
No. Student's Name Graduation Year

1 علی محمد كمال يحيى 2010
2 مجيد فاروق رغدە 2010
3 محمد ولى سهرههنگ 2010
4 محمد حمهامين دنيا 2010
5 حسن عبدالرزاق نيژين 2010
6 حسين جهاد دلير 2010
7 عبدهللا احمد سايه 2010
8 محمد قاسم فانه 2010
9 جميل زياد يدا شه 2010
10 صالح همزە ريباز 2010
11 اسماعيل صابر جوان 2010
12 رسول محمد پروين 2010
13 خدر احمد ههنار 2010
14 هرمز يوحنا نشوان 2010
15 محمد رؤوف نيگار 2010
16 قادر كاكهرهش شني 2010
17 محمد الدين جمال زانا 2010
18 صليوا توفيق نشوان 2010
19 محمد بهزاد ليالن 2010
20 خدر نزار محمد 2010
21 غفور مال محمد مال دلبرين 2010
22 عمر عبدالرحمن چيمهن 2010
23 محمود عبدالكريم دانا 2010
24 صابر جليل ههوار 2010
25 شمعون كوركيز نصار 2010
26 اسعد مغديد سهرگول 2010
27 صليوا اكرم ئارى 2010
28 جليل عبدالقادر جوان 2010
29 صابر شاهين ژاوين 2010
30 ولى نورى رهنگين 2010
31 خالد دژوار ئامانج 2010
32 تركى حامد زينه 2010
33 عبدالقادر عبدالواحد ساره 2010
34 هاشم دالوهر محمد 2010
35 مجيد فاروق عمر 2010
36 حسين جالل ديفين 2010
37 محمد عزيز بههريز 2010
38 سامى سهردار محمد 2010
39 حسين حسن نهبهز 2010
40 محمد صالح زينب 2010
41 كاكل جميل مريم 2010
42 ? س?گورگ ر?سم ا?ال 2010
43 سعيد الدين صالح ساره 2010
44 رجب نوزاد ن?ژ?ر 2010
45 عبدهللا عبدالجبار شنه 2010
46 عثمان صابر أحمد 2010
47 محمد د?عب د?ئوم 2010
48 توفيق شفيق شيالن 2010
49 خضر كمال م?ههر 2010
50 قادر م?كر خهنده 2010
51 محمد هادى مسعود 2010



52 خالند صباح نسار 2010
53 ناصح عبدالمناف زينب 2010
54 امين حمد اينده 2010
55 ناصح برهان عمر 2010
56 عبدهللا صباح ايفان 2010
57 توفيق محمد ژين 2010
58 احمد عبدهللا بهيار 2010
59 سعيد دخيل جوان 2010
60 رحيم حسن سيران 2010
61 عبدالحميد محمد علی 2010
62 جبار خالد نور 2010
63 أكبرامين على مراد 2010
64 عبدهللا ئازاد نهبهرد 2010
65 خضر ابراهيم شهوين 2010
66 اسماعيل شمزين شهيبان 2010
67 عبدهللا جرجيس وعد 2010
68 على عبدهللا رهوا 2010
69 باپير نورى ايفان 2010
70 معروف موسى إبراهيم 2010
71 محمد شرف محمد 2010
72 احمد حسين سهالر 2010
73 عبدالقادر عباس ياران 2010
74 محمد طه ههتاو 2010
75 معروف صابر رامان 2010
76 على زبير ناهيدە 2010
77 عبدهللا ئازاد ههلگورد 2010
78 فقى قاسم دلفين 2010
79 حسين صادق هوليا 2010
80 نجيب محمد ئازاد 2010
81 عزالدين عبدالكريم مراد 2010
82 محمدامين عبدالمجيد شنه 2010
83 بهجت شيرزاد دلفين 2010
84 سعيد مصطفى أحمد 2010
85 مصطفى محمد أحمد 2010
86 جوهر بهرام هونهر 2010
87 عبدالرحمن قادر هونهر 2010
88 عزيز محمد رهوهند 2010
89 عبدالرزاق عالءالدين ساره 2010
90 فاتح رمزى محمد 2010
91 حسن اسماعيل سانا 2010
92 على عبدالستار شوان 2010
93 قادر محمدامين تهزرين 2010
94 ماسيوس فرج نائله 2010
95 دنحا گورگيس ليزا 2010
96 نامق سهربهست پاريز 2010
97 عبدالحسين اسماعيل اسراء 2010
98 مجيد سعد هبه 2010
99 اسعد جالل بهناز 2010
100 محمود صديق زينب 2010
101 حمدأمين مصطفى هيمن 2010
102 حسين محمد اديب 2010
103 پيلص فائق غزوان 2010



104 محمد محمود اكرم 2010
105 احمد سعيد هيمن 2010
106 كمال صدرالدين ماردين 2010
107 محمد مجيد سهروهت 2010
108 الدين محی سامی احمد 2010
109 انور شيروان سعود 2010
110 شريف محمد أحمد االء 2010
111 شاكر انيس افيستا 2010
112 ادهم نوزاد بيريفان 2010
113 حمد عبدالستار كريكار 2010
114 محمد جاسم نيان 2010
115 محمدعلی حسين شهوين 2010
116 خان على عباس محمد 2010
117 محمد رمزى خهرمان 2010
118 يوسف عمر محمد 2010
119 قرنى على كيو 2010
120 گورگيس حكمت سيزار 2010
121 حمدأمين فائق محمد 2010
122 عثمان طلعت محمد 2010
123 سعيد عالءالدين هيمن 2010
124 ابراهيم عبدالرحمن بوكان 2010
125 سعاد سرود نهوهرد 2010
126 سليم عبدالكريم صفوت 2010
127 محمود نورى أفراح 2010
128 صالح عزيز ديارى 2010
129 حمه رسول كافيه 2010
130 شوكت صمد شاالو 2010
131 نورى ابراهيم بسمه 2010
132 خضر كمال سايه 2010
133 على حسنين أحمد 2010
134 عبدالرزاق عالءالدين تارا 2010
135 احمد فرحان شوخان 2010
136 على سعدى پهروين 2010
137 عبدالرحمن صائب سهروك 2010
138 حسين كامران رهوهند 2010
139 إبراهيم خليل أنفال 2010
140 شاكر زكريا يوسف 2010
141 محمود شاكر مروج 2010
142 نورى ئازاد ههوار 2010
143 شريف حمد ازاد ڕهوهز 2010
144 حسن لشكرى الوين 2010
145 شدال سعيد رسول 2010
146 خليل كاوه شهوين 2010
147 احمد عبدهللا هناء 2010


