
No. Student's Name Graduation Year

1 لادر لادر دمحم 1988
2 حمده احمد عارف 1988
3 عبدالغنی لطفي دمحم 1988
4 فخری صبحی صهيب دمحم 1988
5 مصطفى عبدالرحمن سميرە 1988
6 صالح دمحم علی 1988
7 سالمە دمحم خلدون 1988
8 رمضان عمر عدنان 1988
9 دمحمسليم عبدالمادر صايغن 1988
10 دمحم مجيد وليد 1988
11 شابو بويا كاميليا 1988
12 مهدی رضا هجران 1988
13 عبدمهدی عباس فاضل 1988
14 غريب جالل كمال تارا 1988
15 حسن عبوش ليلى 1988
16 كريم صابر طيب 1988
17 محمودعمر فاتح عامر 1988
18 طە كريم كامران 1988
19 دمحمخچر احمد بهجت 1988
20 عمر حسين صابر نوزاد 1988
21 سليمان سمعان ايوب نشأت 1988
22 حسين صالح عبدالخاق االن 1988
23 سعيدعلی فاتح دمحم 1988
24 احمدبنی عبدهللا دمحم 1988
25 نادراحمد صالح دلشاد 1988
26 وادی سهيل هالە 1988
27 دمحم جاسم ياسين بالسم 1988
28 شاكر مردان علی امل 1988
29 منصور حمدی منهل 1988
30 رمضان فياض مجيت رشيد 1988
31 حسين اكرم موفك 1988
32 دمحم اسماعيل هوكر 1988
33 احمد نورالدين عبدالمطلب 1988
34 فتاح نوری اسماعيل كزنن 1988
35 دمحم جاسم عالء رافد 1988
36 مجيدجوجە حنا فرهاد 1988
37 صالح حمە عمر امين كامران 1988
38 عمر علی امين دمحم 1988
39 ابابكر داود احمد ماجد 1988
40 ولی علی نامك صباح 1988
41 دمحمامين مصطفى بشرى 1988
42 نصيف حسن صبيح جنان 1988
43 عبدهللا خليل نوبار 1988
44 سليمان دليان حاتم 1988
45 دمحم احمد امين حمە كامل 1988
46 خورشيد يوسف دمحم 1988
47 محمودعبدهللا عبدالسالم احمد 1988
48 اسماعيل عبدهللا صدرالدين 1988
49 سهر دمحم سعاد 1988
50 احمد جالل هللا فيض 1988
51 فرنسيس اوراها باسم 1988



52 ماهر بربوتی مهدی لاسم 1988
53 حسين انور سروين 1988
54 دمحمامين رفيك مظفر 1988
55 امين عبدالستار سامر 1988
56 بطرس يوسف نيران 1988
57 دمحم ابراهيم اسماعيل ريزان 1988
58 كوركيس بولص كردستان 1988
59 صالح دمحم عدنان 1988
60 عبدالمجيد صبحی سندس 1988
61 ياسين جمعە حاجم 1988
62 سعيد الدين محی عبير 1988
63 رفيك شفيك رويا 1988
64 خضر حمزه هناء 1988
65 عباس دمحم امال 1988
66 توفيك رفيك ميسون 1988
67 شابو بويا ندى 1988
68 روچان علی حامد 1988
69 عبدالمادرعبدالمادر عزالدين ثناء 1988
70 عبدالوهاب عبدالحميد ايوب 1988
71 احمد دمحم كريم 1988
72 شمس احمد مها 1988
73 عبود حمزە احمد 1988
74 حنتوش حسن ياسين 1988
75 ذنون رؤوف اخالص 1988
76 سالم فالح يونس 1988
77 جالل ابوبكر كرمانج 1988
78 عبدهللا حميد احمد 1988
79 دمحم عثمان رمزی 1988
80 خميس عبدالمدر ابراهيم 1988
81 عوديش يوسف كالدس 1988
82 جصان حاجم جواد 1988
83 نورالدين عبدالمادر ران سە 1988
84 عبدالرحمن عبدالمادر ضياء 1988
85 احمد تاتار رمضان 1988
86 شريف علی سمكو 1988
87 عبد حمادە عماد 1988
88 صالح احمد نياز 1988
89 حسن غفور عثمان 1988
90 حسون كريم عبدالجبار 1988
91 طە عطا منى 1988
92 صالح ژياب نجاح 1988
93 سيدنوری سيدعمر ريبوار 1988
94 دمحمصالح محمود احمد 1988
95 بولص اسكندر نضال 1988
96 لادر دمحم مالن 1988
97 عبدالعزيز علی دمحم احمد 1988
98 عمر فخری دياری 1988


