
 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  العربي:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                  البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٠/٨/١٩٩١ في ٣/١٣/٤١٣٧:  رقم وتاریخ األمر الجامعي       ١٩٩٠-١٩٩٠:سنة التخرج
 تخرج منهالدور الذي  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٧,٠٢ ناظم علي عبادي ١

 األول ٧٨,٩٠  حامد ناصر عبود ٢

 األول ٧٧,٠٤ اياد عبد الودود عثمان ٣

 األول ٧٦,٣٨ نبيله يعقوب يوسف ٤

 األول ٧٥,٢٧ سميرة حسن موزان ٥

 األول ٧٣,٩٠ وجدان مطر خضير ٦

 األول ٧٣,٧٠ سوسن طاهر اسكندر ٧

 ولاأل ٧٠,٨٠ محمد عبد كاظم ٨

 األول ٧٠,٧٠ مصطفى فاضل حسين ٩

 األول ٧٠,٠٢ ابراهيم زبون عبد الحسين ١٠

 األول ٦٩,٦٥ شفاء حسين علي ١١

 األول ٦٩,٦٣ نداء عاشور عبد الحسين ١٢

 األول ٦٨,٩٣ سالم هاشم راهي ١٣

 األول ٦٨,٨٥ ميسون ايوب عبد القادر ١٤

 األول ٦٨,٨٤ فردوس عبد اللطيف عبد الرضا ١٥

 األول ٦٨,٧٩ )فلسطيني( خالد احمد ابراهيم ١٦

 األول ٦٨,٦٨ سوسن خلف حسين ١٧

 األول ٦٨,٥٢ عبد المطلب يعقوب عبود ١٨

 األول ٦٧,٨٨ خالدة خلف ساجت ١٩

 األول ٦٧,٨٤ سليمة حسن محمد ٢٠

 األول ٦٦,٧٩ منتهى شامل ضامن ٢١

 األول ٦٦,٢٠ خديجة جاسم محمد ٢٢

 األول ٦٥,٨٤ بحميدة غازي يعقو ٢٣



 األول ٦٥,٨١ هالل هاني كاظم ٢٤

 األول ٦٥,٤٠ فيحاء جبار محمد ٢٥

 األول ٦٥,٠٢ عقيل جاير عبد الحسن ٢٦

 األول ٦٤,٧٧ شيرين امين سمين ٢٧

 األول ٦٤,٢٩ سليمة خالد ميسر ٢٨

 األول ٦٣,٩٣ امينة عباس فهد ٢٩

 األول ٦٣,٧٧ هيفاء عنيد عامر ٣٠

 األول ٦٣,٧٣ سمحمد ندى عبا ٣١

 األول ٦٣,٧٠ ابراهيم محمد علي ٣٢

 األول ٦٣,٥٦ الريان جمال جالل ٣٣

 األول ٦٣,٢٩ منصور نجم حنيفر ٣٤

 األول ٦٣,٠٩ هدية احمد عبد الصاحب ٣٥

 األول ٦٢,٥٠ نعمان خليل جالب ٣٦

 األول ٦٢,٤٣ عماد ثجيل خشان ٣٧

 األول ٦٢,٣٦ محسن رحيم ناصر ٣٨

 األول ٦٢,١٨  حاجمسوسن جاسم ٣٩

 األول ٦٢,١٥ فالح حسن عزيز ٤٠

 األول ٦٢,٠٤ احمد عبد العالي نوري ٤١

 األول ٦١,٩٠ طالب علي محمد ٤٢

 األول ٦١,٦٨ محمد احمد سليمان ٤٣

 األول ٦١,٣٦ امنة حسين يونس ٤٤

 األول ٦١,٢٩ عدنان جميل علي ٤٥

 األول ٦٠,٧٣ اقبال حسن علي ٤٦

 األول ٦٠,٢٧  غيدانعماد شمس اهللا ٤٧

 األول ٥٩,٤٣ احمد سالم احمد ٤٨

 األول ٥٩,٤٣ عارف احمد نجم ٤٩

 األول ٥٩,٤٣ علي كصاد هزاع ٥٠

 األول ٥٩,٢٢ خالد جفال لفتة ٥١

 األول ٥٨,٨٤  نادرجمعةعبد اهللا عبدول  ٥٢

 األول ٥٨,٧٢ نوين احسان عبد العزيز ٥٣

 األول ٥٨,٥٥ مصطفى غازي هادي ٥٤



 األول ٥٨,٥٠ شفيع عبود عودة ٥٥
  

 
  يزياالنكل:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                     البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                              الصباحي : الدراسة

