


    
  

              ادارة اعمال:         القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :       اسم دورة التخرج ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 83.672 رغد محمد يحيى سليمان خروفة.١
 االول 82.226 فريال نايف رجب عبد اهللا الجبوري.٢
 االول 78.823   علي لكمح االحمديعيسى سالم.٣
 االول 74.852 هدى سالم سعد اهللا ايوب العالف.٤
 االول 74.553 عالء عبد السالم يحيى حسين.٥
  االول 73.709 ندى احمد ياسين.٦
 االول 73.390 ايفا آورآيس شمعون .٧
 االول 72.998 شهلة سالم خليل.٨
 االول 71.851 هاني نجيب احمد معجم.٩
 االول 71.176 ر توفيق عبد النبي احمد زهي.١٠
 االول 70.415 احمد جهاد محمد.١١
 االول 69.378 زيدان خضر رمضان المعماري.١٢
 االول 68.742 اديبة سعدون خلف.١٣
 االول 68.635 حكمت علي احمد عبد اهللا الدليمي.١٤
 االول 67.024 رضاب صادق زومان.١٥
 االول 67.011 خليل حسين صالح.١٦
 االول 66.596 سم الطائيالهام عدنان جا.١٧
 االول 66.453 نجوم حازم يعقوب متي.١٨
 االول 66.305 شهلة محمود الياس خضر البياتي.١٩
 االول 66.150 ايمن ميسر عبد اللطيف.٢٠
 االول 65.633 جيهان محمد اديب يوسف.٢١
 االول 65.601 ايناس عادل قاسم ابراهيم.٢٢
 االول 64.782  محمد عليزهراء راآان يحيى.٢٣
 االول 64.183 اسراء ياقو عزيز.٢٤
 االول 64.172 بشار يوسف جبرائيل.٢٥
 االول 63.934 رحيق طارق عزو مجيد.٢٦
 االول 63.178 حارث يونس خليف.٢٧
 االول 62.504 عبد الخالق عبد القادر عبد اهللا .٢٨
 االول 62.482 هالة ذنون نوري.٢٩
 االول 62.432 دياري رشيد جوقي.٣٠
  تخرج في الدور الثاني/الصيفي غير متدرب  التدريب   .٣١
 االول 62.130 رمضان سعيد طيب .٣٢
 االول 61.666 انور جاسم حمادي الحبيب.٣٣



 االول 61.428 هاني عباس فاضل .٣٤
 االول 61.298 معتز صبحي عبد الرحمن قبع.٣٥
 االول 61.281 احمد غانم سعد اهللا عبودي.٣٦
 االول 61.146 محمود حسيب محمود.٣٧
 االول 60.725 مد زآريا سالم مح.٣٨
 االول 60.043 خالد مهدي مطر محل.٣٩
 االول 59.322 فراس نظام مجيد.٤٠
 االول 59.152 عصام ارسو شيبا الريكاني.٤١
 االول 58.992 عبير خير الدين سلطان البدراني.٤٢
 االول 58.600 عبد الرزاق مجبل محمد حمدان.٤٣
 االول 58.315 مجدي ابراهيم مطلق.٤٤

  



  
  

