
 لهذه السنة ألمر الجامعي مفقودا

 
  اللغة العربية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٣/٦/١٩٩٤ في ٣/١٣/٧٤٩٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨١,٢٩ علي مجيد داود ١

 االول ٧٤,٥٤ اقبال عبد الحي جمعة ٢

 االول ٧٣,٦١ ازهار عمران موسى ٣

 االول ٧٢,٨٦ وفاق عبد العباس توفيق ٤

 االول ٧٢,٧٣ ياسين عذاب ناصر ٥

 االول ٧١,٧٢ فاطمه كاظم باهر ٦

 االول ٦٩,٤٠ قاسم صغير جودة ٧

 االول ٦٩,١٠ علي جابر عالوي ٨

 االول ٦٩,١٨ ليلى غياض عبد اهللا ٩

 االول ٦٧,٨٣ علي حسين هذيلي ١٠

 االول ٦٧,٥٩  صنكور زهير جبار ١١

 االول ٦٧,٣٨ حسن عزيز لفته ١٢

 االول ٦٧,٣٧ احمد ثامر جهاد ١٣

 االول ٦٦,٤٣ ة غافل يعقوبنسيم ١٤

 االول ٦٥,٧٨ نبراس عادل عبد الحسين ١٥

 االول ٦٥,٥٧ محسن جبار محي ١٦

 االول ٦٣,٥٩ هدى عبد الحسين جودة ١٧

 االول ٦٣,١٥ كاظم سهر نعمة ١٨

 االول ٦٢,٦٨ زينب سلمان جبار ١٩

 االول ٦٢,٥٩ جيالني عبد المجيد منصور ٢٠

 الولا ٦٢,٥٩ احمد حسن عسكر ٢١

 االول ٦٢,٥١ )اردني(محمد سالم داود  ٢٢



 االول ٦٢,٣٥ ربيع منصور طعمه ٢٣

 االول ٦٢,١٢ حميدة مسلم يعقوب ٢٤

 االول ٦١,٥٢ نجاة شهيد جبار ٢٥

 االول ٦١,٠٨ اسراء فائق عبد الحميد ٢٦

 االول ٦١,٠١ صفيه مولى خضر ٢٧

 االول ٦٠,٩٤ سالم عزيز لفته ٢٨

 االول ٦٠,٨٥ سم صالحعبد الكريم قا ٢٩

 االول ٦٠,٦٠ كميله ضامن نمر ٣٠

 االول ٥٩,٧٠ عماد غني محمد ٣١

 االول ٥٩,٣٢ ايمان ناصر هادي ٣٢

 االول ٥٩,٢٥ خيري عودة وحيد ٣٣

 االول ٥٨,٦٥ خولة عبد السادة عبود ٣٤

 االول ٥٧,٨٩ غانم عبد االمير نجم ٣٥

 االول ٥٦,٢٨ حميدة حسين حربي ٣٦

 االول ٥٤,٣٦ ية خزيل جاسمرسم ٣٧

 االول ٥٣,٤٠ جعفر جوده جعفر ٣٨

  

 
   اللغة االنكليزية: القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٣/٦/١٩٩٤ في ٣/١٣/٧٤٩٤ :ألمر الجامعي وتاريخ ا رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٧,٢٦  سارمين االمين مهران ١

