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32525712خلدون عباس حسين وناس1

92117.5512.523.5خلدون غازي طاهر ناجي 2

121131351831رائد جابر غانم محمد3

123151151631رائد نواف ياسين حسين4

113141351832رحيم كناوي حمود عبد 5

12315851328رضا صبيح سلمان عبود6

10111951425زهراء عباس عدنان عاشور 7

1101زيد عقيل هاشم داود البو ذبحك8

8210551020زيد عالء مكي هادي 9

000زيد هادي صاحب 10

000زين العابدين غانم محمد 11

325951419زين العابدين محسن شهيد12

000زينب محي موسى 13

7.52.5107.5512.522.5ساره مراد جواد كاظم 14

000ستار جبار كريم مطلك 15

10212951426سجاد احمد عبد ذهب 16

92111151627سجاد عقيل مهدي جعفر 17

000سعد كرب نواف 18

82101051525سماح سليم راضي منفي 19

12214951428سمير رزاق عبد الكاظم 20

227.5512.514.5سمير صافي رزاق21

8210010سيف حمزه خزعل لفته22

000سيف حيدر محمد علي 23

000سيف سعد محسن 24
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000سيف عباس هادي 25

000سيف عقيد خضير سعيد السلطاني26

4487.5512.520.5سيف علي عباس درويش 27

7.52.510010سيف نعيم صبر مهند28

000سيف يوسف ناصر حسين 29

000شالل راهي عبد الكاظم جبار30

113141351832شهيد غانم حسين لفته 31

000صالح حسن عبد علي عزيز الماللي 32

82107.5512.522.5ضرغام عبدالرزاق خشن33

000طالب عبد الحسين طالب 34

000طيف شبر حسين جعفر 35

000عامر اسود جاسم جراح 36

000عامر جابر عليوي37

103137.5512.525.5عامر كريم شمران شعشاع38

000عباس هواد تملي 39

000عبد العباس محمد عاشور 40

000عالء جميل جابر 41

123151251732عالء جواد كاظم حسين 42

000عالء حسن هاشم 43

120121251729عالء ميري حسين ناصر 44

9211951425علي احمد صادق عبد العزيز 45

000علي برير عبد الزهرة 46

122141051529علي حسين علي حسين47

55107.5512.522.5علي حميد علي حسن 48

3587.5512.520.5علي رافد عبدالعالي صالح49

2202علي زين العابدين فضل نجم 50

92111051526علي سعد محيبس عبد علي 51

101111251728علي سلمان لهود عباس 52



000علي عباس جابر 53

551051520علي عبد االمير سلمان عوده 54

123151051530علي عبد االمير محمد55

92111251728علي عبد الزهرة سلمان 56

000علي عماد دحام 57

000علي عماد غانم االبراهيمي58

102121151628علي غضب خفيف 59

000علي قاسم كاظم حمود العبادي60

93127.5512.524.5علي كاظم شنين حسن61

7.5512.535820.5علي كامل نعمان حمزة62

000علي كريم نعمة 63

92117.5512.523.5علي محمد رحيم علوان 64

000علي محمد عباس جاسم 65

11213851326علي مكصد حمود جاسم 66

000علي نزار حسين حسن 67

12012951426علي هادي طاهر سلمان 68

000عماد الدين اياد ياسر 69

8210951424عمار حسين نوري عبد الحسين70

93127.5512.524.5رياض متعب صاحب 71

9312012شذى غدير ربح 72

10111951425عقيل مزهر جواد73

7.52.5101251727علي حاكم حاتم 74