             محاسبة :   القسم         كلية اإلدارة واالقتصاد            :  امعة الموصل               الكلية ج:  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                                                      مسائي / صباحي:لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج  ٣٠/٦/١٩٩٩   في ٢٧٠ : تأريخ األمر الجامعي       رقم و١٩٩٩-١٩٩٨  :  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول   82.600  يزن فوزي محمد مصطفى    .١
 األول 80.803  عمر ذيب محمد حسين    .٢
  مسائيألولا          80.501  محمد موسى محمد عبداهللا    .٣
 األول 80.312  نواف طه عبداهللا الجاعورة    .٤
 األول 78.173  فائق مال اهللا محمود جرجيس    .٥
 األول 77.720  عصام عبد الهادي محمد عوض اهللا   .٦
 األول 77.362  اياد عبد الرحمن اسماعيل خليفة   .٧
 األول 77.293  نعم ادريس يونس    .٨
 األول 76.755  احمد يونس سليم العالف   .٩
 األول 76.025  ثار افرام ادم صليوه الشماساي   .١٠
 األول 75.367  صبا حسن سعد اهللا محمد قصاب باشي    .١١
 األول 75.256  حسان محمد تميم محمد الخليلي    .١٢
 األول 75.167  عوني عاطف ابراهيم االحمد    .١٣
  مسائياألول 74.767  عمار ابراهيم حسين فارس   .١٤
 ألولا 74.651  الحان موفق حنا توما الساعور    .١٥
  مسائياألول 73.730  سفيان محمد عبد الرحمن عبداهللا    .١٦
 األول 73.770  يوسف مصطفى عبد الفتاح اللحام    .١٧
 األول 73.113  تماضر محمود عبد الرزاق رحيم    .١٨
 األول 72.700  نبراس كمال محمود حموشي   .١٩
 األول 72.314  نادر شفيق يوسف الفريحات   .٢٠
  مسائياألول 72.252  العبيدي ر صالح عبد القادياحمد عبد الغن   .٢١
 األول 72.046  طارق احمد عبدالحافظ ابوالغنم   .٢٢
 األول 71.602  رأفت سميح سعيد الحوراني   .٢٣
 األول 71.223  محمود سلمان حسن موسى الددا   .٢٤
  مسائياألول 71.058  امة احمد شفاء العمري   .٢٥
 األول 70.724  معاذ نافع توفيق محمد خليل   .٢٦
  مسائياألول 70.117  اؤدبراء محسن عبداهللا د   .٢٧
 األول 69.736  مؤيد علي احمد ابن علي   .٢٨
 األول 69.507  اسعد حميد عبدالوهاب احمد    .٢٩
 األول 68.622  قصي علي محمد االسعد   .٣٠
 األول 68.371  لؤي محي الدين توفيق   .٣١
 األول 68.253  ابتسام حازم محمد احمد الطائي   .٣٢
 األول 67.959  محمد ولد المختار السالم   .٣٣



 األول 67.866  معاذ هالل علي ابو حشيش   .٣٤
 األول 66.092  ابراهيم احمد خليل غنام   .٣٥
 األول 65.742  سندس بهنام حبيب يسي    .٣٦
 األول 64.965  فرحان حمو حاجي حسن   .٣٧
 األول 64.498  مهند قاسم محمد العساف   .٣٨
  مسائياألول 64.238  سمير احمد طه حسين   .٣٩
 األول 64.090  ضحى يونس ذنون العبيدي   .٤٠
 األول 62.848  يونس جمعة صالح خلف الجبوري   .٤١
  مسائياألول 62.148  طريف سالم مصطفى الجومرد   .٤٢
 األول 61.115  غيث محمد محمود التاجر   .٤٣
 األول 61.071  بنان احمد غزال الحيالي   .٤٤
 األول 61.031  رائد ربحي اسعد العودة   .٤٥
 األول 60.982  يونس سامي سليم النادي   .٤٦
 األول 60.813  لعاني مرح سليمان خالد ا   .٤٧
  مسائياألول 60.791  احمد صالح داؤد سرحان   .٤٨
 األول 60.787  عيسى محمد عيسى البدارنه   .٤٩
  مسائياألول 60.683  عبداهللا اكرم بكر محمود   .٥٠
 األول 60.679  سليمان مطر علي ثرثار الحديدي   .٥١
 األول 60.225  محمد يونس حسين زيدان   .٥٢
 ولاأل 59.431  احمد محمد نذير حسين   .٥٣
 األول 59.311  زكريا احمد هادي حسو سليفاني   .٥٤
 األول 58.858  فاضل درويش غالم   .٥٥
 األول 58.533  هابيل نوزات شكري سعيد النائب   .٥٦
 األول 58.064  مازن نعمان عبدالرزاق مصطفى العبيدي   .٥٧
 األول 57.454  خالد هاني عبد طوالبة   .٥٨
  مسائياألول 56.998  ندى قاسم يحيى ايوب العارف   .٥٩
 األول 56.679  جعفر شاكر محسن رضا   .٦٠
 األول 56.653  منصف بن احمد بن علي عباس   .٦١
 األول 56.585  علي محمود عيد فريحات   .٦٢

   
 



   
  

  احصاء:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة                                              صباحي                   : لدراسة ا
  

