
No. Student's Name Graduation Year

1 سليمان رحمن لقمان 1999
2 حسين خورشيد شمال 1999
3 عبدالقادر علی نشتمان 1999
4 عبدەللا حسن طه 1999
5 حمدامين زرار زانا 1999
6 دمحمعلی عبدەللا فراس 1999
7 رمضان كريم حمه مان وره هه 1999
8 جواد رفعت نهاد 1999
9 عبدەللا جواد هوشنك 1999
10 عبدالغنی اسماعيل احمد 1999
11 متی سليم سرود 1999
12 بطرس عوديش روبرت 1999
13 حسن خالد هفال 1999
14 سليم حميد شاناز 1999
15 زرو دنحا جونی 1999
16 بولص قرداغ رنان 1999
17 رسول حسن مغديد 1999
18 رؤوف رفيق فريدون 1999
19 اسماعيل سوار زيان 1999
20 فهمی حسن تفری 1999
21 دمحمشريف جوهر سوزان 1999
22 عباس حسن شت رده زه 1999
23 طلعت احمد الفا 1999
24 رشدی دمحم الدين صالح 1999
25 احمد فقى جالل ساميه 1999
26 مصطفى الدين نجم هوشمند 1999
27 قادر نصرالدين شيالن 1999
28 عبدالقادر عبدالكريم ههلمت 1999
29 عثمان موسى جخسی 1999
30 امين خيرەللا النه 1999
31 بطرس حنا بشار 1999
32 صابر تحسين فريد 1999
33 عبدەللا تحسين تريفه 1999
34 جعفر اسكندر نجاح 1999
35 حنا لوقا ساسان 1999
36 علی دمحم خالد 1999
37 حويز انور نكاو هه 1999
38 مصطفى دمحم هيوا 1999
39 رشيد عبدەللا سازكار 1999
40 شريف رمضان شوان 1999
41 اسحق يعقوب نيفين 1999
42 سليمان عبدالرحمن سرمد 1999
43 دمحم تحسين فيدان 1999
44 حسن احمد دياری 1999
45 حسن صالح دلوفان 1999
46 سعيد كريم بفرين 1999
47 دمحم حمد نورالدين 1999
48 خضر احمد رسول 1999
49 عارف دمحم افين 1999
50 احمد حمزە مرشد 1999
51 فريد دمحم سايه 1999



52 عبدالرحمن بايز عبدالرحمن 1999
53 عثمان دمحم وزيره 1999
54 عمر عبدەللا بفرخان 1999
55 حمدشين عبدەللا سازكار 1999
56 حمد عمر كاويس 1999
57 حسن عمر بروين 1999
58 حسين علی شتی ده 1999
59 اسماعيل همزه سروه 1999
60 احمد حمدامين سنور 1999
61 طاهر هوشيار هازە 1999
62 يوسف حبيب لقاء 1999
63 رقيب دمحم اسراء 1999
64 احمد فقى اوات 1999


