
No. Student's Name Graduation Year

1 صالح محمد نيشتمان 2013
2 علی محمد دلنيا هوزان 2013
3 نوری اديب احمد 2013
4 عبدالرحمن قادر ميران 2013
5 عباس عبدالخالق ليالن 2013
6 عبدهللا ويسى امانج 2013
7 احمد مغديد رۆژان 2013
8 جمال بژار بنار 2013
9 خالند كمال نيان 2013
10 اسماعيل غفور ئاالن 2013
11 عبدالحسين سامر رفل 2013
12 بطرس جوهر الڤين 2013
13 قادر عمر بنار 2013
14 خالد دژوار أهنگ 2013
15 خليل سردار رنا 2013
16 حسين ابراهيم شنۆ 2013
17 ادهم نوزاد ليزان 2013
18 ابراهيم لطيف ڤان 2013
19 محمدسعيد أحمد عبدالقادر 2013
20 عزت ابراهيم نازناز 2013
21 حمد أكرم فاطمة 2013
22 محمد عمر خوناو 2013
23 يونس حسن زينب 2013
24 مجيد عبدالواحد نيگار 2013
25 عزيز حمد ئاڤان 2013
26 بهنام منهل كرم 2013
27 مولود نشأە نشوان 2013
28 احمد كمال الجان 2013
29 عثمان وريا سازان 2013
30 جميل محمد صادق محمد ذكرى 2013
31 ناصر اسماعيل احمد 2013
32 فتحی كاوە محمد 2013
33 فريق ديار وسن 2013
34 صالح محمد عبدالمجيد هانا 2013
35 صدرالدين هللا لطف ڤهيل 2013
36 حمد حسين ريبين 2013
37 حميد عبدالخالق ناز 2013
38 صابر سمير سحر 2013
39 مجيد جبار ياسر 2013
40 عبدالرحمن عبدالقادر سامان 2013
41 جيژنی محمد بختيار 2013
42 فرج حمە عثمان سەالر 2013
43 محمود صابر گەشاو 2013
44 عثمان هينی محمد 2013
45 قادر رحمان بلێسە 2013
46 حسين محمد ئەرخەوان 2013
47 منصور نوزاد زانا 2013
48 عبدهللا احمد اكرم 2013
49 محمد شفيق محمد فيان 2013
50 الدين حسام رقيب محمد تەالر 2013
51 ياسين خسرو تارا 2013



52 صالح كريم بەرهەم 2013
53 عبدالحسين علی مينە 2013
54 صالح رمضان زيور 2013
55 الدين نجم الدين صالح سايا 2013
56 محمود اسماعيل سارا 2013
57 عبدالقادر عباس مصطفى 2013
58 كوركيس عبداالحد سالی 2013
59 محمد سليم حنان 2013
60 خضر احمد نوروز 2013
61 مصطفى كمال محمد 2013
62 محمد حسين هەژار 2013
63 عبدهللا ساجد محمد 2013
64 علی عامر هبە 2013
65 احمد ياسين محمد 2013
66 يونس رمضان يوسف 2013
67 محمد عمر محمد 2013
68 عبدهللا پوال ژيار 2013
69 عمر محمد احمد 2013
70 مصطفى آزاد آرا 2013
71 احمد سردار اڤان 2013
72 غالم اسود عمر 2013
73 جميل احمد شيالن 2013
74 احمد الدين صالح بلند 2013
75 عزيز مصطفى بەهار 2013
76 جمال وشيار عمر 2013
77 رحمان جمال دەروون 2013
78 صابر سمير سلطان 2013
79 عبدهللا جاپوك ڕاماو 2013
80 عبداالحد جوهر ساڤين 2013
81 ابراهيم عيسى محمد 2013
82 جالل ناظم ئامانج 2013
83 حسن فقى محمد سازان 2013
84 نجيب هشام مروان 2013
85 هاويل اسحاق سان 2013
86 احمد سعدون سامال 2013
87 حسن شريف هاوژين 2013
88 عبدهللا هوشيار وارڤان 2013
89 طە محمد رنا 2013
90 بيرداود سعيد خاوەند 2013
91 اسعد محمد خەالت 2013
92 مصطفى علی حمە خالد 2013
93 سمين حميد سارا 2013
94 انطوان جان دالل 2013
95 احمد مصطفى هيمن 2013
96 عوال حميد ديار 2013
97 رسول حسن پاڤێ 2013
98 اسماعيل رؤوف اسماعيل 2013
99 علی محمد بلند 2013
100 مصطفى بكر لقمان 2013
101 جاسم سفين دلڤين 2013
102 صابر محمد هونەر 2013
103 مصطفى حمدامين مظفر 2013



104 محمد محمد ابراهيم 2013
105 متی كميل شارلين 2013
106 سليم سعدون احمد 2013
107 سعيد عصام سامر 2013
108 مامند كمال سفر 2013
109 فرج نزار هبە 2013
110 كريم عباس بەرزان 2013
111 يونس شيخ جالل بهرە 2013
112 سعيد دخيل ديالن 2013
113 خضر غريب هاوار 2013
114 خدر ابراهيم پيشەنگ 2013
115 طە عبدالموجود جوڤان 2013
116 حاجى عثمان لنجە 2013
117 عبدالحميد عبدالصمد احمد 2013
118 عبدالقادر عادل ايوب 2013
119 رقيب كامەران محمد 2013
120 سليم نجاە بناز 2013
121 عبدهللا نورى رەوسە 2013
122 ناصر عبدالصاحب ايمان 2013
123 وهاب عمر نەبەز 2013
124 خضر يونس ديارى 2013
125 حمە رسول شاديە 2013
126 أحمد مصطفى سەروەت 2013
127 مامند فرهاد نشميل 2013
128 عبدهللا خدر أمين 2013
129 حمدامين قادر كارمەند 2013
130 روستم محمد مهدى 2013
131 احمد خضر طە 2013
132 قوتاس اورهان مليكە 2013
133 صابر سامی ريبين 2013
134 توفيق فاروق فاگمە 2013
135 حمەفرج حمەنجم ئاال 2013
136 احمد ازاد روشنا 2013
137 مجيد آزاد تەزان 2013
138 حسن صالح اللە 2013
139 محمد ابراهيم فرحان 2013
140 عبدال محمد ئەڤين 2013


