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االسم
ابتهال عبدالمنعم عثمان
ابراهيم محمد فالح
ابرهيم عمار طه
ابوبكر جبار فؤاد
احسان سعدهللا اسعد
احسان محمد صالح
احالم عبد حسن
احمد امير نبيل
احمد بسام داود
احمد جعفر صادق
احمد جواد كاظم
احمد حافظ جبوري
احمد حسن عبد علي
احمد رعد شاكر
احمد رعد عبدو
احمد زهير ابراهيم
احمد سامي حسين
احمد سلمان رؤوف
احمد صالح مهدي
احمد عبد محمد
احمد علي سعدون
احمد عماد طه
احمد فراس عصام
احمد محمد عبدالمنعم
احمد هاني مبارك
احمد ياسين احمد
اخالص ثابت توما
ادم حسان امين
اديبه احمد داود
ارا انترانيك ابراهيم
ارمين عبدهللا شابا
اسامه فخرالدين عيسى
استاوري يعقوب ارتين خاجيك
استبرق حسين عليوي

اسم االم
هيام خماس
همسه سمير
اسماء ناجي
هناء ابراهيم
نسيبه فضل الدين
احالم حسين
كاظميه عبدهللا
بان حمود
زينب ذنون
انعام هادي
لميعه محمد تقي
سعاد هادي
وفاء عبدالكريم
دينا رجب
ناهده منير خان
نضال رزوقي
هيفاء محسن
سهيلة محمد
مي محمد
فريده كاظم
اسيل زكي
هيام حميد
ان محمد
بان صفاء
دجله حسين
كميلة صادق
كماله شعيا
رنا جاسم
بيبية مرزة
عائده سورين
حسينه حنا
سعاد عبدالرحيم
جورجيت وديع
كواكب محمد
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اسراء احمد ياسين
اسراء مصطفى صبري
اسما ثامر مهدي
اشتياق علي عزيز
افرام خمو خوشابا
افرايم رويد محمد
االء منذر وردي
االمير عباس رفيعي
البير ناصر جورج
الفاروق ثامر فاروق
امل محمد خليل
امنه حسن عوده
امير حسن ماجد
امير حيدر عبدالجليل
امير محمود سعيد
امير هشام جندي
انترانيك ابراهيم دكران
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انتصار عبدهللا حسن
انتصار هاشم نعمة
اندرو عامر فاضل
انس ياسر طه
انعام هادي عبدالحسين
انمار ياسر طه
اورد راجح عبود
اياد كامل طوبيا
ايان اياد شكر
ايفان عدنان جرجيس
ايلي وسام عزيز
ايلينا رسيل فرنسي
ايمان جمال محمد موسى
ايمان سعدالدين عبدالرزاق
ايمن هاني مبارك
ايه ركان شبيب
باسمة متي توما

ايمان سعدالدين
خلود عزيز
زينه ناجي
مائدة عبدالحسين
شبتيه عوديشو
رنا محمد
سراب رشيد
سوسن عدنان
نعيمه الياس
بيداء سلمان
رشا خلف
ندى ضياء
مروه علي
اسراء سعدون
حسينه شكري
زينة ظاهر
استغيك ستراك
نسرين زين
العابدين
فخرية جعوال
ليليان توما
رشا مضر
نجاة صالح
رشا مضر
نورية محمد
صبحة حنا
هند بكر
رائده جورج
سلوى كوريل
سلوى سالم
سعدية محمد حسن
وداد عبدالكريم
دجله حسين
ميسون ميخائيل
عبده ماموكا
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باسمه صليو مرقس
بان حمود نعمه
بتول احمد شعالن
بتول احمد عويد
بسام موفق ذنون
بسنه احمد محمد
بشار ارهاب عبدالحسن
بشار طعمه محيسن
بشرى غنام عبد علي
بشير محسن حسين
بكر عماد حسين
بيداء احمد عبدالسادة
بيداء سلمان مطشر
تبارك محمد خلف
تقى قصي ابراهيم
تمارا شانت يوئيل
تماره شعبان خميس
تيا حسان امين
ثامر فاروق عزت
ثامر كاظم فنجان
جاسم هاني جاسم
جاكلين متي حنا
جعفر محمد جواد هاشم
جمال رشيد مجيد
جميل ابراهيم محمد سعيد
جنان يونس حمدي
جواد حسين كاظم
جوليانه اياد شكر
جوليت يوسف ججو
حبيبه مارزينا نعوم
حسام خلف كريم
حسام خميس شعبان
حسن ابراهيم عبدهللا
حسن عوده عبدالباري
حسن ليث ياسين

