
 لهذه السنة ألمر الجامعي مفقودا

 
  اللغة العربية:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج               ٢٦/٦/١٩٩٣ في ٣/١٣/٨١٩١ : وتاريخ األمر الجامعي رقم             ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٢,٨١ فاضل ضايف سلطان ١

 األول ٨١,٥٠ انعام كاظم عبود ٢

 األول ٧٨,٤٢ امال ناجي عبد الرزاق ٣

 األول ٧٨,٤١ رياض مصطفى عبد اهللا ٤

 األول ٧٨,٠٩ كاظم حنون ٥

 األول ٧٧,٨٧ سن فضالةعلي ح ٦

 األول ٧٥,٦١ حميدة قاسم بندر ٧

 األول ٧٥,٠٠ زكي حسين عبيد ٨

 األول ٧٤,٤٦ نظيرة عبد الودود محمد ٩

 األول ٧٣,٩٠ ابراهيم زماوي نعمة ١٠

 األول ٧٢,٨٣ زارا عثمان صالح ١١

 األول ٧٢,٦٤ محسن بطي مطرود ١٢

 األول ٧٢,٠١ صباح مهلهل ناجي ١٣

 األول ٧١,٤٢  حنتوش عليخيري ١٤

 األول ٧١,٤٢ سالم عبد الواحد جبارة ١٥

 األول ٧١,١١ )اردني(احمد عبد السالم صالح ١٦

 األول ٧٠,٦٦ فردوس حميد ناصر ١٧

 األول ٦٩,٨٣ غالب سميح ابراهيم ١٨

 األول ٦٨,٥٦ حياة مسلم محيسن ١٩

 األول ٦٧,٧٦ )اردني( حسام نايف علي ٢٠

 األول ٦٧,١٧  حسنعبد علي ورش ٢١

 األول ٦٧,٠٥ رجاء اسماعيل كاظم ٢٢



 األول ٦٦,٨٧ االء قاسم محمد ٢٣

 األول ٦٦,٦٩ غانم حميد عبودي ٢٤

 األول ٦٦,٥٩ ثمينة حبيب نضر ٢٥

 األول ٦٦,٠٩ كامل عبد المحسن جاسم ٢٦

 األول ٦٦,٠٣ قبيلة محمد سويد ٢٧

 األول ٦٥,٥٣ سامرة صالح عبد الحسين ٢٨

 األول ٦٥,٣٦ نداء شهاب قاسم ٢٩

 األول ٦٥,٢٧ محمد جابر عبد السادة ٣٠

 األول ٦٥,٠٩ سمية عبد الكاظم سلمان ٣١

 األول ٦٤,٤٥ امال فؤاد عبد الحميد ٣٢

 األول ٦٣,٩٩ ماجد عطية حميد ٣٣

 األول ٦٣,٨٢ غافل شاتي عبد اهللا ٣٤

 األول ٦٣,٥٨ صباح ابو كيف سلط ٣٥

 األول ٦٣,٤٩ الواحدهاجر عبود عبد  ٣٦

 األول ٦٢,٦١ عصام كاظم جري ٣٧

 األول ٦٢,٥٩ حسن فيصل علي ٣٨

 األول ٦٢,٥٤ استقالل ياسر عبد اهللا ٣٩

 األول ٦٢,٤٥ عزيز عبد جرمد ٤٠

 األول ٦٢,٠١ هديل عبد الكريم مطشر ٤١

 األول ٦١,٩٤ ميادة عزيز جاسم ٤٢

 األول ٦٠,٩٠ وثام جعفر عيسى ٤٣

 األول ٦٠,٢٤ اظم لطيفوداد ك ٤٤

 األول ٥٩,٨٧ هنوة حريجة فرحان ٤٥

 األول ٥٩,٦٩ منى داود سالم ٤٦

 األول ٥٩,٤٨ هدى يعقوب يوسف ٤٧

 األول ٥٩,٤٥ بخشان كاكة عبداهللا ٤٨

 األول ٥٩,٢٤ حسين ناجي كاظم ٤٩

 األول ٥٩,٠٨ اسماء برغش حمود ٥٠

 األول ٥٨,٤٠ محمود شاكر اسماعيل ٥١

 األول ٥٧,٨٧ مه طاهر محمدمعصو ٥٢

 األول ٥٧,٧٢ هيفاء شالكة محيسن ٥٣



 األول ٥٦,٨٤ عبد اهللا جرمن حاتم ٥٤

 األول ٥٤,٠٠ مؤيد حسن عبد اهللا ٥٥
  
  

