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احتياط66.33قاسم داود عبدهللا جرجيس148

احتياط66.29هيفاء نهار حامد جاسم149

احتياط66.17محمد عبد سالم عروش150

احتياط66.17وسني وحيد مندو حمو151

احتياط66.00احمد جاسم احمد ابراهيم152

احتياط66.00حسين صديق محمد توفيق 153
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احتياط65.43محمد عبدالمحسن علي خضر 172
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