مريم نيسان
سلمى عبد
ارينب عدوان
حليمه سلمان
باسمة شكري
خديجه قاسم
مديحة علي
خيريه يحيى
فطومه حمودي
خوله ابراهيم
نادية جمال
شكرية مهدي
سليمه حميدي
فاتن عبداالله
هند عماد
ازاتوهي ديكران
هاله صالح
رنا جاسم
سعاد نكه
فوزيه جبار
نجاة غالي
راحيل هرمز
ماجده مجيد
عتوكه عزيز
صافيه سعيد
نانسي اديسن
كتبه مارد
هند بكر
رجو كوركيس
صوفيه جبو
حسنه مختار
فوزيه مصطفى
شيماء كاظم
اميره اسماعيل
ندى اسماعيل
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حسنه مختار سعيد
حسنين حسن محمد
حسين سعد عبدالزهره
حسين عالء عبدالحسن
حسين علي غيالن
حال عبدالجبار عبدالرزاق
حالم ميخا اسرائيل
حمديه طعمه شياع
حمزة بسام موفق
حمزة محمد حمزة
حمزه فرحان علي
حمزه وائل غسان
حميد حيدر محمد
حنان عبدالمسيح ربن
حنين حسين خنفس
حنين فريد حكمت
حيدر اسامة محمد
حيدر عبدالجليل مطر
حيدر عبدالحسين دعير
حيدر عبدالكريم مسلم
حيدر لواء كاظم
حيدر معيوف داحس
خالد صالح نبي
خالد ضمج منصور
خالد وليد خليل
خاوه درياويش صليوه
خلدون ابراهيم عبدالرحيم
خلود صبحي محمد
خلود يوسف حجي
خيري شكر مصطو
خيريه كوريس متي
داليا سعدهللا ادم
دانية ليث ياسين
دريد خلف عبدالحسن
دعاء رائد حازم

عاليه غانم
ثمينه علي
مائده شاكر
ساره عبدالقادر
زينب عدنان
نوال شكر
راحيل عبدالمسيح
جميله جعفر
حال عبدالجبار
رنا مالك
سعاد امير
نور محمود
شلير رحمن
ورديه بنيامين
صبيحه هادي
زينب حاتم
هاله محمد
مكيه عبدالعالي
انتصار شنان
وفاء ياسين
فرات احمد
عالهن خيون
ميان عبدالرحمن
ذيبة سرحان
هبه عبدالباقي
سره خمو
عائدة حسين
لطيفه زباله
ميري هرمز
نوفه ابراهيم
جميلة متي
زابيل يعقوب
ندى اسماعيل
فاطمة جبوري
منال مزهر
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دالور اسكندر عمر
دلفانه اياد شكر
ديمه عمار سعدون
ديمه ن ماهر صابر
ذكوان مازن محمود
رابي فاضل متي
راحيل صليوا ايليشا
راز محمد فاضل رشيد
رافت فاضل متي
رافي فاضل متي
راني عباس جرجيس
رائده جورج رزوقي
رحمه عامر شمسي
رحمه علي ياسين
رزان حيدر صفاء
رسل احمد حسن
رسل عبدالباقي عبدالواحد
رسل هاني جاسم
رشا خلف هالل
رشا رحاب عبدالمنعم
رشا مضر محسن
رضا باسم مراد
رضا حيدر عبدالجليل
رضا علي عبدالخضر
رضاء مقداد عبدالقادر
رعد ابراهيم عبدو
رغدة شاكر لطيف
رغدة فريد سلمان
رغده عباس رفيعي
رقيه لواء كاظم
رنا محمد عمر
رنج حسن حسين
رندة فريد سلمان
روز كرمانج امين
روز ليث عبدالحسين

