
No. Student's Name Graduation Year

1 رسول نامق ديدهوان 2008
2 عبدهللا روستم هيوا 2008
3 بويا سليم سافان 2008
4 عبدالقادر عبدالمجيد ايناس 2008
5 علي جبار سيفان 2008
6 حسين ابراهيم احمد 2008
7 حمەصالح يوسف رەوا 2008
8 إبراهيم اسماعيل شوان 2008
9 عبدالرحمن بديع محمد ريم 2008
10 باپير نوري ريفان 2008
11 مصطفى محمد شوان 2008
12 احمد محمود پيشەوا 2008
13 بكر عبدالخالق كردار 2008
14 پيرداود رمزى ديالن 2008
15 عثمان محسن شەونم 2008
16 عبدهللا محمد كارزان 2008
17 أنور مصطفى محمد 2008
18 الدين محي ابراهيم ژوان 2008
19 محمد عبدالنافع ابراهيم 2008
20 عبدالرحمن بيان نعم 2008
21 حسين عبدالرحمان عماد 2008
22 أحمد نشأه سرمد 2008
23 فتاح صالح محمد طيب 2008
24 عبدالرحمن طالل رهنج 2008
25 محمد حمەأمين هورامان 2008
26 يوسف زهير سيف 2008
27 معروف سالم شكار 2008
28 فتاح صالح محمد فهمى 2008
29 علی عامر لينا 2008
30 عبدالكريم شيركو تەرزه 2008
31 رؤوف عبدالسالم ماريا 2008
32 صالح نوری بناز 2008
33 عبدهللا دلشاد دەوەن 2008
34 رشيد عبدالكريم شيماء 2008
35 محمدامين شيدا شنگە 2008
36 شريف شاكر ئاالن 2008
37 نورى فالح ژين 2008
38 حامد محمد ئاهەنگ 2008
39 نورالدين شهير رينوار 2008
40 نافع محمد كاوه تارا 2008
41 حسن عمر دلدار 2008
42 خورشيد عبدالخالق مشتاق 2008
43 صالح طە ريبين 2008
44 عزيز علي سحر 2008
45 عبدهللا حكمت كارزان 2008
46 وهسمان عبدالرزاق سليمان 2008
47 الدين محي صبحي مصطفى 2008
48 كوردی كاكمند توانا 2008
49 إبراهيم اسماعيل ديار 2008
50 صابر جواد ژين 2008
51 عمر دارا تارا 2008



52 اومر صديق وسام 2008
53 فائق دالوهر مهاباد 2008
54 إبراهيم عزيز هيرش 2008
55 بولص صموئيل نسرين 2008
56 كامل اپير ايهاب 2008
57 عبدالكريم عمر ايهان 2008
58 عثمان يونس كاروان 2008
59 عثمان صابر سيران 2008
60 الدين حسام غائب لينا 2008
61 حنا فائز الزا 2008
62 فاروق محمد سنگر 2008
63 جبار أنور سمير 2008
64 أحمد عبدهللا شدا 2008
65 محمدامين عزالدين هندرين 2008
66 حسن ازاد ديلمان 2008
67 صوفي اسماعيل خالد 2008
68 طە همزه سەهەند 2008
69 عادل فكرت اشرف 2008
70 عبدالقادر سمير احمد 2008
71 دنحا بطرس ستيف 2008
72 سعيد محمد انور هيوران 2008
73 صالح طارق مراد 2008
74 على عبدهللا نياز 2008
75 مجيد جبار عثمان 2008
76 احمد محمد ناز 2008
77 محمدأمين شهاب هيوا 2008
78 زيندين علی ئارەزوو 2008
79 سينار اسماعيل رەزا 2008
80 محمدامين عبدالمجيد مريم 2008
81 جميل سردار ئاكار 2008
82 عزيز مغديد ژوان 2008
83 عبدالصمد مصطفى هاوژين 2008
84 عبدهللا صالح سميعە 2008
85 قادر عثمان كامران 2008
86 شاهين فريق مروان 2008
87 سلطان نايف بيوار 2008
88 نعمان منصور نوفل 2008
89 سعدون عبدالحميد احمد 2008
90 ابراهيم ئازاد هاژه 2008
91 خليل شفيق بژار 2008
92 سيامند جواد مصطفى 2008
93 عبدهللا عبدالسالم سعدی 2008
94 شنوت صاحب فرح 2008
95 خالد صالح خەملين 2008
96 كمال سامی احمد 2008
97 همزه عثمان زمناكو 2008
98 حمودی شاكر محمد 2008
99 نجيب هنر ديمن 2008
100 حجى على حسين 2008
101 عمر سيروان زينب 2008
102 رفعت محمدامين ئاسي 2008
103 محمد احمد زانا 2008



104 قادر نوری فرمان 2008
105 حسن عبدهللا بارزان 2008
106 صليوه لويس جان 2008
107 يونس عمر ظاهر 2008
108 عبدهللا خالد هيوا 2008
109 احمد محمدامين بيگەرد 2008
110 احمد ابابكر صانع 2008
111 عبدالرحمن دلزار هاورى 2008
112 سعيد علی محمد قادر 2008
113 محمد عباس الرا 2008
114 محمود قادر بهاءالدين 2008
115 موسى اسماعيل سربست 2008
116 خدر نبی كارزان 2008