 :ج اسم دورة التخر           ١٠/٨/١٩٩١ في ٣/١٣/٤١٣٧:  رقم وتاریخ األمر الجامعي          ١٩٩٠-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٨,١٣ حيدر حميد جاسم ١

 األول ٨١,٨٥ ارمين واهرام واسكين ٢

 األول ٧٤,٨٧ صفية عيسى كاطع ٣

 األول ٧٢,٦٣ سعاد محمد محمود ٤

 األول ٧١,٤٥ حيدر سلمان فيصل ٥

 األول ٧١,٣١ شكري جميل حسين ٦

 األول ٧٠,٧٢ خرنعمان ياسين طا ٧

 األول ٧٠,١٩ انعام محمد مختار ٨

 األول ٦٦,٤٨ خضير عباس جلوب ٩

 األول ٦٥,١٠ بان عبد الصاحب عبد علي ١٠

 األول ٦٤,٧٥ غيداء عبد الحسين مجيد ١١

 األول ٦٤,٦٨ ربيعة سالم يوسف ١٢

 األول ٦٤,١٥ مالك عوفي جاسم ١٣

 األول ٦٣,٩٤ حبيب كشيش شنان ١٤

 األول ٦٣,٧٠ ة نوري نجمسمير ١٥

 األول ٦٣,٤٣ ايمان جاعد جبر ١٦

 األول ٦٣,٢١ مهدي لطيف نعمة ١٧

 األول ٦٢,٨٧ )فلسطييني(جهاد ذياب اسماعيل  ١٨

 األول ٦٢,٧٤ نوال محمد ابراهيم ١٩

 األول ٦٢,٣٤ هيفاء حسين فنجان ٢٠

 األول ٦١,٧٠ صباح محمد سعيد ٢١

 األول ٦١,٠٦ عبد العالي فالح باهر ٢٢



 األول ٦١,٠٦  صالح كامل عبد ٢٣

 األول ٦٠,٩٨ ضياء عبد اهللا جعفر ٢٤

 األول ٦٠,٤٥ خالدة كاظم حاجم ٢٥

 األول ٦٠,٣١ نادية فالح جيجان ٢٦

 األول ٥٩,٩٦ تغريد ميجر عبد اهللا ٢٧

 األول ٥٩,٤٥ سراب عبد الهادي عبد الحميد ٢٨

 األول ٥٩,٣٨ سورية جميل قاسم ٢٩

 األول ٥٨,٩٧ حر فاضل عباسس ٣٠

 األول ٥٨,٩١ جواد كاظم حسين ٣١

 األول ٥٨,٠٩ كوثر حمدان كريم ٣٢

 األول ٥٨,٠٤ زينب خلف زغير ٣٣

 األول ٥٧,٩٤ هيفاء كاظم عبود ٣٤

 األول ٥٧,٣٦ عبد الرزاق حميد عبد الكريم ٣٥

 األول ٥٦,٢٥ احمد سعدون فنجان ٣٦

 األول ٥٥,١ اسماء حميد طالب ٣٧
  
  

 
  التاريخ:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                      البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٠/٨/١٩٩١ في ٣/١٣/٤١٣٧:  رقم وتاریخ األمر الجامعي           ١٩٩٠-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل ياسم الطالب الثالث ت
 األول ٧٥٫٦٧ ھادي عبد الكریم عبد الرضا 1
 األول ٧٥٫٥٤ زینب فلیح كاظم 2
 األول ٧٥٫٢١ محمود نعمة محمد 3
 األول ٧٣٫٠٧ سعاد غالي فلیح 4
 األول ٧٢٫٨٧ رغد فیصل عبد الوھاب 5
 األول ٧٢٫٧٨ نادیة عبد العزیز محسن 6
 األول ٧٢٫٣٧ عقیل عبد الرضا علي 7
 األول ٧٢٫١٥ رجاء كاظم العیبي 8
 األول ٧١٫٩٣ میعاد احمد عبد الحسین 9



