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ون25ابراهيم احمد عجاج مجول الهزاع  خمسة وعشر

ون23ابراهيم وليد عايد حاجم العبيدي  ثالثة وعشر

ون23ابو ذر سعود محسن خضر الدوري  ثالثة وعشر

 اثنان وثالثون32ابو سفيان اديب عبد دبيس القيسي

 خمسة عشر15احمد حامد جميل صبر الجبوري

ون26احمد سعود نجم صالح الجبوري  ستة وعشر

 ثمانة عشر18احمد عبد الرحمن عايد مطر العبيدي

 خمسة عشر15احمد عرف نايف حميد العجيلي

ي
 
احمد يونس عزاوي حمود السامرائ

ي ون27ادريس احمد ظاهر مضحي الجنائر  سبعة وعشر

ون21اسامة منبر محمود محمد الصميدعي  واحد وعشر

ي اشواق كريم عالوي شطب الجنائر

ي
ر محمد حميد التكريت  ون فقط20االء تحسير  عشر

ون26انفال وليد درويش سليم التميمي  ستة وعشر

ون22انمار احمد حسن احمد الجبوري  اثنان وعشر

 خمسة عشر15بالل عزالدين رجب عمر الهومي

ون28حسام إسماعيل خضر جدوع الجبوري  ثمانية وعشر
ر صفر فقط0حكيم احمد حسير

ون22حليم ظاهر عبد مضحي عذي المجمعي  اثنان وعشر

ر الشمري حيدر محمد زناو حسير

ون21دريا صباح اسد هللا علي الجاف  واحد وعشر

 ثمانة عشر18رائد رمضان عبد هللا عيس الجبوري

صفر فقط0رسل صفاء عبد السالم 

ي  ثمانة عشر18رنا سعد حمدان حمود الجنائر

 ثمانة عشر18شهاب احمد محمد ذياب الجبوري

ي ون21شيام جاسم صالح خلف القيستر  واحد وعشر
ر صفر فقط0عبد هللا احمد حسير

ي  خمسة عشر15عبدالرحمن طارق إبراهيم حمد الجنائر

ي
 
ون24عصام حرجان عجاج محمد السامرائ  أربعة وعشر

ي
 
ر محمد الطائ  سبعة عشر17عفاف محمد حسير

 ثالثون فقط30علي حسن محمد خضر الجبوري

 علي صالح القيسي
ر ون26علي حسير  ستة وعشر

ي ر محمد عباس الجنائر ون فقط20علي حسير  عشر

ون28علي عبدالكريم محمد احمد الراوي  ثمانية وعشر

ي ون فقط20غفوري كريم علي احمد الخزرجر  عشر

 سبعة عشر17كنعان صباح مشبت محمد المجمعي
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ر محمد القيسي ون26مثتر حميد حسير  ستة وعشر

ي ون فقط20محمد كريم حمد حسن الجنائر  عشر

ون21محمود ناظم عبد هللا محجوب القيسي  واحد وعشر

ي
ر التكريت   رعد مولود ياسير

 خمسة عشر15مصطفر

مصطفر قيس إبراهيم علي النايلة

ي
 
ون24متر عبد الجبار محمود جاسم السامرائ  أربعة وعشر

 خمسة عشر15ميادة عبد الباسط عبدالقادر حسن الدوري

ي  خمسة عشر15نغم حامد ندا حماد الجنائر

يف عبدالحميد محمد الراوي ون26نورالدين شر  ستة وعشر

صفر فقط0هاشمية صالح دعر

 ثمانة عشر18وليد خالد رشيد نصيف

ي  خالد تركي حمود الجنائر
ر  خمسة وثالثون35ياسير

ون21ينابيع شاكر حمود رشيد النارصي  واحد وعشر
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ون22دنيا ربيع احمد  اثنان وعشر
ون فقط20عالء فوزي حماد  عشر

ي ون فقط20علي طارق جاسم محمد الخزرجر  عشر

ون فقط20محمد عبيد رجا محمد الزوبعي  عشر

صفر فقط0(تكميلي)عبد الرحمن حسن رحيم 
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