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25غفران عوده صافي شلب الصريفي1

9غيث حسين موسى حسن السالمي 2

10غيث علي هادي جاسم3

22فاطمه سعد كريم غيدان  الفتالوي 4

29فاطمه سعد مهدي اسماعيل 5

24فاطمه كاظم كريم كاظم 6

19فرقان حميد عبد فرعون  أ7

29فرقان كريم تكليف عيدان الحسناوي  أ8

33فضل حسن محمد علي عبد االمير 9

17قاسم عباس كريم مهدي 10

38كاظم حسين اسماعيل يعقوب 11

25كاظم نعمه كاظم طاهر الحيدري 12

24كاظم هاشم محمد درويش السهالني 13

24كحالء جاسم حسين عبد العارضي 14

20كرار حسين كريم جحيل  ال جميل 15

17كرار حيدر حمود حمد  الفحام 16

0كرار سامي عبد الكاظم 17

35ليث سالم ضهد  خشان 18

38ليث محمد كاظم خضير 19

21ماجد غانم فاضل  العميري 20

13مجتبى حسن محسن وادي 21

21محسن علي عبد الحسين مهدي22

0محمد أحمد جاسم محمد23

23محمد احمد عباس حنون الميالي24

38محمد باقر فاضل عاشور الحمداوي25

26محمد جاسم حميد حسن الحسيني 26

0محمد حسين رحيم عبد الخضر الكعبي27

14محمد ريحان جفات عبد الزهره28

20محمد طالب محمد جاسم الفتالوي29

25محمد عباس عبد الزهرة حسين العبودي30

15محمد عبد الرضا عبد هللا مرسول31

22محمد عبد العباس عبيد خويجي32

25محمد عبد الهادي عبد االمير33

17محمد عبد علي جهادي حسن34

13محمد علي حسن جابر بايش35

18محمد علي عباس عبد الكاظم االزيرجاوي 36

29محمد علي هادي ديوان 37

20محمد فارس احمد فشل الحدراوي38

0محمد فيصل صاحب 39

20محمد كاطع محمد ماكان40

13محمد كاظم  محمد علي هادي41

28محمد كاظم حسين يوسف ال جميل42

26محمد مظر عبد علي هادي الجابري43
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23محمد مهدي صالح مهدي حمزه44

0مرتضى حسين عبد علي رشيد 45

12مرتضى رزاق حسين علي الشحماني 46

26مرتضى عمار عبادي حمود الحيدري 47

0مرتضى نجاح شهيد 48

21مروة خضير عباس حسن49

28مروه حمودي مهدي زيدان50

25مروه رحمن كريم مظلوم 51

36مريم صباح رزوقي جاسم النجم 52

31مريم عادل عبد علي مهدي 53

28مريم كريم محسن أبراهيم54

23مسلم حيدر  اسماعيل حسن 55

28مسلم عقيل جبار سلمان 56

24مصطفى جاسم حسن عبود57

20مصطفى حسين عبد الجليل رسول58

25مصطفى لفته محسن عباس الموسوي 59

20مصطفى منيف جودي ديوان 60

29مالك  عالء صالح مهدي ابو السبح 61

30مالك حيدر حسن محمودالجبوري62

34منتظر خلدون طالل كاظم ابو جزره 63

24منتظر عبد الحسين صنيخ مهلهل64

27مهيمن نبيل خضير حسن الحسناوي 65

29موسى حسين كاظم محمد التميمي 66

18مؤمل حامد جاسم محمد العامري 67

27مؤمل علي حسين خلف السعدي68

34ميامين حميد سعيد محمد علي العامري69

28ناصر حمزه علي سلمان  العزيباوي 70

25ندى مثنى عبد الكريم عباس الشيباني 71

28نمير زهير عبد هللا عباس الجنابي 72

36نهى سمير عباس محمد حسين  النساج 73

24نور عبدالعزيز عبدالرحمن محمد علي 74

25نور عزوز منفي علوان الزيادي  أ75

35نور فاضل حسن مطرود الهاشمي  أ76

29نورا عامر كاظم عبد هللا77

37هاتف كردي حسين عبار78

28هاني محمد دارم عطيه 79

32هبه محمد جاسم حمدان  الحيدري 80

23هدى حميد مجدي عبد الكاظم  الشمري 81

30هدير عادل عبد الرزاق سلطان 82

24هديل علي داود سلمان الموسوي 83

32هديل هادي يحيى حبيب 84

25هديه ظاهر صياح علي الخالدي85

0هشام عبد الكاظم هاشم رياح86

21هشام فجري حميد عناد 87

18هشام منير عبد الهادي عبد الكريم 88

24هيثم حسن عبد حبيب 89

21وسام محمد موسى فرهود  العارضي 90

29وسن هاني كاظم حسن  الكرعاوي 91



17ياسر احمد صالح92

28يوسف مهدي جبار سلطان  الحدراوي 93

0دعاء محمد طالب حسين  السعبري 94

0دعاء ناظم عبود خلف 95

5(مكثف)كرار حيدر عودة

25محمد مهدي فاضل سعيد محمل 

22محمد احمد مهدي استضافة 

6محمد عالء حاكم

7 (مكثف)محمد حسن عبد علي 

9 (مكثف )نور الدين كريم عبد 

3مكثف)كاظم عزيز عبد السجاد

6(مكثف)وفاء ثامر عدوان

8(مكثف)مصطفى جوده عاشور

ي
7(مكثف)نهروان دفاع شمخى

2(مكثف)مرتضى عباس عبد

ي عبد الهادي
8(مكثف)محمد تف 

1 (مكثف )محمد يحيى شهيد

10 (مكثف )منتظر احمد خلف

4نور هاشم عباس

9مكثف)ميثم عبد الكريم

10محمد محيسن هادي