 االول ٧١,٠٤ احمد مانع حوشان ٢

 االول ٧١,٠٤ عماد سلمان حسين ٣

 االول ٦٨,٦٨ حميد راضي عيسى ٤

 االول ٦٦,٤٦  جبار كاظمعدويه ٥



 االول ٦٥,٣٢ عبد المنعم جبار ثابت ٦

 االول ٦٤,٣٥ ذكرى حمد قدوري ٧

 االول ٦٤,٠٧ فاطمه مهدي راضي ٨

 االول ٦٣,٦٧ بشرى نزال جالب ٩

 االول ٦٣,٢٩ حازم محمد منثر ١٠

 االول ٦١,٧٧ روز صباح وديع ١١

 االول ٦١,٧٦ علي جاسم مزهر ١٢

 االول ٦١,٦٠ )اردني(لعبادي فراس خالد ا ١٣

 االول ٦١,٣٣ خلود جفال لفته ١٤

 االول ٦١,٠٢ علي سعد عنيد ١٥

 االول ٦٠,٩٨ االء صبري علي ١٦

 االول ٥٩,٣٨ زينب عبد العالي شناوه ١٧

 االول ٥٩,٣٠ عبد الغفار طالب عبد الحسن ١٨

 االول ٥٩,٢٥ سلوى علي جبار  ١٩

 االول ٥٨,٩١ )طينيفلس(تيسير محمد عبد اهللا  ٢٠

 االول ٥٨,٢٥ محمد علي خضير  ٢١

 االول ٥٨,٢١ علي عبد الصمد محمد ٢٢

 االول ٥٨,١٣ احالم ناصر عبيد ٢٣

 االول ٥٧,٤٢ عدي ريسان جاسم ٢٤

 االول ٥٧,٣٧ عباس مطير معله ٢٥

 االول ٥٧,١٨ اسيل خليل ابراهيم ٢٦

 االول ٥٧,٠١ عهود حاجم محمد ٢٧

 االول ٥٥,٧٨  ثجيلليلى حسين ٢٨

 االول ٥٥,٧٥ اسعد عياده بشاره ٢٩

 االول ٥٥,٦٨ وسام كاظم عبد الكريم  ٣٠

 االول ٥٥,٥٨ محمد علي فالح حسين ٣١

 االول ٥٤,١٨ حسين جبر كاظم  ٣٢

   



 
  التاريخ:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                صرةالب: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٣/٦/١٩٩٤ في ٣/١٣/٧٤٩٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٣,٤٠  شاكر شريف عيسى ١