 
  اللغة االنكليزية:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج               ٢٦/٦/١٩٩٣ في ٣/١٣/٨١٩١ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٥,٧٣  عقيلة عبد الزهرة سعيد ١

 األول ٧٥,٦٩ جواد كاظم جابر ٢

 األول ٧٥,٦٣ ايمان خلف محمد ٣

 األول ٧١,٣٦ رحيم مهدي ناصر ٤

 األول ٦٩,٢٧ حسين علي عمار ٥

 األول ٦٦,٣٧ حازم عبد اهللا يوسف ٦

 األول ٦٥,٦٣ )اردني(موسى دخيل اهللا خليفات  ٧

 األول ٦٥,٠٩ قصي عمر عبد الواحد  ٨

 األول ٦٤,٩٨ علي حسن سعيد ٩

 األول ٦٣,١٧ محمد حسن محمد ١٠

 األول ٦٢,٥٠ )اردني(امين دخل اهللا عبد اهللا  ١١

 األول ٦٢,٣٧ عبد الزهرة رضا حسين ١٢

 األول ٦١,٩٧ زينب عبد الصادق محمد ١٣

 األول ٦١,٩٠ خولة جاسم محمد ١٤

 األول ٦١,٨٤ )سوداني(محمد الربيع محمد صالح  ١٥

 األول ٦١,٨٢ نجالء عبد الواحد شايع ١٦

 األول ٦١,٤٠ الزم محسن عودم ١٧

 األول ٦١,٢٩ سوزان طالب حسن ١٨

 األول ٦١,١٠ امل خضير عباس ١٩

 األول ٦٠,٦٠ علي كاظم واشي ٢٠



 األول ٦٠,٤٤ عقيل وارد زغير ٢١

 األول ٦٠,٢٧ زينب حسن داخل ٢٢

 األول ٥٩,٩٠ خليل اسماعيل هادي ٢٣

 األول ٥٩,٥٠ ماجدة عبد السادة مزعل ٢٤

 األول ٥٩,٣٦ مودشذى عامر مح ٢٥

 األول ٥٩,١٦ عدنان عبد الرضا عبد علي ٢٦

 األول ٥٨,٩٦ حسين حويل غياض ٢٧

 األول ٥٨,٥٣ تحسين علي فاخر ٢٨

 االول ٥٨,٤٥ منذر دايخ سهيم ٢٩

 االول ٥٨,٢١ عواطف عبد المحسن مهدي ٣٠

 االول ٥٨,١١ علي شعيث عبد اهللا ٣١

 الولا ٥٧,٨٥ )سوداني(مهدي محمد احمد  ٣٢

 االول ٥٧,٥٢ جودت كاظم شاكر ٣٣

 االول ٥٧,٤٢ ابراهيم عبد الحافظ عبد الواحد ٣٤

 االول ٥٧,٣٢ )اردني(اياد عدنان سليم  ٣٥

 االول ٥٧,٠٦ يعقوب شياع ساهي ٣٦

 االول ٥٦,٨٣ روناك محمود جاسم ٣٧

 االول ٥٦,٠٦ واثق منصور حمد ٣٨

   

 
  التاريخ:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج               ٢٦/٦/١٩٩٣ في ٣/١٣/٨١٩١ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الذي تخرج منهالدور   المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٥,٥٢  عبد الغني غالب فارس ١

