
 األمر الجامعي مفقود لهذه السنة

 
  ربي الع:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                     البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج       ٢٤/٦/١٩٩٠ في ٣/١٣/٩١٨١:  وتاريخ األمر الجامعيرقم         ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨١,٩٠ علي كاطع خلف ١

 األول ٨٠,٦٥ قاسم خلف مشاري ٢

 األول ٧٩,٩٥ احمد رسن صحن ٣

 األول ٧٥,٧٠ اقبال ناجي عبد الرزاق ٤

 األول ٧٤,٣١ فاضل علي عمران ٥

 األول ٧٢,٧٢ ايمان مزبان اهميلي ٦

 األول ٧٢,٧٢ علي محمد ياسين ٧

 األول ٧٢,٧٠ حياة خير اهللا نعيم ٨

 األول ٧١,٦٥ فاطمة حميد علي ٩

 األول ٧١,١١  محمد جواد كاظم ١٠

 األول ٧١,٠٠ محمد طالب علي ١١

 األول ٧٠,٣٨ مرتضى عبد النبي علي ١٢

 األول ٦٩,٣٠ هاشم عبد الحكيم موسى ١٣

 األول ٦٩,٢٠ ندى جعفر علي ١٤

 األول ٦٨,٦٣ ننجاة حسين غضبا ١٥

 األول ٦٨,٥٦ عباس مهود كاطع ١٦

 األول ٦٧,٦٨ نضال جاسم وحيد ١٧

 األول ٦٧,٣١ محمد كاظم حمود ١٨

 األول ٦٦,٢٧ اسيل فارس سكر ١٩

 األول ٦٦,١٨ كوثر مهلهل جميل ٢٠

 األول ٦٥,٦١ بهجت كاظم جبر ٢١

 األول ٦٥,٥٠ علي عبد الحسين شناوة ٢٢

 األول ٦٥,٣٦ بدمحمد عبد الرضا ع ٢٣



 األول ٦٤,٩٣ عارف عبد الكريم مطرود ٢٤

 األول ٦٤,١٨ نفسية خطاف عودة ٢٥

 األول ٦٤,٠٤ سعد جميل صالح ٢٦

 األول ٦٣,٧٧ نجاح محمد رسن ٢٧

 األول ٦٣,٧٥ صبيح عبود زاهي ٢٨

 األول ٦٣,٦٥ ميثم مطر خضير ٢٩

 األول ٦٣,٠٢ ازهار ابراهيم ياسين ٣٠

 األول ٦٢,٧٢  حبيش صالحعبد الكاظم ٣١

 األول ٦٢,٢٠ حليمة حبيب ياسين ٣٢

 األول ٦٢,١٣ )سعودية(ابتسان سليمان عثمان  ٣٣

 األول ٦١,٧٩ محمود علك يونس ٣٤

 األول ٦١,٥٢ نجاة معتوق شنو ٣٥

 األول ٦١,٥٠ حميدة موسى جعفر ٣٦

 األول ٦١,٥٠ علية شخير هويدي ٣٧

 لاألو ٦٠,٨٤ يحيى ناصر جليل ٣٨

 األول ٦٠,٧٧ خالد محيسن علي ٣٩

 األول ٦٠,٢٢ انتصار فهد عوج ٤٠

 األول ٥٩,٧٩ صباح بجاي سيف ٤١

 األول ٥٩,٧٧ بشرى حسين خلف ٤٢

 األول ٥٩,٦٣ ليلى محسن عبد علي ٤٣

 األول ٥٨,٩٣ سلوى جواد كاظم ٤٤

 األول ٥٨,٠٩ عبد االمير غدير شريف ٤٥

 لاألو ٥٦,٤٣ اقبال محمد طعمة ٤٦
  
  

  

 

  االنكليزي:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                     البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج       ٢٤/٦/١٩٩٠ في ٣/١٣/٩١٨١:  وتاريخ األمر الجامعيرقم         ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤,٦١ مريم عبد اللطيف حسين  ١