 االول ٧٠,١٠ ىمؤيد عبد موس ٢

 االول ٦٨,٧٠ ابتسام جواد عجاج ٣

 االول ٦٦,٧٠ ميثم نعيم شنيور ٤

 االول ٦٣,١٠ صالح عبد المهدي حبيب ٥

 االول ٦١,٩٠ خالد تركي مسير ٦

 االول ٦١,٤٠ شاكر نجم عبد اهللا ٧

 االول ٧٩,١١ زينب خضير عمر ٨

 االول ٧٧,٧١ محمد حسن محمد ٩

 االول ٧٦,٠٢ سامي هاني مسلم ١٠

 االول ٧٦,٠١ زينب ناصر طالب ١١

 االول ٧٥,٧٥ رزاق فزع خنجر ١٢

 االول ٧٥,٣٥ ابراهيم محمد جبار ١٣

 االول ٧٥,٣٢ كريم هاشم عبد عطية ١٤

 االول ٧٥,١٧ ربح ذياب فياض ١٥

 االول ٧٤,٤٥ بتول صبيح عريبي ١٦

 االول ٧٤,٢١ احمد صافي شاهين ١٧

 االول ٧٣,٥٧ صباح عبد علي ثامر ١٨

 االول ٧٣,٤٨ غسان زيدان عبد الحميد ١٩

 االول ٧٣,٢٢ فضيلة مريوش سلمان ٢٠

 االول ٧٢,٩١ ضياء حسن عبود ٢١

 االول ٧٢,٧٩ جاسم محمد شهيد ٢٢

 االول ٧٢,٥٦ رجاء مزاوي كاظم ٢٣



 االول ٧٢,٣١ محسن طالب عبد السادة ٢٤

 االول ٧١,٩٣ زهراء هاشم حاتم ٢٥

 االول ٧١,٤٥ اضل علينجالء ف ٢٦

 االول ٧١,٠٥ جاهدة عزيز حسن ٢٧

 االول ٧٠,٧٩ جماهير عودة سعدون ٢٨

 االول ٧٠,٦١ سعود بجاي راضي ٢٩

 االول ٧٠,٦١ يسرى نعمه كاظم ٣٠

 االول ٧٠,٥٩ كواكب خضير عبد العباس ٣١

 االول ٧٠,٥٩ منيره عبد الخالق عبد االمام ٣٢

 االول ٧٠,٣٦ حبيب طاهر عبد الواحد ٣٣

 االول ٧٠,١٩ مجيد كاظم حسين ٣٤

 االول ٧٠,١٩ هادي هالل عواد ٣٥

 االول ٧٠,١٨ حنان هاشم علي ٣٦

 االول ٧٠,١٣ حسنات صافي حميد ٣٧

 االول ٧٠,٠٩ رحيم مطشر نعيمة ٣٨

 االول ٦٩,٧٩ سلمى غضبان علي ٣٩

 االول ٦٩,٧٨ غانم هاشم جبر ٤٠

 االول ٦٩,٦٨ هادي مشول حسب ٤١

 االول ٦٩,٦٠ محمد عبد اهللا عويز ٤٢

 االول ٦٩,٥٢ فاضل محمد رضا ٤٣

 االول ٦٩,٣١ ثمين حسين عواد ٤٤

 االول ٦٩,٢٦ حسين جعفر فنجان ٤٥

 االول ٦٩,٢٢ حنان جاسم محمد ٤٦

 االول ٦٩,٠٩ غفران حسون عبد علي ٤٧

 االول ٦٨,٨٢ سلوى مهجر جاسم ٤٨

 االول ٦٨,٦٨ محمد صالح بشير ٤٩

 االول ٦٨,٤٥ فايقة نعيم شعير ٥٠

 االول ٦٨,٤٤ خضير كطيوي سرحان ٥١

 االول ٦٨,٣١ نعمه رشيد باهض ٥٢

 االول ٦٨,٢١ سمير صدام منشد ٥٣

 االول ٦٨,٠٣ ماجد حميد طاهر ٥٤



 االول ٦٨,٠٠ علي حسين سوادي ٥٥

 االول ٦٧,٧٧  الزممجيدجاسب  ٥٦