سعديه حمد
هند بكر
ميساء عامر
صبريه عبدالهادي
بان تحسين
اخالص ثابت
شبتيه شمعون
بشرى عبدالكريم
اخالص ثابت
اخالص ثابت
رائده جورج
اديبه متي
استبرق حسين
فرح شاكر
بيداء سعد
تغريد طه
مسرات هاشم
نجاه غالي
عروبه محمد
سعديه جاسم
صفية سودان
سهاد محمد علي
اسراء سعدون
مروه ماجد
فائقه شعالن
زمرود بنيامين
الهام عبدالرحمن
مها ثامر
سوسن عدنان
فرات احمد
حياة شريف
روناك عبدهللا
مها ثامر
اسماء حمودي
ختام حسن
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روز مازن محمود
روز محمد عبدالمنعم
روشن جمعه علي
رومل بطرس يوسف
روناز عمر عبدهللا
رويده قيس محمد
رياض مانوئيل حنا
ريام محمد صالح عبدالرزاق
ريان نور الدين فالح
ريمان نجيب دانيال
ريمان وليد خالد
زاكروس نجم الدين محمد
امين
زامو كامران حميد
زمزم احمد بسام
زهراء صالح الدين حسين
زهراء عمار عباس
زهراء كريم مهدي
زهرة خزعل ساهي
زهور حسين محمد
زيد رافع بندر
زيد محمود يونس
زين اياد نوئيل
زينا فكتور بني
زينب باسم محمد علي
زينب ناظم عبدالرضا
زينة علي فاضل
ساجد سعيد مطرود
ساجده ارزوقي محمد
سارة سراب عزيز
سارة هشام غازي
ساره سعد عبدالزهره
ساره عامر شمسي
ساره عقيل عطيه
ساره فراس نبيل

بان تحسين
بان صفاء
خمري اسماعيل
كه الويز عودو
رازيه علي
زهره خزعل
نضال البير
ليلى عبدالغفار
همسه رعد
فلاير يونس
هبه عبدالباقي
فاطمه فتاح
بري رضا
مروة ظاهر
ساجده ارزوقي
لمياء سعدي
سهيلة حسين
صبرية احمد
جميلة فزع
جيهان علي
سلوى سبتي
رشا مؤيد
جميله بطرس
رجاء عبدالجبار
حائهن كاظم
كوثر حمدي
زكيه سعدون
خديجه حسن
شيرين عبدالرزاق
زينا فكتور
مائده شاكر
استبرق حسين
بتول فاضل
وفاء محمد جعفر
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ساره ماهر عدنان
سالم القس عبدالنور
سالى عامر محمود
ساهره كوركيس توما
سبهان كريم حنا
سبهان محمد جالل
سجى جعفر محمد جواد
سجى جواد كاظم
سرتيب عارف عمر
سرمد سمير داود
سره خمو كيسو
سرور اسماعيل ناصر
سرى عدي عبدالمنعم
سريان زهير نافع
سعادة توما حنا
سعد حسين علي
سعد سعيد عبداالحد
سعد محمد محمد حسين
سعدون عطا خميس
سلفانا اياد شكر
سلمى ايوب محمد
سلوى يوسف يوسف
سليمان ايوب محمد
سما سيف الدوله احمد
سمير جاسم عباس
سناء انيس يوسف
سهاد طه مجيد
سهاد ميخا اسرائيل
سهام اسماعيل عبدهللا
سهام توفيق الياس
سهام سامي حنا
سهى ابراهيم احمد
سوزان افرام خمو
سوسن عدنان علي
سيامك نجف محمد امين

رضاء مقداد
زكيه دانيال
احالم علوان
غزاله اوراها
نضال عبدالمسيح
نصره خليل
غسق سعد
احالم خليفة
رابعه سعيد
باسمه متي
مركو كشو
بلقيس حسين
سهام حسن
سعاد جرجيس
ليا داود
امينه سليمان
رينه سليم
خيريه حسن
امينه مهدي
هند بكر
فردوس ويس
فريده حنا
فردوس ويس
ياسمين صالح
غنده علكم
سلمى رزوقي
لميعه شهاب
راحيل عبدالمسيح
فضليه سعيد
مريم بهنام
ليلى عزيز
سعده علي اكبر
راحيل صليوا
حريه عزت
فوزيه حسين
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سيف الدوله احمد محيميد
سيمون عمار بهجت
شاكر سنان شاكر
شكرية سعيد منصور
شهد مكي لطيف
شهلة ايشوع يلدا
شيار منصور مصطفى
شيرين عبدالحسين دعير
شيماء بايار حكيم
شيماء كاظم عبود
شيماء محمد احمد
شيمه محمد علي
شينى كامران حميد
صاطع وليد رحيم
صباح سعدي عبدهللا
صبيحه هادي رحمن
صفا ثامر فاروق
صفا حسن ماجد
صفاء حمودي عبد
صوفيا سركيس فيليب
طارق محمد علي بكر صوفي
طيبه عمار سعدون
عادل غريب صادق
عاليه جاسم حمادي
عامر خليل علوان
عامر شمسي محمد
عامر صبيح خضر
عامر عادل هاشم
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عامر عبدهللا حسن
عايدة سعيد بني
عباس جواد حسين
عبداالله عبدالرحمن يحيى
عبدالحميد احمد حميد
عبدالرحمن احمد صبري

