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االولمتوسطامٌر فاضل لفتة عبد الحسن جنٌة136

االولمقبولكامل ماجد كامل عبٌد سراي137

االولمقبولخزعل عبد الحسٌن خزعل توفٌق الشمري138

الثانًمقبولعلً مهدي ناصر حسٌن الشاعل139ً
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االولمتوسطرغد عٌد رمضان دلٌفً الدلٌم22ً

االولمتوسطخضر حامد عبد الكرٌم عبد هللا التكرٌت23ً

االولمتوسطعلً جبر عبود محمد السودان24ً
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االولمتوسطصهٌب محمد هادي حسن داود العجٌلً 28

االولمتوسطعقٌل جاسم حسن فحل المواجد29

االولمتوسطاحالم حسٌن رهك خلف البزركان30
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االولمتوسطحٌدر قحطان جاسم محمد المجمع31ً

االولمتوسطمحمد مجٌد حمٌد سبهان االسدي32

االولمتوسطزٌنب محمد مهدي حسٌن الربٌع33ً

االولمتوسطعلً حكٌم محمد جوده التمٌم34ً

االولمتوسطموج رعد عبد الصاحب حسٌن الطائ35ً

الثانًمتوسطحامد حسن بداي عكلة الزبٌدي  36

االولمتوسطمٌعاد طالب ناصر عباس الجناب37ً

االولمتوسطاحمد فؤاد خالد علً االجودي38

االولمتوسطعلً عباس عبد المجٌد علً التمٌم39ً

االولمتوسطعلً عبد هللا هزاع علً الشافع40ً

االولمتوسطعلً سهٌل نجم ثجٌل الهالل41ً

االولمتوسطعلً محمد سرحان ٌونس العكٌدي42

االولمتوسطرواء قاسم رمضان جاسم البٌات43ً

االولمتوسطزهراء مرتضى مجٌد حمٌد الشمري44

االولمتوسطفرج منتصر فرج رمو مطلوب45

الثانًمتوسطتٌسٌر فٌاض حسن سالم الجبوري46

االولمتوسطمظفر ضٌاء خضر كرٌم  البشار47

االولمتوسطجاسم علً جبار كاصد الربٌعاوي48

االولمتوسطمنتظر حسٌن علً عبد الرضا االكرم49ً

االولمتوسطاحمد ٌونس خضٌر عباس الجشعم50ً

االولمتوسطبسمه قاسم حسن سلمان العباس51ً

االولمتوسطمحمد جواد كاظم خضٌر المحٌاوي52

الثانًمقبولحٌدر اٌاد عبد الرحمن عبد النبً العبٌدي53

االولمقبولعمر طارق عبد هللا حسٌن الحدٌث54ً

االولمقبولاسماعٌل عبد الرحمن علً فرج الجعفري55

الثانًمقبولرافع نبٌل ٌونس نجم النصراوي56

االولمقبولحٌدر نسٌم بسام فرج الورد57

االولمقبولسٌف منذر خلف مهدي الجبوري58

االولمقبولوسام خالد صالح حسن الدلٌم59ً

االولمقبولعدي محمد صالح مروح المحمدي60

الثانًمقبولرٌسان حسن عبد هللا نزال الزركان61ً

الثانًمقبولسٌروان احمد عبد هللا منصور الداوودي62

االولمقبولسٌف باسم مجٌد احمد المجمع63ً

الثانًمقبولضرغام اكرم غفوري احمد العبٌدي64

االولمقبولمحمد ٌاسٌن حسٌن محسن الحمدانً 65

الثانًمقبولمحمد قاسم شفٌق توفٌق العزاوي 66


