
 مفقود لهذه السنة األمر الجامعي

 
  العربي: م القس                                               اآلداب:  الكلیة                                                        البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٣/٦/١٩٩٢ في ٣/١٣/١١٠٨٥ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٧,٠٠ خليل خلف بشير ١

 االول ٨٦,٠٠ عبد اهللا خليل زباري ٢

 االول ٨١,٧٤ نادية نادر محمد امين ٣

 االول ٨١,٤٨ علي حسين حمادي ٤

 االول ٨٠,٢٢ خالدة محمد عبد النبي ٥

 االول ٨٠,٠٣ لؤي مجيد ابراهيم ٦

 االول ٧٨,٩٣ يسرى وليد عبد الملك ٧

 االول ٧٨,٦٧ بشرى كاظم سدخان ٨

 االول ٧٦,٥٨ علية جواد كاظم ٩

 االول ٧٥,٦٩ سليمة عبد الرضا جابر ١٠

 االول ٧٥,٠٨ حسن عبود محيسن ١١

 االول ٧٤,٩٨ زينب محمد سعيد ١٢

 االول ٧٤,٩٣ شيماء رحيم جبار ١٣

 االول ٧٤,٩١ ناخالص مردان شروا ١٤

 االول ٧٢,٨٨ هدى حميد صالح ١٥

 االول ٧١,٥٠  زينب احمد ناصر ١٦

 االول ٧١,٤١ نضال جاسم سبهان ١٧

 االول ٧١,١٣ علية كاظم حسن ١٨

 االول ٧٠,٧٤ هادي صالح فضي ١٩

 االول ٦٩,٤٣ زينب حاتم شنيار ٢٠

 االول ٦٩,٣٦ حسين علي حسين ٢١

 االول ٦٩,٢٩ احالم صدام نصر اهللا ٢٢

 االول ٦٨,٦٧ هناء عبيد عبدالخضر ٢٣



 االول ٦٨,٥٨ احمد عباس كامل ٢٤

 االول ٦٨,٢٧ سعدة حسن عبد الخضر ٢٥

 االول ٦٧,٩٦ زهرة عبد الكريم عبد الحسين ٢٦

 االول ٦٧,٧٤ طالب عطوان ياسر ٢٧

 االول ٦٧,١٩ سناء ابراهيم عبد الكريم ٢٨

 الولا ٦٦,٨٦ ميسلون سلمان عثمان ٢٩

 االول ٦٦,٧٢ نرجس عبد الحسين دهر ٣٠

 االول ٦٦,٤٣ نهاد محمد صقر ٣١

 االول ٦٦,٢٩ ليلى طعمة حمادي ٣٢

 االول ٦٦,١٩ زينب عبد الحسين عبود ٣٣

 االول ٦٦,٠٠ اياد سلمان عبد العزيز ٣٤

 االول ٦٥,٨٦ نجم محمود نجم ٣٥

 االول ٦٥,٥٣ صباح صابر عبد الرزاق ٣٦

 االول ٦٥,١٣ يبطحنان خر ٣٧

 االول ٦٤,٠٠ فاطمة خلف شبوط ٣٨

 االول ٦٣,٩٦  شاكر حميدنضال ٣٩

 االول ٦٣,٦٥ انعيم منوخ والي ٤٠

 االول ٦٣,٥٣ داود سلمان قاسم ٤١

 االول ٦٣,٥٠ وسيلة فاضل جاسم ٤٢

 االول ٦٣,٢٩ امينة يونس عيسى ٤٣

 االول ٦٣,١٥ ايمان عبد الحسين عبد علي ٤٤

 االول ٦٢,٧٩  ابو الهيل مثنىصبرية ٤٥

 االول ٦٢,٥٥ فتحية عيسى حسان ٤٦

 االول ٦٢,٤٦ جواد كاظم ابراهيم ٤٧

 االول ٦٢,٠٣ سعد احمد علي  ٤٨

 االول ٦٢,٠٠ عبد اهللا علي ٤٩

 االول ٦١,٧٩ عبد الكريم عبد الرضا الزم ٥٠

 االول ٦١,٧٩ حفيظة ايوب يوسف ٥١

 لاالو ٦١,٣٧ طالب ارحيم جبر ٥٢

 االول ٦١,٣٤ شريف فرج محمد ٥٣

 االول ٦١,١٩ ابتسام حسن فياض ٥٤



 االول ٦١,٠٠ انتصار عبد السادة ٥٥

 االول ٦٠,٨٨ رحيم عبيد عطية ٥٦

 االول ٦٠,٧٤ ايمان كاظم رسن ٥٧