 االول ٨٢,٧٦ زينب جاسم حسن ٢

 االول ٨٠,٤٨ جواد كاظم منشد ٣



 االول ٧٩,٦٨ حامد كاظم صفر ٤

 االول ٧٩,٢٠ تنين صادق جعفر ٥

 االول ٧٨,٤٩ عباس شنشول ٦

 االول ٧٧,٢٠ علية جبار علي ٧

 االول ٧٧,١٣ هدى عبد الودود عبد الجبار ٨

 االول ٧٦,٧٢ حميدة فرج بداري ٩

 االول ٧٦,٣٦ معتصم موسى نزال ١٠

 االول ٧٦,١٩ علي صالح رسن ١١

 االول ٧٦,١٤ حازم محمد سواد ١٢

 االول ٧٥,٤٠ عدنان سالم عبد اهللا ١٣

 االول ٧٥,٠٤ ايمان عبد الرحمن حميد ١٤

 االول ٧٣,٦٤ انعام غالب علي ١٥

 االول ٧٣,٥٨  عباسحوراء عبد الحسين ١٦

 االول ٧٣,٠٩ فخرية حسين عبيد ١٧

 االول ٧٢,٩٨ عبد الحسين زباري يسر ١٨

 االول ٧٢,٥٩ مهى بدر عبد الجبار ١٩

 االول ٧٢,٤٠ رحيمة علي وشج ٢٠

 االول ٧٢,١٧ عكاب يوسف عليوي ٢١

 االول ٧٢,١٢ سلمى عبد الرحمن محمد ٢٢

 االول ٧٠,٨٥ عهود طه عبود ٢٣

 االول ٧٠,٦٤ لة حسين ثجيلها ٢٤

 االول ٧٠,٦٠ محمد رضا قاسم ٢٥

 االول ٧٠,٥١ سمير جاسم راضي ٢٦

 االول ٦٩,٩٦ جهينة محمد عباس ٢٧

 االول ٦٩,٥٩ علوية احمد حسين ٢٨

 االول ٦٩,٤٧ تونس كاطع هندال ٢٩

 االول ٦٩,٣٩ عالء عبد الحسين سدخان ٣٠

 االول ٦٩,٣٥ عبد مجيد كاظم ٣١

 االول ٦٩,٢٣ ي عبد االمام حسنعل ٣٢

 االول ٦٩,٠٣ نهلة نوري عبد الواحد ٣٣

 االول ٦٨,٩٦ سناء ابراهيم عبود ٣٤



 االول ٦٨,٧١ محمود ابراهيم عبد الكريم ٣٥

 االول ٦٨,٥٨ عامر فالح علي ٣٦

 االول ٦٨,٥١ صفاء رسن ٣٧

 االول ٦٨,٤٨ رجاء محسن جنديل ٣٨

 ولاال ٦٨,٤٥ ضياء هشام ناصر ٣٩

 االول ٦٨,١٩ عبد النبي سعيد فيصل ٤٠

 االول ٦٨,٠٥ سلطان عبد الرضا كاظم ٤١

 االول ٦٨,٠٥ ياسين طه عبود ٤٢

 االول ٦٧,٧٧ ربح طهمود عباس ٤٣

 االول ٦٧,٥٨ منى رحيم كرار ٤٤

 االول ٦٧,٢٨ رحيم حلو محمد ٤٥

 االول ٦٧,٢٨ سليم صبيح هادي ٤٦

 االول ٦٦,٩٢ سمير عبد الجبار تركي ٤٧

 االول ٦٦,٤٩ جعفر حميدي برغوث ٤٨

 االول ٦٦,٤٧ عبد الرضا محسن حطاب ٤٩

 االول ٦٦,٣٨ حسين حاتم حسن ٥٠

 االول ٦٦,٢٣ ظافر عبد العزيز احمد ٥١

 االول ٦٥,٧٦ صباح كاظم عريص ٥٢

 االول ٦٥,٤٤ صبيح سليم عبد علي ٥٣

 االول ٦٥,٣٨ احالم عبد االمام مبارك ٥٤

 االول ٦٥,١٥  الخالق محمد عبد الحسينعبد ٥٥

 االول ٦٥,١٢ ابراهيم سلمان طالب ٥٦

 االول ٦٥,٠٩ علي جودة محي ٥٧

 االول ٦٥,٠٣  عبد الرضا عبد الكريمهادي ٥٨

 االول ٦٥,٠١ فياض عبد عباس ٥٩

 االول ٦٤,٧٣ ساجدة عبد السادة فايز ٦٠

 االول ٦٤,٤٥ اسعد احمد جاسم ٦١

 االول ٦٤,١٧ برعباس فاضل ج ٦٢

 االول ٦٤,٠٢ رقية عبد الحسين حمد ٦٣

 االول ٦٢,٩٣ عيسى كاظم جبار ٦٤

 االول ٦٢,٨٧ وئام حمزة عباس ٦٥



 االول ٦٢,٦٨ خالد خلف علي ٦٦

 االول ٦٢,٦٦ بشير سعيد سهيل ٦٧

 االول ٦٢,٣٥ عالوي بدري ياسين ٦٨

 االول ٦١,٧٨ وفاء حسين عودة ٦٩

 االول ٦١,٧٤ د الرزاقخالد ابراهبم عب ٧٠

 االول ٦١,٦٩ يحيى كاظم عبد الزهرة ٧١

 االول ٦١,٤١ عبيد كريم مبارك ٧٢

 االول ٦١,١٩ عباس داخل عوفي ٧٣

 االول ٦١,٠٦ علي عبد اهللا رحيم ٧٤

 االول ٦٠,٤٣ جواد كاظم داخل ٧٥

 االول ٦٠,٠٨ عادل سلطان علي ٧٦

 االول ٥٩,٢٩ محمد باشخ سعدون ٧٧

 االول ٥٨,٦٨ ر مزهر نوريجبا ٧٨

 االول ٥٨,٤٥ طاهر مرزوك علوي ٧٩

 االول ٥٨,٢٠ رياض عبد اللطيف عبد اهللا ٨٠

 االول ٥٨,١٨ سليمة جبر شراد ٨١

 االول ٥٦,٩٥ نهلة جبار عباس ٨٢

 االول ٥٥,٨١ محمد عبد الهادي ٨٣

   

 
  الجغرافية:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج               ٢٦/٦/١٩٩٣ في ٣/١٣/٨١٩١ : وتاريخ األمر الجامعي رقم            ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٣,٠٤ مد سعيدفضيلة مح ١