    :    اسم دورة التخرج ٣٠/٦/١٩٩٩في ٢٧٠:        رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 80.277 ء أنس عبد المجيد العمريهيال.١
 االول 78.957 فرح عبد الغني يونس الصالح.٢
 االول 78.933 تمارة احمد يوسف.٣
 االول 78.630 زينة مضر يحيى عبد اهللا.٤
 االول 76.233 صفوان ناظم راشد خليل عكاش.٥
 االول 71.840 عذراء شاآر محمود محمد الصوفي.٦
 االول 71.002  الخزرجياحمد عبد علي عكار جبر.٧
 االول 70.276 هبة تحسين يوسف مصطفى العمري.٨
 االول 67.569 رنا محمد محمد نوري الطائي.٩
 االول 67.423  محمد الشماعنسسفيان يو.١٠
 االول 64.989 عائدة يوسف حنا يوسف يوحنا.١١
 االول 64.277 مازن محمد غانم العناز.١٢
 االول 62.299 جمال حسين سمين ولي الصالحي.١٣
 االول 61.880 هديل عمانوئيل نونا اسرائيل.١٤
 االول 61.790 ضحى غانم احمد حياوي الصائغ.١٥
 االول 61.449 ايمن غانم محمود يونس.١٦
 االول 61.217 هيفاء مشير حسين احمد.١٧
 االول 60.177 معتصم خالد عيسى.١٨
 االول 59.584 انتصار صالح عزيز صالح.١٩
 االول 58.753 رعد احمد ايوب السالمي.٢٠
 االول 58.553 فواز عبد االله محمود الياس.٢١
 االول 56.446 غسان ابراهيم الياس الدليمي.٢٢
 االول 56.108 شيماء ناظم محمد رجب محمد صالح الشيخ.٢٣
 االول 54.391 بلكين معصوم شمس الدين.٢٤

 



   
  

                االقتصاد:       القسم  قتصاد            كلية االدارة واال:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :   اسم دورة التخرج ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:      رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 80.317 محمد صالح عبد اهللا خميس   .١
 االول 73.359 خضير احمد علي البدراني   .٢
 االول 70.270 فيفيان داؤد يوخنا ميخائيل   .٣
 االول 69.300 ايمان مصطفى رشاد الزبيدي   .٤
 االول 68.354 البراوينوري عزيز محمد    .٥
 االول 67.958 ريمة اسحق هرمز البراوي   .٦
 االول 65.160 علي حور عكيد محمد النعيمي   .٧
 االول 63.446 صدام خضيرعباس عبداهللا الجنابي   .٨
 االول 61.727 احمد غانم بشير   .٩
 االول 61.637 عبدالرحمن احمد عباس الجميلي   .١٠
 االول 61.503 يوسف محمد عزيز   .١١
 االول 61.385 واد محمود اللهيبيياسر ع   .١٢
 االول 61.195 احمد جاسم خليف اللويزي   .١٣
 االول 60.073 ليلى حسين موسى محمد   .١٤
 االول 59.502 حنان محمود سليمان حسين العبيدي   .١٥
 االول 59.093 نجالء فتحي جاسم محمدالحمداني   .١٦
 االول 58.998 رشيد حميد ابراهيم سمين البياتي   .١٧
 االول 58.099  قوجة عبد اهللازآريا عطا اهللا   .١٨

 



   
  

  ادارة صناعية:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :سم دورة التخرج   ا ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 81.115 عبد الحكيم لقمان حمادي صافي الصافي.١
 االول 77.139 نضال يوسف عزيز يوسف.٢
 االول 75.153 حسين نور الدين عزت بيراقدار.٣
 االول 71.984 رياض جميل وهاب جمعة.٤
 االول 71.338 هبة آمال علي يونس السادي.٥
 االول 70.952 عمر يحيى قاسم رشان.٦
 االول 69.322 وليد محمد محمد عبداهللا الساير.٧
 االول 69.165 احمد مشهور حسن علوي.٨
 االول 68.071 ندى نيسان آورآيس.٩
 االول 67.501 ينرنا خير الدين ايوب امين الجويجا.١٠
 االول 65.465 اميرة ثمين خليل زناو.١١
 االول 62.655 ثائر محمود آامل صالح.١٢
 االول 62.622 حنان غازي عبداهللا فتحي الحداد.١٣
 االول 62.101 رامي عادل سعيد خليل الحمداني.١٤
 الولا 61.773 حسين عي محمد سليمان الساعد.١٥