 االول ٦٠,٣٣ قيس خالف حايف ٥٨

 االول ٦٠,٢٢ اسراء عباس مهدي ٥٩

 االول ٦٠,١٠ انعام كاظم طاهر ٦٠

 االول ٦٠,٠٣ المرتجى عبد المنعم عبد الحسين ٦١

 االول ٥٩,٦٦ عبد الرسول غانم ٦٢

 االول ٥٩,٣١ جاسب كاظم حمدان ٦٣

 االول ٥٨,٨٤ سناء ثامر عبيد ٦٤

 االول ٥٨,٦٨ انتهاء فنجان سلمان ٦٥

 االول ٥٨,٥٣ عبد الرزاق فيصل عبد الحميد ٦٦

 ولاال ٥٥,٤٥ عبد الحكيم عبد اللطيف حرج ٦٧
  

  

 
  االنكليزي:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                        البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      باحي الص: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٣/٦/١٩٩٢ في ٣/١٣/١١٠٨٥ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل سم الطالب الثالثيا ت

  االول ٨٧,٥١ نوفل سعدون عبد النبي ١

  االول ٨١,٠٨ ايمان علي احمد ٢

  االول ٧٨,٥٦ ماجد عبد اللطيف ابراهيم ٣

  االول ٧٧,٦٦ علي عبد الحميد فارس ٤

  االول ٧٥,٦٤ ابتهال مهدي عبد الكريم ٥

  لاالو ٧٠,٧٧ نهاد صبيح جاسم ٦

  االول ٦٩,٩٦ احمد طالب محمد ٧

  االول ٦٩,٩٤ جاسم سالم صالح ٨



  االول ٦٨,٩٠ عطور فايق كريم ٩

  االول ٦٨,٤١ هيفاء حميد مجيد ١٠

  االول ٦٧,٦٦ احالم عبد االمام متي ١١

  االول ٦٧,٦٢ ثائرة حسين طاهر ١٢

  االول ٦٦,٥٨ بتول ياسين فاخر ١٣

  االول ٦٦,٥٦ علي عبد شعيث ١٤

  االول ٦٥,٥١ ايمن كامل عبود ١٥

  االول ٦٥,٤١ هديل فالح عبد الرزاق ١٦

  االول ٦٣,٦٦ ايمان عبد المجيد حسين ١٧

  االول ٦٣,٣٧ وسيلة منصور سلمان ١٨

  االول ٦٣,٠٣ سمعان بهجت سلمان ١٩

  االول ٦٢,٨٨ زينب محمد علي ٢٠

  االول ٦٢,٤٧ اسماء ماهر خلف ٢١

  االول ٦١,٨٦ ء مهدي صالحلميا ٢٢

  االول ٦١,٦٤ ضياء كيلو حسن ٢٣

  االول ٦١,٥١ بلقيس محمد جواد ٢٤

  االول ٦١,٤٧ مريم هاشم موسى ٢٥

  االول ٦١,٢٤ بشرى محمود عذافة ٢٦

  االول ٦١,٢٠ بشرى ماضي بشير ٢٧

  االول ٦١,١٥ يحيى راضي عيسى ٢٨

  االول ٦١,١١ زينب طالب غالب ٢٩

  االول ٦١,٠٩ ينب ادور واديز ٣٠

  االول ٦٠,٦٢ حبيب عبدالنبي صيهود ٣١

  االول ٦٠,٣٩ فيصل عثمان محي الدين ٣٢

  االول ٥٩,٨١ طالب ناجي عباس ٣٣

  االول ٥٩,٤٣ جياد بداد وناس ٣٤

  االول ٥٩,٣٤ زينب كامل محسين ٣٥

  االول ٥٩,٣٤ ماجد محمد علوان ٣٦

  االول ٥٩,٢٢ عبد اهللا مجبل حسين ٣٧

  االول ٥٨,٥٦ رائد حسين احمد ٣٨

  االول ٥٨,٤١ سلمان كريم هاني ٣٩



  االول ٥٧,٥٦ الهام سالم حسين ٤٠

  االول ٥٧,٢٢ عصام قاسم كاظم ٤١

  االول ٥٦,٩٠ قحطان وناس طعمة ٤٢

  االول ٥٦,٧٥ سندس شاني كريم ٤٣

  االول ٥٤,٦٨ سالم كشبش وهيب ٤٤

  االول ٥٤,١٠ رحامد كامل خضي ٤٥

   

