
No. Student's Name Graduation Year

1 مجيد فؤاد احمد 2003
2 اوراها زورا فرانكلين 2003
3 اسماعيل عبدالصمد جاالك 2003
4 توما عزيز طارق 2003
5 صابر عبدهللا كوران 2003
6 احمد هللا فتح هلكورد 2003
7 كريم مامه طلعت زين هه 2003
8 صادق محمد مصطفى 2003
9 صالح عبدالخالق نكه شه 2003
10 معروف صابر سيبان 2003
11 جرجيس نزار سرود 2003
12 يعقوب يوسف بيرس 2003
13 طاهر علی جتو 2003
14 طه رحمن دلير 2003
15 عبدهللا سليمان صابر 2003
16 حسين حسن ر باوه 2003
17 محمد عبدالكريم دلشاد 2003
18 سعيد دخيل هوزان 2003
19 اسماعيل حسن نياز 2003
20 اسماعيل صادق نين نازه 2003
21 رسول اسماعيل هيل ره 2003
22 قادر عزيز عمر 2003
23 جميل دلشاد ديار 2003
24 محمود خليل زيان 2003
25 اسماعيل احمد هيمن 2003
26 مولود جوهر رهنك فه 2003
27 جسيم عبدالرحيم وصفی 2003
28 رسول مصطفى يونس 2003
29 احمد نذير زفان ده 2003
30 رقيب محمد ديمن 2003
31 عبدالحميد سردار ند الوه 2003
32 حسين حسن سازكار 2003
33 ابوبكر عبدهللا ديار 2003
34 فرج سمين اياد 2003
35 عبدالرحمن ناظم ئاری 2003
36 مولود محمد فراز 2003
37 موسى كاظم اميرە 2003
38 شريف رزاق سروە 2003
39 علی اكرم هندرين 2003
40 سليمان جليل ديار 2003
41 ب عاره عبدالكريم الدين بهاء 2003
42 مصطفى احمد نيا ته 2003
43 شريف محمد هاجر 2003
44 مربين يوسف راسم 2003
45 عزيز امير بيرمام 2003
46 حويز جمال ن وه ده 2003
47 امين محمد ماردين 2003
48 اسماعيل خضر شيماء 2003
49 حميد خورشيد ر دالوه 2003
50 نجم عبدهللا كارا 2003
51 رشيد جمال الله هه 2003



52 عزيز خضر بيريفان 2003
53 سور حمه عمر محرم 2003
54 صديق دلشاد سكاال 2003
55 سليمان علی شهاب 2003
56 عثمان احمد وان باغه 2003
57 حمد طاهر سردشت 2003
58 حسين اسماعيل زين ئه 2003
59 نورالدين جرجيس نازناز 2003
60 موسى محمد سعاد 2003
61 رسول حمه رسول خير قدم 2003
62 عبدهللا الدين نجم جوان 2003
63 محمد حسين حسام 2003
64 توفيق عمر ادريس 2003
65 رشيد وفا ئامانج 2003
66 سعيد جمال دلوفان 2003
67 طه نجم جمعه 2003
68 رجب صدرالدين شيالن 2003
69 عزيز مهدی ز وه ره 2003
70 عامر عبدهللا محمد 2003
71 حسن صابر بيريفان 2003
72 فاتح محمد دلوفان 2003
73 فتاح ابوبكر بهار 2003
74 عثمان الدين صالح ئاری 2003
75 ابراهيم خالد سازكار 2003
76 قادر ياسين جرو 2003
77 علی عبدالرحمن ر هونه 2003
78 محمدامين رؤوف سميه 2003
79 مجيد فرياد النه 2003
80 مصطفى كريم محمد 2003
81 حمدامين محمد بزار 2003
82 رحمن حاجی فاخر 2003
83 سليم امين حمه هار به 2003
84 عبدالرحمن دلزار جابوك 2003
85 عثمان حسن عبدالرحمن 2003
86 محمد عزيز زانست 2003
87 علی اسماعيل نك ئاهه 2003
88 عبدهللا عبدالرحمن فين ئه 2003
89 زياد محمد ميديا 2003
90 احمد قاسم قباد 2003
91 محمد حسين سامان 2003
92 حمد عمر ئازاد 2003
93 صالح صابر ئاال 2003
94 علی مجيد مروان 2003
95 محمود طه رمضان 2003
96 محمد ناصح نازناز 2003
97 درويش احمد محمد 2003
98 عبدالرحمن سردار شيالن 2003
99 حميد ازاد ميديا 2003
100 محمد فتاح مال رائدە 2003
101 عبدالغنی اسماعيل حسين 2003
102 برايم مصطفى فيصل 2003
103 ظاهر محمد هاوزين 2003



104 شريف صمد ساكار 2003
105 فارس محمد ئافان 2003
106 فتاح علی روزان 2003
107 عثمان شينه دلير 2003
108 عثمان عماد شيماء 2003


