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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 كمال مزهر دمحم >; عٌسى فلٌح داود 7

 احمد قاسم نعمة 1; عباس رحمن حمٌد 8

 حاكم صالل عبد 1; وسام غانم كرٌم 9

 علً جٌار عناد 9; اٌاد فاضل هادي :

 دمحم مهدي منصور 6> عالء كاظمكاظم  ;

 علً عامر عٌدان 7> حٌدر ناصر حسن >

 دمحم فاضل سراي 8> فواد ٌونس مانع 1

 عبد هللا صالح حسن 9> غٌث كرٌم والً 1

 فالح صادق حمودي :> ٌاسر جاسم دمحم 9

 عصام خلٌف وناس ;> دمحم سعد حسن 76

 حسٌن فنجان فرحان >> ٌعقوب دمحم مرشد 77

 دعاء صبار خلف 1> حبٌب رحٌم بدٌر 78

 زٌن العابدٌن احمد كاظم 1> حسٌن طارق حسٌن 79

 صباح بلحاوي خمٌس 9> جعفر ٌاسٌن مسٌر :7

 صادق لفتة خصٌر 16 صالح ٌاسٌن مسٌر ;7

 دمحم حمزة جٌار 17 خضٌر عباس كرٌش >7

 جالل مسوٌر سلطان 18 حٌدر عبد الرحمن عبد علً 71

 تكلٌف عٌد الٌاري سلمان 19 حجٌزاٌاد منشد  71

 مهدي حسٌن جٌاد :1 مرتضى فتح هللا عبد هللا 79

 صباح عبد الحسٌن داخل ;1 مؤمل عالوي حسٌن 86
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 حسٌن غازي فٌصل >1 زٌن العابدٌن كرٌم محسن 87

 مهند كرٌم فرحان 11 القاسم عالء قاسم 88

 رسمٌة كاظم زٌدان 11 حامد دمحم كطان 89

 مرتضى حسٌن طعمة 19 كاظم جوده كوٌجو :8

 حٌدر علً صبر 16 علً صادق اجبارة ;8

 هناء مطرود جدٌح 17 علً فارس فرحان >8

 علً حٌدر جبوري 18 عبد المهدي خماط غرٌب 81

 صادق هاشم حسٌن 19 عباس حسٌن علً 81

 علً تركً هداب :1 كرار ماهر كاظم 89

 حسٌن ضاحًمحمود  ;1 مهٌمن حسام فاضل 96

 مهند دمحم حاشوش >1 خالد حسٌن هادي 97

 لؤي طالب شاكر 11 عبد الرضا داخل خلٌف 98

 سامً هاشم دمحم 11 ضٌاء لطٌف هاشم 99

 نجم عبد فرحان 19 عادل صباح مطٌر :9

 هادي جودة حبٌب 96 حسٌن خوٌدم جالب ;9

 انتصار جابر حمادي 97 علً شاكر فرحان >9

 أركان ماجد رحٌم 98 ٌعقوبغسان ستار  91

 فخري خماط مغتاطً 99 أحمد سالم ناهً 91

 عالء عامر موسى :9 حسن جاسم سبع 99

 ثائر عباس عطٌة ;9 قٌس ستار ٌعقوب 6:

 باسل اسماعٌل كحٌش >9 دمحم خضٌر عبٌس 7:

 حسٌن حمٌد غنتاب 91 اسلم غالب عبٌد 8:
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 أٌام اٌاد رحٌم 91 كرار عبد الجبار حسٌن 9:

 عباس داخل هندول 99 حمزة علٌوي عبد ::

 منتظر إٌاد حمٌد 766 عطا كطً عالوي ;:

 زٌنب طارق عبدهللا 767 مهدي صالح ثامر >:

 مرٌم ٌاسر حسٌن 768 مرٌم فلٌح مهدي 1:

 صفاء تركً شرٌف 769 عزٌز كاظم جابر 1:

 نبٌل شهاب عبد :76 احسان صبر عبد الحسن 9:

 ٌاسم عبد الخضر عبد هللا ;76 هللا فالح عبد عبد 6;

 حمزة حمادي صعٌصع >76 هدى ناهض شراد 7;

 مصطفى جواد كاظم 761 رسول غانم فرحان 8;

 علً كرٌم عبد هللا 761 عادل حسن بدٌر 9;

 دمحم حسن زعٌل :;
 عصام أنور َمكً 769

 سجاد فرحان حربً ;;


