
No. Student's Name Graduation Year

1 انور صديق ديدار 2000
2 عبدهللا حسين الوە 2000
3 حسين انور ردی هه 2000
4 رشيد عبدالرحمن سميعه 2000
5 مطلب يوسف تريفه 2000
6 صالح عمر بيستون 2000
7 كريم مامه طلعت رمان هه 2000
8 حمد انور ازاد 2000
9 عبدالقادر كمال احمد 2000
10 محمود عاصی اراز 2000
11 عبيد كوخه جالل شبول 2000
12 سليم عبدالكريم كزال 2000
13 حسن خالد اوميد 2000
14 نورالدين نشاءە نورالدين 2000
15 عبدهللا عثمان عمر 2000
16 عبدهللا تحسين بهروز 2000
17 دمحم يوسف بيان 2000
18 عبدالكريم كرخی سامان 2000
19 رسول قادر سازان 2000
20 ابوبكر حسين ازهر 2000
21 دنحا بهنان فادی 2000
22 هرمز سوالقا ريتا 2000
23 شريف محمود شيالن 2000
24 دمحم حميد شوان 2000
25 اسوكا يوسف زينه 2000
26 مصطفى علی جنار 2000
27 دمحم جميل نهى 2000
28 خالند سليم قانعه 2000
29 ابراهيم خليل ديار 2000
30 حمد صالح مجيد 2000
31 رحيم عبدالرحمن توانا 2000
32 حمد قادر خالص 2000
33 عبدهللا عبدالرحمن هيمن 2000
34 باسه برايموك فائق 2000
35 صابر كاظم سازان 2000
36 صابر فاتح هيوا 2000
37 دمحم عثمان الفا 2000
38 حمد قادر شيالن 2000
39 حنا عبداالمير سرود 2000
40 احمد كاك عبدهللا هاوكار 2000
41 امين دمحم سمير 2000
42 علی بابه سروشت 2000
43 قادر خالد هيوا 2000
44 انور الدين نجم رعد 2000
45 محمود مصطفى و سره نه 2000
46 صليوا بطرس ميديا 2000
47 صالح عبدالرحمن دلشاد 2000
48 حسن خالد دمحم 2000
49 حسين عبدالقادر ناسكه 2000
50 عزت دمحم دانا 2000
51 اسحق متى ايفا 2000



52 شمعون بولص انوار 2000
53 حسين عيسى ندى 2000
54 احمد على ازاد 2000
55 خضر بكر بشرى 2000
56 رسول سور حمه هاوار 2000
57 رشيد شوان ساز 2000
58 عبدهللا وهبى على 2000
59 دمحم بهجت يسرى 2000
60 ابراهيم صابر وفا 2000
61 احمد هاشم نوال 2000
62 نورالدين مفيد الرا 2000
63 عزيز مهدی شت رده زه 2000
64 دمحم حسين كوران 2000
65 مصطفى احمد ر خاوه 2000
66 بابكه صليوا سنابل 2000
67 مولود رمضان شدار به 2000
68 حسن عبدهللا ليلى 2000
69 احمد مصطفى ابوبكر 2000
70 حمد جمال كاروان 2000
71 سعيد دخيل جيهان 2000
72 عزيز علی نێرى 2000
73 نريمان عبدل احمد 2000
74 احمد صمد سوزان 2000
75 بكر احمد اسماعيل 2000
76 دمحم ابوبكر فينوس 2000