 االول ٧٩,٩٦ لمياء سالم محمود ٢

 االول ٧٩,٣٢ ايمان حسين راضي ٣



 االول ٧٨,٢٢ علي غليس ناهي ٤

 االول ٧٦,٣٩ رغد كاظم جادر ٥

 االول ٧٤,٥٤ عالء قاسم عبيد ٦

 االول ٧٤,٤٧ حسين هاشم شدوح ٧

 االول ٧٣,٩٧ سالم جرو زيارة ٨

 ولاال ٧٣,٠٦ حيدر محمد جبر ٩

 االول ٧٣,٠٠ حاتم كريم شايع ١٠

 االول ٧٢,٠٥ محمد زغير اسود ١١

 االول ٧١,٥٤ تغريد جبار مدهوش ١٢

 االول ٧٠,٢٨ ابتهال لطيف راجح ١٣

 االول ٦٨,٨٤ لمياء فرحان ١٤

 االول ٦٨,٧٥ خولة عبد الرحمن علي ١٥

 االول ٦٨,٦٩ سعاد عبد اهللا فضيح ١٦

 االول ٦٨,٦٨ حميدة شاكر فيروز ١٧

 االول ٦٨,٣٦ صفاء حمزة عبود ١٨

 االول ٦٨,٢٢ حسنين كاظم محمد ١٩

 االول ٦٨,١٣ قاسم جبر زاير ٢٠

 االول ٦٧,٨١ لطيف محمد منصور ٢١

 االول ٦٧,٥٨ اريج فالح عبد الرزاق ٢٢

 االول ٦٧,٥٣ ريم عبد العزيز ميضان ٢٣

 االول ٦٧,٢٢ رباب جاسم طعمة ٢٤

 االول ٦٧,١٤ علي نزار علي ٢٥

 االول ٦٦,٩٦ ناهدة عودة حمود ٢٦

 االول ٦٦,٧٩ عامر هاشم ظاهر ٢٧

 االول ٦٦,٧٤ فوزي صباح سلمان ٢٨

 االول ٦٦,٧٤ عقيل عالوي عبد اللطيف ٢٩

 االول ٦٥,٦٥ بشائر هاشم محمد ٣٠

 االول ٦٥,٦٣ عادل نوري عباس ٣١

 االول ٦٥,٥٢ امنة عبد الحميد عبود ٣٢

 االول ٦٥,٣٢ ي مهلهلنوال مهد ٣٣

 االول ٦٥,٣١ زينب رحيم مجيد ٣٤



 االول ٦٥,١٦ مضر عبد الحميد عبد االمام ٣٥

 االول ٦٥,٠٣ ليلى محمد ناصر ٣٦

 االول ٦٤,٩٩ حسين جاسم ناير ٣٧

 االول ٦٤,٩٧ سلمان زامل ثجيل ٣٨

 االول ٦٤,٨٢ حسين منسي طهير ٣٩

 االول ٦٤,٧٢ ايمان شاكر معتوك ٤٠

 االول ٦٤,٦١ معة عبد الزهرة جابرج ٤١

 االول ٦٤,٤٧ فخري الدين طاهر محمد ٤٢

 االول ٦٤,٣٣ رعد خالد سعيد ٤٣

 االول ٦٣,٧١ خالد عبد اهللا جاسم ٤٤

 االول ٦٣,٦٥ احمد عبد علي حمزة ٤٥

 االول ٦٣,٤٦ يسرى خميس محمد ٤٦