 
  التاريخ:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                         البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : دراسةال

 :تخرج اسم دورة ال            ٢٣/٦/١٩٩٢ في ٣/١٣/١١٠٨٥ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٥,٩٠ عادل محسن  ١

 االول ٨٧,٢٦ ايمان شمخي ٢

 االول ٨١,٧٠ عبد الزهرة نعناع ٣

 االول ٧٩,٣٧ ذكرى محمد كاظم ٤

 االول ٧٧,٩٢ ابتسام عبد اهللا سهيل ٥

 االول ٧٧,٥٧ عواطف عامر حسون ٦

 الولا ٧٧,٠٥ رحاب حسين ٧

 االول ٧٦,٤٨ منى احمد علي ٨

 االول ٧٥,٥٧ حمود ياسين حمدي ٩

 االول ٧٥,٠٩ امجد ممدوح محمد ١٠

 االول ٧٤,٧٢ فاطمة جاسم ١١

 االول ٧٤,٣٥ ليلى ظاهر حبيب ١٢

 االول ٧٣,٧٤ عذراء عبد المهدي ١٣

 االول ٧٣,٣٧ نادية نعيم ١٤

 االول ٧٣,١٨ ايمان داود علي ١٥



 االول ٧٢,٧٩ عبد االمير نجفابتسام  ١٦

 االول ٧٢,٦٨ منتهى حمود محمد ١٧

 االول ٧٢,٦٦ حسين محمد ١٨

 االول ٧٢,٥٣ حبيبة ظاهر حبيب ١٩

 االول ٧٢,٤٦ احمد فائق حميد ٢٠

 االول ٧٢,٤٤ هاجر ابراهيم حسن ٢١

 االول ٧٢,٢٠ عبد اهللا شرهان ٢٢

 االول ٧٢,١٣ فاطمة عباس طاهر ٢٣

 االول ٧٢,٠٣ الحسينامل عبد  ٢٤

 االول ٧١,٩٢ نضال مهاوش ٢٥

 االول ٧١,٨١ حسن هاشم ٢٦

 االول ٧١,٧٤ سلوى رحيم ٢٧

 االول ٧١,٧٤ حيدر عبد الحسين ٢٨

 االول ٧١,٧٢ حسين كامل ٢٩

 االول ٧١,٦٦ جاسم حميد عبيد ٣٠

 االول ٧١,٤٢ عبد العزيز عبد اهللا خشاب ٣١

 االول ٧١,٤٢ مريم عبد الحي ٣٢

 االول ٧١,١٣ انور جاسب شنته ٣٣

 االول ٧١,٠٣ سهير سلمان خالد ٣٤

 االول ٧٠,٩٠ منتهى بناي لفتة ٣٥

 االول ٧٠,٨٣ سينية كاظم بغيلي ٣٦

 االول ٧٠,٦٨ بشرى حميد مجيد ٣٧

 االول ٧٠,٦٨ موسى جابر ٣٨

 االول ٧٠,٥٢ خلف لفتة بهلول ٣٩

 االول ٧٠,٥٠ عدنان محسن صفر ٤٠

 االول ٧٠,٤٦ الصمد  مالك عبدسوسن ٤١

 االول ٧٠,٠٧ بشرى عبد الرزاق ٤٢

 االول ٦٩,٥٩ اقبال مطشر لطيف ٤٣

 االول ٦٩,٥٧ ماجدة احمد شهاب ٤٤

 االول ٦٩,٣٣ فادية عبد الحسين جعفر ٤٥

 االول ٦٩,٢٤ كوثر حميد عريبي ٤٦



 االول ٦٩,٠٩ علي عيدان ٤٧

 االول ٦٩,٠٥ طاهر محمد حسين ٤٨

 االول ٦٨,٩٠ اطمة عامر محسنف ٤٩

 االول ٦٨,٧٢ كريم زغير اسيود ٥٠

 االول ٦٨,٧٢ ندى عكاب حاجم ٥١

 االول ٦٨,٦٣ حليمة كريم ٥٢

 االول ٦٨,٢٤ هاشمية حسن جمعة ٥٣

 االول ٦٨,٠٩ راضي خضير مضخور ٥٤

 االول ٦٧,٩٠ سلوى رشيد حسين ٥٥

 االول ٦٧,٧٦ كوثر اليج تالي ٥٦

 االول ٦٧,٧١ مطراحمد فارس  ٥٧

 االول ٦٧,٦٦ كاظم لطيف كماش ٥٨

 االول ٦٧,٣٧  احالم صالح موسى ٥٩

 االول ٦٧,٣١ لطيف جندي حمدي ٦٠

 االول ٦٧,٢٤ حسين علي زاجي ٦١

