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19علي أرشد شوق

20محمد سعد مصطفى ابراهيم

19.5احمد سليمان ابراهيم سلو

محمد ادريس ابراهيم محمد

20محمد ادريس ابراهيم محمد

احمد محمد احمد بالل
1920إبراهيم احمد محمد مصطفى

19احمد خالص احمد هزاع

19محمد طالل الجبوري

0اكرام حامد محمد حنت الحنتش

 رشيد علي الراوي
ى 19محمد حسي 

ي
18احمد نرصهللا جاسم م الطائ 

قاسم غازي حميد الموسوي

19عقيل شاكر غائب الموىس

19ابراهيم ادريس محمو النارص

20احمد هيثم بدر فتحي

20محمد بشار حسيب

ثابت محمد جاسم محمد

20افراح راشد جزاع محمد

1920عمار جمال خالد سليم

اياد علي جميل محمود

14.25مثنى حامد ابراهيم

محمد حازم حمادي حمد

اسماعيل خرسو اسماعيل

٦احسان محمد خرصى تسلسل رقم 
0محمد عبدهللا خرصى مصطفى

162018محمد عادل خضي  جدوع

اياد خلو

20اياد حسن محمد خلو خلو

16محمد طالل محمد خليف

191920محمد خليل

إخالص يحن  خليل قاسم

1520رئى صالح الدين عبدا رئى صالح الدين عبدا

20محمد علي رضا

17.50امنه زهي  سعيد محمد

اسيل سالم محمد عبدهللا

020برزان سعود ادهام

19يوسف محمود عطية سلطان

19محمد سهيل

20بهاءالدين صالح حامد

ي صالح مجبل دعبول
امائى

14.25محمد صالح محمد

هللا جاسم احمد صباح خي 



هللا جاسم احمد صباح خي 

9.2516.2516محمد صباح عبد القادر

محمد علي صبار رحيل

محمد علي صبار رحيل

طه فاضل طه جزاع

احمد محمد عبدالرحيم محمدعلي

15احمد محمد عبدالرحيم محمدعلي

1619احمد عبدالحكيم عبدالعزيزتسلسل 
18.75اكرم فتحي عبدهللا خرصى

محمد عبدهللا محمد نزيل

20محمد عطاهللا احمد

19ايمن عباس عطية

20محمد اسماعيل علي

و علي 19محمد طالب خي 

20احمد علي سليم احمد

 غازي علي عبدهللا
ى 20امي 

20احمد عبدهللا عيىس

17.751920ادريس غازي صالح غازي

20محمد فيصل حمادي نارص

احمد فيصل محمد

20ايالف قيس مؤيد محمد

تيم كرو

18محمد سامي مجيد احمد

احمد محسن حماد خميس

20محمد محمد

19الحسن حسن محمد جاسم

20ايمان محمد زبي 

اسماعيل محمد عبدالفتاح

حاتم حازم محمد مجيد

 محمود علي محمد
ى 20معي 

20اوس مزاحم عالوي محمد

20احمد فرحان مشعان حرشان
ابراهيم احمد محمد مصطفى

16.25عبدالسميع مصطفى ابراهيم

019احمد طالل مصطفى محمد

13.25برزان موفق احمد

زا 17.5ابراهيم سعدالدين خ مي 

17.5أحمد نصيف جاسم

ى محمود يوسف 19محمد حسي 

احمد ذنون يونس محمد

ى قاسم   ￼أحمد عارف  حسي 


