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  سنة التخرج  املعدل  الدور اجلنس  االسم الرباعي واللقب  ت

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٨٧,٤١٦ األول  انثى  شيماء ضياء حممد شيت -١

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٨٣,١٤٦ األول  انثى  اماين ابراهيم يونس جرجيس  -٢

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٨٢,٤٦١ األول  رذك  عمر فخري سعيد حممد  -٣

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٨٢,٠٣٥ األول  ذكر  علي فاروق عبد القادر عبد الرمحن -٤

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٨٠,١٩١ األول  ذكر  عدنان علي زينل حسني -٥

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٩,١٤ األول  انثى  اسراء حممد جرب فتحي -٦

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٤,٤ األول  ذكر  عمار بابا نان يونو -٧

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٤,٣٤ األول  ذكر  ري مصطفى حسنيياسر فخ -٨

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٣,٧٨ األول  انثى  دينا قيدار غامن جاسم -٩

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٣,١٦ األول  ذكر  اسالم طارق قاسم امحد -١٠

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٢,٧٥٣ األول  انثى  شيماء غازي ذنون حممد -١١

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٢,٥٢ األول  ذكر  مراد سركيس نوح يسي -١٢

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٢,٣٩ األول  انثى  هند ساري محاد امحد  -١٣

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧١,٣٧٣ األول  ذكر  سنان خالد نيازي حنا -١٤

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧١,٣١ األول ذكر  عبد القادر ابراهيم عبد القادر حسني -١٥

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧١,٠٥ األول  ذكر  ساجد خزعل امني حسني  -١٦

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٠,٥١ ألولا  انثى  شيماء هادي سعيد جاسم -١٧

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٠,٢٣ األول  ذكر  امحد مجال حممود عبد الرمحن -١٨

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٩,٨ األول  ذكر  فراس ياقو يوحنا توما -١٩



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٩,٧٥ األول  ذكر  ازهر عبد املطلب ابراهيم حممد -٢٠

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٨,٩٦ األول  ذكر  خالد وداعة خالد امحد-٢١

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٨,٢٨٩ األول  انثى  داليا ناظم سلطان طه-٢٢

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٨,١٥ األول  انثى  نور اهلدى امحد محزة حسني-٢٣

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٧,٣٦٦ األول  انثى  شيماء اكرم خطاب عمر -٢٤

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٦,٧٧ األول  ذكر  امساعيل خضر يوسف سليمان-٢٥

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٦,٠٥ األول  ذكر   عبد احلميد امحد غائبدالور-٢٦

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٥,٩٢ األول  انثى  مثال ميسر عبد اجلبار جميد -٢٧

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٤,٦٩ األول  انثى  وسن حممود حسن طه-٢٨

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٤,٦٨ األول  ذكر  عباس هاشم نغيمش علوان-٢٩

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٣,٨٢ األول  ذكر  سعيد الياس امساعيل كجل-٣٠

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٢,٩ األول  ذكر  مطر حممد منديل صاحل-٣١

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٢,٧١ األول  ذكر  فراس وايف عبد الوهاب جري-٣٢

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦١,١٧ األول  انثى  االن نوئيل اسطيفان عيسى-٣٣

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦١ األول انثى   تارة سعيد كوركيس حنا-٣٤

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٥٨,٠١٦ األول  كرذ  امحد اديب امحد حممد -٣٥

  ) هـ١٤٢٠ جمادى االول ٢٠(–م ٣٠/١٠/١٩٩٩   في٥٦٥بموجب اآلمر الجامعي المرقم  )ثانيالــدور ال(            

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦٥,٤  الثاين ذكر   فهد امحد  هادي محود الرباشي -١

   ١٩٩٨/١٩٩٩  ٦١,٩  الثاين ذكر   غسان حممد خريي سلمان عزيز -٢