 االول ٦٣,٣٥ عرفات ياسين حسين ٤٧

 االول ٦٢,٩٢ ععبد الكريم سلمان كاط ٤٨

 االول ٦٢,٨٣ سعد علي جياد ٤٩

 االول ٦٢,٦٧ محمد خضير سلمان ٥٠

 االول ٦١,٦٣ عقيل ناصر عبيد ٥١

 االول ٦١,٣٧ عبد االمير منشد ٥٢

 االول ٦١,٣٤ محمد حسن صباح ٥٣

 االول ٦١,٢٥ كريم جونة ناصر ٥٤

 االول ٦١,٢٢ اميرة جواد عبد ٥٥

 االول ٦١,١٣ ثناء عبد اللطيف عاشور ٥٦

 االول ٦٠,٧٥ محمود جبار عبود ٥٧

 االول ٦٠,٤٥ كاظم موحي ذكير ٥٨

 االول ٦٠,٣٧ زينب ابراهيم فرهود ٥٩

 االول ٦٠,٢٨ حيال هاشم جعفر ٦٠

 االول ٥٩,٩٠ )عسكري (ناصر حسين يوسف ٦١

 االول ٥٨,٥٥ صاحب كريم عبد ٦٢

 االول ٥٨,١٥ جاسم صالح بدر ٦٣

 األول ٥٧,٦٨ دضمد نصير عبي ٦٤

   



 
  ت والمعلوماتعلم المكتبا:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ٢٦/٦/١٩٩٣ في ٣/١٣/٨١٩١ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤,٠٥ شاكر طاهر باشط ١

 األول ٧٨,٨٣ حنان سامي عبود ٢

 األول ٧٧,٤٧ زكي حميد صالح ٣

 األول ٧١,٩٣ عبد اهللا فنجان حسين ٤

 األول ٧١,٨٠ نرجس فالح حسن ٥

 ولاأل ٧٠,٣٧ ابتسام جبار شمخي ٦

 األول ٧٠,٣٤ عبد المنعم جبر صبر ٧

 األول ٦٨,٦١ ادريس عكيلي يسر ٨

 األول ٦٧,٩٦ ليلى فاضل عباس ٩

 األول ٦٧,١٤ حسن عبد الواحد علي ١٠

 األول ٦٥,٦٤ وفاء عبد الواحد مطرود ١١

 األول ٦٥,٠٥ كاظم شريف حسين ١٢

 األول ٦٣,٤٦ عبد الحسن ثاجب فرحان ١٣

 األول ٦٣,٣٧ )أردني( محمود إسماعيلممدوح  ١٤

 األول ٦٣,٢٩ فيصل غازي هليل ١٥

 األول ٦٢,٤٥ علي حسين عبد النبي ١٦

 األول ٦١,٩٣ علي محمود علي ١٧

 األول ٦٠,٠٥ رياض جبار طاهر ١٨

 األول ٥٩,٥٨ علي راشد منشد ١٩

 األول ٥٨,٩٢ خيري زغير حسن ٢٠

 األول ٥٨,٨٨ يحيى حسن عبدالرضا ٢١

 األول ٥٦,٤٧ ر كاظم خضيرازها ٢٢

  



