
No. Student's Name Graduation Year

1 متى سليم سلوان 2005
2 حسن علی عامر 2005
3 سليم محمد هوكر 2005
4 صالح محمود ئالتون 2005
5 رسول صديق عزيزە 2005
6 حاتم أحمد عمر 2005
7 كمال عبدهللا ايوب 2005
8 عمر طاهر ريباز 2005
9 عبدالرحمن سردار فال هه 2005
10 جميل احسان سرمد 2005
11 عبدالقادر عادل طالب 2005
12 سليمان زكريا سليمان 2005
13 عبدالرحمن عادل ژيار 2005
14 شابا عزيز سازكار 2005
15 شاكر ياسين ونم شه 2005
16 صابر جواد ردی هه 2005
17 احمد جليل سرهد 2005
18 يوسف جليل هبه 2005
19 مصطفى صالح سعدی 2005
20 حمد قادر ر دالوه 2005
21 علی سعيد هيرش 2005
22 خالد صالح بشكوفه 2005
23 عبدهللا وهبی احمد 2005
24 محمد محمود حسين 2005
25 عمر دارا ئاالن 2005
26 حسن عبدهللا ك زيره 2005
27 محمداحمد رسول احمد 2005
28 محمد جبار رهيد سه 2005
29 احمد كريم سكاال 2005
30 عمر شيركو دلوفان 2005
31 احمد جمال باسان 2005
32 جالل علی ئاكار 2005
33 جالل عجيل زين ئه 2005
34 عبدالصمد جالل سامی 2005
35 ابراهيم خسرو ساوين 2005
36 عوال حمد درباز 2005
37 عبدالحميد طارق نيا ته 2005
38 حمدامين صالح كلپومه 2005
39 صالح محمد ليلى 2005
40 عبدهللا عمر ئاری 2005
41 الدين محی هاشم علی 2005
42 توما يوسف نارين 2005
43 سور كاكه عبدهللا ميديا 2005
44 شاكر فرهاد النا 2005
45 رفيق دلشاد ن وه ده 2005
46 حيدر ماجد احمد 2005
47 اسعد سردار اسعد 2005
48 حسين محمد هروز به 2005
49 احمد جليل ناز به 2005
50 حميد برهان شنو 2005
51 سعيد خان عزت رزكار 2005



52 مصطفى رشيد محمد 2005
53 عبدهللا يوسف شيالن 2005
54 صالح صابر روشنا 2005
55 صالح محمد بيريفان 2005
56 عزيز نعمه ئارين 2005
57 حسين خان حمه تافان 2005
58 اسماعيل شوكت ك زيره 2005
59 رفعت محمدامين تارا 2005
60 سمين علی حسين 2005
61 عبدهللا ثروت رامان 2005
62 حسن صالح حيدر 2005
63 غنی حاجی عزيز نافع 2005
64 صالح محمد پيمان 2005
65 حسن مصطفى إيناس 2005
66 محمد وريا دياكو 2005
67 مصطفى الدين نجم كزنك 2005
68 سليم عبدالكريم مال شه 2005
69 حارس سليمان ئاراس 2005
70 حسين محمد فائزە 2005
71 احمد ابوبكر بارزان 2005
72 معروف عبدالقادر ئارى 2005
73 عزيز عمر بلقيس 2005
74 غريب طاهر باساك 2005
75 رسول حمه رسول احمد 2005
76 احمد محمد هوشمند 2005
77 عبداالحد الفونس آن 2005
78 صالح محمد يان به 2005
79 احمد منيب محمد 2005
80 مصطفى جليل مينا 2005
81 احمد خالد ناسياو 2005
82 محمدگاهر كاكل ميديا 2005
83 محمد زياد جوان 2005
84 عبدهللا فائق عثمان 2005
85 حسين اسماعيل هوزان 2005
86 رسول عمر وهبيه 2005
87 عبدالرحمن دلزار ر هونه 2005
88 مولود بكر برشنك 2005
89 حسن عبدهللا ئاريان 2005
90 محمد فتاح مال تريفه 2005
91 برايم محمد كيفی 2005
92 رسول مصطفى تريسكه 2005
93 بكر تحسين هيل ره 2005
94 قادر طاهر توانا 2005
95 سليمان صادق الدين شمس 2005