 األول ٨٣,٢٠ ماجد حميد مجيد ٢

 األول ٧٥,٩١ صفاء علي عبد الرضا ٣

 األول ٧٣,٤٦ نوال عبد لفتة ٤

 األول ٧٢,٦٩ فرات زكي صالح ٥

 األول ٧١,٣٨ رحيمة عبد الحسن عبد السيد ٦

 ولاأل ٧٠,٢٦ عبد اهللا صدام عبود ٧

 األول ٦٩,٧٩ بشرى كاظم حمادي ٨

 األول ٦٩,٢٠ سوسن عبد اهللا فارس ٩

 األول ٦٨,٨٥ ميالد فرج شابا ١٠

 األول ٦٨,٦٧ سحر ادمون فيليب ١١

 األول ٦٧,٧٩ بثينة عبد العالي عاتي ١٢

 األول ٦٦,٩٥ وئام عبد الكريم خنفر ١٣

 األول ٦٦,٩١ حسين عبد الكريم يعقوب ١٤

 األول ٦٦,٨٤ سول سعدون رفنجانعبد الر ١٥

 األول ٦٦,٦٩ هدى فاروق عبد اهللا ١٦

 األول ٦٥,٠٥ صادق كاظم احمد ١٧

 األول ٦٤,٤٣ علي نهاد ملبس ١٨

 األول ٦٤,١٤ احمد جبار مزغول ١٩

 األول ٦٣,٩٣ تودد محمد رضا عبد الحسين ٢٠

 األول ٦٣,٧٩ عباس حاتم مراد ٢١

 األول ٦٣,٦٧ طيفمنذر عبد الكاظم عبد الل ٢٢

 األول ٦١,٧٧ فريد نعيم فرحان ٢٣

 األول ٦١,٧٦ انوار مهدي زبيلة ٢٤

 األول ٦١,٣٠ حنان مانوئيل بطرس ٢٥

 األول ٦١,٠٤ ستار عبد الصمد عبد الرضا ٢٦

 األول ٥٩,٦٧ سالم شهاب جفبف ٢٧

 األول ٥٩,٥٣ اسماء محمد ابراهيم ٢٨



 األول ٥٩,٠٨ علي سعدون فنجان ٢٩

 األول ٥٨,٨٤ سهام محمد حسن ٣٠

 األول ٥٨,٧٩ بسام كاظم يوسف ٣١

 األول ٥٨,٧٤ جابر راضي جبر ٣٢

 األول ٥٨,٦٧ رجاء نعمة عبد الرحمن ٣٣

 األول ٥٦,٦٣ عبد االمير عادل داود ٣٤

  

 
  التاريخ:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                     البصرة: معةالجا

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج       ٢٤/٦/١٩٩٠ في ٣/١٣/٩١٨١:  وتاريخ األمر الجامعيرقم         ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨١,٧٥ عبد الكريم مهدي لفتة ١

