
ي
يومياالسم الثالث 

ابا الفضل عماد غانم
17.5

احمد توفيق رزاق حسن اللطف
24.5

احمد جواد عواد
0

30.75احمد رشيد محسن عبيد الغزالي

احمد رعد حميد
0

احمد عادل محمد سلطان
26

احمد عبد زيد صكبان حسين 

23.5العيساوي

احمد علي حاجي شعالن
21.25

32احمد قاسم نعمة حسون فحامه

اسامة حميد نعمة عذيب
0

30.5اسراء زهير مايع عبود العبودي

اسعد كريم كاظم
0

0اشرف عليعبدوش اشرف قاسم شريف فندي 

31الجشعمي
اكرم حسن عبد الحسين عبد زيد 

33الشمري

امير حسن شعالن فهد
26.5

26.75امير سامي نعمة عبد الحمزه

24.25امير سعد جفات حسين الشبالوي

امير سلمان عبد زيد درويش
18.25

انور رزاق عبدوش
0

ايمن صباح حسن
0

باقر لفته براك
0

تبارك مهدي جعفر
0

27جعفر محمد كاظم علي الموسوي

جواد كاظم صاحب
0

19حبيب سالم حبيب ظاهر الخفاجي

29.75حسام داخل حنون فواز الظاهري

حسن علي شاكر حاتم
25

حسن عماد حسن
0
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حسن فالح وداي
0