 مفقود لهذه السنة األمر الجامعي

 
  اللغة العربية:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ٢٠/٩/١٩٩٣ في ٣/١٣/١٢١٨٨ :ي وتاريخ األمر الجامع رقم         ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦١,١٠  ابتسام جليل وناس ١

 الثاني ٥٩,٢٨ سامي عبد اللطيف عبد الواحد ٢

 الثاني ٥٨,٨٧ ساجدة مجيد تومان ٣

 الثاني ٥٨,٣٢ محمد عاشور برغش ٤

 الثاني ٥٨,٣٠  علي حسينامال ٥

 الثاني ٥٨,٢٨ احالم لطيف خضير ٦

 الثاني ٥٧,١٥ اروى الزم علي ٧

 الثاني ٥٧,٠٢ شاكر سلمان فهد ٨

 الثاني ٥٥,١٤ ماجد جاسم عذافة ٩

  

 
  االنكليزي:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ٢٠/٩/١٩٩٣ في ٣/١٣/١٢١٨٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤,٦١  طارق عودة مزبان ١

 نيالثا ٦٢,٢٥ سامي عبيد مزهر ٢

 الثاني ٦١,٩٠ جاسم عبد السادة حسون ٣

 الثاني ٥٩,٩١ يانعة عبادي معجون ٤



 الثاني ٥٩,٦٧ احمد عواد مريهج ٥

 األول ٥٩,٣٦ شذى عامر محمود ٦

 الثاني ٥٨,١١ سعاد فوزي عبد الكريم ٧

 الثاني ٥٧,٦٦ سعاد محسن علي ٨

 الثاني ٥٧,٤٥ زهرة مجوت عودة ٩

 الثاني ٥٧,٣٦ مديحة رمضان حسن ١٠

 الثاني ٥٧,٣٢ مصطفى سعد ياسين ١١

 الثاني ٥٦,٧٩ ماضي قاسم محمد ١٢

 الثاني ٥٦,٥٦ قصي كاظم باقر ١٣

 الثاني ٥٦,١٨ )سوداني(امين احمد محجوب ١٤

 الثاني ٥٥,٥٠ صالح عبد االمام احمد ١٥

 الثاني ٥٥,٢٧ نسرين عبد الباري محمد ١٦

 الثاني ٥٥,٠٤ رجاء حمزة محمد ١٧

 الثاني ٥٤,٩٤ امنة جبار طاهر ١٨

 الثاني ٥٤,٧٧ نجلة بدر حامد ١٩

 الثاني ٥٤,٦١ هند يعقوب عبد اهللا ٢٠

 الثاني ٥٣,٨٠ راقية سامي صاحي ٢١

 الثاني ٥٣,٧٨ نادية عنبر شعبان ٢٢

 الثاني ٥٣,٤٨ زهرة نفاظ عويد ٢٣

 الثاني ٥١,٦٨  ابتسام حمدان صابر ٢٤

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ٢٠/٩/١٩٩٣ في ٣/١٣/١٢١٨٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه عدلالم اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,٠٤  عواد كاظم بهلول ١