 االول ٦٧,٢٢ اسيا عيسى حسين ٦٢

 االول ٦٦,٦١ صباح ذاري ثامر ٦٣

 االول ٦٦,٥٩ تحسين فاضل حالي ٦٤

 االول ٦٦,٤٦ كريمفاطمة جواد عبد ال ٦٥

 االول ٦٦,٤٤ حصة عبد العزيز سيف ٦٦

 االول ٦٦,٣٧ نرجس حبيب سعد ٦٧

 االول ٦٦,٢٦ انوار عباس عارف ٦٨

 االول ٦٦,٢٢ بتول علي رواش ٦٩

 االول ٦٦,١٨  خيرية جاسم سالم ٧٠

 االول ٦٦,١٦ رجاء جليل جالب ٧١

 االول ٦٦,١١ حارث عبد الجبار ٧٢

 االول ٦٥,٩٦ لحنهلة حميد صا ٧٣

 االول ٦٥,٩٢ حنان عبد محمد ٧٤

 االول ٦٥,٨٧ هيام عريبي محمد ٧٥

 االول ٦٥,٨٦ محسن عباس ساهي ٧٦

 االول ٦٥,٦٣ عقيل سعود خريبط ٧٧



 االول ٦٥,٤٠ كوثر غضبان عبد الحسن ٧٨

 االول ٦٥,٣٣ فيصل غازي ٧٩

 االول ٦٤,٩٠ بشرى اكرام فرهود ٨٠

 االول ٦٤,٨٦ علي عبود مهدي ٨١

 االول ٦٤,٨٤ احمد حمود عبد الكريم ٨٢

 االول ٦٤,٨٣ نادية باقر مهلهل ٨٣

 االول ٦٤,٨٣ علي محمد الهام بدر ٨٤

 االول ٦٤,٨١ ايناس فيصل حسن ٨٥

 االول ٦٤,٦٨ زينب عبد العالي جوال ٨٦

 االول ٦٤,٦٨ محمد قاسم ٨٧

 االول ٦٤,٣١ سهى صباح محمد ٨٨

 االول ٦٤,٢٧ عادل اسكندر ٨٩

 االول ٦٤,١٣ طاهر عبد العالي ٩٠

 االول ٦٤,٠٣ تمهيد حميد غضبان ٩١

 االول ٦٤,٠٠ رعد يوسف عبد الرزاق ٩٢

 االول ٦٣,٩٠ عبد الزهرة ناهي منصور ٩٣

 االول ٦٣,٨٧ فالح ملك داود ٩٤

 االول ٦٣,٥٧ سعاد ضامن ٩٥

 االول ٦٣,٤٨ انتصار جاسم يوسف ٩٦

 االول ٦٣,١٩ تارنادية عبد الس ٩٧

 االول ٦٣,٠٥ عزيز كريم حسين ٩٨

 االول ٦٣,٠٣ سميرة منصور هادي ٩٩

 االول ٦٢,٩٣ ضياء حسين محمد ١٠٠

 االول ٦٢,٨٥ مريم عباس جبر ١٠١

 االول ٦٢,٨٥ منذر راشد محي ١٠٢

 االول ٦٢,٧٦ هيفاء عباس يوسف ١٠٣

 االول ٦٢,٦٣ جواد كاظم يعقوب ١٠٤

 االول ٦٢,٥٥ علي هادي ١٠٥

 االول ٦٢,٤٠ عارف سامي ١٠٦

 االول ٦٢,١٨ اقبال محمد حسن ١٠٧

 االول ٦١,٩٨ حسام جعفر عيسى ١٠٨



 االول ٦١,٥٧ سهام مطشر ١٠٩

 االول ٦١,٤٨ عالية عبد الواحد ١١٠

 االول ٦٠,٩٠ محسن عبد اهللا ١١١

 االول ٦٠,٧٢ ابتهال حسين ١١٢

 الولا ٦٠,٤٨ حنان عبد الكريم مصطفى ١١٣

 االول ٦٠,٢٦ فؤاد كاظم فالح ١١٤

 االول ٦٠,٢٠ عادل محمد ١١٥

 االول ٦٠,٠٥ ابراهيم عبد الجبار ١١٦

 االول ٥٩,٨١ جبرية وهيب محمد ١١٧

 االول ٥٩,٧١ نديمة مكي ١١٨

 االول ٥٩,٤٠ هناء ناظم عبدالواحد ١١٩

 االول ٥٨,٩٢ نوري جبار احمد ١٢٠

 االول ٥٨,٨١ اميرة عبد الواحد ١٢١

 االول ٥٧,٩٢ جابر مكي حمزة ١٢٢

 االول ٥٦,٣٨ طعمة كطاف ١٢٣

 االول ٥٤,٠٥ خيري جابر حسين ١٢٤

   

 
  الجغرافية:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ٢٣/٦/١٩٩٢ في ٣/١٣/١١٠٨٥ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

