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صالح فارس عوده
مهند علي محمود
حيدر عبدالنبي معيبد
ستافرو طيف صباح
مازن بدر عبد المجيد
محمد توفيق محمود
ثائر ماهر مانوئيل
ليلى عبدهللا محمد
روزين خيري خديده
سميره توفيق محمد مراد
مجد طيف صباح
هيام يوسف خديده
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رعد كمال فتح هللا
انتصار كاظم عبدالحسين
امين حسين جرود
ايفان جاسم قاسم
نضال منعم عزيز
اعتناء عقيل كريم
سيفان سالم توفيق
سعاد اسماعيل يعقوب
فرهاد خالد سعيد
صبا فاروق جاني
نور نهاد عبداللطيف
عمر قيس محمد سعدي
هه له ت خضر عثمان
ريبين جبار احمد
رافد حكمت عبدالزهرة
سوارا حسين فرج
سهيلة موسى حمودي
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ماهر مانوئيل حنا
نهرو رشيد بايز
فيان امين حاجي
شاخوان جالل ميرزا
جالل عيسى اهدل
اسحق قادر حسين
سامي جالل عبدالكريم
علي عبدالقادر صديق
ساره ريان فهمي
ساندرا ريان فهمي
تغريد سعيد حميد
سهام سالم سرحان
هيتان صابر خضر
تارا عمر مجيد
ايمان سعد رؤوف
بشرى محمد علي احمد
فاضل مغامس محمد
مصطفى محمد عبد الرضا
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محمد صباح رحيم
هديه ميرزا صالح
هبه مجيد ريشان
اياد طاهر هادي
مصطفى حيدر عبدالنبي
اسامة نصري قسطة
ايناس حكمت بولص
سلوان ربيع يونان
مراد محمد نوري جاسم
دانيار قادر شريف
روزكار ياسين مجيد
باسم بطرس توما
يحيى شريف جوده
خضر عادل نوماس
لطفي يوسف جرجيس
كاوه مصطفى رشدي
بيان صادق يوسف
بتول شاكر محمود
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وزيرة باقي ولي
علي عادل محمد
يار هورامان حمه امين
جديد جمعة خورشيد
مدينة عباس لطف هللا
جمعة خورشيد حسين
شيماء عادل دشر
ليليان عبد الوهاب عياش
عبد الوهاب عياش صبح

