
No. Student's Name Graduation Year

1 رشو شيخو بدل 1991
2 دمحم عبدالبالی بوتان 1991
3 يعموب عبدالحميد اراز 1991
4 صالح دمحم هشيار 1991
5 غالب خضر ليلى 1991
6 لادر رسول كامران 1991
7 لطيف ابراهيم اسماعيل 1991
8 لريالوس اوغسطين رعد 1991
9 الدين محی دمحم دارا 1991
10 ساكا هاويل منير 1991
11 هاشم طالب مشتاق 1991
12 عبدالسالم دمحم سهير 1991
13 لاسم طه بشير 1991
14 عبدالحافڤ عبدالحليم شريف 1991
15 عبدالمجيد الدين سيف ند وه ره 1991
16 دمحمشريف طه منى 1991
17 ياس خضر احمد 1991
18 مراد شيخو عمر 1991
19 خلف عبدهللا يوسف 1991
20 منصور عزالدين حسين 1991
21 رضا حاجی جوان 1991
22 محمود شاكر عميل 1991
23 حسين رليب ريزان 1991
24 احمد شوكت علی 1991
25 داود عايد سعيد 1991
26 مال مراد رشيد 1991
27 سعيد حمه اسو 1991
28 بحو اسحاق وعد 1991
29 عبداالمير منجد وميض 1991
30 دمحم حسن علی 1991
31 كريم حسين كاويان 1991
32 حسين لمر امين 1991
33 علی احمد علی 1991
34 لادر محسن ريبوار 1991
35 طاهر كريم رافد 1991
36 كريم جمعه دمحم 1991
37 صالح طاهر زيان 1991
38 مساعد عبعوب حسين 1991
39 شعيا كورئيل يوسف 1991
40 مكی عبداالمير حيدر 1991
41 عبد عبدالحسن دمحم 1991
42 رشيد نوری لنجه 1991
43 شعبان حيدر ليلى 1991
44 راجی حسون جواد 1991
45 عمر خطاب بپينه 1991
46 عبدهللا الدين نجم فريدون 1991
47 عبدالمادر هايل وائل 1991
48 جاسم كريم دمحم 1991
49 يونس دمحم موفك 1991
50 عاكول رحومی علی 1991
51 دمحم فيصل حازم 1991



52 رخيص خلباص ثعبان 1991
53 جويد حامد اسامه 1991
54 كاظم دمحم حيدر 1991
55 فتاح جمال رحاب 1991
56 حسين ثامر ياسين 1991
57 رشيد انور بيمان 1991
58 علی محسن موسى 1991
59 دمحم راضي جعفر 1991
60 سلطان حسن راغب 1991
61 فليح حسن ايمان 1991
62 مفتن علی حسين 1991
63 بدن عبدالكاظم جواد 1991
64 دمحم فاضل عبدهللا 1991
65 شابو بويا رونان 1991
66 احمدشولی صالح هفال 1991
67 ياسين عبدهللا لتيبه 1991
68 احمد دمحم احمد 1991
69 يوسف مصطفى دمحم 1991
70 محمود حسن خالدە 1991
71 مهدی حميد بسام 1991
72 علی حسن عباس 1991
73 عون عبد نجم 1991
74 الدين محی صبحی مصعب 1991
75 عباس حسين ماردين 1991
76 يوسف حبيب البرت 1991
77 خليل جبار اميرە 1991
78 جبرائيل جالل ناسن 1991
79 سلمان سالم ياسر 1991
80 فرح فوزی رائد 1991
81 مايخان خانی اياد 1991
82 احمد ى حمه خضر دمحم 1991
83 حسن نوری الر سه 1991