  االول ٧٠,٩٠ هاله حسين مطلك  ١

  االول ٨٣,١٩ قاسم مطر عبد ٢

  االول ٨١,٩٠ غزوان اسحاق يعقوب ٣

  االول ٨١,٠٨ ران جاسمعبد الرحمن عم ٤

  االول ٨٠,٧١ مازن جبار مدهوش ٥



  االول ٧٩,٧٣ زينب عبد الكاظم كريم ٦

  االول ٧٨,٨٦ عبد اهللا كشوش صالح ٧

  االول ٧٨,٥٢ هالل عيسى هالل ٨

  االول ٧٦,٠٩ ايمان عبد الرزاق جاسم ٩

  االول ٧٥,٦٥ محمد لفتة خلف ١٠

  االول ٧٥,٣٨ هالة محمود شاكر ١١

  االول ٧٥,٣٦ فيروز فيصل مزعل ١٢

  االول ٧٥,١٧ شيماء عبداهللا ١٣

  االول ٧٤,٧٣ زينب قاسم حسين ١٤

  االول ٧٤,٦٧ ندى سليمان سالم ١٥

  االول ٧٤,١٣ مائدة كامل عيسى ١٦

  االول ٧٣,٦٣ زينب فطن مجيد ١٧

  االول ٧٣,٣٤ ميثم عبد الحسين ١٨

  االول ٧٢,٩٨ حنان فاضل جاسم ١٩

  االول ٧٢,٨٦ جاسم محمد حسن ٢٠

  االول ٧١,٦١ شهيد احمد ماجد ٢١

  االول ٧١,٥٧ فاطمة عبد الحسين عبد السيد ٢٢

  االول ٧١,٥٥ ياسمين خضير عباس ٢٣

  االول ٧١,٣٨ سهية حسن علي ٢٤

  االول ٧١,٠٢ مريم يوسف عمران ٢٥

  االول ٧٠,٨٨ عدوية حسين علي ٢٦

  االول ٧٠,٨٦ )تونسي(ين محمد بوعوفي نور الد ٢٧

  االول ٧٠,٧٧ سعد مجيد كاظم  ٢٨

  االول ٧٠,٢٣ سهام ياسين علي ٢٩

  االول ٦٩,٧٣ جاسم محمد نهر ٣٠

  االول ٦٩,٦٥ فاطمة نتيش علي ٣١

  االول ٦٩,٤٤ حميد الزم محمد ٣٢

  االول ٦٩,١٥ هناء ياسين خليل ٣٣

  ولاال ٦٩,١٣ بلقيس صالح عاتي ٣٤

  االول ٦٩,١٣ اميرة محمد عذاب ٣٥

  االول ٦٩,٠٥ عقيل احمد محمد ٣٦



  االول ٦٨,٨٢ ليلى جبار محمود ٣٧

  االول ٦٨,٧٣ غالب عبد الولي ياسين ٣٨

  االول ٦٨,٧١ عبد الحسن احمد خلف ٣٩

  االول ٦٨,٦٣ قاسم جبر خنون ٤٠

  االول ٦٨,٥٢ احمد علي حسين ٤١

  االول ٦٧,٨٠ ر لعيبيعبد الحسين صب ٤٢

  االول ٦٧,٧٧ احمد ابراهيم احمد ٤٣

  االول ٦٧,٧٧ محمد حسين جوعان ٤٤

  االول ٦٧,٦٥ صفاء فاضل محمود ٤٥

  االول ٦٧,٢٣ ماجد جاسم محمد ٤٦

  االول ٦٧,٢٣ شهاب احمد يوسف ٤٧

  االول ٦٧,١٧ كاظم معتوك غانم ٤٨

  االول ٦٧,٠٥ )تونسي(حامد بن صالح اسوادي  ٤٩

  االول ٦٦,٨٨ صباح مجلي سلطان ٥٠

  االول ٦٦,٧٤ انتهاء عبد مسلم ٥١

  االول ٦٦,٧٣ انتصار حمزة عبد الحسين ٥٢

