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 هوازن رعد فاضل577 
 هيثم عامر جهاد578 
 هيمن رفيق كريم 579 
 هيور عبد الخالق عزت580 
 وائل علي جبر581 
 ورود رعد جميل582 
 وسام شوكت عيسى583 
 وسام عبد الكريم خليفه584 
 وسام وليد ياسين585 
 وفاء محسن مطلوب586 
 ولي بالل خليل587 
 ياسر حسين محسن588 
 ياسر محمد حسين589 
 ياسمين صاحب ابراهيم 590 
 ياسين ابراهيم ياسين591 
 ياسين حسن عبد خليفه 592 
 ياسين خضير سايب593 
 يحيى جمعه عبد ا� 594 
 يحيى محمد مركب 595 
 يحيى موسى عجه596 
 يقين نبيل فليح 597 
 يوسف احمد خلف598 
 يوسف خزعل طه599 
 يوسف سليم علي 600 



 يوسف صباح محمد601 
 يوسف مالح كومه602 
 يوسف مسلم حسوني603 
 يوسف مصطفى عباس604 
 يوسف ناصر حسين605 
 يونس حميد رشيد 606 
 ئاالن احمد كاكه607 
 سامر جواد كاظم 608 
 عبدهللا یحیى یاسین 609 
 اساور رحمن 610 
 شھد محمد صبحي 611 
 فھد خالد سمیر 612 
 ابراھیم سیف الدین ابراھیم 613 
 طھ مھدي احمد 614 
 حسین عالء الدین حسین615 
 شكور بكر طاھر 616 


