
No. Student's Name Graduation Year

1 شابيله بولص نهاد 1997
2 عودە شابو نظام 1997
3 ذنون جمال عمر 1997
4 دمحم الدين صالح لين به 1997
5 كمال احمد اواز 1997
6 هللا فتح شيركو زانكو 1997
7 حمدامين حمزە حسن 1997
8 دمحم احمد بزار 1997
9 نادراحمد مصطفى اوميد 1997
10 شاكر ياسين مظهر 1997
11 بيرداود كريم الدين شرف 1997
12 خضر كمال سانا 1997
13 احمد دمحم هيرش 1997
14 رؤوف ازاد سناريا 1997
15 دمحم اسماعيل يدا شه 1997
16 امين كمال فين هه 1997
17 محمود انور سوران 1997
18 دمحم موفك شاو كه 1997
19 باسه برايموك فؤاد 1997
20 الدين محی هاشم زينه 1997
21 حاجی ياسين ئاكو 1997
22 رسول شيرزاد سيزار 1997
23 احمد علی دلوفان 1997
24 خضر جمال امانج 1997
25 سعيد جالل شوان 1997
26 زاده فاضل الله 1997
27 مجيد عبدالقادر لقمان 1997
28 حسين عزيز ناصح 1997
29 دمحمامين صالح جميله 1997
30 بطرس يوسف مازن 1997
31 دمحم علی هوكر 1997
32 كريم حمه رشيد وت ريكه 1997
33 صائب احمد اراس 1997
34 امين دمحم ر هونه 1997
35 حنا نيسان فيان 1997
36 مجيد عبدهللا ميديا 1997
37 علی عثمان هفال 1997
38 احمد عبدهللا سامان 1997
39 دمحم حسين بارزان 1997
40 شريف عبداللطيف ريزان 1997
41 جمال فاروق ئاسكه 1997
42 علی عبدالقادر فيان 1997
43 بيرداود رمزی فريا 1997
44 عبدالقادر سردار دلشاد 1997
45 محمود عمر اراس 1997
46 دمحم ش ره كاكه ريا ده 1997
47 مصطفى فريد سميرە 1997
48 دمحم اسعد ايوب 1997
49 عزيز احمد جوان 1997
50 حسن سليم شيرزاد 1997
51 احمد اكرم زانا 1997



52 طه دمحم اسراء 1997
53 عبدالمجيد فائك جوانه 1997
54 محمود منيب افين 1997
55 اسماعيل طاهر داليا 1997
56 اسماعيل حسن بارزان 1997
57 مصطفى احمد مير 1997