  االول ٦٦,٦٧ حامد محسن فاطس ٥٣

  االول ٦٦,٣٦ سعاد سعيد دهش ٥٤

  االول ٦٦,٣٦ غيده جمعة فداوي ٥٥

  االول ٦٦,٢٧ محمد عزيز هادي ٥٦

  االول ٦٦,٠٠ لقادر عبد الواحداسعد عبد ا ٥٧

  االول ٦٦,٠٠ عقيل رحيم محمد ٥٨

  االول ٦٥,٧٧ عقيل عبد الجليل ٥٩

  االول ٦٥,٦١ فاضل كريم جواد ٦٠

  االول ٦٥,٤٨ سارة محمد خليفة ٦١

  االول ٦٥,٣٤ غالب جابر طاني ٦٢

  االول ٦٥,٣٤ محمد طالب حيال ٦٣

  االول ٦٥,٣٢ خالد عبود دخيل ٦٤

  االول ٦٥,٢٥ فيحاء شاكر هاشم ٦٥

  االول ٦٥,٠٧ امال نور الدين فضل الدين ٦٦

  االول ٦٤,٩٢ فاطمة عبد الحسين حمد ٦٧



  االول ٦٤,٤٦ عايد علي حسين ٦٨

  االول ٦٤,٠٩ ضياء سلمان عطا ٦٩

  االول ٦٣,١٧ رياض سلمان هادي ٧٠

  االول ٦٣,١٧ نهاد داود سلمان ٧١

  االول ٦٣,١٣ عواداحمد طاهر  ٧٢

  االول ٦٢,٩٦ علي عبد الواحد يحيى ٧٣

  االول ٦٢,٨٨ صابر موسى ابراهيم ٧٤

  االول ٦٢,٧٧ يحيىيحيى عطية  ٧٥

  االول ٦٢,٢١ سميرة صدام لفتة ٧٦

  االول ٦٢,١٣ عايده فاضل راضي ٧٧

  االول ٦٢,١١ محمد احمد عبود ٧٨

  االول ٦٠,٩٢ لمياء زهير خضير ٧٩

  االول ٦٠,٨٤ احسان باقر الحسن ٨٠

  االول ٦٠,٧٣ ايوب حسن بناي ٨١

  االول ٦٠,٦١ رابعة منصور محمود ٨٢

  االول ٦٠,٢٧ علي موسى كاظم ٨٣

  االول ٦٠,٢٥ سناء فضل الدين ٨٤

  االول ٥٩,٩٤ فوزية صدام حسون ٨٥

  االول ٥٩,٨٣ جنان كاظم نعمة ٨٦

  لاالو ٥٩,٤٦ ايناس تحسين عاصي ٨٧

  االول ٥٩,٢٧ مجيد عبيس ٨٨

  االول ٥٩,٠٩ عبد الحسن طاهر ٨٩

  االول ٥٩,٠٧ صفية عبد الواحد حسين ٩٠

  االول ٥٨,٨٤ كاظم عباس هادي ٩١

  االول ٥٨,٧٣ الزهرة ارحيمة صكر عبد ٩٢

  االول ٥٨,١٩ نافع عبد الجواد علوان ٩٣

  االول ٥٧,٦٠ نوري عبد محمد ٩٤

  االول ٥٧,٣٢ زعمؤيد فالح ف ٩٥

  االول ٥٧,٢٧ زينب حمزة عباس ٩٦

  االول ٥٧,٠٩ كاظم علي عبد الحسين ٩٧

  االول ٥٧,٠٤ غازي وهاب عصفور ٩٨



  االول ٥٤,٩٤ محمد جايان جابر ٩٩

   

 
  المكتبات:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٣/٦/١٩٩٢ في ٣/١٣/١١٠٨٥ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٦,٣٩ عائدة موسى عيسى  ١