 األول ٧١٫٥٧ ھدى كوكز حیدر 10
 األول ٧١٫٤٣ سندس كامل داوي 11
 األول ٧١٫٣٠ صبیحة جاسم منور 12
 األول ٧١٫١٧ نضال محمد شغیت 13
 األول ٧١٫١٧ توفیق داوي موسى 14
 األول ٧١٫١٣ حنتوشھدیة عبد اللطیف  15
 األول ٧١٫٠٧ ماجدة كاظم محي 16
 األول ٧١٫٠٠ ھیفاء مجید عبد سلمان 17
 األول ٧٠٫٩٦ ثریا نوري عاتي 18
 األول ٧٠٫٩٣ ھناء لفتة عبد الرضا 19
 األول ٧٠٫٨٠ سعاد عدنان صالح 20
 األول ٧٠٫٥٧ سلیمة ھادي سلمان 21
 األول ٧٠٫٢٠ سھیلة حاتم شنیار 22
 األول ٧٠٫٠٩ داد عاصي عبیدو 23
 األول ٦٩٫٩٣ فاطمة علي ابراھیم 24
 األول ٦٩٫٧٤ حمزة عبد الرزاق جواد 25
 األول ٦٩٫٥٠ ربیعة عباس ناصر 26
 األول ٦٩٫٤٢ فاطمة صبیح عریبي 27
 األول ٦٩٫٢٠ ندى عودة مرجان 28
 األول ٦٩٫٠٧ سالمة سباھي عذب 29
 األول ٦٩٫٠٧ سھیلة كاظم حسن 30
 األول ٦٨٫٨٩ ماجد خلف فجر 31
 األول ٦٨٫٧٤ منتھى محمد شغیث 32
 األول ٦٨٫٥٩ سھیلة عودة خلف 33
 األول ٦٨٫٥٠ اخالص ھاشم شمخي 34
 األول ٦٨٫٢٨ ابتھال عبد االمیر راضي 35
 األول ٦٨٫٠٩ سالم حسون جار اهللا 36
 األول ٦٨٫٠٤ سھام عبد الواحد خفیف 37
 األول ٦٧٫٥٧ حمید ھویت راضي 38
 األول ٦٧٫٥٤ ھیفاء خلف عبد الوھاب 39
 األول ٦٧٫٥٤ حسن داود خلف 40
 األول ٦٧٫٥٠ انعام سوادي شمخي 41
 األول ٦٧٫٤١ احالم حسین علي 42
 األول ٦٧٫٣٥ كافیة ثجیل ربیع 43
 األول ٦٧٫٣٥ بشرى عبد الحسین عبد الرضا 44
 األول ٦٧٫٣٠ الھام عباس بري 45
 األول ٦٧٫٢٦ ضل حسینلیلى فا 46
 األول ٦٧٫١٣ كریمة عباس عبد اهللا 47