 االول ٦٧,٦٧ ساجدة بدر محسن ٥٧

 االول ٦٧,٤٣ سلمان نجف لفته ٥٨

 االول ٦٧,١٤ اخالص عبد الخضر عبد الواحد ٥٩

 االول ٦٧,١٠ ابراهيم عايد شمخي ٦٠

 االول ٦٦,٧٣ هيام يوسف جاسم ٦١

 االول ٦٦,٦٣ جليل رزاك شاكر ٦٢

 االول ٦٦,٥٤  محسنضاللضياء  ٦٣

 االول ٦٦,٢٤ حيدر جاسم جلود ٦٤

 ولاال ٦٦,٠٥ حيدر سلمان جابر ٦٥

 االول ٦٥,٩٨ جواد كاظم حطاب ٦٦

 االول ٦٥,٦١ صباح عبد نور ٦٧

 االول ٦٥,٥٨ صالح حسن حاش ٦٨

 االول ٦٥,٣٩ مصعب عدنان خلف ٦٩

 االول ٦٥,٣١ محمد بادي منشد ٧٠

 االول ٦٥,٢٧ )فلسطيني(معتصم حسن احمد  ٧١

 االول ٦٤,٨٧ جعفر عبد الصادق علي ٧٢

 االول ٦٤,٨٤ ضياء خليل عبد الجليل ٧٣

 االول ٦٤,٧٥ سهى عبد العزيز احمد ٧٤

 االول ٦٤,٦٥ رعد حسن عودة ٧٥

 االول ٦٤,٤٣ رياض عبد الرضا مانع ٧٦

 االول ٦٤,٤٢ نعمه سباهي حسن ٧٧

 االول ٦٤,٣٩ علي عارف صالح ٧٨

 االول ٦٤,٣٦ احمد كاطع صالل ٧٩

 االول ٦٤,٢٥ منذر جيك عذبي ٨٠

 االول ٦٤,١٧ بيباسم عبد علي عذي ٨١

 االول ٦٣,٩٥ صباح عبد الكريم ضمد ٨٢

 االول ٦٣,٨٩ الهام فيصل كريم ٨٣

 االول ٦٣,٨٩ جواد كاظم محمد ٨٤

 االول ٦٣,٨٥ لفته عبد االمير عبد الواحد ٨٥



 االول ٦٣,٧٥ جنان غالب عبيد ٨٦

 االول ٦٣,٤٧ خالد علي مشاي ٨٧

 االول ٦٣,٣٧ عادل عبد المنعم راضي ٨٨

 االول ٦٣,٣٤ احمد عبد اللطيف شمخي ٨٩

 االول ٦٣,٢٧ هدى خالد عبد اللطيف ٩٠

 االول ٦٢,٣٦ اخالص حمودي سالم ٩١

 االول ٦١,٦٢ حسن فيصل نعيثر ٩٢

 االول ٦١,٥٦ حافظ صالع جاسم ٩٣

 االول ٦١,٢٨ كريم عناد بشيت ٩٤

 االول ٦٠,٩٨ محمد كاظم رسن ٩٥

 االول ٦٠,٥٩ منصور عبد النبي بريج ٩٦

 االول ٦٠,١٨ خالد محمد جودة ٩٧

 االول ٥٩,٧١ حكيم خضير كمر ٩٨

 االول ٥٩,٤٣ حسين محمد حلو ٩٩

 االول ٥٨,٧٦ شذى جاسم حمادي ١٠٠

 االول ٥٦,٨٨  منال عبد الكريم عبد الجبار ١٠١

 االول ٥٤,٨٤ مازن عبد المنعم جبار ١٠٢

   

 
  الجغرافية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٣/٦/١٩٩٤ في ٣/١٣/٧٤٩٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 ر الذي تخرج منهالدو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٩,٨٨  علي مصطفى مهوس ١

