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االولجٌدنبٌل احمد سلمان شكٌر22

االولجٌدهدٌل رعد مهدي حسن23

االولجٌدٌوسف عبد الجبار محمود حمادي24
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االولمتوسطاسامه ستار مشكور محمود66

الثانًمتوسطانس حكمت عٌسى خلٌل67
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االولجٌدجمال كاظم عبد عل31ً

االولجٌدعلً محسن حمد صالح32

االولجٌدتارا جودت جاوٌد عبد القادر33

االولجٌدرحٌم خلٌف جاسم زناد34

االولجٌداٌالف عبد العزٌز جمعه ٌعكوب35

االولجٌدشهاب احمد محٌمٌد عزٌز36

االولجٌدستار شمسً ماجد سلمان37

االولجٌدنورس هٌثم طارق حسٌن38

االولجٌدعمر علً مصلح خلف39

االولجٌدباسم عبد الرزاق عبٌد زٌد40

االولجٌدطه داود سلمان سعود41
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االولجٌدحمزه قاسم محمد حسن43

االولجٌدحسن محمود هتٌمً سرهٌد44

االولجٌدعبد الوهاب اٌاد احمد عبد الكرٌم45

االولجٌداسماء ٌوسف محمود جاسم46

االولجٌدحسٌن محٌبس صرٌم حسٌن47

االولجٌدسعد غازي حمزه خلف48

االولجٌدعثمان عفٌف خضٌر عباس49

االولجٌداحمد كاظم خفٌف عباس50

االولجٌداحمد سهٌل نجم عبد الكرٌم 51

االولجٌدسهٌر سلمان علً خضٌر52

االولجٌدعلً محمد زاٌر عامر53

الثانًجٌدخالد سعدي امٌن عبود54

االولجٌدسنان فاضل احمد خلٌل النعٌمً 55

االولجٌداحمد ناظم حسن وال56ً

االولجٌدارٌج احمد داود سلمان57

االولجٌدسٌف علً علوان حمزه58

االولمتوسطرامً قاسم عبد عل59ً

الثانًمتوسطمهدي هاشم مطر الموسوي60

االولمتوسططارق جعفر باقر محمد61

االولمتوسطحٌدر محمد غفوري فٌاض62

االولمتوسطرنا عبد الرزاق علً محمد63

االولمتوسطمحمد شهاب احمد حسٌن64

االولمتوسطاحمد ذٌاب دحام شنٌور ذرب65



االولمتوسطمحمد جاسب محسن مهاوي66

االولمتوسطعلً محمد علً خمٌس 67

االولمتوسطاحمد كرٌم جاسم محسن68

االولمتوسطسالً احمد حمٌد ابراهٌم69

االولمتوسطجمال عالوي حسٌن عبد هللا70

االولمتوسطعلً عبد عون شٌاع ساجت71

االولمتوسطعلً عادل نعٌم جابر72

االولمتوسطخالد موفق توفٌق محمد73

االولمتوسطحسن صباح حسٌن عبد هللا74

االولمتوسطرٌام احمد شوقً اسماعٌل75

الثانًمتوسطاحمد زٌدان حمزه خلٌف76

االولمتوسطسٌف سعد علوان وادي77

االولمتوسطبارق عباس فلحً عاكول78

االولمتوسطاحمد ضاحً كزار كاظم79
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االولمتوسطهندة احمد كاظم مجٌد82

االولمتوسطمحمود باقر محمود ٌونس83

الثانًمتوسطعمر عدنان صاٌل اسماعٌل84

االولمتوسطسعاد محسن كاظم شنته85

االولمتوسطزهراء عماد حبٌب حمود86

االولمتوسطرافع هادي منهل شرٌف87

الثانًمتوسطخالد عدنان عبد هللا مخلف88

االولمتوسطمحمد علً ناجً عل89ً

االولمتوسطمحمد عبود محمد حامد90

الثانًمتوسطحامد عدي حامد حسن91
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الثانًمتوسطاسامه خلٌل ابراهٌم متعب93

الثانًمتوسطعالء احمد مصلح ضامن الغرٌري94

االولمتوسطاثٌر قصً مشعان نجرس95

الثانًمتوسطٌوسف طه كرٌم محمد96

االولمتوسطسٌف علً جوده عبد هللا97

االولمتوسطاحمد مجٌد حمٌد زمان98
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االولمتوسطمهند ثامر عبد الهادي عباس 104

الثانًمتوسطغسان عبد الرضا عاصً ٌوسف105

الثانًمتوسطوجٌه غضبان خزعل شبٌب106

الثانًمتوسطمحمد حمٌد محمد حمٌد العبٌدي107

االولمتوسطمصطفى عبد الكرٌم حسٌن جلوب108

الثانًمتوسطزٌدون طالل شاطً عبد كبر109

الثانًمتوسطمهدي ماجد امٌن حمٌد110

االولمتوسطماهر جاسم محمد عل111ً

االولمتوسطعباس هاشم محمد ثجٌل112

الثانًمتوسطحٌدر عباس عبود ٌوسف113

الثانًمتوسطحٌدر علً حلٌم حسن114

الثانًمتوسطوسام نعمه حسن حمزه115
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الثانًمقبولمحمد طالل حسن علوان118

االولمقبولمحمد حمٌد جاسم مطلك119
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