 االول ٨٥,٥٠ صباح لويس وليم ٢

 االول ٨٢,٣٧ نادية عبد اهللا محمد ٣

 االول ٧٨,٢٠ ايمان شعبان حمود ٤

 االول ٧٦,٨٤ فيحاء عليوي محمد ٥

 االول ٧٥,٨٤ زينب نوري عيسى ٦

 االول ٧٥,٧٥  بشير يوسف خضير ٧

 االول ٧٤,٩٢ سفانة يعقوب عبد علي ٨

 االول ٧٠,٣١ ميثم محمد حسين ٩

 االول ٦٨,٣٤ هدى طارق حمود ١٠

 االول ٦٦,٢٨ يسرى عبد الوهاب عبد اللطيف ١١

 االول ٦٥,٨١ ميثم بدن ضاحي ١٢

 االول ٦٤,٨٤ عبير طارق محمد ١٣

 االول ٦٣,٩٤ احمد بالل رمضان ١٤

 االول ٦٣,٦٢ عبد الكريم غانم ساجت ١٥

 االول ٦٣,٢٤ طاهر عبد الرحمن الزم ١٦

 االول ٦٣,٠٣ مؤيد كنعان سعيد ١٧

 االول ٦٣,٠٠ لرحيم عبد الزهرةيوسف عبد ا ١٨

 االول ٦٢,٨١ مهدي حسن زغير ١٩

 االول ٦١,٧٠ ثامر حمزة علي ٢٠



 االول ٦٠,٢٠ سمير مشيعل جزير ٢١

 االول ٥٨,٣٧ رياض قاسم محمد ٢٢

 االول ٥٨,٢٠ ناصر محمد طاهر ٢٣
  
  

  مفقود لهذه السنة األمر الجامعي

 
  العربي:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٨/٩/١٩٩٢ في ٣/١٣/٥١٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

  تخرج منهالدور الذي المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٩,٦٦ مريم عبد النبي عبد المجيد ١

 الثاني ٦٩,٤٣ زينب حميد عبود ٢

 الثاني ٦٥,١٢ تريفة محمد هادي ٣

 الثاني ٦٥,٠٧ هدية عزيز جايد ٤

 الثاني ٦٣,٨١ جنان حسين عباس ٥

 الثاني ٦٢,٩٥ صالح حسن حسين ٦

 الثاني ٦٢,٩٢ منى كاظم عبدالمهدي ٧

 الثاني ٦٢,١٩  حميدهناء اسكندر ٨

 الثاني ٦٢,٠٧ نادية مبارك ٩

 الثاني ٦٢,٠٤ هناء لعيبي وادي ١٠

 الثاني ٦١,٤٥ صالح عبد الحسن مهجر ١١

 الثاني ٦١,٢٦  محمد محسن موجر ١٢

 الثاني ٦١,٢١ خيرية جخيور عبد الحسين ١٣

 الثاني ٦٠,٨٨ حسان ابراهيم عباس ١٤

 يالثان ٦٠,٧٦ سليمة جبار صالح ١٥

 الثاني ٦٠,٦٤ عقيل جبار عباس ١٦

 الثاني ٦٠,٤٠ علي حسين غباشي ١٧

 الثاني ٦٠,٣١ حيدر مكي كبيح ١٨



 الثاني ٦٠,٠٧ اسعد خضير سالم ١٩

 الثاني ٥٩,٩٧ فاطمة محسن بجاي ٢٠

 الثاني ٥٩,٤٢  حنان غازي احمد ٢١

 الثاني ٥٩,٣٥  ميثم عبد اهللا جعفر ٢٢

 الثاني ٥٨,٧٨ سليمة ماهر جابر ٢٣

 الثاني ٥٨,٦٧ اميرة عبد الخالق مشعل ٢٤

 الثاني ٥٨,٤٨ اميرة فؤاد شاكر ٢٥

 الثاني ٥٨,٢٨ نهلة عبد الواحد حسن ٢٦

 الثاني ٥٧,٩٥  هديل محمد ٢٧

 الثاني ٥٧,٩٥ شهيد ناصر خلف  ٢٨

 الثاني ٥٧,٧٦ عبد الباقي مغامس مبارك ٢٩

 الثاني ٥٧,٢٨ كوثر محمد جواد ٣٠

 الثاني ٥٧,١٩ يم جبر شرادكر ٣١

 الثاني ٥٧,١٦ فهد نوري هادي ٣٢

 الثاني ٥٦,٩٥ عالء عاجل ٣٣

 الثاني ٥٦,١٩ زينب عبد الزهرة عبود ٣٤

 الثاني ٥٦,٠٢  رحيم عبد ناشي ٣٥

 الثاني ٥٥,٨٣ صالح عبد الكريم مطلك ٣٦

 الثاني ٥٥,٦٦ كاظم جاسم هاشم ٣٧

 الثاني ٥٥,٠٠ محمد حمزة عباس ٣٨

 الثاني ٥٤,٦٤ خضر احميد اعبيد ٣٩
  
  