 األول ٧٩,٥٧ ميساء خلف جبار ٢

 األول ٧٩,٢٢  عبد الحسين ظاهرنوال ٣

 األول ٧٨,٨٧ عادل اسماعيل خليل ٤

 األول ٧٨,٦١ حسن شكير حمود ٥

 األول ٧٧,٧٣ جاسم فرحان راضي ٦

 األول ٧٧,١٨ احمد عبد الشهيد علي ٧

 األول ٧٦,٦٥ عقيلة عبد الصمد راهي ٨

 األول ٧٥,٩٧ سندس بندر خزعل ٩

 األول ٧٥,٥١ ستار جبر كاظم ١٠

 األول ٧٥,٤٠ جميلة محمد ساجد عجيل ١١

 األول ٧٤,٩٥ ناهض عبد الخضر عبيد ١٢

 األول ٧٤,١٠ جبار حمود حسين ١٣

 األول ٧٣,٩٧ مهدي فاضل عبد السيد ١٤

 األول ٧٣,٩٣ وفاء وحيد كاظم ١٥



 األول ٧٣,٢٢ سهام خضير جابر ١٦

 األول ٧٣,١٩ خالدية علي مشاي ١٧

 األول ٧٣,٠٠ فاطمة كاظم محسن ١٨

 األول ٧٢,٧٧ سلمان عبد الرزاق خليل ١٩

 األول ٧٢,٧٧ عروبة عباس عبد اهللا ٢٠

 األول ٧٢,٦٥ منتهى قاسم محمد ٢١

 األول ٧٢,٥٧ كاظم كون عويد ٢٢

 األول ٧٢,٣٨ ماجد عبد الحميد عبد الرزاق ٢٣

 األول ٧٢,٢٨ عقيلة جميل قاسم ٢٤

 األول ٧٢,١٤ سوسن كاظم يعقوب ٢٥

 األول ٧١,٩٧ يم ياسين مكيمر ٢٦

 األول ٧١,٧٩ حسن عريبي حسب ٢٧

 األول ٧١,٢٤ سلوى صدام شريجي ٢٨

 األول ٧١,٠٠ رياض عبد الواحد ٢٩

 األول ٧٠,٨٩ رجاء يعقوب منصور ٣٠

 األول ٧٠,٨٥ جاسم كلخان موزان ٣١

 األول ٧٠,٧١ سعدون جلوب حسين ٣٢

 األول ٧٠,٦٩ نسرين فرعون عبادي ٣٣

 األول ٧٠,٦٧ نساء مهدي غضبانخ ٣٤

 األول ٧٠,٠٦ فاطمة محسن موجي ٣٥

 األول ٦٩,٨٩ انعام خضير جابر ٣٦

 األول ٦٩,٨٣ عالء ناصر صاقي ٣٧

 األول ٦٩,٦٩ عبد الحسين سعيد ٣٨

 األول ٦٩,٤٠ محمود خلف جاسم ٣٩

 األول ٦٩,١٤ نوري جاسم نور ٤٠

 األول ٦٨,٧٣ حسن حافظ محمد ٤١

 األول ٦٨,٥١ ون عليعلي حن ٤٢

 األول ٦٨,٣٨ داود سالم عبود ٤٣

 األول ٦٨,٢٦ انعام عبد النبي ٤٤

 األول ٦٨,٢٠ بشرى جبار جاسم ٤٥

 األول ٦٧,٨٩ جميل زغير حبش ٤٦



 األول ٦٧,٤٦ محمد خيون عبيد ٤٧

 األول ٦٧,٣٤ هدى نوري سعيد ٤٨

 األول ٦٦,٩٣ صبيح حسن غضنفر ٤٩

 األول ٦٦,٨٩ بديع دينار حسون ٥٠

 األول ٦٦,٨٥ جميل قاسم باقر ٥١

 األول ٦٦,٧٣ اسماء عبد الجبار عبد الرزاق ٥٢

 األول ٦٦,٤٤ غسان موسى عبد ٥٣

 األول ٦٦,٠٠ نزار بالسم بجاي ٥٤

 األول ٦٥,٣٤ شاكر زيبق محي ٥٥

 األول ٦٥,٣٠ انمار ماجد حمدي ٥٦

 األول ٦٥,٢٠ ناظم عبد اهللا عودة ٥٧

 األول ٦٥,٠٤ نس جبارسعاد يو ٥٨

 األول ٦٤,٩١ مناف سعيد كافي ٥٩

 األول ٦٤,٧٣ علي محمد عبد احمد ٦٠

 األول ٦٣,٤٤ امال عبد علي احمد ٦١

 األول ٦٣,٣٠ علي سالم محمد ٦٢

 األول ٦٣,١٦ سهيلة كباشي عبيد ٦٣

 األول ٦٣,١٦ معصومة جلود جابر ٦٤

 األول ٦٣,٠٠ نعيم شاكر علي ٦٥

 األول ٦٢,٤٦ ين عليهاني حس ٦٦

 األول ٦١,٨٣ رحيم عطية معيوف ٦٧

 األول ٦١,٨١ عدنان جوني محمد ٦٨

 األول ٦١,٤٠  صباح عبد سلمان ٦٩

 األول ٦٠,٨١ عدنان كاصد محسن ٧٠

 األول ٦٠,١٦ عبد اهللا نجم عبود ٧١

  

 
  الجغرافية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                     البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج       ٢٤/٦/١٩٩٠ في ٣/١٣/٩١٨١:  وتاريخ األمر الجامعيرقم         ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨١,٨٢ زينب احمد جاسم ١

