
No. Student's Name Graduation Year

1 مصطفى نژاد راژان 2012
2 محمد فارس ديانا 2012
3 محمد ثروت زانا 2012
4 جمال ابراهيم بيريڤان 2012
5 أسعد محمد أحمد 2012
6 ابراهيم هيمن پەروا 2012
7 مانوئيل سنان كرستيان 2012
8 مجيد قاسم چرا 2012
9 وهاب غازى گۆنا 2012
10 ابراهيم هاشم هەلو 2012
11 شيخيل مازن حسن 2012
12 مصطفى محمد شوخان 2012
13 صليوا اوغسطين ڤانە 2012
14 رؤوف جميل اخالص 2012
15 نجيب هشام مروە 2012
16 معروف وريا ئاريان 2012
17 حسين ابراهيم هيرۆ 2012
18 طلعت احمد حسن 2012
19 شريف سوركيو چيا 2012
20 قادر صابر جوان 2012
21 حسن صالح ئاشتى 2012
22 نورى طە ديار 2012
23 كامل سردار محمد 2012
24 ميخائيل تحسين زياد 2012
25 شهاب صباح ليندا 2012
26 طە عمر زريان 2012
27 فاضل الدين عالء پقاف 2012
28 على فارس فينك 2012
29 محمد محمود كوردستان 2012
30 حسن عثمان اسماعيل 2012
31 ابوبكر عبدهللا بژار 2012
32 عبدالقادر عبدالمجيد محمد 2012
33 يونس يوسف چيمن 2012
34 احمد محسن شاخى 2012
35 يلدا كمال هانا 2012
36 اكرام اوميد ديالن 2012
37 حنا ميخائيل ملڤن 2012
38 بكر كنعان سولين 2012
39 على سرتيپ نيان 2012
40 على فريق زياد 2012
41 على فارس سميە 2012
42 عزيز جالل سارا 2012
43 محمد ابوبكر رێباز 2012
44 عبدالقادر فرهاد دارا 2012
45 بيا مسيح مها 2012
46 شيت لۆى نصر 2012
47 حمد جمال زهرە 2012
48 رشيد يوسف سازان 2012
49 عبدالرحمن محسن الوێن 2012
50 كانبى عثمان هاژە 2012
51 حدو فاخر منصور 2012



52 حاجى عمر ئاواره 2012
53 كريم مصطفى مسعود 2012
54 محمد عباس الوين 2012
55 محمدامين ازاد ئەوين 2012
56 محمدامين اراز مروه 2012
57 ادهم نوزاد شيماء 2012
58 نورالدين جرجيس بشرى 2012
59 اسماعيل حسين زريان 2012
60 هادى برهان هيدى 2012
61 مامە كريم رەوا 2012
62 رسول محمد بەرهەم 2012
63 عزالدين سردار محمود 2012
64 احمد كريم احمد 2012
65 توفيق دلزار ريناس 2012
66 لبيب نمير مريم 2012
67 مجيد فقى قاسم دلژين 2012
68 فرج عثمان شنە 2012
69 ابراهيم محمد رمضان 2012
70 عبدهللا طە امنە 2012
71 عبدالكريم عبدالخالق ژين 2012
72 عبدالرحمن حسين سامان 2012
73 على فارس پەيام 2012
74 صابر عبدالكريم دانا 2012
75 محمد زرار عبدالسالم 2012
76 رفيق محمد على 2012
77 جميل سردار سرمند 2012
78 محمد الدين صالح شالن 2012
79 حسين عزيز بەشدار 2012
80 احمد عثمان رێژنە 2012
81 حوێز هيمداد احمد 2012
82 ابراهيم محمد بەرهەم 2012
83 على برهان ناز 2012
84 صابر فؤاد هڤال 2012
85 على حميد هەوار 2012
86 محمد رسول بفرين 2012
87 عزيز يوسف دەريا 2012
88 قادر محمدامين گەالَڵە 2012
89 هللا فتح دلير هانا 2012
90 رسول بەختيار ئارام 2012
91 قادر محمدامين ارشد 2012
92 ابراهيم رشيد هاورێ 2012
93 محمد فقى سعيد محمد شيرزاد 2012
94 جميل وليد ديانا 2012
95 عثمان احمد فقى سەردار 2012
96 محمود سعيد خليل 2012
97 محمد هاشم افنان 2012
98 على عبدهللا هێژا 2012
99 قادر حمدامين محمد 2012
100 حوێز نوزاد فرميسك 2012
101 اسعد فارس پەريشان 2012
102 توفيق سالم كامران 2012
103 قادر نوزاد نيان 2012



104 قادر زيوار عبدالقادر 2012
105 اغا حمە حمەرسول 2012
106 صالح رمضان نياز 2012
107 فاروق عماد بلند 2012
108 ناصر حسن شاالو 2012
109 عزيز سالم كودو 2012
110 صالح عثمان شعلە 2012
111 ناصيف سالم مسرە 2012
112 قادر غازى ليزمە 2012
113 على محمد پەرى 2012
114 توما جبار نورا 2012
115 فارس عارف سۆزان 2012
116 سعيد خدر رامان 2012
117 قادر هيمداد هيمن 2012
118 مصطفى عبدالرحمن تەالر 2012
119 حميد نجاە سانا 2012
120 عمر صباح نيرگز 2012
121 نورى اسماعيل ئەژين 2012
122 محمد امير رامان 2012
123 شريف احمد ازيتا 2012
124 محمود صابر رازاو 2012
125 على اكرم بگ محمد 2012
126 مصطفى عبدالقادر ريژين 2012
127 حمدأمين رؤوف باالَ 2012
128 مامند سيامند ئاشتى 2012
129 خليل طە ئاڤان 2012
130 امين محمد مريوان 2012
131 على احمد عماد 2012