عفيفة عبدالمحسن
داليا سعدهللا
لمى كاظم
وداد نعمو
فاتن حسن
هدية بولص
سونى سعيد
انتصار شنان
نجلة محمد
حمزيه صاحب
قبيله محمد علي
عال عبدالعباس
بري رضا
منيره عبدهللا
فاطمه محمد
فهيمه محسن
بيداء سلمان
مروه علي
خيريه مجيد
سره كلو
فاطمة عبدهللا
ميساء عامر
مسمايه علي
فخريه عبدهللا
سهام اسماعيل
سعديه عليوي
مريم فرج
ليلى راضي
نسرين زين
العابدين
اليس سعيد
ايمان صادق
رده موسى
زينب باسم
ازهار حسين
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عبدالرحمن زياد عبدالقادر
عبدالرزاق سلمان جواد
عبدالرزاق علي عبدالرزاق
عبدالعزيز احمد عبدالحسين
عبدالعزيز محمد قاسم
عبدهللا ابراهيم جميل
عبدهللا احمد ياسين
عبدهللا جمال شوكت
عبدهللا حمزه فرحان
عبدهللا علي شطب
عبدهللا محمد خلف
عبدهللا وجه فاضل
عبدهللا وعد محمود
عثمان سلمان علي
عدنان جرجيس كرومي
عذراء فائق كاطع
عصمت بطرس جبرائيل
عال حيدر معيوف
عال مثنى عارف
عالء حسين عباس
عالء حسين علي
علي اديب سلمان
علي تمام علي
علي ثامر فاروق
علي جميل ابراهيم
علي حسين حمودي
علي رعد فليح
علي عامر شمسي
علي عباس احمد
علي عبدالحميد كمال
علي عبدالكريم عباس
علي ماجد عبد
علي مظفر محمد
علي هاني جاسم
عماد فؤاد رشيد

مرح طالل
ماهية مرزا
بسمة عبدالرزاق
لقاء يوسف
انمار غسان
ريم سعد
ايمان سعدالدين
رغد سعدهللا
رشا رحاب
ساره محمد
فاتن عبداالله
ايمان جمال
دجلة عودة
ايمان خليل
نجيبه عزيز
كميله حسين
زلفي زورا
اسراء عبدالصاحب
هيام كاظم
هديه فرحان
حميده صفر
خوله محمد
رغدة شاكر
بيداء سلمان
بسنه احمد
امل عبدالودود
جسمه جابر
استبرق حسين
نعيمة محسن
امنه محمد
مها عبدالحسين
هناء عبد
وند علي
نجاه غالي
خولة عبدالجبار
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عماد محي كريم
عمار عامر صبيح
عمر ابراهيم صالح
عمر ثامر ناجي
عمر جودت رفعت
عمر حسام خميس
عمر حسين خنفس
عمر حسين علي
عمر عصام عزيز
غسان عدنان حسين
غفران علي شطب
غيث الء عبد
غيد تمام علي
فاضل متى عيسى
فاطمة دريد خلف
فاطمه الزهراء لواء كاظم
فاطمه جاسم وادي
فاهي ديران ناصر
فرات احمد شمير
فراس اكرم عبدالمحسن
فرح صميم صبيح
فالح حسن حسين
فالفي جوزيف جاك
فنار محمد عبدالوهاب
فؤاد سعد احمد
فيصل علي مصطفى
قرياقوس شعيا زكريا
قصير محمد علي
قمر وجيه فاضل
قيس محمد عبدالرضا
كرار عباس مجلي
كرستين ازهر يوسف
كرستينا سلوان نوئيل
كرم اياد نوئيل
كالدس عيسى متي