 األول ٦٧٫٠٠ منتھى رزاق عبد السادة 48
 األول ٦٦٫٩٣ إبراھیم جمعة جاسم 49
 األول ٦٦٫٧٨ عادل عبد الحسن رمضان 50
 األول ٦٦٫٥٠ نوال احمد مرحوم 51
 األول ٦٦٫٤٣ ابراھیم حنتوش داود 52
 األول ٦٦٫٣٥ حمیدة علي عبد الكریم 53
 األول ٦٦٫٣٠ امیرة موحي كطافة 54
 األول ٦٦٫٠٩ ربیعة مجید ناصر 55
 األول ٦٦٫٠٤ سلوى شراد جبر 56
 األول ٦٥٫٩١ بثینة جبار علي 57
 األول ٦٥٫٨٧ سناء عبد الواحد عبد الحسین 58
 األول ٦٥٫٨٧ جنان عبد الحسن یاذع 59
 األول ٦٥٫٧٨ عبود بالسم لیلو 60
 األول ٦٥٫٣٠ طمة علي ھاديفا 61
 األول ٦٤٫٩٨ باسمة مھدي عبد العبود 62
 األول ٦٤٫٨٣ اشواق عبد المجید عبد الجبار 63
 األول ٦٤٫٧٤ فرید عبد ججیور 64
 األول ٦٤٫٦١ سھام ھادي عباس 65
 األول ٦٤٫٥٧ انتصار طالب علوان 66
 األول ٦٤٫٥٤ محمد عطیة عبید 67
 األول ٦٤٫٥٤ فارس حسب حسین 68
 األول ٦٤٫٥٠ صباح مشرف خلیص 69
 األول ٦٤٫٤٣ سمیرة حمید فارس 70
 األول ٦٤٫٠٩ بشرى احمد شھاب 71
 األول ٦٤٫٠٧ سمیرة شھاب احمد 72
 األول ٦٣٫٦٧ محمد رضا یوسف سعود 73
 األول ٦٣٫٥٠ حلیمة خضیر شري 74
 األول ٦٣٫٤٦ عطا عبد الخالق دبیس 75
 األول ٦٢٫٨٣ حذام كاظم صكبان 76
 األول ٦٢٫٥٠ جھان حمید یاسین 77
 األول ٦٢٫٢٦ عبد الجبار عمیر جاھن 78
 األول ٦٢٫٢٤ یونس خضر مكلف 79
 األول ٦١٫٩٦ ابراھیم خلیل ماجد 80
 األول ٦١٫٤٣ زكي داود عیسى 81
 األول ٦١٫٣٥ عواطف نعمة ساھي 82
 األول ٦١٫٣٣ فاطمة مجید كاظم 83
 األول ٦١٫١١ دزینھ مھدي جیا 84
 األول ٦١٫٠٢ خضر عباس رمیح 85



 األول ٦٠٫٣٧ جمعة عبد اهللا عباس 86
 األول ٦٠٫٣٠ عبد االمیر ثویني صكر 87
 األول ٥٩٫١٣ حمید یعقوب یوسف 88
 األول ٥٨٫٧٦ ناظم عبد الرزاق عطیة 89
 األول ٥٨٫٣٥ علي غني محمد 90

  

 
  الجغرافية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                      البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                 الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٠/٨/١٩٩١ في ٣/١٣/٤١٣٧:  رقم وتاریخ األمر الجامعي             ١٩٩٠-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٢,٣٦ سم محمدحسين قا ١

