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1.   ِ  25.0 االء ازاد صالح اىذٝ
ٌ رعذ ادَذ ٍذَذ رؤٗف   .2      15.0 إبرإٞ
ٔ خضٞر  .3      22.0 ادَذ ط
 18.0 اسراء حسين علي  .4    
 16.0 افنان غازي عبد المجيد  .5    
ُ ٍْٖذ ٍذَذ اٍِٞ  .6      14.0 افْا
ٌ صاىخ دطِ  .7     ٔ ابرإٞ  28.0 اٍَٞ
ِ ت٘فٞك  .8      22.0 اٝت ٍذَذ عبذ اىردَ
 بلسم داوود شدهان  .9    

ُ عباش  .10       15.0 بيقٞص فرٍا
ٌ ٍطيل  .11      19.0 خيٞو ٕاش
    12.   ٜ ً عي  18.0 دّٞا عصا
ِ ادَذ  .13      12.0 رجا ٗائو عبذ اىردَ
 26.0 رغذ خاىذ عَر ٍذَذ عيٜ  .14    
 26.0 رٝاً صاىخ دَاظ دطِٞ  .15    
ٌ ٍذَ٘د  .16      21.0 رٌٝ جاض
ٌ جَٞو صاىخ  .17      20.0 زبٞذة ٕاش
ُ فائك  .18      18.0 زٕراء ادطا
ٛ جاضٌ  .19     ٌ ٕاد  23.0 زْٝب جاض
ٔ ٕٞالُ  .20      26.0 زْٝٔ جبار طرف
 18.0 سارة خالد مجيد  .21    
 13.0 سارة مهدي حميد امين  .22    
ٌ دخٞو  .23     ٓ امرً ضاى  12.0 ضار
 19.0 ضرٗر ٍظٖر عبذ  .24    
 سعد جاسم ممتاز  .25    

ُ عبذ  .26       20.0 ضعذ فاضو ضيَا
 17.0 ضَٞاء فاضو رشٞذ خذاً  .27    
 20.0 شهد مزهر عاصي  .28    
 16.0 صفا ّسار عاده   .29    
ٚ ىٞث عبذ اىخاىك دطِٞ  .30      19.0 ضذ
 22.0 فخري طٞبت ضاٍر ٍذَذ  .31    
ً عبذ هللا ٍذَذ  .32      14.0 عبذ هللا عصا
 30.0 عذراء لطيف خليل  .33    
ٌ عبذ اىنرٌٝ   .34      18.0 صاىخعَاد عبذ اىَْع
 21.0 عَار دخٞو جاضٌ  .35    
ُ صباح ٍجٞذ ىطٞف  .36      12.0 غفرا
     16.0 اىفارٗق ّٝ٘ص ماٍو  .37    

38.   ٌ ٌ دات      27.0 مرار باض

     13.0 ىقاء عبذ اىطتار دطِ  .39

     19.0 محمد قيس عبد المهدي  .40

41.   ٜ      21.0 ٍذَذ ٍطيب عبذ عي

ٛ خيف دطِ  .42      14.0 ٍرٗٓ غاز



     15.0 مراد سرحانمريم   .43

     20.0 ٍعِ اّٞص ادٝب  .44

     19.0 ٍالك عباش ٕادٛ  .45

     25.0 ٍٖا عبذ صاىخ ع٘اد  .46

     15.0 ّبأ عَاد إضَاعٞو عبذ اىرزاق  .47

     17.0 نقاء ناصر كريم ظاهر  .48

ٙ ٗىٞذ أدَذ صاىخ  .49      17.0 ٕذ

     16.0 وهاب احمد رشيد جمعة  .50

     15.0 يعقوب عبد هللا جاسم  .51
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      حسين غزوان ذياب   .0

      عبد هللا حسن عبد علي  .8
 


