
No. Student's Name Graduation Year

1 ابراهيم سعيد عبدهللا 2002
2 امين حمه ابراهيم ئاوات 2002
3 صالح عبدالرحمن دلدار 2002
4 اسماعيل محمد ئاری 2002
5 خضر مامه بشتوان 2002
6 عبدهللا عثمان نهان 2002
7 محمود محمد اكرم 2002
8 محمود مصطفى زانا 2002
9 عبدالرحمن محسن لين به 2002
10 عبدالجبار فوزی سحر 2002
11 عبدالهادی خالد شيرين 2002
12 فرج حمه نجم حمه توانا 2002
13 عزيز علی حيدر 2002
14 معروف سالم شوان 2002
15 خورشيد خضر جهاد 2002
16 عبدهللا قاسم النه 2002
17 احمد مظهر وار هه 2002
18 حمدامين رحمن بكر 2002
19 مصطفى كمال توانا 2002
20 ابراهيم خسرو الوين 2002
21 حمدە احمد تريفه 2002
22 علی سلطان ليلى 2002
23 حمزە مغديد تريفه 2002
24 احمد محمود ازاد 2002
25 قرطاس شريف ديندار 2002
26 محمد محمد هيمن 2002
27 علی ظاهر زيله 2002
28 عبدهللا جالل شيالن 2002
29 عبدهللا محمد اراز 2002
30 نورالدين نشاءە محمود 2002
31 مصطفى عدنان مصطفى 2002
32 ابراهيم علی شاديه 2002
33 عالءالدين اغا حاجی دانا 2002
34 حمدامين محمد هيوا 2002
35 عزيز كاكل كزنك 2002
36 جعفر عمر تافكه 2002
37 محمد اسماعيل هيوا 2002
38 عونی عثمان فرهاد ريكان 2002
39 عزيز الدين محی تافكه 2002
40 قادر هدايت سهيله 2002
41 محمد قادر روش به 2002
42 اكرم سداد ناز به 2002
43 فارس جوهر اسماعيل 2002
44 رسول عزيز عبدالرحمن 2002
45 حسن صالح النه 2002
46 محمد عبدالرحمن ئاهنك 2002
47 حسن عبدهللا جالل 2002
48 بولص شمعون بان 2002
49 ديوانه محمد زی ئه 2002
50 كريم هللا فيض سوسن 2002
51 مجيد رسول عبدالمجيد 2002



52 صالح طاهر منى 2002
53 محمد شهاب انتصار 2002
54 نامق جالل احمد 2002
55 شيخو قاسم نزار 2002
56 جليل طيفور زير 2002
57 وهاب محمد ليلى 2002
58 سليمان زكريا سوسن 2002
59 مصطفى حمد دلشاد 2002
60 عمر عثمان سانا 2002
61 علی حسين روخوش 2002
62 علی ناصح محمد 2002
63 بيرداود رمزی ن ديده 2002
64 رشيد جمال ريكان 2002
65 عمر عبدالكريم تارا 2002
66 محمود مجيد عدنان 2002
67 صادق محمد محمود 2002
68 صبری رشيد وشت ره 2002
69 علی الياس علی 2002
70 رسول ابراهيم محمد 2002
71 عبدهللا ابراهيم يونس 2002
72 توفيق عبدالرحمن هيز 2002
73 محمد كاوە زانا 2002
74 محمود رشيد دارا 2002
75 احمد جليل فائزە 2002
76 علی عبدهللا مظفر 2002
77 خالد حسين خوناو 2002
78 عزيز عوال مهدی 2002
79 مصطفى عدنان ميديا 2002
80 ايشو اسحق االن 2002
81 محمد احمد امداد 2002
82 شوكت مصگغى جان 2002
83 محمد اوسته احمد جيمن 2002
84 برايم مصطفى غازی 2002
85 خضر حسن ازاد 2002