حسن هالل هادي هجوج
22.25

25.25حسنين جبر عبيد شنان العارضي

28.25حسنين كامل شاكر سلمان الغالبي

30.75حسين حامد رزوقي جاسم النجم

33.75حسين رياض شهيد حمزة
حميده عبد الحسين حسن ناصر 

37الحمامي

25.25حنين عماد عبد زيد عاكول

21.5حيدر جاسم محمد حسين

30حيدر جبار كاظم علوان
حيدر حامد فوزي عبد الحسين 

0المراشده

حيدر حسن فرحان شطب الغرابي
37

حيدر رزاق عبدهللا
0

حيدر عبد االمير رهمة
0

حيدر عبد مسلم سلمان
22.75

حيدر فرحان مهدي
0

حيدر كريم عبيد مصيرعالزيادي
21.5

25.5حيدر مجيد صكبان يوسف

حيدر محمد شالكة
0

حيدر محمد مراد شعالن
21

خالد عبد الهادي جاسم
0

27.25دنيا عبود حسين جاسم الزرفي

24.5رشا جعفر عبد الرضا موسى

زاهد حبيب خبط
0

30زهراء حيدر حسون سلمان صبي

32.5زهراء سمير داخل عمران
زهراء عادل محمد سلطان 

29الخالدي

زهراء عبد الحسين كشيش
30

زيد سالم عبد الرضا حمزه 

20.5الغزالي

زيد عقيل هاشم داود
0



35زيد كامل شاكر سلمان الغالبي

زيد كريم خشان حسين
20.5

35.5زين العابدين عبد الحسين كريم

17زينب خالد كاظم عبد هللا الغريري

38.5زينب سعيد هادي احمد

33زينة وسام حميد عباس الموسوي

سارة عيسى ناصر
0

13ساره فارس امير عبد هللا الجنابي
سبطين عبد هللا موسى سلمان 

25.75النعماني

سجاد باسم مجيد جواد
0

سجاد جابر حسين
0

سجى خضير عباس مجدي 

26.75الخالدي

28.5سجى صبحي سعد عباس المعمار

سرمد عباس سعيد عبد الوهاب
17.75

26سكينة عماد عبود خليل العادلي

سالم كريم عزيز
0

سلمان عبد الزهرة حامض
0

سليم رزاق حسين
0

سيف توفيق اسماعيل محمد 

36صالح الجزائري

سيف جليل فاضل
0

سيف عقيد خضير
19.5

18سيف علي مكي عبد الزهره شربه

22سيف علي وحيد حسن الموزاني

0سيف عماد كاظم جواد الحمداني

33.5شهاب احمد ذياب كاظم الشمري

شيماء ناجي عبداالمير
0

صادق زهير علي كريدي
12

صادق عبطان غيدان
0

25صدام عبد الهادي وليد عباس

صفاء عبد االمير عبود
0



صفاء قاسم موسى عباس 

27.5الحميداوي
صكر محمد عبد علي نعمه 

22.5العسافي

صالح حسن عبد علي
19.5

صالح مهدي حسن
0

ضرغام ابراهيم شاكر محمد 

علي النعماني
27

ضياء سالم هاشم
24

28.5طايف هادي ستار علوان

طيف شبر حسين جعفر
17

عادل يعرب قحطان المعمار
26.5

عامر كريم سعيد محمد
24.5

33عايد خضير عيدان جيثومالزيادي
عباس جالب وحيد علي 

33.5الحسناوي

36عباس جودي حمزه ماشي العابدي

23.5عباس زهير رشيد سعد حدود

عباس سعد علي سلمان حنينه
25.5

عباس فاضل عليوي ناصر
22.75

18.5عباس فاضل محمد جعفر التميمي

31.5عباس فليح صاحب كاظم

عبد االله شريف كريم حنتوش 

31.5السعيدي

عبد الخالق كاظم عزوز
0

عبد المهدي عايد عبد منصور 

22.75الفنهري

39عبد الهادي جواد كامل عباس

عز الدين محمد علي الخفاف
26

عقيل عبد الكاظم حنون 

الشويباوي
0

عالء احمد عبد الزهرة منصور 

26.5العبودي

عالء جامل مشكور عكن
23

عالء عاد علي حسن
22.75

علي اياد عبد العباس الخريفي
27

علي باسم جواد جابر التميمي
20



0علي جابر غثيث حاجم شبل

علي جعفوري عبد علي
25

علي جميل هاتف
0

34علي حران حسين عواد سويدي

29.5علي حسن سلمان عراك

علي حسين علي ابراهيم
17

علي حسين كاظم
17.5

علي خالد داخل شعالن 

29.75االبراهيمي

15علي ديوان كاظم ديوان

33علي صالح كامل صالح السويجت

علي طالب شاكر عزوز
30

0علي عبد االمير فيصل محمد
علي عبد الستار عليوي عباس 

31.5الجبوري

29علي عصام فريد نعمه السالمي

علي عماد عبد االمير حسن
30

27.5علي فرحان مشعل عبد

24علي فريد حسن بشارة العامري

علي فالح عبد المهدي
0

علي كاظم عبد الحسين جواد 

21العلياوي

علي مالك جدران عبد الحاتمي
24

علي هاني دخن
0

عماد الدين اياد ياسر
18.75

عمار صادق يوسف
0

غانم خزعل مهدي عبد الساده 

39الروازق
غزوان محمد راهي جبر 

21الحدراوي

غسان جبار كاظم
0

غيث عبد الرحيم عبد الكاظم
0

فاروق عجمي موازي العذاري
24

فاضل صالح مهدي ال سعيد
31.5

0فاطمة حزام شدهان عليج الجشعم



23فضل حامد ابراهيم محمد علي

كاظم عبد علي حسين
0

كرار جميل كاظم
0

كرار شاكر شالكة
0

كرار عبد االمير حسين
21

كرار محمد لفته
26

لمى رياض هاشم ثامر الياسري
35

27لمى لؤي حسين مطرود الخيقاني

31.5ماهر حسن عيسى الزيادي

22مجتبى غني عبد ناهي الشرماني

29.5مجتبى هادي عباس موسى

مجتبى يحيى محمد هاشم
18.5

محمد احمد مهدي كردي
0

محمد جاسم زيدان فليح
17.5

محمد جاسم شمران
26

محمد حسن ياسر
0

محمد رزاق عليوي عبد هللا 

26الشيباني

محمد رزاق مدلول مطر
21

0محمد سالم محمدعلي

0محمد سامي حميد جابر الساعدي

39محمد صاحب محمد عبود حمره

محمد صادق ناجي عبد العباس
21.5

محمد صالح مهدي عبدهللا
20.5

محمد عبد الكريم محمد مأمون 

29العنزي

محمد عبد مسلم عبد الحسين
0

31.5محمد عزيز كرو حسن

محمد علي راضي ضعيف
17

محمد فاضل عبد هاني
0

محمد فرحان محسن
0

31محمد منشد حاتم دوخي الزيادي



محمد مهدي صاحب
0

21.5محمد نعمة عباس سلمان
محمود عايد جابر عبد الحسين 

22العذاري
مرتضى جاسم محمد عبادي 

0الميالي
مروان تكليف جاسم سلطان 

31.5الجبوري

31مروان جبار عبد رومي

30.5مشتاق عيدان ناهض مدحي
مصطفى حسن عبد الرضا عبيد 

19.5الحجيمي

مصطفى حسين محمد حسين
20.5

20مصطفى حميد عليوي صادق

مصطفى مسلم دلي
17

مصطفى نور كاظم
20.5

مظفر وحيد مجيد
20

منة هللا فوزي عودة
0

منصور ماهر منصور احمد 

19الغرابي

مهدي صالح عبد حسن
19.75

مهند جاسم عبود عطية
0

23.5مهند فرهود عبد زيد تومان
موج ميري حاجي كنوش 

30.5الجاسمي
ميثم حمزه عبد موسى حسين 

29الجياشي

32ميثم سالم مهدي زغير الحميداوي

25.5ناصر فاهم محمد دغيم الشبلي

نور سليم كاظم خواجة
0

نور ضياء مزهر محمد الكعبي
26.25

26هدى رحيم صباح المكصوصي

وسام احمد زغير
21.5

ياسر عبد الرزاق عبد الكاظم 

26.5كزار

ياسر عماد مهدي
0

يونس شاكر عبيد حسن الخويلدي
0

22علي هادي

ي كامل ن ناج  20حسي 



امي  مهدي جفات

22.5زيد عبد الرضا

ن محمد رضا 12.5حسي 

20محمد عابد جابر