 األول ٨٠,٨٩ ابتسام كاطع عبيد ٢

 األول ٨٠,٨٢ سكينة عبد الوهاب راضي ٣

 األول ٧٨,٥١ فاطمة مكلف فيصل ٤

 األول ٧٨,٠٦ سرور عبد االمير حمزة ٥

 األول ٧٧,٩٣ علي جوني ضاحي ٦

 األول ٧٧,٨٠ سعد عبد الكريم موسى ٧

 األول ٧٧,٥٧ كوثر فاضل درويش ٨

 األول ٧٦,٩٥ صالح هادي جاسم ٩

 األول ٧٦,٨٥  حميدحليمة عبد محمد ١٠

 األول ٧٦,٤٤ بشائر ابراهيم سلطان ١١

 األول ٧٦,٤٢ هدية عبد الحسين عبد اهللا ١٢

 األول ٧٦,١٠ اعياد عبد الزهرة ١٣

 األول ٧٥,٦٥ الهام حافظ عبدال ١٤

 األول ٧٥,٥١ نجاة زيارة محسن ١٥

 األول ٧٥,٣١ باسمة لفتة عبد العزيز ١٦

 األول ٧٥,٠٤ نوال محمد ساجت ١٧

 األول ٧٥,٠٤ نهى زبون دهش ١٨

 األول ٧٤,٩١ تقي ناصر طعمة ١٩

 األول ٧٤,٧٢ عبد الباري يعقوب كشمر ٢٠

 األول ٧٤,٢٧ جنان حسن جسار ٢١

 األول ٧٤,٠٦ هيفاء عارف خلف ٢٢

 األول ٧٣,٥٩ عبد الباري عجي سعدون ٢٣

 األول ٧٣,٤٨ سهى عطى فرعون ٢٤

 األول ٧٣,١٢ مكي عبد الصاحب جبر ٢٥

 األول ٧٢,٩٧ خالد حمود نعمة ٢٦

 األول ٧٢,٩٥ حميد عطية عبد الحسين ٢٧

 األول ٧٢,٤٨ اميرة عبد الستار عبد االمام ٢٨



 األول ٧٢,٢٩ مشتاق طالب عبد الصاحب ٢٩

 األول ٧١,٩١ شذى مهدي غالم ٣٠

 األول ٧١,٨٥ ليلى جبار محمد ٣١

 األول ٧١,٨٢ رياض محمد جعاز ٣٢

 األول ٧١,٢٩ حقي اسماعيل عبد الحميد ٣٣

 األول ٧٠,٧٨ عهود باقر مشكور ٣٤

 األول ٧٠,٦٣ فضة علي اسماعيل ٣٥

 األول ٧٠,٤٨ نضال شهاب احمد ٣٦

 األول ٧٠,١٠ عبد الودود عبد الرضا ٣٧

 األول ٦٩,٧٨ عبد الهادي عبد اهللا طه ٣٨

 األول ٦٩,٤٨ جواهر جاسم محمد ٣٩

 األول ٦٩,٤٤ عبد اهللا دررائدة عبد القا ٤٠

 األول ٦٩,٣٨ ساجدة محسن موجر ٤١

 األول ٦٩,٣٨ هناء حسين حرز ٤٢

 األول ٦٨,٩١ حاكم هيال جاسم ٤٣

 األول ٦٨,٧٢ نوال حسن محمد ٤٤

 األول ٦٨,٥١ اماني حسين عبد الرزاق ٤٥

 األول ٦٨,٣٨ ساهرة بجاي حسين ٤٦

 األول ٦٨,١٧ حسين جابر جلعوط ٤٧

 األول ٦٨,٠٢ بسهن غالب حسن ٤٨

 األول ٦٧,٨٩ جميل سعدون حميد ٤٩

 األول ٦٧,٨٠ زينب ناصر كاطع ٥٠

 األول ٦٧,٠٠ سالم جاسم سلمان ٥١

 األول ٦٦,٨٧ وفاء فاضل بدن ٥٢

 األول ٦٦,٢٧ عداي عبد الزهرة ٥٣

 األول ٦٥,٥٣ وعود عبد الحسين عباس ٥٤

 األول ٦٥,٣٤ عقيل طالب علي ٥٥

 األول ٦٥,٢٥ د الغفار عزيز حاجمعب ٥٦

 األول ٦٤,٢٣ سلمان عبد االمير راضي ٥٧

 األول ٦٤,٠٨ عبد الخالق غياض ٥٨

 األول ٦٣,٦٨ هاشم رمضان معارج ٥٩



 األول ٦١,٧٨ محمد الهادي عبد الرحمن روتوني ٦٠

 األول ٦١,١٢ سعيد ناصر هليل ٦١

  