 االول ٧٦,٨٠ مسلم عيسى عبد الحسين ٢

 االول ٧٤,٧٧ منيرة فالح كطافة ٣

 االول ٧٣,٩٧ عماد طارق عمر ٤



 االول ٧٣,٣٤ نورة اربيع جادور ٥

 االول ٧٣,٢٣ ابتسام محمد ابوكيف ٦

 االول ٧٣,٢١ منال عبد الحسين طعمة ٧

 االول ٧٣,٠٧ )يماني(مد منصور خالد اح ٨

 االول ٧٢,٩٠ خولة حمود نجم ٩

 االول ٧٢,٠٦ رويدة حسن صينخ ١٠

 االول ٧١,٨١ نداء زيارة هاشم ١١

 االول ٧١,٠٠ شاكر كاظم سلمان ١٢

 االول ٧٠,٥٢ نهلة عبد الكريم عليوي ١٣

 االول ٧٠,٢٢ امنه خالد معارج ١٤

 االول ٧٠,١٣ غيداء نجم عبد ١٥

 االول ٦٩,٦٠ شداد حيدر ناصر ١٦

 االول ٦٩,١٢ رحيم جاسم جبر ١٧

 االول ٦٩,٠٥ زينب جاسم محمد ١٨

 االول ٦٨,١٤ صبر عبادي محمد ١٩

 االول ٦٧,٩٩ فيصل لفته هدام ٢٠

 االول ٦٧,٨٣ فالح حسن خميس ٢١

 االول ٦٧,٨١ عقيل ابراهيم رشيد ٢٢

 االول ٦٧,٧٦ سندس فاضل علي ٢٣

 االول ٦٧,٤٢ شم بدرجعفر ها ٢٤

 االول ٦٧,٣١ عادل سليم عودة ٢٥

 االول ٦٧,٣٠ وجدان صبيح عبود ٢٦

 االول ٦٧,٢٨ هديل احمد صلبوخ ٢٧

 االول ٦٧,٠٠ قيس طالب عبد الصاحب ٢٨

 االول ٦٦,٦٥ زينب حسين علي ٢٩

 االول ٦٦,٣٥ شذى احمد عيسى ٣٠

 االول ٦٦,٣٢ ثامر كامل عبادي ٣١

 االول ٦٦,٢٢ حمدحسين كريم  ٣٢

 االول ٦٦,١٣ حسين علي ابراهيم ٣٣

 االول ٦٦,٠٨ شذى نزار فاضل ٣٤

 االول ٦٥,٩٣ عبد الرحمن عيسى عبد العزيز ٣٥



 االول ٦٥,٤٩ نجاة ناصر عبد الرزاق ٣٦

 االول ٦٥,٤٦ ميالد عبد الحسين ثامر ٣٧

 االول ٦٥,١٦ ضياء صالح طعمه ٣٨

 االول ٦٥,١٣ نعبد الرحمن علي عبد الرحم ٣٩

 االول ٦٤,٩٢ رافع سعيد عطوان  ٤٠

 االول ٦٤,٦٤ احمد جاسم طعمه ٤١

 االول ٦٤,٥٦ مصطفى علي عبد االمام ٤٢

 االول ٦٤,٢١ رعد عيسى عمران ٤٣

 االول ٦٤,٠١ بشرى جاسم محسن ٤٤

 االول ٦٣,٩٤ جاسم محمد عبد اهللا ٤٥

 االول ٦٣,٩٢ عبد النبي حسين جالب ٤٦

 االول ٦٣,٧٦ عبد الرضا جام هاشم ٤٧

 االول ٦٣,٦٦ خالد رشيد خضير ٤٨

 االول ٦٣,١٩ وسن لطيف عبد الرضا ٤٩

 االول ٦٣,٠٧ عبد الرحمن سعود دبيس ٥٠

 االول ٦٢,٩٨ خالد فاضل طاهر ٥١

 االول ٦٢,٨٦ احمد كاظم مهلهل ٥٢

 االول ٦٢,٥٥ نوفل قاسم هديهد ٥٣

 لاالو ٦٢,٥٥ علي حسين سعد ٥٤

 االول ٦٢,٥٤ حسين خلف هاشم ٥٥

 االول ٦٢,٥٣ عاصي عبد علي جبر ٥٦

 االول ٦٢,٤٥ خالدة خضير فرج ٥٧

 االول ٦٢,٣٠ )تونسي(مصطفى بن يوسف ميساوي  ٥٨