 
  االنكليزي:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٨/٩/١٩٩٢ في ٣/١٣/٥١٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٩,١٥  فاضل سيف عباس ١



 الثاني ٦٣,٨٥ زينب ياسين عبد الخضر ٢

 الثاني ٦٢,٤٠ فاضل محمود جاسم ٣

 الثاني ٦١,٤٠ احمد مجيد خزعل ٤

 الثاني ٦٠,٠٤ افاق سعدي محمد ٥

 الثاني ٥٩,٧٩  عبد الغني عبد الزهرةجمانة ٦

 الثاني ٥٩,٥٥ ميعاد حنون مزعل ٧

 الثاني ٥٩,٣٩ ابتسام عبد اهللا محي ٨

 الثاني ٥٨,٥٣ هناء محمد صالح ٩

 الثاني ٥٧,٥٧ خنساء ناصر جوالن ١٠

 الثاني ٥٧,٥١ فاضل مصطفى يحيوس ١١

 الثاني ٥٧,٣٠ خلف قاسم لفتة ١٢

 الثاني ٥٦,٩٥ بشرى شناوه شاني ١٣

 الثاني ٥٦,٠٤ لمياء جبار سلطان ١٤

 الثاني ٥٤,٩٨ هنادي منذر البكر ١٥

 الثاني ٥٤,٥٥ جنان شاكر محمود ١٦

  

 
  التاريخ:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ٢٨/٩/١٩٩٢ في ٣/١٣/٥١٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٢-١٩٩١:نة التخرجس

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦,٤٨ كفاح مهاوي  ١

 الثاني ٦٦,١٣ رائد حمود عبد الحسين ٢

 يالثان ٦٣,٨٥ خلود نعيم كريم ٣

 الثاني ٦٢,٧٢ حميد جبر سعدون ٤

 الثاني ٥٩,٢٩ هناء عبد علي حمادي ٥

 الثاني ٥٨,٠٤ حسين عزيز علي ٦



   

  

 
  الجغرافية:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٨/٩/١٩٩٢ في ٣/١٣/٥١٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,٤١ ايمان حنون فطاس  ١

 الثاني ٦٩,٥٠ فليحة حساني جابر  ٢

 الثاني ٦٩,٣٠ جاسم محمد صبار ٣

 الثاني ٦٨,٠٧  سلمانالزهرةء عبد اال ٤

 الثاني ٦٦,٦٥ مسلم عبد النبي مخور ٥

 الثاني ٦٣,٦٣ قادر عودة لفتة ٦

 الثاني ٦٢,٧٩ محمود ياسين مطر ٧

 الثاني ٥٩,٤٤ شامل محمود عبود ٨

 الثاني ٥٨,٥٦ كامل صباح سلمان ٩

 الثاني ٥٧,٥٦ فريده عبد الواحد كاطع ١٠

 الثاني ٥٧,٢٧ حسين ياسر عبيد ١١

 الثاني ٥٧,٢١ اميرة حمدان محمد ١٢

 الثاني ٥٦,٨٥ ساجدة عبد الحسين صيهود ١٣

 الثاني ٥٦,٨٥ زيتون طه علي ١٤

 الثاني ٥٦,٨١ منى ناصر طاهر ١٥

 الثاني ٥٦,٢١ رعد خيراهللا عبيد ١٦

 الثاني ٥٥,٠٨ نضال جاسب مالك ١٧

 الثاني ٥٤,٠٨ يوسف احمد صالح ١٨

   



 
  المكتبات:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٨/٩/١٩٩٢ في ٣/١٣/٥١٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل لطالب الثالثياسم ا ت

 الثاني ٦٩,٩٧  عبد الحسين سالم عجيل ١

 الثاني ٦٠,٢٢ عبد الهادي عبد االمير ٢

 الثاني ٥٨,٥٢ ناظم فضيل عليوي ٣

 


