنابي

 خمسة وثالثون35عبد العزيز عصام ابراهيم عسكر

عبد الهادي حسن بشير غضبان الشمري
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 واحد وثالثون

 خمسة وثالثون35عبدالرحمن عدي عبدهللا السامرائي

 خمسة وثالثون35عبدهللا اياد طارق ابرهيم السامرائي

عبدهللا عبدالسالم حسين علوش 

السامرائي
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 ستة وثالثون

 اثنان وثالثون32عبدهللا نديم فزع عبدهللا الحمداني

 خمسة وثالثون35عدنان عبد احمد عليوي الجبوري

 اثنان وثالثون32عماد الدين صالح خليل عبد الجبوري

 أربعة وثالثون34عمر عبدهللا صالح جاسم الحيالي

 اثنان وثالثون32عمر فاضل امين حميدالبياتي

 اثنان وثالثون32عمراحمد اسود خلف الجبوري

 واحد وثالثون31عمران مرتضى عمران جواد الموالي

 ثالثون فقط30غالب نعمان زيد مذري السراي

 ثالثون فقط30فاتن حسين علوان حميد الجبوري

 خمسة وثالثون35فاتن عبد الوهاب عبد الفتاح

 ثالثة وثالثون33قاسم رياض خوام محمد االحبابي

 اثنان وثالثون32كريم خالد كريم البياتي

 ستة وثالثون36كوثر محمد ذنون ابراهيم المعماري

 أربعة وثالثون34لمى ابراهيم خلف فرمان الجبوري

 ثالثة وثالثون33محمد اسكندر لطيف علي البياتي

 خمسة وثالثون35محمد انيس كوان صبار العزاوي

 أربعون فقط40محمد فرحان صالح علي الجميلي

 ثالثون فقط30محمد يحيى عيدان

 ثالثون فقط30محمود حميد مهدي فارس االحبابي
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 أربعة وثالثون34مريم كمال احمد شهاب السامرائي

 ستة وثالثون36مصطفى مثنى  شعبان رجب المدلل

 ستة وثالثون36مناف مظهر خالد عبدالحميد الجبوري

 ثالثون فقط30منتظر حسين علوان اسيود العارضي

 واحد وثالثون31منى اسماعيل احمد جاسم الجبوري

 واحد وثالثون31ميسر يونس يحيى احجاب الجبوري

 ثالثون فقط30ميالد احمد رجا شبطه الجبوري

 خمسة وثالثون35نبأ اديب عبد السالم طه الحديثي

 ستة وثالثون36نصير محمد هويش محمد القيسي

 ثالثة وثالثون33نهى منير عايد احمد الحنظل

 ستة وثالثون36هدى ذياب احمد خلف القرغولي

 خمسة وثالثون35هند علي عامر سعيد

 أربعة وثالثون34هيثم احمد عبدالكريم حسين الهاشمي

 اثنان وثالثون32وسام مزهر حسين خلف الجبوري

 خمسة وثالثون35وضاح فالح سفر خلف البياتي

 ثالثون فقط30يوسف علي فارس يوسف البياتي

 عشرون فقط20وطبان محمد احمد

 عشرون فقط20محمود فارس علي
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