
No. Student's Name Graduation Year

1 عزيز سعيد سافان 2004
2 احمد جبار مازيار 2004
3 الدين نجم فاضل هيمن 2004
4 سليمان عثمان مصطفى 2004
5 احمد عمر رمان خه 2004
6 علی محمدامين علی 2004
7 محمود مصطفى دانا 2004
8 عثمان علی تارا 2004
9 حسن وسو كاوه 2004
10 نورالدين صدرالدين ئاسكول 2004
11 رسول حسن ايمان 2004
12 عبدهللا ابراهيم مشير 2004
13 محمود كريم اكرم 2004
14 حميد مهدی تامان 2004
15 احمد محمد سرين ئه 2004
16 محمد قادر خالد 2004
17 محمد احمد كاك مسعود 2004
18 صالح رسول هيمن 2004
19 قادر انور روزان 2004
20 محمد صالح ئازاد 2004
21 نوری علی وت لكه هه 2004
22 رسول فخرالدين اسامه 2004
23 محمد رسول فائزە 2004
24 طلعت احمد ن وه له 2004
25 اسماعيل امين حمه مهدی 2004
26 عزيز زرار جهاد 2004
27 اسماعيل جليل نيهاد 2004
28 صابر فوزی ارجمان 2004
29 محمدامين كمال ختيار به 2004
30 عبداالحد برهان شنروی 2004
31 صوفی عبدالرحمن ئافان 2004
32 احمد عبدالواحد رامان 2004
33 فرج حمه عثمان زين 2004
34 نامق جالل ئامانج 2004
35 سليم يوسف ئهژين 2004
36 شاكر عبدعزت شيماء 2004
37 بولص يعقوب شژى 2004
38 قادر يونس محمد 2004
39 محمد حسيب ئارى 2004
40 مولود نوری عبدالرحمن 2004
41 اسماعيل سليمان شاخوان 2004
42 علی جالل ليزان 2004
43 نبی محمود الدين نجم 2004
44 عبدهللا منصور شوخان 2004
45 محمود جليل طيفور روذ 2004
46 هينی علی كلثوم 2004
47 عمر جالل مهاباد 2004
48 شريف ازان شيماء 2004
49 حاجی عبدالرحمن مازن 2004
50 محمد صالح ت لمه هه 2004
51 رسول اسماعيل ئارام 2004



52 عبدهللا برهان قاسم 2004
53 احمد حمزە ازهار 2004
54 مصطفى علی شتى ده 2004
55 عبيد فاريق فيان 2004
56 حسن اسمر سلوى 2004
57 حجی اسماعيل ئهژين 2004
58 عزيز هيمت مريوان 2004
59 محمد ياسين هوشيار 2004
60 رشيد خضر دينو 2004
61 احمد مصطفى زاگروس 2004
62 الدين محی صبحی اسماء 2004
63 عبدالمجيد سعيد ر كيشوه 2004
64 حمدامين زرار ك زيره 2004
65 احمد محمدامين شيرزاد 2004
66 عالءالدين اغا محمد زبير 2004
67 يونس عبدالرحمن زن مه 2004
68 عمرحسن صباح ميديا 2004
69 عبدالرحمن علی نورا 2004
70 زياد محمد زو ئاره 2004
71 عزيز جمال احمد 2004
72 قادر محسن تحسين 2004
73 صالح كاكه شايان 2004
74 هللا فرج اسماعيل جاالك 2004
75 عبدهللا محمد جوان 2004
76 اسماعيل صابر نيكار 2004
77 نشأە حكمت النه 2004
78 محمدامين ماجد مسار 2004
79 طاهر جعفر دهام 2004
80 عبدالرحيم حسن ئارام 2004
81 غريب عبدالخالق بناو 2004
82 مولود عبدالعزيز شيالنه 2004
83 رؤوف احمد كاروان 2004
84 قادر حمدعبدهللا شيالن 2004
85 كريم محمد هيمن 2004
86 عبدالرحمن اسماعيل شوان 2004
87 قادر امين حمه ئاكو 2004
88 محمدنافع كاوه جرا 2004
89 قادر خالد مهدی 2004
90 عبدالغفور احمد تريفه 2004
91 عبدالقهار عبدالواحد شين كه 2004
92 يوسف شيرزاد دانا 2004
93 عبدهللا محمدامين عبدهللا 2004
94 هادی خان كاكه تريفه 2004
95 حسين سليم فين ئه 2004
96 رشيد خليل جالل 2004
97 يونس غازی سيران 2004
98 احمد عشقی كارزان 2004
99 اسماعيل قاسم هيرش 2004