 



   
  

   مدرسينإعداد:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:        رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  اول 80.268 اخالص قرياقوس متي بني.١
 اول 79.655 نادية صليوه شمعون توما.٢
 اول 77.196 تحفة حقي اسماعيل عبد الخياط.٣
 اول 76.001 انوار علي محمود زيدان السوفاجي.٤
 اول 75.195 شيماء محمد صالح حسن حميد.٥
 اول 69.998 شلير بالل مجيد رمضان الكاآي .٦
 اول 69.955 اسراء مؤيد امين اسماعيل الدباغ.٧
 اول 69.952 شيماء اسماعيل ابراهيم الحسو.٨
 ولا 68.868 رغد احمد عبدالقادر محمود العمر.٩
 اول 68.792 دنيا انور ابلحد داؤد متين.١٠
 اول 68.617 شذى خير اهللا شهاب عاشور الطائي.١١
 اول 68.457 نجاة طاهر محمد يونس.١٢
 اول 68.397 نبراس خزعل هذال سلو.١٣
 اول 67.314 انعام حنا بهنام حنا شر شندي.١٤
 اول 66.298 شهالء اديب محمود حسن السراج.١٥
 اول 65.760 عابديخولة ابراهيم قاسم ال.١٦
 اول 64.508 ترآان آامل عبدالرحمن محمد البياتي .١٧
 اول 63.633 امجد محمد يونس الطائي.١٨
 اول 63.200 وسناء عبدالرحمن حسن محمد العناز.١٩
 اول 62.976 منتهى حسن سلطان ناصر البدراني.٢٠

 
  





   
  

  ادارةاعمال:        القسم   واالقتصاد            كلية االدارة:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :    اسم دورة التخرج ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثاني 62.322 خالد يحيى رجا محمد.١
 ثاني 61.350 محمد علي مصلح.٢
 ثاني 61.328 اخالص نوري عبد اهللا.٣
 ثاني 59.470 نشوان عبد اهللا عمر.٤
 ثاني 58.958 محمود صالح احمد ابو حربة.٥
 ثاني 58.854 بد اهللاياسر مسعود ع.٦
 ثاني 58.844 حافظ جابر عباس غدير.٧
 ثاني 58.563 سعد عياش الياس.٨
 ثاني 58.493 داليا عبد الواحد سعد اهللا.٩
 ثاني 58.260 عمار احمد صالح.١٠
 ثاني 58.201 عبد اهللا علي محمد.١١
 ثاني 58.014 دعاء احمد حسين.١٢
 ثاني 57.702 عمار صالح هزاع المشهداني.١٣
 ثاني 57.578 شرمد محمود عقلة النقمح.١٤
 ثاني 56.252 سالم احمد فتاح.١٥
 ثاني 56.181 قحطان مجيد جاسم الجبوري.١٦
 ثاني 55.440 وئام ادهام عبد العزيز.١٧
 ثاني 55.024 محمود احمد محمود.١٨
 ثاني 54.718 احمد سليمان احمد.١٩
 ثاني 54.542 ضياء احمد حجي محمد العبيدي.٢٠

 
 
 

    
 



   
  

  محاسبة: القسم            كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  ة الجامع
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                      مسائي/صباحي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج          ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥: ر الجامعي    رقم وتأريخ االم١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثاني 68.354 اشرف عادل عبدالرحمن جمعة.١
 ثاني 66.330 وسام برسوم شابا.٢
  مسائيثاني 64.551  بشرى حازم آورآيس.٣
 ثاني 62.274 فاحمد محمد رؤو.٤
 ثاني 61.569 بسام شمعون جرجيس.٥
 ثاني 60.075 اقبال محمد اسماعيل.٦
 ثاني 59.345 رائد جاسم مجيد.٧
 ثاني 59.222 بسام شكيب برهان.٨
 ثاني 59.040 انعام سعيد شمعون.٩
  مسائيثاني 58.744 لجين محمد علي حسين  .١٠
 مسائي ثاني 58.346 نصرت نعمت يحيى.١١
 ثاني 58.164 عبدالقادرسراب احمد .١٢
  مسائيثاني 57.252 معاذ نافع عبداهللا.١٣
 مسائي ثاني 56.861 شاآر حسين خضر.١٤
 ثاني 56.583 فراس احمد يوسف الريماوي.١٥
 ثاني 56.293 ايمان حسن محمد.١٦
 ثاني 56.063 حسين فتحي حميد.١٧
 ثاني 55.602 علي ياسين النوايسة.١٨
 مسائي ثاني 55.508 يزن نذير قاسم.١٩
 ثاني 55.335 ثائر هادي احمد الشمري.٢٠
 ثاني 55.325 م عبد الصفارامهند اله.٢١
 ثاني 54.744 ابيذار سعيد بكتاش العلوش.٢٢
 ثاني 54.636 احمد عبداهللا محمود البطانية.٢٣

