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دي االفرن1 دي اسامة ز ليم يوسف34ز يم رشيد احمد عبدا ابرا
د محمد فاضل فاضل2 ن35در ا محمد شا خالد زكر
يم عبدالرحمن جادهللا3 حمزة يح مجري العتي36عامر ابرا
ضر صا حيدر37منتظر قاسم مطشر الدرا4 خالد ا
اردو محمد صا حسن جاف38أحمد عبدالقادر محمد جرار5
دي صاحب األسدي6 بار39نم م بار عبدا س قاسم عبدا أ
ميد ع محمد ابوجالله7 ميد سنان40عبدا عبد امللك ع احمد عبد ا
يع عدنان جلوب ال خليوي 8 كيم ع احمد الوسيع41ر عبدا
دوب السو9 سيف ناظم حازم العساف42محمد ع ا
عصام ع محمد ع43منتصر فضل عطا ابو شكر10
س صابر ابو لبدة11 ند ت م خضر44م منتصر نا عبدالكر
ب املعموري12 يم شاحوت45مصطفى ع حب عبدالرحمن ابو بكر ابرا
ما46مشعل أحمد  قاسم13 يم محمد ا أحمد ابرا
محمد ع محسن سعيد47عصام رعد عباس 14
يم محمد عبدهللا ع48عبدالغفور أحمد  محمد الصادي15 ابرا
ادي ياسر16 ي ليله49مصطفى  و اب رافع  ا
ميد شاشو17 در50محمد عبد ا فراس سليمان سليم ابوقو
فا18 ي51ابرار عاصم غفوري ا ع صفاء جاسم العا
أحمد محمد ع الكبازي 52محمد عبداالله محمد سيف اليوسفي19
يد محمد53شه بول محمد اسماعيل20 ائل عبد ا سليمان 
ن غالب54احمد عبد الصبور حامد احمد محمد 21 صادق محمد حس
ي22 د رائد عبد العا مأمون اسماعيل يوسف الدو55ز
ر العبيدي23 يثم مظ عيدروس محمد صادق محمد العيدروس56أسامة 
بار االمام24 فائق عبدهللا عمر باسالسل57عمرو محمد مجدي عبدا
تار25 ز عبدالرحمن ا أوس را حاتم العبدهللا58محمد عبدالعز
ز عمر محمد تيكه26 ي59عبدالعز عمان ا جمال عبد الرحيم ع 
ان27 ي60محمد محمد عبده ق جالل سعد احمد محمد الدرو
يم حسن قابيل61أحمد حازم فاضل الشيغ28 عمرو ابرا
عباس عبد ع محسن الصراي62رندة احمد مص سعيد الصال29
ف30 ف شر يل شر ن63حسان ن ليم خليل الشيخ أم مازن عبدا
يم سو ابو سعدى31 ن ابرا ش ع الطنا64أم ميالد ال
ي32 ا احمد فيصل شياع شياع65أنمار تامر حمد الر
محمد احمد سالم محمد سالم محمد33
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