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35بذابراهيم عبيد غثيث سلمان1

38بذابراهيم علي عباس حسون2

35بذاحسان دوحان عسكر3

30بذاحمد اياد ابراهيم4

38بذاحمد حميد مطر5

37بذاحمد عدنان سعيد6

بذاحمد غانم محمد7

35بذاحمد كريم جابر8

31أأاماني صالح عواد كناوي9

33بذامجد جاسم خيون10

34بذايهاب عبد الرزاق هربود11

33بذايوب حسن خضير12

40أأجميلة حميد كشيش13

38بذحاتم كريم خلف14

35بذحسام حاتم علوان15

35بذحسن رائد عباس عبيد16

33بذحيدر خضير عباس17

32بذحيدر رحيم كاظم18

33بذحيدر شعالن عبد السادة19

33بذحيدر عباس كصاد حسين20

35بذحيدر علي خليل سلطان21

33بذحيدر فالح حسين موسى22

34أأرسل علي عبد العباس23

38أأسعاد رزاق لفلوف24

39أأسناء طاهر هاني25

32بذسيف موسى كاظم26

بذصادق حامد جابر 27
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32بذضياء صالح عايش28

28بذعباس قاسم عبد السادة حمادي29

35بذعبد الحسن مهدي عبد الحسن30

35بذعبد هللا عبد الجواد عباس 31

35بذعبد الهادي عبد الرضا32

35بذعالء كريم شنشول33

33بذعلي جعفر حسن ثجيل34

38بذعلي عبد الزهرة عبيد35

39بذعلي عبود سلطان36

33بذعلي محمود كاظم علوان37

37بذغيث حسن ابراهيم37

36بذغيدق باقر كاظم سلمان39

37بذفراس كاظم عبد جاسم40

35بذفضل نزار نعيمة41

28بذقاسم جميل عليوي42

39بذقاسم علي كريم43

35بذكاظم عيسى موسى44

36بذكاظم محمد كاظم عباس45

35بذكرار موسى عبد هللا46

34بذمحمد حيدر سامي محمد47

35بذمحمد رحمان عبودي 48

33بذمحمد صباح حمزة49

35بذمحمد عبد اللطيف علي50

38بذمحمد غازي عبد هللا51

بذمحمد غالب عبد محمد52

33بذمسلم غضبان عرد53

32بذولي محسن علي54

35بذوليد اعالن حمود55

30علي جودة عبد هللا 56

33عبد الكريم حمزة 57

33امير محمود سكر 58

34احمد ناظم مكطوف59