 االول ٦٢,١٥ هاشم غالي رومي ٥٩

 االول ٦١,٩٩ مجيد عكلة هداوي ٦٠

 االول ٦١,٨٨ كريم عواد سلمان ٦١

 االول ٦١,٧٦ كامل ضامن جبر ٦٢

 االول ٦١,٦٩ انوار فاضل حمد ٦٣

 االول ٦١,٦٤ )تونسي(الوردي صالح عثمان  ٦٤

 االول ٦١,٥٣ طالب سلمان كاظم ٦٥

 االول ٦١,٤٦ عذيب كاظم عبيد ٦٦



 االول ٦١,٣٥ علي عبد وسخ ٦٧

 االول ٦١,٢٥ كريم عبد االمام موسى ٦٨

 االول ٦١,٢٤ نجود جواد كاظم  ٦٩

 االول ٦١,١٩ علوانمنى احمد  ٧٠

 االول ٦١,٠٢ عبد االمير نجم عبرة ٧١

 االول ٦٠,٨٧ زينب عدوان حنون ٧٢

 االول ٦٠,٧٧ لطيف ناصر حسين  ٧٣

 االول ٦٠,٥٨ عبد الكريم شنان جعفر ٧٤

 االول ٦٠,٥٤ موسى حسن مهلهل ٧٥

 االول ٦٠,٤١ مريم عمران موسى ٧٦

 االول ٦٠,٢٣ حميد اغميس حسن ٧٧

 االول ٦٠,٠٦ ء عثمان خضيرندا ٧٨

 االول ٦٠,٠٤ سمير حسين عبد السادة ٧٩

 االول ٦٠,٠٣ احمد شدود معارج ٨٠

 االول ٥٩,٧٢ )تونسي(قاسم بن خليفة البوني  ٨١

 االول ٥٩,٤٩ )تونسي(جمال بن حسن عبادي  ٨٢

 االول ٥٩,٤٧ سامية هاشم دعيمث ٨٣

 االول ٥٩,٠٤ اسعد سهيل جيستي ٨٤

 االول ٥٨,٩٣ حميد غترامينه  ٨٥

 االول ٥٨,٥٤ لوذي هارون مشري ٨٦

 االول ٥٨,٢٥ حيدر عزيز رزاق ٨٧

 االول ٥٨,٢٠ ايمان جاسب حمزه ٨٨

 االول ٥٨,٢٠ محمد عبد علي شباك ٨٩

 االول ٥٤,٨٩ بشرى جمعة جبر ٩٠

   

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٢٣/٦/١٩٩٤ في ٣/١٣/٧٤٩٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٢,١٦  احمد كاظم مبارك ١

 االول ٧٣,٥٠ عقيل جعفر عبد الزهرة ٢

 االول ٧٢,٠٠ وهاب عبد اهللا عطية ٣

 االول ٦٩,١٨ ثائر بدر غانم ٤

 االول ٦٨,٩٢ زايد عبد جبار ٥

 االول ٦٨,٦٦ عادل حسين عبد الرزاق ٦

 االول ٦٨,٢٣ احمد حسن خلف ٧

 االول ٦٦,١٣ حسين علي عباس ٨

 االول ٦٥,٩٠ قيس معارج نصار ٩

 االول ٦٤,٢٣ صالح مهدي ياسر ١٠

 االول ٦٣,٢٧ عبد العالي حنون عاكول ١١

 االول ٦٢,٩٥ محمد عبد الواحد جياد ١٢

 االول ٦٢,٣٣ طه عبد السالم طه ١٣

 االول ٦٠,٥١ جابر منسي فضالة ١٤

 االول ٦٠,٤٢ عباس كاظم زغير ١٥

 االول ٥٩,١٢ جاسم حسين غالب ١٦

   

  مفقود لهذه السنةالجامعي ألمرا

 
   العربيةاللغة:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ١/١٠/١٩٩٤ في ٣/١٣/١٠٩٢٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٩,١١ لؤي حمزة عباس ١



