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مضر فوزي فر�ح الع�ساوي 65ف��� أحمد عبدهللا ع��33ع�� صباح محمد1

بكيل سعد محمد ع�� املوش�ي66مراد ع�� عبدالرحمن قاسم34محمد صا�� ع�� شائف2

أحمد ساري احمد الزقيبھ67ع�� عبدالكر�م مكطوف الز�رج35أيمن أحمد حمود ع�� مص��3

ق��� خلف عبدهللا الوردات68محمد �اظم حس�ن36احمد عبداملنعم عمر عمر4

مصطفى طالل عبدالغ�� ال��لوان69احمد م�دي �امل العكيدي37عمار ع�� سعيد سلطان5

ز�ي عبدهللا محمد الباص70ياسر سلمان �اظم �اظم38عمار نايف يح�� �بھ6

ع�� من�� �اشم �اشم71براء ن�يل فضل ��اج39ع�� ز�دان عبد عبد7

رأفت محمد امحمد مامي72حسن ب�يان اسماعيل التمي��40محمد محمد حسن ناصر العدو��8

فؤاد صا�� مو��� الظا�ري 73محمد ع�� محمد محمد ابرا�يم شرف الدين41مث�� عبدا��س�ن ش�يد السلمان9

محمد عبدالعز�ز عيد �ندي74أكرم فت�� أبوز�د عقيل42عبدا��افظ محسن محمد حسن األسدي10

اسامة حسن حمدان75عصام عبدا��يد ع�� غالب43سليم حسن محمد ال��بري 11

فادي اسماعيل ابرا�يم حرب76محمد جليل محمود ا��مور 44مصطفى جمال جبار جبار12

محمد جمال محمود شموط77أحمد جبار حماد الف�داوي 45سلطان لؤي صا�� ا��دي��13

محمد عبدالعز�ز نوران عقالن78ياسر عادل عبداألم�� ا��م��ي 46محمد ام�ن احمد عبدا��بار الرميمة14

محمد عوض جمعھ فتيحھ79أحمد خالد أحمد حس��47عبدر�ھ سالم عبدالقوي الوا��15

عمر جاسم محمد الفياض80حس�ن م�ي عدنان العيثاوي 48بكر ع�� شاكر ا��الد16

كرمي عبدالسالم ا��اج حسن كرمي81كرار �اظم خض�� القر����49صدام محمد عبدا��بار حسن17

محمد االمام ا��سن االمام82عمر عبدالغ�� عبدالرزاق الشم��ي ���50ا عبدالرحمن محمد محمد18

محمد خالد مو��� أبو نواس83فائز محمد ع�� نور الدين51ع�� جليل حميد آل ج��19

طھ جمال ع�� ب�ت املال84م�ند وجيھ ع�� العدره52عبدهللا خالد نصر مأمون 20

�امر جمال حس�ن ز�ن85فواز عباس ع�� ا��داد53ياسر ج��يل رزق جنيد21

عامر شاكر كر�م امليا��86أحمد جبار حردان البطبوطي54رامي سراب حميد الد�ان22

عبدهللا غالب محمد صالح الدين87أحمد ع���� عبدالعز�ز رمضان55طھ عادل محمد23

أحمد محمد عبداملعطي الرواشده88ش��ين دل�� صابر بلباس56صابر سعيد أحمد محسن24

محمود لطفي مصطفى الشرقاوي 89سعد صا�� احمد سليم�57عقوب أحمد ع�� حيدره25

ابرا�يم عمر امحمد مصباح90محمد ع�� سليمان ا��مي��58فؤاد عبده مجا�د عبيد26

شا��ن صا�� حس�ن صا��91يزن محمد ديب وردة59ن��اس محمود حس�ن عليھ27

أحمد محمد سالمة ا��ضور 92ود�ع رضوان عبدر�ھ األسد60ع�� ما�ر عبد ع�� آغا28

ع�� ناصر احمد مث�� الض�با�ي93يوسف محمد سعيد عبدا��بار القا���61محمود فارس محمد حياوي 29

كنان عبدااللھ النعي��94سعيد عبدالرزاق شاكر الدوش62مصطفى عبدالسالم سر�يد سر�يد30

صا�� ع�� سليمان بن ��اج95أحمد مبدر محمد محمد املش�دا�ي63ا��اب ع�� ابرا�يم مسعودي31

نا���� محمد عبدالفتاح حياصات96عبدا��يد الشر�ف حوس�ن الغناي64عبدهللا عبدا��كيم حمزة ال��اري 32
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