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                     البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج       ٢٤/٦/١٩٩٠ في ٣/١٣/٩١٨١:  وتاريخ األمر الجامعيرقم         ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤,٧٥ سلمان جودي داود ١

 األول ٨٢,٩٧ جنان محمد عباس ٢

 األول ٧٧,٦١ لبنى زبيري حمادي ٣

 األول ٧٦,٥٠ طالب رهيف صابط ٤

 األول ٧٦,٢٥ ميثم كاظم هادي ٥

 األول ٧٦,٠٢ وليد محمد كاظم ٦

 األول ٧٣,١٣ عبد النبي شنتة فرج ٧

 األول ٧٢,٨٨ عاطف طالب عيسى ٨

 األول ٧٢,٧٧ عيده علوان ضيدان ٩

 األول ٧٢,٦١ نهضة عبد الزهرة حسين ١٠

 األول ٧٢,٥٠ محمد عبد جري ١١

 األول ٧١,٧٥ قحطان وادي مهاوي ١٢

 األول ٧١,١٩ كاظم هاشم جاسم ١٣

 األول ٧١,١٦ محسن عبد علي قاسم ١٤

 األول ٧١,٠٠ اهللامصطفى حافظ عبد  ١٥

 األول ٧٠,٥٢ ندى عبد الحافظ عبد الحسن ١٦

 األول ٧٠,٢٧ حسبابتسام محمد  ١٧

 األول ٦٨,٨٠ محمد رحيمة عبد السادة ١٨

 األول ٦٨,٧٢ احمد محمد خلف ١٩



 األول ٦٨,٧٢ سلمى ابراهيم راضي ٢٠

 األول ٦٨,٣٠ سليمة جمعة رحيم ٢١

 األول ٦٨,٠٢ كاظم مزهر وادي ٢٢

 األول ٦٧,٩١ لؤي مصطفى رشيد ٢٣

 األول ٦٧,٩١ هيثم علي ناموس ٢٤

 األول ٦٧,٦١  عبد الرضاهشام خليل ٢٥

 األول ٦٧,٥٠ مجيد جمعة دهش ٢٦

 األول ٦٧,٣٦ رجاء محمد شعبان ٢٧

 األول ٦٦,٦٩ منى ماضي حسن ٢٨

 األول ٦٥,٩٤ زينب ياسين عبد الزهرة ٢٩

 األول ٦٤,٤١ باري كاظم عيسى ٣٠

 األول ٦٣,٠٠ ايمان عبد الجبار ياسين ٣١

 ولاأل ٦٢,٨٣ عقيل عبد الرزاق ناصر ٣٢

 األول ٦٠,١١ منصور عيدان عكرب ٣٣

 األول ٥٩,٦٣ ابراهيم جابر مناتي ٣٤

 األول ٥٩,٠٠ مهند نجم عبد اهللا ٣٥

 األول ٥٨,٦١ اسيا عبد اللطيف محمد ٣٦

  

 مفقود لهذه السنة األمر الجامعي

 
  العربي :  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٦/١٠/١٩٩٠ في ٣/١٣/١٢٤٧٥ : وتاريخ األمر الجامعيرقم            ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٨,٧٢ عليمصطفى عدي  ١