 الثاني ٦٨,١٧  حسام طعمة فاخر ٢

 الثاني ٦٦,٨٨ رزاق حسين وادي ٣

 الثاني ٦٦,٣٢ محمد رحيم فضل ٤

 الثاني ٦٦,٢٧ كامل غانم حاتم ٥

 الثاني ٦٥,٨٥ فاضل عباس بري ٦

 الثاني ٦٣,٥٣ طالب حافظ جويري ٧

 الثاني ٦٣,٠٦ عودةشاكر موسى  ٨

 الثاني ٦٣,٠٢ حيدر ثامر عناد ٩

 الثاني ٦٢,٦٧ نعمان عبد العلي علي ١٠

 الثاني ٦٢,٤٨ قادر حميد عباس ١١

 الثاني ٦٢,٢٠ بندر زكي عايد ١٢

 الثاني ٦١,٨٢ علي حسين علي ١٣

 الثاني ٦١,٠٦ حيدر كريم حسن ١٤

 الثاني ٦٠,٣٥ شاكر شنان عباس ١٥

 الثاني ٦٠,٣٢ خزعلحبيب مجيد  ١٦

 الثاني ٥٩,٨٨ قاسم شاكر يعقوب ١٧

 الثاني ٥٩,٨٤  محمد جعاتي خير اهللا ١٨

 الثاني ٥٩,٥٢ كاظم قدوري عبد الواحد ١٩

 الثاني ٥٩,١٠ محمود مجيد حمادي ٢٠

 الثاني ٥٨,٨٠ فؤاد منصور عودة ٢١

 الثاني ٥٨,٧١ صالح عبد العلي خليف ٢٢

 الثاني ٥٧,٤٠ امين محمد ماهود ٢٣

 الثاني ٥٧,٢٢  افتخار عبد اهللا جالب ٢٤

 الثاني ٥٦,٨٩ سمير محمد جاسم ٢٥

 الثاني ٥٦,٧٤ محمود حسين علي ٢٦

 الثاني ٥٦,٧٣ افراح عبد الواحد عبود ٢٧

 الثاني ٥٦,٥٢ محمود احمد عيسى ٢٨

 الثاني ٥٦,٥٠ فاضل محمد حسين ٢٩

 الثاني ٥٦,٣٨ نهلة نعيم عبد العالي ٣٠

 الثاني ٥٦,٠٨ مازن قاسم مهلهل ٣١

 الثاني ٥٥,٩٤ علي حميد ياسر ٣٢



 الثاني ٥٥,٢٦ امل غازي عبد الكريم ٣٣

   

 
  الجغرافية:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ٢٠/٩/١٩٩٣ في ٣/١٣/١٢١٨٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٩,١٠  حارث عبد علي محمد ١

 الثاني ٦٦,٥٠ عامر حسين قاسم ٢

 الثاني ٦٦,٤٦ اسعد عبد النبي حسن ٣

 الثاني ٦٣,٣٥ ادي مزعلجميل ه ٤

 الثاني ٦٣,١٥ خضير شايع حسين ٥

 الثاني ٦٢,١٨ حمزة عبد اللطيف ٦

 الثاني ٦١,٨٨ تحسين عباس مفتن ٧

 الثاني ٦١,٥٧ ايوب لعيبي عبد الحسن ٨

 الثاني ٦١,١١ قصي عبد الزهرة سلمان ٩

 الثاني ٦٠,٨٠ )اردني(عبد الرحمن حمدي ١٠

 الثاني ٦٠,٥٥ منتهى حسن عبداهللا ١١

 الثاني ٦٠,٣٦ نهاد عدنان جارح ١٢

 الثاني ٦٠,١٩ حسين اسماعيل محيسن ١٣

 الثاني ٥٧,٦٠ رشيد عبد الكريم دويج ١٤

 الثاني ٥٦,٦٥ عبد الباري عبد الحسين محمد ١٥

 الثاني ٥٦,٥١ قاسم كريم مجلهم ١٦

 الثاني ٥٦,٢٥ الهام اسحق حبيب ١٧

 يالثان ٥٦,٠٧ عبد زيارة سعد ١٨

   



 
  المكتبات:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        احي الصب: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ٢٠/٩/١٩٩٣ في ٣/١٣/١٢١٨٨ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧١,٥٧  مصطفى خلف محمد ١

 الثاني ٦٩,١٥  ياسين نزال شايع ٢

 الثاني ٦٣,٩٧ نعيم عبيد بدر ٣

 الثاني ٦٣,٨١ صبيح راشد نعيم ٤

 الثاني ٦١,٤٣ فوزي جخيور نعيس ٥

 الثاني ٥٩,٦١ ياسر حسين عبد علي ٦

 الثاني ٥٨,٣٠ ضحسن جواد ارخي ٧

 الثاني ٥٨,٢٩ ابراهيم حاجي حسين ٨

 الثاني ٥٧,٢٧ نجله كاظم ناصر ٩

 الثاني ٥٧,١٤ محمد سعود عبد الهادي ١٠

 الثاني ٥٦,١٥ محمد علي حسين ١١

 الثاني ٥٥,٢٩ رياض شنان جعفر ١٢

 الثاني ٥٤,٣٦ حسنين كاظم يعقوب ١٣

 الثاني ٥٢,٤٥ حميد طاهر صندوك ١٤

 