 األول ٧٨,١٤ ايمان عبد الكريم نصار ٢

 األول ٧٨,١٤ عدوية عبد العالي ٣

 األول ٧٧,٨٧ صالح مهدي محمد صالح ٤

 األول ٧٧,٧٢ سندس كريم راضي ٥

 األول ٧٦,٧٠ محمد عبد الرضا يعقوب ٦

 األول ٧٦,٢٧ ابتهال عباس سكران ٧

 األول ٧٥,٤٤ كريم حبيب لفتة ٨

 األول ٧٥,٣٤ ساجدة كاظم علي ٩

 األول ٧٥,٣١ سعاد عبد االله ابراهيم ١٠

 األول ٧٥,٣١ حاجم ماجد سلطان ١١

 األول ٧٥,١٩ ناظم جاسم محمد ١٢

 األول ٧٥,٠٢ هند كاظم ناصر ١٣

 األول ٧٤,٨٩ يسرى جلوب ١٤

 األول ٧٤,٨٥ فتحية عبد اهللا يوسف ١٥

 األول ٧٤,٢٣ نهاد لفتة محسن ١٦

 األول ٧٤,٠٨ احالم عبد اهللا عبد الكريم ١٧

 األول ٧٣,٨٢ خيرية حياوي عاتي ١٨

 األول ٧٣,٦٥ سهام عبد السيد احمد ١٩



 األول ٧٣,٤٦ اسماء شاكر محمد ٢٠

 األول ٧٣,١٩ ازدهار عبد الواحد جاسم ٢١

 األول ٧٢,٨٩ احالم كاظم عبد الرضا ٢٢

 األول ٧٢,٦٧ ايمان خليل يوسف ٢٣

 األول ٧٢,٦٣ ليل ابراهيمندى خ ٢٤

 األول ٧٢,٣٨ احالم عبد العالي عبود ٢٥

 األول ٧٢,٣٦ سوسن خليل ابراهيم ٢٦

 األول ٧٢,٢٧ ساجدة علي حسين ٢٧

 األول ٧٢,٢٥ اسماء محمد شاكر ٢٨

 األول ٧٢,٢٣ جنان رزوقي لطيف ٢٩

 األول ٧١,٨٩ علية مهلب محمود ٣٠

 األول ٧١,٨٥ علي شاتي كعيد ٣١

 األول ٧١,٠٦ نوال ولي محمد ٣٢

 األول ٧٠,٨٠ وفاء ياسين خليل ٣٣

 األول ٧٠,٧٦ فاضل بدر محمد ٣٤

 األول ٧٠,٥٥ رجبانعام ياسين  ٣٥

 األول ٧٠,٤٤ فاتن حسين راشد ٣٦

 األول ٧٠,٤٠ رجاء جواد كاظم ٣٧

 األول ٧٠,٣١ ميادة عدنان عبد الجبار ٣٨

 األول ٧٠,٢١ سناء جميل نعيم ٣٩

 األول ٧٠,٠٦ ليلى عبد سعود ٤٠

 األول ٦٩,٨٩ نهلة شهاب داود ٤١

 األول ٦٩,٦١ خيرية جاسم خلف ٤٢

 األول ٦٩,٣٦ صباح سالم حسين ٤٣

 األول ٦٩,٢١ سعاد رحمة مزوحي ٤٤

 األول ٦٩,١٢ امال عبد الرزاق ٤٥

 األول ٦٨,٧٤ عربية خضير محمد علي ٤٦

 األول ٦٨,١٩ خولة سبتي جابر ٤٧

 األول ٦٨,١٢ يلى جلوب بانيل ٤٨

 األول ٦٧,٨٧ ابتهال ناصح احمد ٤٩

 األول ٦٧,٨٢ عبد االمير عبد الرضا غيالن ٥٠



 األول ٦٧,٧٠ معين شبيب شاهين ٥١

 األول ٦٧,٥٧ ماجد عبد اللطيف ابراهيم ٥٢

