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42ايات رسول حاتم كاظم21

47باسم محمد علي هادي22

46بنين مهدي صالح جاسم23

34تبارك عماد عبد الجبار حميد24

33جعفر احمد حسين علي25
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38حيدر عبد هللا نايف44

38حيدر معن كاظم صنكور45
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28سجاد يوسف عطيه خضير65

25سعد قاسم كاظم نجرس66



37سيف صاحب حبيب67

33سيف كاظم ناصر حسين68

30صفا سالم مشذوب69

44ضياء عبد عون علي عبد70

42طارق زياد مرموص منصور71

32طه محمد عبد الرضا نعمه72

25عباس محمد حمزه راضي73

44عباس منعم ريا حديد74

41عبد العزيز عدنان خضير75

37عبدهللا جبار عبدهللا76

36عصام حمود عليوي متعب77
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32عيسى علي عاشور حمد90

36غدير عدنان حيدر حسون91

48غيث جواد كاظم علي92

25فاضل عباس صكبان عبود93

29فاطمه كامل عليوي عباس94
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37فؤاد محمد عواد عويف97

33ليث علي عمران حسين98

46محمد حسين علي محسن99
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36مصطفى محمد جاسم113

43منتظر عيسى مهدي صالح114

43منتظر كاظم كريم برهان115

25منتظر محمد زينو116

46منتظر نزار عطيه علي117
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32يوسف سالم مهدي صالح136


