
No. Student's Name Graduation Year

1 جالل عجيل ديارى 2011
2 جليل عبدالقادر احمد 2011
3 احمد درويش شيرين 2011
4 يوسف عبدالعزيز دينا 2011
5 ألياس نجيب نورا 2011
6 حسن طاهر جعفر 2011
7 عثمان محسن شيماء 2011
8 نورالدين دريد أسن 2011
9 صالح عمر ئاالَ 2011
10 يوسف صباح ڤيان 2011
11 صالح مصطفى فرزندە 2011
12 عزيز امير ئارين 2011
13 مصطفى انور شڤين 2011
14 سمعان فريد نائل 2011
15 رمضان أزاد بايەخ 2011
16 عثمان اسعد بيريڤان 2011
17 عثمان اسعد كاروان 2011
18 عبدەللا نادر پەيام 2011
19 احمد زكريا شيماء 2011
20 عزيز حمد هيرو 2011
21 أحمد محمود سارا 2011
22 نورى انور هوزان 2011
23 هادى رجب نور 2011
24 خضر عبدالستار توانا 2011
25 صالح عبدالخالق شادان 2011
26 فاضل عباس ايڤانا 2011
27 فريق هيوا زانيار 2011
28 ەللا فتح اركان اديب 2011
29 خضر حسين كمال 2011
30 عبدالقادر سمير محمود 2011
31 سعيد سعدەللا هەژار 2011
32 حسن تحسين ندى 2011
33 الدين عالء أزاد ژالە 2011
34 رسول حسين زرار 2011
35 حمد جالل ئەڤين 2011
36 عبدالرحمن عبدەللا شڤان 2011
37 محمود جالل النە 2011
38 حسن عمر رۆنياس 2011
39 عمر صادق فرهاد 2011
40 فرج نزار سهى 2011
41 قادر محمدأمين اسراء 2011
42 قادر أبوبكر بلند 2011
43 علی محمد سرتيب دلڤين 2011
44 حمد اكرم ايمان 2011
45 جميل كاوە سازان 2011
46 رشيد كمال هاوژين 2011
47 فتاح سرتيب ئارين 2011
48 حمدأمين ابراهيم پەرژين 2011
49 حنا جمال خالد 2011
50 الدين شمس صدرالدين كنار 2011
51 أمين مراد كاروان 2011



52 حميد يوسف شاهين 2011
53 محمد جاسم نيڤين 2011
54 حمزە جمهور جوان 2011
55 محمود على داستان 2011
56 صديق أزاد چرا 2011
57 علی زيندين هيڤى 2011
58 حمدأمين عبدەللا تەالر 2011
59 محمود احمد ئاكار 2011
60 عبدەللا حمدأمين جوان 2011
61 جالل ەللا فيض شاخەوان 2011
62 جالل فاتح محمد أريان 2011
63 عبدالكريم حبيب نارين 2011
64 محمدأمين الدين نجم دلپاك 2011
65 صالح كريم بەلين 2011
66 حميد حكمت ابتهال 2011
67 ميخا يعقوب ديماس 2011
68 محمد يحيى اميد 2011
69 عبدەللا خالد ميديا 2011
70 نادر احمد ئاالن 2011
71 گە ياسين الڤان 2011
72 بخشى تيمور كوليستان 2011
73 شابا كوركيس أڤاك 2011
74 عبدالمسيح سمير سدير 2011
75 حنا جمال ماجد 2011
76 ياسين سردار زينب 2011
77 سعاد سرود زەوەند 2011
78 ەللا فيض عبدەللا سعيد 2011
79 خليل اياد نور 2011
80 عبدالرحمن بكر نهايە 2011
81 مصطفى رشيد على 2011
82 ابراهيم عبدالرزاق سانا 2011
83 حسن نياز دەرباز 2011
84 حمد عبدەللا ژيليا 2011
85 حاجى أحمد هەلمەت 2011
86 بيرو مجيد ساالر 2011
87 صابر محمد هاوژين 2011
88 اسماعيل سليمان سروە 2011
89 حسن شريف چرو 2011
90 محمد مدحت هاژە 2011
91 فيلبس اسعد فادی 2011
92 رمضان نوزاد نوشاد 2011
93 صمد هيوا باوان 2011
94 عبدالحميد نريمان سابات 2011
95 جواد جميل محمد 2011
96 خليل نشأه أسن 2011
97 لبيب نمير ميس 2011
98 حسن مغديد تارا 2011
99 سرتيب محمد فهمى 2011
100 عمر الدين عماد جوان 2011
101 عبدەللا احسان رێبەر 2011
102 ەللا فتح شيركو هيڤى 2011
103 خليل رشيد مروە 2011



104 طاهر انور شايى 2011
105 أحمد ياسين أڤين 2011
106 احمد نجاە نارين 2011
107 عباس فاضل سراب 2011
108 كريم الدين نجم گزنگ 2011
109 محمود رسول آمينە 2011
110 محمد عبدەللا هەنار 2011
111 خان كرم روستم هوشيار 2011
112 أحمد عبدالواحد هوزان 2011
113 حسن على فوز 2011
114 فاروق سرود سارە 2011
115 خضر ساالر الوند 2011
116 عثمان عباس شيكار 2011
117 قادر فاروق ژيان 2011
118 عزيز عبدالرحمن كيفى 2011
119 الدين محى هاشم نازە 2011
120 حسين على روز 2011
121 محمد سعدالدين ديالن 2011
122 جمشير ميرزا سيران 2011
123 معروف زرار بيوار 2011
124 صابر نجيم هاورێ 2011
125 سعيد اسماعيل روژان 2011
126 احمد رفيق النە 2011
127 أمين اسماعيل سانا 2011
128 محمد سركوت سنگر 2011
129 محمد محمود زينب 2011
130 مصطفى عزيز هلگورد 2011
131 حسين كامران هێژا 2011
132 عبدالغفور الدين نجم ئاراس 2011
133 خورشيد اكرام شيماء 2011


