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المجمىع  اسماء المحقدميه  ت

 النهائي رقما  

 المجمىع كحابة

 ثمان وعشرون 82 احمد طعمه باش مخلف  1

 وعشرونسث  82 احمد محسن صالح عالج  8

 اثنان واربعىن 28 اخالص فخري طه ٌاسٌن 3

 اربعىن فقط 24 االء علً غالب سعٌد سلٌمان 2

 ثمان وعشرون 82 االء نهاد دمحم جاسم 5

 سث وثالثىن 32 اٌهاب ضٌاء جواد عبد علً 2

 غياب غياب أمنٌة عدنان علً جاسم  7

 جسع واربعىن 24 بان كرٌم علً عباس 2

 اربع وثالثىن 32 بٌداء عبد الرضا علً راضً 4

 جسع وعشرون 84 ثاٌر هادي علوان علً 14

 عشرون فقط 84 حاتم قاسم دمحم مد هللا 11

 اثنان وخمسىن 58 حاتم كرٌم عبد حسن  18

 خمسىن فقط 54 حذٌفه خالص رٌاض عبد المجٌد 13

 سبع وعشرون 87 حذٌفه عامر فاضل عباس 12

 سث وثالثىن 32 حسن عمران عبٌد محروس 15

 ثالخ وعشرون 83 حسٌن علً مجٌد رشٌد 12

 ثالثة عشر 13 حقً اسماعٌل حمٌد غناوي 17

 احدي واربعىن 21 حمزه دمحم حسٌن سلمان 12

 اربع واربعىن 22 حٌدر فٌصل سطوان خماس 14

 اربع وعشرون 82 خضر طه حمزه حسٌن 84

 ثالخ وثالثىن 33 رامً قاسم خلف كنج 81

 جسعة عشر 14 رغد حازم فاضل عزٌز 88

 اثنان وثالثىن 38 رنا سامً احمد سبع  83

 اثنان واربعىن 28 رؤى عادل نجم عبد 82

 ثمان وعشرون  82 سجى حسون خماس احمد 85

 خمس وثالثىن 35 شاكر حطاب خلف حدودي 82

 اربع وعشرون 82 شٌماء محمود جاسم دمحم 87

 اربع وثالثىن 32 صفا رافد عبد األمٌر عباس 82

 خمس وثالثىن 35 ضحى خٌر هللا احمد دمحم 84

 اثنان واربعىن 28 طٌف عبد هللا دمحم عواد 34

 خمس وثالثىن 35 عدي طارق صالح مجٌد  31

 جسعة عشر 14 عقٌل احمد محمود سلمان 38
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 جسعة عشر  14 علً ثامر علً حسانً 33

 خمس وثالثىن 35 علً جمٌل كرٌم كشكول  32

 احدي واربعىن 21 علً حمٌد مطلك سلطان 35

 خمس وخمسىن 55 علً عبٌس مكً حمود 32

 احدي وثالثىن 31 علً عنٌد جسام دمحم 37

 خمسة عشر 15 عمر فهد احمد رشٌد 32

 غياب غياب غٌث ثاٌر كامل علً  34

 ثالخ وعشرون 83 قاسم كطان دمحم رحٌمه 24

 خمس وعشرون 85 دمحم احمد فهد ٌوسف 21

 جسع وعشرون 84 دمحم حاتم خلف عباس 28

 ثالثىن فقط 34 دمحم صباح خلٌل ابراهٌم  23

 غياب غياب دمحم عبعوب عباس حسٌن 22

 اربع وثالثىن 32 دمحم علً حسٌن علً 25

 جسع وعشرون 84 مروان جبار خلٌل كاظم 52

 خمس واربعىن 25 مرٌم حقً اسماعٌل ابراهٌم  27

 اثنان وثالثىن 38 مها شاكر محمود مهدي 22

 خمس وثالثىن 35 نبا صالح كاظم علً 24

 اربع وثالثىن 32 نصٌف جاسم دمحم حسٌن 54

 اثنان وثالثىن 38 نهاد سحاب علً زٌدان 51

 سبع واربعىن 27 نور ٌوسف ابراهٌم دمحم  58

 ثالثىن فقط 34 نورا هاشم جاسم رشٌد 53

 اربعىن فقط 24 االمٌر سعٌد حسٌن هدى عبد 52

 ثالخ وخمسىن 53 وسام فرحان حسٌن ناجً 55

 سبع وعشرون 87 ٌوسف حسٌن قٌصر عباس 52
 