 األول ٦٧,٤٨ لهيب عباس راضي ٥٣

 األول ٦٧,٤٤ عبد الحسين عبد ازيرج ٥٤

 األول ٦٧,٢٥ د عبد اهللابتسام محم ٥٥

 األول ٦٧,٢٠ بشرى جري مطرود ٥٦

 األول ٦٧,٠٠ باسم عبد الحسين سعيد ٥٧

 األول ٦٦,٧٨ شذى عبد الباقي محمد ٥٨

 األول ٦٦,٦٠ ساهرة دواي دشر ٥٩

 األول ٦٦,٤٦ عدنان مطر صالح ٦٠

 األول ٦٦,١٩ عقيل عبد الجليل حسين ٦١

 األول ٦٦,٠١ نجاة كيلو صادق ٦٢

 األول ٦٥,٨٩ اسكندر مهدي عباس ٦٣

 األول ٦٥,٧٦ سندس رمضان محمود ٦٤

 األول ٦٥,٥١ سناء زامل عبد الكريم ٦٥

 األول ٦٥,٣٦ علي لفتة علي ٦٦

 األول ٦٥,١٢ كوثر محسن مطر ٦٧

 األول ٦٤,٣٢ عباس رحيم جبر ٦٨

 األول ٦٣,٨٠ باسم محمد حسن ٦٩

 األول ٦٣,٨٠ صالح محسن كريم ٧٠

 األول ٦٣,٥٧ صادق جبار مصول ٧١

 األول ٦٣,٢٩ داخل جاسم محمد ٧٢

 األول ٦٣,٢١ نوال عبد الحميد عبد المجيد ٧٣

 األول ٦٣,١٩ منال هاشم محمد ٧٤

 األول ٦٢,٩٤ وجيهة عبد الزهرر سعود ٧٥

 األول ٦٢,٩٣ سعاد كاظم حمزة ٧٦

 األول ٦٢,٩١ عماد عبد الودود منصور ٧٧

 األول ٦٢,٨٩ جليلفاطمة مجيد  ٧٨

 األول ٦٢,٤٦ عبد الحر راضي صافي ٧٩

 األول ٦٢,٤٤ عواطف خضير عبد اهللا ٨٠

 األول ٦٢,٣٨ باسمة خضير بردي ٨١



 األول ٦٢,١٢ عبد الرزاق عباس ٨٢

 األول ٦١,٩٧ مريم ناصر شريجي ٨٣

 األول ٦١,٨٢ عفيفة خليل راضي ٨٤

 األول ٦١,٥١ نور الهدى ناصر محمود ٨٥

 األول ٦١,٠٢ غصون علي ورواش ٨٦

 األول ٦٠,٦٥ فرحة عبد اهللا جالب ٨٧

 األول ٦٠,٣٨ احالم مهدي جاسم ٨٨

 األول ٥٩,٨٧ ريحان عبد النبي حسين ٨٩

 األول ٥٩,٨٥ حامد هالل مصطفى ٩٠

 األول ٥٩,٦١ مرتضى الزم محمد ٩١

 األول ٥٨,٦٨ غيدة نعمة عبد الحي ٩٢

 األول ٥٧,٥٣ سلمان زغير قاسم ٩٣

 األول ٥٦,٦٨ نبيل كاظم جبر ٩٤

 األول ٥٥,٧٧ يوسف هاشم حمادي ٩٥
  
  

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                      البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٠/٨/١٩٩١ في ٣/١٣/٤١٣٧:  رقم وتاریخ األمر الجامعي           ١٩٩٠-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٦,٩٢ علي محير كريم ١

