
No. Student's Name Graduation Year

1 يونس رمضان خديجه 2009
2 پيرداود رشيد سهنگهر 2009
3 إبراهيم الرزاق عبد حسن 2009
4 صدرالدين هللا لطف هڤال 2009
5 أبوبكر صالح هللا سيف 2009
6 مامه كريم راستى 2009
7 حميد عمر اسراء 2009
8 إبراهيم محمد جاسم 2009
9 محمد عمر محمد 2009
10 صابر شاهين رۆژين 2009
11 سعيد محمد عمر أحمد 2009
12 طاهر إبراهيم سيران 2009
13 يوسف سامی عثمان 2009
14 صالح مظفر شنه 2009
15 فتاح سرتيب ئاالَ 2009
16 محمد سليم مريوان 2009
17 حسن حسين هۆژان 2009
18 محمد عادل أحمد 2009
19 أبوبكر اسماعيل ريژنه 2009
20 رشيد يوسف ديانا 2009
21 عثمان صابر سيڤان 2009
22 أحمد رەشۆ سۆران 2009
23 احمد ياسين سهنگهر 2009
24 حمدأمين إبراهيم محمد 2009
25 بيرداود احمد هيلين 2009
26 شكر اسماعيل ئاالَ 2009
27 يوسف صباح نياز 2009
28 على عبدهللا رۆشنا 2009
29 عبدالرحمن أحمد هونهر 2009
30 عبدالرحمن على هيرۆ 2009
31 حمد صابر شيالن 2009
32 أبوبكر عبدهللا راميار 2009
33 حمهفرج عثمان نيان 2009
34 ابراهيم هاشم هاورێ 2009
35 حسين عبدالواحد محمد 2009
36 محمدأمين أبوبكر بێخال 2009
37 عبدهللا خالد هيمن 2009
38 سعيد محمد عبدالصمد 2009
39 أحمد فرهاد رغد 2009
40 حميد يوسف ريبين 2009
41 شريف شاكر ئاريان 2009
42 محمد طلعت گولشان 2009
43 صابر جواد هيمن 2009
44 محۆ أمير هۆگر 2009
45 سعيد كريم گهشاوە 2009
46 حسين عزيز جوتيار 2009
47 قرنى خسرو شيالن 2009
48 محمد حسين بههره 2009
49 عمر سليم سامی 2009
50 طيب انور زيرەك 2009
51 منصور أوغس ساندى 2009



52 أحمد أبوبكر شيرين 2009
53 أحمد مصطفى بێستون 2009
54 إبراهيم عبدالخالق علی 2009
55 اسماعيل همزه رێباز 2009
56 عبدالرحمن عثمان سهالر 2009
57 حسن جمال ئارين 2009
58 محمد ياسين كاروان 2009
59 جعفر أنور چۆڤين 2009
60 أبوبكر إبراهيم كاروان 2009
61 همزە طه ههورۆ 2009
62 كريم عبدالرحمن رێبهر 2009
63 أحمد محمود رێبين 2009
64 عزيز عبدهللا محمد 2009
65 تحسين سامى محمد 2009
66 حامد أحمد كێوان 2009
67 علی غريب سروه 2009
68 شاكر نبيل النه 2009
69 هرمز يوحنا ريڤا 2009
70 صابر عبدالرحمن دانا 2009
71 توفيق انور رۆژگار 2009
72 مصطفي عثمان اسماعيل 2009
73 صديق هادى ڤيان 2009
74 صالح محمد سازگار 2009
75 كاظم عادل هوشيار 2009
76 صالح عبدهللا بههێز 2009
77 عمر عبدالجبار أحمد 2009
78 قادر همزه هيمن 2009
79 ميرزا عبدالعزيز بيداء 2009
80 ميرزا شاواز أڤين 2009
81 الدين نجم موفق ديمن 2009
82 نورى راست كانى 2009
83 أحمد شاكر ليالف 2009
84 سليم جالل بيرى 2009
85 صالح محمود ئارين 2009
86 عثمان هوشيار ژيله 2009
87 أحمد رجگار لێزان 2009
88 عبدهللا الدين نجم چرا 2009
89 حسين احمد شۆخان 2009
90 محمدأمين الدين برهان ناز 2009
91 طيب منذر شيرين 2009
92 محمد فارس فرمان 2009
93 سمين عبدالسالم ايمان 2009
94 صالح همزه رهوهند 2009
95 مجيد قاسم دانا 2009
96 حسين معروف رێناس 2009
97 وهيب صالح رنا 2009
98 حمهشين شێخان هونهر 2009
99 عبدهللا نذير خناف 2009
100 سليم هاشم خوله 2009
101 احمد خدر هۆگر 2009
102 عمر صابر مريوان 2009
103 احمد مال شاكر نارين 2009



104 أسعد سردار رێباز 2009
105 احمد عمر تابان 2009
106 محمدأمين حميد صابر 2009
107 إبراهيم مظهر سۆز 2009
108 حسين چينهر كاوان 2009
109 نوخاس محمد پهروين 2009
110 سليمان زكريا سۆران 2009
111 عمر سعيد نيان 2009
112 عمر محمد كوردستان 2009
113 رسول محسن عماد 2009
114 على سعدى خديجه 2009
115 نامق سربست كارێز 2009
116 غفور ظاهر بناو 2009
117 مامهكريم طلعت النه 2009
118 حميد رشيد اسيل 2009
119 رفعت طلعت عالء 2009
120 طاهر عبداللطيف بيار 2009
121 يوسف انيس الرسا 2009
122 حميد هادى هيمداد 2009
123 عمر خطاب ميڤان 2009
124 احمد جمال فرمان 2009
125 بكوك كاميران شنه 2009
126 جالل قاسم هاوژين 2009
127 صابر شوان رێژين 2009
128 محمد عبدالوهاب مروه 2009
129 هادى برهان يادى 2009
130 هرمز وديع جنان 2009
131 عبدهللا عمر رێرەو 2009
132 سنيار اسماعيل وحيد 2009
133 إبراهيم محمد مهند 2009
134 كمال عادل ليالف 2009
135 فخرالدين عبدالوهاب همام 2009
136 رشيد عادل ليساء 2009
137 ايليا شمعون رنا 2009
138 خضر فقى سعود محمود 2009
139 خليفه ماهر بينار 2009
140 كانبى محمد هێرش 2009
141 عباس اسماعيل علی 2009
142 عباس فاضل ايناس 2009
143 على خسرو ئاهورا 2009
144 إسحق فاروق ميالد 2009
145 عبدهللا جهاد اسراء 2009
146 أحمد يوسف شهيدا 2009
147 حمد أحمد مظفر 2009
148 أحمد جودت مراد 2009
149 كمال أكرم تارا 2009
150 عثمان حازم بوكان 2009
151 صالح صابر كاوه 2009
152 على عبدهلل ريڤا 2009
153 خضر عبدهللا ئوميد 2009