نوال جابر
عالدس عيسى
فخريه بازل
زينه ناجي
منى قاسم
مريم محمد
صبيحه هادي
ملكيه دوشان
فريدة فائق
رجاء حوني
ساره محمد
ناديه عباس
رغدة شاكر
زكيه سعيد
هاله فاروق
فرات احمد
ساميه سيد
نجال بيتر
نضال هادي
سهام سرتيل
رفاه فتح هللا
صبيحه حسين
ايفلين عبدالكريم
ندوه هدايت
ايمان اسماعيل
وفيقه حامد
مريم كوركيس
زيزفون رباح
ايمان جمال
مديحة عيدان
سميره كريم
خالدة رشو
نجالء مجيد
رشا مؤيد
امينه يوحنا
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كوثر محمد صفاء
الرا رعد فضيل
الرسن ياقو يوسف
النا محمد قاسم
النه رشدي محمد
النه عبدالقادر عبدالرحمن
لقاء يوسف نايف
لمى عبدالمنعم عثمان
لميس علي اديب
لواء كاظم حميد
لؤي حسين ماشاء هللا
ليث احسان محمد
ليلى سالم عزيز
لين نعمان عبدالجبار
مادلين يوسف شمو
مارال خاجيك اوانيس
مازن غازي نصوري
مازن محمود حسان
مالك نهاد عبداللطيف
مالينا سلوان نوئيل
مانويال موفق الياس
مايا ياسر حمدان
مثنى سعد طه
مثنى علي سلطان
محمد احمد زهير
محمد احمد محمد
محمد ازهر فاهم
محمد حسن خلدون ابراهيم
محمد حسن محمد عبدالمنعم
محمد حمزه شنين
محمد خلدون ابراهيم
محمد رضا هاني مبارك
محمد صفاء حمودي
محمد عبدالزهرة عبد علي
محمد عبدالقادر جبر

بسمه محمود
فاتن جميل
اديبة يعقوب
انمار غسان
شرمين عبدالقادر
ميسون كامل
سمر نايف
هيام خماس
رشا ناطق
نزيره شنيور
سميرة جواد
ذكرى طاهر
ايفلين جرجيس
ثناء يوسف
شوشي قرياقوس
سناء بهنام
تريزه حنا
منهى مصطفى
عبير عزيز
نجالء مجيد
مادلين يوسف
اية الحسن زياد
امل عبدالخالق
صبحيه حسين
ندى عماد
صبرية ناصر
خمائل صاحب
حنان موحي
بان صفاء
رجاء عباالمير
حنان موحي
دجله حسين
سعاد موسى
ناجحة جودي
اخالم عبدالعباس
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محمد عبدالكريم عزيز
محمد عبدهللا جاسم
محمد عمار طه
محمد عمران موسى
محمد فراس عصام
محمد قاسم حسن
محمد قيس عبدهللا
محمد محمود عبد
محمد معتمد جمال
محمد مهند صاحب
محمد نصيف سعود
محمد هيمن صباح
محمد يحيى صادق
مرح طالل احمد
مروان شامل جاسم
مروة ظاهر عارف
مروة محمد محمود
مروج اكرم حسن
مروه علي رزاق
مريانا عزام بطرس
مريم ثامر مهدي
مريم حسين ساالر
مريم ساجد سعيد
مريم عامر خليل
مريم عدنان جرجيس
مريم عصام رؤوف
مريم عمر عصام
مريم عوديشو داود
مصطفى احمد عبدالحسين
مصطفى حسين عريبي
مصطفى خالد محمد
مصطفى شوان زيور
مصطفى عبدالهادي عبدالساده
مصطفى قصي ابراهيم
مصطفى محمد رعد سالم

انتصار والي
خمائل خيري
اسماء ناجي
وهيبه محمد
ان محمد
هدية موسى
انعام عبدالصاحب
ملكه محجوب
خولة احمد
رجاء حسين
كريمه ابراهيم
شيماء بايار
نجالء جواد
سهام محمود
ابتسام عبدهللا
يلدز ذنون
يسرى فاضل
بتول احمد
مي ياسين
جورجيت جرجيس
زينه ناجي
النه عبدالقادر
مروه علي
انتصار سلمان
رائده جورج
سوسن عبداالمير
نور قاسم
بغدي برخو
لقاء يوسف
وداد سلمان
ابرار حميد
ازهار عبدالوهاب
شكريه غالي
هند عماد
ليلى حسني
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مصطفى محمد فالح
مصطفى مزاحم صمد
مصطفى مهدي علي
مصطفى نهاد عبداللطيف
مالك حمزه فرحان
مالك ساجد سعيد
ملك يعرب حمدان
منى حنين عطيه
منى قصي محمد شمس الدين
منيره عبدهللا توما
مها جمال عبيد
مها شهاب احمد
مهدي جعفر محمد جواد
مهند مولود كوركيس
مهند يوسف لطيف
موفق بولص كورئيل
مؤيد صالح مهدي
مي علي عبدالرزاق
مياده محمد حسين
ميار احسان محمد
ميثاق رشيد علو
ميرنا ياقو يوسف
مينا ضياء عبدالكاظم
مينا عامر صبيح
مينا محمد قاسم
مينه عالء عبدالحسن
ناجي رعد ناجي
نادرة ميخائيل حنا
نادين علي تحسين
نادين نبيل تةما
ناديه جمال عبدالرحمن
نازك ثامر غازي
نايا محمد عبدالرزاق
نجاه غالي سعد
نجم عبد محمد