 األول ٨١,٥٠ غفران فرحان حميد ٢

 األول ٨١,٣٩ شيرزاد سعيد محمد ٣

 األول ٨٠,٠٣ محمد كاظم هادي ٤

 األول ٧٩,٦٩ شذى عبد الحسين محسن ٥

 األول ٧٨,٥٣ ماجد عباس هادي ٦

 األول ٧٧,٩٤ سناء كامل هادي ٧

 األول ٧٥,٥٨ خديجة عبد العزيز فتلة ٨



 األول ٧٣,٦٩ ممتازهدى عبد الجليل  ٩

 األول ٧٣,٥٦ هناء مهدي خلف ١٠

 األول ٧٣,٤٢ توفيق عواد صبيح ١١

 األول ٧٣,١٩ حسن زهير عباس ١٢

 األول ٧١,٥٨ سهام عبد الحليم عبد الوهاب ١٣

 األول ٧١,١٤ فاطمة كاظم عبود ١٤

 األول ٧٠,٩٤ اوهام عبد الكريم عبد اهللا ١٥

 األول ٧٠,٥٣ وليد عبد المحسن ورد ١٦

 األول ٧٠,٣١ فاطمة محمد عباس ١٧

 األول ٧٠,٢٥ عروبة عبد اهللا كريم ١٨

 األول ٧٠,١٧ سناء محمد ياسين ١٩

 األول ٦٩,٨٩ بثينة عبيد بدن ٢٠

 األول ٦٩,٨٩ مناهل عامر محمد ٢١

 األول ٦٩,١٧ فاتن محمد حسين ٢٢

 األول ٦٨,٢٢ خالدية لفتة كريم ٢٣

 األول ٦٧,٦٩ ذكرى جاسم محمد ٢٤

 األول ٦٧,٦١ رباب عبد مجبل ٢٥

 األول ٦٧,٤٧ تعبان نعيمة مزيعل ٢٦

 األول ٦٧,٣٦ فيحاء اسماعيل محمد ٢٧

 األول ٦٧,٢٢ بهاء حسين محمد ٢٨

 األول ٦٦,٥٨ نجاة عودة نعيم ٢٩

 األول ٦٦,٤٢ داخل فاضل جاسم ٣٠

 األول ٦٦,٣٦ ناظم ذنون علي ٣١

 األول ٦٥,٤٤ باسم نجف شايع ٣٢

 األول ٦٥,٢٨ حسن سليم علي ٣٣

 األول ٦٥,١٧ حميدة محيديد نعمة ٣٤

 األول ٦٤,٨١ بشرى عيسى احمد ٣٥

 األول ٦٣,٥٠ سعاد حسن مسلم ٣٦

 األول ٦٣,٣٦ اضل عليسلطان ف ٣٧

 األول ٦٣,٢٥ وفاء اسحاق ابراهيم ٣٨

 األول ٦٣,٠٨ لبنى قاسم محمد رؤوف ٣٩



 األول ٦٢,٦١ عالء عبد الستار ناصر ٤٠

 األول ٦٢,٥٨ علي جاسم محمد ٤١

 األول ٦٢,١٩ باسل كنعان محمود ٤٢

 األول ٦١,٤٤ فيحاء شاكر محمد ٤٣

 األول ٦١,٢٥ كاصد جاسم علي ٤٤

 األول ٦١,٢٢ ليلى عجمي جلوب ٤٥

 األول ٦٠,٩٢ عائدة عبد السادة عبد الرزاق ٤٦

 األول ٦٠,٠٣ ابراهيم فاخر عبد اهللا ٤٧

 األول ٥٩,٩٧ زينب عبد الكريم عبد الزهرة ٤٨

 األول ٥٩,٦٧ نعيم كريم نزال ٤٩

 األول ٥٩,٣١ حميد منشد سلطان ٥٠

 األول ٥٧,٥٨ حمزة راشد حمود ٥١

 األول ٥٦,٦٩ خضير وهاباحمد  ٥٢

 األول ٥٥,٧٨ خديجة فجر جعاز ٥٣
  
  

 األمر الجامعي مفقود لهذه السنة

 
  العربي:  القسم                                              داباآل:  الكلیة                                                       البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج         ١٧/١٠/١٩٩١ في ٣/١٣/٦٦٥٨ :ألمر الجامعي وتاريخ ا رقم       ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٩١,٠٦ ضياء علي عبد الرضا ١

 الثاني ٧٥,٢٧ عطور سامي نايف ٢

 الثاني ٦٧,١٥ ساجد مسعد حمدان ٣

 الثاني ٦٦,٠٩ صبيبة نجم عبد اهللا ٤

 الثاني ٦٥,٥٩ لي روحيجاسم غا ٥

 الثاني ٦٤,٦٨ محمد غالب خلف ٦

 الثاني ٦٣,٤٣ ذكرى يوسف يعقوب ٧



 الثاني ٦٣,٢٠ رجاء توفيق عذاري ٨

 الثاني ٦٢,٥٤ جبر عطوان حاجم ٩

 الثاني ٦٢,٥٠ راضي عبود عويد ١٠

 الثاني ٦٢,٢٢ زهره محيسن شياع ١١

 الثاني ٦١,٩٠ زينب عبد الرضا قاسم ١٢

 الثاني ٦١,٦٣ م هادي عبيدكاظ ١٣

 الثاني ٦١,٠٢ طالب ناجي عبد الرضا ١٤

 الثاني ٦٠,٧٢ موسى فهد خنفون ١٥

 الثاني ٦٠,٢٩ عادل عاصي ثامر ١٦

 الثاني ٦٠,٠٤ علي عبوده سلمان ١٧

 الثاني ٥٩,٦٣ عبد الكاظم مكطوف ١٨

 الثاني ٥٨,٧٥ اسعد عبد الكاظم عبد الهادي ١٩

 الثاني ٥٨,٢٩ ايوب احمود سكر ٢٠

 الثاني ٥٨,٢٢ صالح هادي لصوص ٢١

 الثاني ٥٨,٠٩ اقتصاد موسى حيال ٢٢

 الثاني ٥٨,٠٠ ادريس عبود ناصر ٢٣

 الثاني ٥٧,٢٢ باسم جليل ابراهيم ٢٤

 الثاني ٥٧,٠٩ عبد الودود محمد حمودي ٢٥

 الثاني ٥٦,٥٢ ايمان اسحاق احمد ٢٦

 نيالثا ٥٦,٢٠ نهاد ادريس عبد الكريم ٢٧

 الثاني ٥٦,٠٦ موسى عبد عبد المحسن ٢٨

 الثاني ٥٥,٩٠ ضحى محمد عبد الخضر ٢٩

 الثاني ٥٥,٥٧ ليث غازي فنجان ٣٠

 الثاني ٥٥,٢٠ عبد الجبار نومي عبود ٣١

 الثاني ٥٥,٠٠ محمد جاسم علي ٣٢

 الثاني ٥٤,٣٨ عدنان عبد الحسن الزم ٣٣
  
  
  
  



  
  االنكليزي: القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                        البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: الشھادة                                                                                                                    الصباحي : الدراسة

 :اسم دورة التخرج        ١٧/١٠/١٩٩١ في ٣/١٣/٦٦٥٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤,٢١  علي جابرزينب ١