 الثاني ٦٤,٦١ اظم جواد حسينن ٢

 الثاني ٦٤,٠٦ فؤاد خلف جري ٣

 الثاني ٦٣,٣١ جعفر ناصر حسين ٤



 الثاني ٦٣,٠٠ سعد كاظم علي ٥

 الثاني ٦٢,٣٦  عبد الدايم صاهي كاطع ٦

 الثاني ٦٢,٣١ راتب نعيم عبيد ٧

 الثاني ٦٢,٠٢ عماد صاحب بريسم ٨

 الثاني ٦٢,٠٠ مضر عبد اهللا جالب ٩

 الثاني ٦١,٩٣  نوار لطيف عليا ١٠

 الثاني ٦١,٨٦ ياسر حسين فرهود ١١

 الثاني ٦١,٥٢ عبد السالم غريب عمر ١٢

 الثاني ٦١,١٨ باسم ناجي غازي ١٣

 الثاني ٦١,١٤  بشرى حسين كاظم ١٤

 الثاني ٦٠,٩٠ عبد اهللا كاظم مويل ١٥

 الثاني ٦٠,٨٨ احمد راضي مزعل ١٦

 الثاني ٦٠,٥٦ انعام جميل حازع ١٧

 الثاني ٦٠,٣١ امين مجيد علي ١٨

 الثاني ٦٠,٢٠ سرحان ارحيم ابريدي ١٩

 الثاني ٦٠,٢٠ عزيز مهنا واعي ٢٠

 الثاني ٥٩,٨٦ لفتة حاشي مرهج ٢١

 الثاني ٥٩,٧٩ خيون كاظم مبارك ٢٢

 الثاني ٥٩,٣١  خليل جاسم محمد ٢٣

 الثاني ٥٨,٧٧ نداء حسين علي ٢٤

 الثاني ٥٨,٤٥ رحيم عبود كعود ٢٥

 الثاني ٥٧,٦٨ غيداء سرحان عطوي ٢٦

 الثاني ٥٧,٤٧ محمد جادر اركان ٢٧

 الثاني ٥٧,٤٠ سعد عبد االله مسعود ٢٨

 الثاني ٥٧,٢٧ حيدر كربوش عبد اهللا ٢٩

 الثاني ٥٧,٢٧ عبد الباسط محمد علي ٣٠

 الثاني ٥٧,٢٠ نافع عبد الحي احمد ٣١

 الثاني ٥٧,١١ ياسين طه علي ٣٢

 الثاني ٥٦,٢٧ )فلسطينية(نوال محمد احمد  ٣٣

 الثاني ٥٦,١٨ نجيب عزيز نور ٣٤

 الثاني ٥٥,٩٠ عدنان حميد عزيز ٣٥



 الثاني ٥٤,٠٦ رشيد جويد حلو ٣٦
  

 
  االنكليزي:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٦/١٠/١٩٩٠ في ٣/١٣/١٢٤٧٥ : وتاريخ األمر الجامعيرقم           ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٥,١٢  جبار دعير رشك ١