همسه سمير
امريكا عبداالمام
كفاح جاسم
عبير عزيز
رشا رحاب
مروه علي
دنيا طلب
عيده رشيد
نضال اسماعيل
حبيبه حنا
ناديه علي
ناهده عبدالكريم
غسق سعد
سناء انيس
نجاة جبار
حسينة موسى
رضية عبود
نجالء حسن
هدى محمد حسين
ذكرى طاهر
زهرة نصيف
اديبة يعقوب
نادية عبداالمير
كالدس عيسى
انمار غسان
ساره عبدالقادر
شذى يحيى
فضيله يوسف
هدى هادي
ندى عزريا
انعام عبدالحافظ
افراح عبدالحسين
نور وليد
صبريه علي
سعدونه علوان
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ندى ضياء كاظم
ندى عزريا توما
نرمين حسين خنفس
نروالهدى حيدر معيوف
نشوان جبار عكار
نصيف جاسم سلمان
نضال سالم سعيد
نضاله خوشابا يوسف
نهرو بابارسول عبدل
نهين همداد رفيق
نوال صالح محمد
نوبار نهابيد خاجيك
نور صفاء صبري
نور عبدهللا حبيب
نور فالح حسن
نور قاسم كريم
نور مازن صمد
نور هشام غازي
نورالدين جدعان جسام
نورالدين صباح كاظم
نورالهدى عماد ابراهيم
هادي ماشه جاسم
هاله صالح هادي
هاله فاروق عبدالمعين
هاني جاسم هاني
هاني مصطفى هاني
هدى عبدالهادي عبدالمجيد
هدى فارس حاتم
هدى مجبل احمد عطا
هدى محمد حسين
هشام فائف زينل
هناء ناصر ايليا
هناء يعقوب يونان
هوفن يعقوب توما
هيام خماس عثمان

ماجده محسن
نعيمه رزوقي
صبيحه هادي
اسراء عبدالصاحب
سناء سلمان
جميله ثامر
ماري ابراهيم
صوفيا بطرس
شليره محمد باهر
نيكار احسان
سعديه رشيد
اريكناز بانوس
غيداء عبدالخالق
جنيف امين
عذراء فائق
انتظار كاظم
منى سلطان
زينا فكتور
سراب كاظم
امل كاظم
ميسون وشاش
طليعه خضير
رابحه حازم
باسمة حسن
قند علوان
سارة عباس
هبه فريد
ساهره علي
كوثر محمود
كظيمة ياسر
زهوري جمعه
اميره خضوري
عطيه يوسف
ساره حنا
قادريه محمد
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هيثم انطوان حنا
هيفاء محمد علي صادق
هيمن صباح مجيد
ود حيدر عبدالجليل
ورده عباس رفيعي
وسام عزيز برصوم
وسام محمد خلف
وعد محمود حامد
وفاء بنيامين شمعون
ياسر طه بندر
ياسمين احمد زهير
ياسيمن صالح محمد
ياسين ديار خيري
ياقو يوسف متي
يحى حيدر صفاء
يحيى احمد فؤاد
يسر محمد علي
يعرب حمدان مالك
يعسوب دريد خلف
يوسف بولص قس نعمان
يوسف حمد مجيد
يوسف ديار خيري
يوسف ساجد سعيد
يوسف عادل غريب
يوسف علي تحسين
يوسف محمد فالح
يوسف منير علي
يوسف هوزان علي
يوسف ياقو يوسف

صبيحه منصور
رجاء عبدالرضا
بروين عبيد
اسراء سعدون
سوسن عدنان
شموني توما
فاتن عبداالله
هاشميه ابراهيم
اغاته روفائيل
رتيبة ياس
ندى عماد
كريمه حميد
مها شهاب
حبوبة ياقو
بيداء سعد
سندس خاشع
عال عبدالعباس
بتول حبيب
هالة فاروق
شمي ياقو
ايمان مجيد
مها شهاب
مروه علي
حمديه طعمه
هدى هادي
همسه سمير
بان محمد عطا
طيف فارس
اديبة يعقوب