 الثاني ٦٤,٠٤ عباس عبد الحسن محمد ٢

 الثاني ٦٢,٩٣ هند اسماعيل سلمان ٣

 الثاني ٦١,٢٩ ضياء جعفر عون ٤

 الثاني ٦٠,٢٥ زينب جميل صبيح ٥

 الثاني ٥٨,١٩ فتالوي لعيبي جبل ٦

 الثاني ٥٨,١٩ فريال مهدي عبد الحسين ٧

 الثاني ٥٧,٩١ عودة ساري عودة ٨

 الثاني ٥٧,٨٩ ازهار ناجي راهي ٩

 الثاني ٥٧,٦٨ حنان حيدر سلمان ١٠

 الثاني ٥٧,٦٣ سندس صالح عبد الحميد ١١

 الثاني ٥٧,٢٣ نعيم شتون ذهب ١٢

 الثاني ٥٧,١١ سعاد عبد العزيز عبد الواحد ١٣

 الثاني ٥٧,٠٠ )سوداني(يوسف محمد اوهاج  ١٤

 الثاني ٥٦,٥٩ برزان عين الدين نجم الدين ١٥

 الثاني ٥٦,٥٩ ريتا نوري عبد االحد ١٦

 الثاني ٥٦,٥٣ وليد نعمة الزم ١٧

 الثاني ٥٦,٣٨ سناء فاخر علوان ١٨

 الثاني ٥٦,٣١ ندى جابر كرم ١٩

 الثاني ٥٥,٨٢ باسم مجيد عبد الحسن ٢٠

 الثاني ٥٥,٣١ عهود مكي حسين ٢١

 الثاني ٥٥,١٠ احمد كباشي بارح ٢٢

 الثاني ٥٥,٠٨ يدعدنان جبر كو ٢٣



 الثاني ٥٤,٨٧ شيماء محسن علوي ٢٤

 الثاني ٥٤,٦٣ خالدية كاظم حسن ٢٥

 الثاني ٥٤,٤٧ احالم محمد احمد ٢٦

 الثاني ٥٤,٤٢ منير شاكر علوان ٢٧

 الثاني ٥٤,٢٩ هناء كاظم حميد ٢٨

 الثاني ٥٤,١٣ فائز عبد الزهرة صبار ٢٩

 الثاني ٥٣,٥٩  جميل نعمة وحيد ٣٠

 الثاني ٥٣,٣١ هام عبد النبي حمودس ٣١

 الثاني ٥٣,٢١ كاظم غازي مانع ٣٢

 الثاني ٥٣,١٨ لمياء محمد علي ٣٣

 الثاني ٥٢,٩٣ سليمة حميد مناتي ٣٤

 الثاني ٥٢,٢٧ عبد المطلب مهدي حسين ٣٥

 الثاني ٥١,٧٠ باسم حميد لفتة ٣٦

 الثاني ٥١,٤٦ نجم عبد اهللا عيسى ٣٧

   

  
   التاریخ:القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                        البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: الشھادة                                                                                                                    الصباحي : الدراسة

 :اسم دورة التخرج        ١٧/١٠/١٩٩١ في ٣/١٣/٦٦٥٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
 تخرج منھالدور الذي  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٢,٩٨ حسن غليم بدر ١

 الثاني ٦٢,٣٣ شذى مهودر عبد الحسين ٢

 الثاني ٥٨,٧٦ بتول عبد الحميد يعقوب ٣

 الثاني ٥٧,٠٤ عادل حمود زغير ٤

 الثاني ٥٤,٣٧ منى عبد الزهرة خضير ٥

   



  
  الجغرافیة: القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                        البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: الشھادة                                                                                                                    الصباحي : الدراسة

 :اسم دورة التخرج        ١٧/١٠/١٩٩١ في ٣/١٣/٦٦٥٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤,٦٨ ساري عبد النبي ١

 الثاني ٦٣,٧٢  عليجميلة غالم ٢

   

  
  المكتبات: القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                        البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: الشھادة                                                                                                                    الصباحي : الدراسة

 :اسم دورة التخرج        ١٧/١٠/١٩٩١ في ٣/١٣/٦٦٥٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٥,٧٥ يوسف ناصر صالح ١

 الثاني ٥٤,٦١ يونس حمود قاسم ٢

 


