
No. Student's Name Graduation Year

1 حسين عبدهللا ناصح 2001
2 حسن صالح تريفە 2001
3 وهاب بالل ابراهيم 2001
4 عبيد رشدی محمد اديب 2001
5 محمد احمد محمد 2001
6 محمدامين صالح عدنان 2001
7 احمد محمد هيرو 2001
8 ابراهيم علی شهرام 2001
9 شريف طلعت احمد الزە 2001
10 عبدالرحيم حسن هيمن 2001
11 فهمی حسن زافين 2001
12 همزە حسن هيوا 2001
13 عبدهللا امين محمد ليلى 2001
14 علی صابر مهاباد 2001
15 ايشو اسحق مسار 2001
16 عبدالكريم امير الر تە 2001
17 احمد سيروان افيستا 2001
18 عبدهللا ناصر ئارين 2001
19 احمد نوری روين بە 2001
20 سليم شيردل رامان 2001
21 اسماعيل توفيق بهجت 2001
22 حسن توفيق كلثوم 2001
23 شريف جالل شيروان 2001
24 مصطفى عمر يار بە 2001
25 مرقس جالل بسمان 2001
26 كاكل عمر اری 2001
27 سعيد دخيل سعيد 2001
28 كمال عونی رنا 2001
29 احمد طارق ئارام 2001
30 طە الدين بهاء شنو 2001
31 طە عبدالموجود مان ئە 2001
32 سور كاكە عبدهللا فيروز 2001
33 اسحاق هرمز ريفان 2001
34 احمد سعيد بدرخان 2001
35 طە عبدالموجود ئازا 2001
36 حسن علی دلير 2001
37 صابر خالد هيمن 2001
38 احمد رفيق ناز بە 2001
39 احمد محسن ناصح 2001
40 احمد اسماعيل اريان 2001
41 اسماعيل حسن اسماعيل 2001
42 سعيد دخيل سامان 2001
43 غنی نيازی صدام 2001
44 عبدهللا يوسف ئافنك 2001
45 ولی نوری فيان 2001
46 نامق كمال سازان 2001
47 محمود حسن مجيد 2001
48 رسول حسن تارا 2001
49 احمد محمد سردار 2001
50 احمد محمد سروە 2001
51 عمر ابراهيم شوان 2001



52 رزكو جوهر افين 2001
53 حمد سيامند ايفان 2001
54 قاسم تقی جمال 2001
55 حسن توفيق راچيە 2001
56 حسين ش ره عبدهللا عمر 2001
57 احمد ولی سامی 2001
58 فتاح قرنی فاتن 2001
59 حسن تحسين معروف 2001
60 سعيد عدنان ناز بە 2001
61 محمود قاسم محمود 2001
62 محمود احمد شيروان 2001
63 صادق عبدهللا كلپومە 2001
64 عبدالرحمن حكمت خنساء 2001
65 سعيد نامق جنور 2001
66 عثمان نريمان ناسكە 2001
67 نادر طلعت كوردو 2001
68 صليوا ابراهيم وان 2001
69 طاهر عبداللطيف سرمد 2001
70 محمد اوستە احمد سمير 2001
71 عثمان شينە كاوە 2001
72 عمر سعيد تارا 2001
73 طە يوسف شكريە 2001
74 عبدهللا حسن وريا 2001
75 الدين محی الدين نجم سهاد 2001
76 عبدهللا صابر شت رده زه 2001
77 عبدهللا محمد نالی 2001
78 حمد رمزی مازن 2001