 الثاني ٦٤,٨١ سناء طاهر موسى ٢

 الثاني ٦٢,٧١ اطع فليحماجد ك ٣

 الثاني ٦٢,٤٦ هاشمية عبد اللطيف حبيب ٤

 الثاني ٦١,٢٨ خالد عودة كاطع ٥

 الثاني ٦٠,٨٩ منى ماهر خلف ٦

 الثاني ٥٩,٩٥ باسمة محسن حمزة ٧

 الثاني ٥٩,٢٨ )سوداني( محمد عبد اهللا مختار ٨

 الثاني ٥٩,٢٦ سناء موسى ثامر ٩

 انيالث ٥٩,١٦ علي حمزة عباس ١٠

 الثاني ٥٩,٠٦ سعاد كيطان شذر ١١

 الثاني ٥٨,٧٦ عبد الروؤف علوان عريد ١٢

 الثاني ٥٨,١٦ كفاح محمد خضير ١٣

 الثاني ٥٨,٠٨ نمير عبد علي حسين ١٤

 الثاني ٥٧,٨٥ )اردني(خالد صبحي نايه  ١٥

 الثاني ٥٧,٨١ سعاد صالح جاسم ١٦

 الثاني ٥٧,٧١ احمد قاسم كاظم ١٧

 الثاني ٥٧,٣٨ زعل كريمخالد خ ١٨

 الثاني ٥٧,١٨ عبد الباري يونس خضر ١٩

 الثاني ٥٧,٠٨  جابرصيهودياسر  ٢٠

 الثاني ٥٧,٠٢ حامد محمد ناجي حسن ٢١

 الثاني ٥٦,٨٧ يوسف علك صدام ٢٢



 الثاني ٥٦,٤٦ ماجد طاهر عبد الواحد ٢٣

 الثاني ٥٦,٢٨ داود سلمان حسين ٢٤

 الثاني ٥٦,٠٢ ماجدة عبد اللطيف حريز ٢٥

 الثاني ٥٥,٨٩ سجا صالح جالل ٢٦

 الثاني ٥٥,٥٠ محمد عبد الحسن عبد ٢٧

 الثاني ٥٥,٣٨ جواد كاظم باهض ٢٨

 الثاني ٥٥,٣٠ غفران يونس سلمان ٢٩

 الثاني ٥٥,٢٤ سوسن طه ياسين ٣٠

 الثاني ٥٥,٠٢ احمد عبد الجبار عبد الحسن ٣١

 الثاني ٥٥,٠٢ وعود علي حسين ٣٢

 الثاني ٥٤,٨٧ عد عبد الكريم حمدس ٣٣

 الثاني ٥٤,٥٣ ندى مهدي غالم ٣٤

 الثاني ٥٤,٣٦ ماجدة غالب فيصل ٣٥

 الثاني ٥٣,٨٣ سناء عيسى فهد ٣٦

 الثاني ٥٣,٦٩ داود سلمان صباح ٣٧

 الثاني ٥٣,٦٥ فاطمة فاضل عباس ٣٨

 الثاني ٥٣,٣٥ خديجة عبد الكريم لفتة ٣٩

 الثاني ٥٣,٣٢ حنان عبد الكريم محمد ٤٠

 الثاني ٥٣,٢٨ فاتن سوادي مهدي ٤١

 الثاني ٥٣,١٢ حميد ناصر احمد ٤٢

 الثاني ٥٢,٩٧ فاطمة احمد طه ٤٣

 الثاني ٥٢,٦٩ عواطف خلف سلمان ٤٤

 الثاني ٥٢,٦٥ علي جبار بدن ٤٥

 الثاني ٥٢,٠٨ اقبال عبد الواحد احمد ٤٦

 

 

 



  التاريخ:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٦/١٠/١٩٩٠ في ٣/١٣/١٢٤٧٥ : وتاريخ األمر الجامعيرقم           ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٤,٢٠ طارق محمد ابراهيم  ١

 الثاني ٧١,٩٣ محمد خضير جاسم ٢

 الثاني ٦٧,٦٢ جاسم عبد الزهره ٣

 الثاني ٦٦,٣٩ نوري مردان محيسن ٤

 الثاني ٦٢,٢٢ مجيد عبد الكريم لفتة ٥

  

 
  الجغرافية:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٦/١٠/١٩٩٠ في ٣/١٣/١٢٤٧٥ : وتاريخ األمر الجامعيرقم           ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٥,٥٧ حامد سلمان ناصر  ١

 الثاني ٧٢,٦٨ د جواد كاظممجي ٢

 الثاني ٧٢,٠٠ علي ناصر حسين ٣

 الثاني ٧١,٢٩ انعام محمد طالل ٤

 الثاني ٧٠,١٠ علي جواد علي ٥

 الثاني ٦٩,٠٢ عماد علي روضان ٦

 الثاني ٦٦,٥١ صالح مهدي حسين ٧

 الثاني ٦٤,٩٣ عبد الباري ثامر نظيف ٨

 الثاني ٦٣,٤٦ كاظم جبر فيروز ٩

 الثاني ٦٢,٤٨ حسين نفاوة عبدعبد ال ١٠

 الثاني ٦٢,٤٠ محمد عبد الحسين مجيدي ١١

 الثاني ٦١,٦٥ اياد عبد االمام طه ١٢



 الثاني ٥٩,٢٣ رباب شيشخان محيش ١٣

 الثاني ٥٨,٠٠ عباس حسين روضان ١٤

 الثاني ٥٧,٥٧ سليمة عبد الحسين خلف ١٥

  

 
  المكتبات:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٦/١٠/١٩٩٠ في ٣/١٣/١٢٤٧٥ : وتاريخ األمر الجامعيرقم           ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,٣٦ صباح سلمان دهش  ١

 الثاني ٦٩,٧٢ حسام جواد كاظم ٢

 الثاني ٦٤,١٣ علي عبد علي عوفي ٣

 