 
 
 

    



   
  

  االحصاء:قسم        ال كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :سم دورة التخرج      ا ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الطالب الثالثياسم   ت
  ثاني 64.011 آرم سالم جميل نعوم.١
 ثاني 63.798 ندى محمد بالل حسين.٢
 ثاني 62.178 صبا ديب محمد عبوش.٣
 ثاني 61.468 زهير حامد ترآي.٤
 ثاني 61.264 تغريد ميخا جبو توحي.٥
 ثاني 58.129 عبد الباعث نجيب مجيد.٦
 ثاني 57.762 ماسجولين ميخائيل تو.٧
 ثاني 57.697 علي محمد علي حسين.٨
 ثاني 56.049  عثمانعمر عبد العزيز حمودي.٩
 ثاني 56.032 باسم محمد حسين.١٠
 ثاني 55.956 ياسر ناطق عبد العزيز.١١
 ثاني 55.507 علي عبد الهادي علي.١٢
 ثاني 54.992 خليل ذنون جهاد.١٣
 ثاني 53.147 فراس سالم محمد علي.١٤

 



   
  

  االقتصاد:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  جامعة ال
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج    ٣٠/٩/١٩٩٩في ٥٦٥: المر الجامعي     رقم وتأريخ ا١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثاني 64.512  هو بوزوجنعصام .١
 ثاني  61.268 الهام محمد يوسف.٢
 ثاني 61.170  حامد عبد الجبار سلطان.٣
 ثاني 60.561  سعدية احمد اسود.٤
 ثاني 60.505  انتهاء طارق محمد.٥
 ثاني 59.423  ثالثة محمد فرحان.٦
 ثاني 59.044  عماد جميل ياسين.٧
 ثاني 59.018  عبدالمجيد برجس داؤد.٨
 ثاني 58.395  فيحاء عبد اهللا يونس.٩
 ثاني 58.390  سعدون حجي حسين.١٠
 ثاني 58.287  رغد جاجان سعيد.١١
 ثاني 57.607  لقاء هاشم ادريس .١٢
 ثاني 57.491  نعيمة محسن هاشم.١٣
 ثاني 57.245  ماجدة سلمان محمد.١٤
 ثاني 57.008  بشار توفيق محمد.١٥
 ثاني 56.665  صدام عباس رمضان .١٦
 ثاني 56.323   هادي حسناتار.١٧
 ثاني 55.784  ذآرى نيسان جبو.١٨
 ثاني 54.862  حامد محمد حسين.١٩
 ثاني 54.184  اخالص عبدالكريم محمد علي.٢٠

 



   
  

  االدارة الصناعية:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :   اسم دورة التخرج ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثاني 70.971 ليث محمد نوري .١
 ثاني 61.946 ياسر حمد خطاب.٢
 ثاني 59.454 ثريا حكمت شاآر.٣
 ثاني 58.688 فاحمد عبد اهللا خل.٤
 ثاني 57.143 زياد عبد الوهاب ذنون.٥
 ثاني 54.797 عمار ادريس حمدون.٦

 



   
  

   مدرسينإعداد:   القسم        كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:    الشهادة                                  صباحي                                          : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج    ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥ :      رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٨/١٩٩٩:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثاني 67.203 سراب سليمان صابر.١
 ثاني 66.126 رواء فتحي عطو.٢
 ثاني 62.858 مرتضى عباس داؤد.٣
 ثاني 61.113 اشواق اسماعيل عبداهللا.٤
 ثاني 56.028 جعفر علي مدحت.٥

   
  