 الثاني ٦٧,٥١ علي احمد علي ٢

 الثاني ٦٦,٥٧  سعد عزيز شنو ٣

 الثاني ٦٦,٢٠  عوده وساك عباس ٤

 الثاني ٦٥,٨٥ محمد كاظم عبود ٥

 ثانيال ٦٣,٦٨  جليله عذار حسن ٦

 الثاني ٦١,٩٦ موسى شيبه الحمد ياسر ٧

 الثاني ٦١,٢٥ قاسم محمد موسى ٨

 الثاني ٦١,٢١ يحيى عبد االمير عبد اهللا ٩

 الثاني ٦١,٦٠ عبد االمير كاظم مطشر ١٠

 الثاني ٦٠,٧٥ عدنان شاهي محمد ١١

 الثاني ٦٠,٥٤ عامر موسى علي ١٢

 الثاني ٥٩,٦٦ اخالص سالم حمد ١٣

 الثاني ٥٩,٦٥  خضير حسناحمد ١٤

 الثاني ٥٩,٤٦  عالء يعقوب نعمه ١٥

 الثاني ٥٩,١١ خالد شخيمت جعفر ١٦

 الثاني ٥٨,٩٧ ناهدة قاسم حسن ١٧

 الثاني ٥٧,٤٥ اسراء نعيم شنيور ١٨

 الثاني ٥٧,٣٨ ابتسام فوزي عبد ١٩

 الثاني ٥٦,٤٢ رشيد شاكر عزيز ٢٠

 الثاني ٥٦,١١ بيداء شهاب خضير ٢١

 الثاني ٥٥,٩٥ ايمان نعمان عثمان ٢٢

 الثاني ٥٥,٦٥ منعم كاظم قاسم ٢٣

 الثاني ٥٥,٥٦ خليل علي عبد المجيد ٢٤

 الثاني ٥٥,١٣ زهرة حسن حمدان ٢٥

 الثاني ٥٤,٧٧ جنان علي عبد الكريم ٢٦

 الثاني ٥٤,٥٥ جميل قاسم سعدون ٢٧

 الثاني ٥٤,٣١ عدنان نوري هامل ٢٨

 الثاني ٥٢,٦٤ سنناجي عبد اهللا ح ٢٩

   



 
   االنكليزيةاللغة:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ١/١٠/١٩٩٤ في ٣/١٣/١٠٩٢٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦١,٠٤  مهدي كاظم عبد اهللا ١

 الثاتي ٦٠,٢٥ حسن جبر سعدون ٢

 الثاني ٥٩,٩٩ عادل عبيد علوان ٣

 الثاني ٥٩,١٢ اساور هاشم مصطفى ٤

 الثاني ٥٧,٩٧  نجاه حمادي عبد الخضر ٥

 الثاني ٥٧,٦٧ ء علي عبد اهللاسما ٦

 الثاني ٥٦,٩١ محسن رميض جبر ٧

 الثاني  ٥٦,٩٠ حيدر متعب جلود ٨

 الثاني ٥٦,٧٧ بتول كامل عزيز ٩

 الثاني ٥٥,٨٨ كفايه فارس عبد علي ١٠

 الثاني ٥٥,٨٧ ضحى منصور سعدون ١١

 الثاني ٥٥,٢٢ منى عبد الحميد رومي ١٢

 الثاني ٥٥,١٢ دسهير عبد الحميد عبد المجي ١٣

 الثاني ٥٤,٨٤ جالل هاشم حسن ١٤

 الثاني ٥٤,٧٨ مريم كاظم عبداهللا ١٥

 الثاني ٥٤,٧٧ زينب ساجت لفته ١٦

 الثاني ٥٤,٦٩  نرجس كاظم مكي ١٧

 الثاني ٥٤,٤٣ )اردني ( عماد خلف مصطفى  ١٨

 الثاني ٥٤,٤١ ناديه حسن محمود ١٩

 الثاني ٥٤,٠٧ بشرى جواد ناجي ٢٠

 الثاني ٥٤,٠٢ رازقيه عبد الرحمن عيسى ٢١

 الثاني ٥٣,٨٦  عالء احمد عبل ٢٢

 الثاني ٥٣,٢٩  ماجده حمدان صابر ٢٣



 الثاني ٥٢,٩٠ عدويه حاجم محمد ٢٤

 الثاني ٥٢,٨٧ ساره عبد عبد العزيز ٢٥

 الثاني ٥٢,٢٧ زكي خضير فياض ٢٦

   

 
  التاريخ:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ١/١٠/١٩٩٤ في ٣/١٣/١٠٩٢٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 نهالدور الذي تخرج م المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,٠٩  محمد رضا عبيد ١

 الثاني ٦٧,٦٣ كاظم عبد اهللا حمود ٢

 الثاني ٦٥,٨٣ جاسم موزان محمد ٣

 الثاني ٦٥,٤١ فاضل مالك فرهود ٤

 الثاني ٦٤,٥١ حسن خشان شحيح ٥

 الثاني ٦٣,٨٥ صالح عبد سلمان داود ٦

 الثاني ٦٢,٤٩ حسن جبير جحيل ٧

 انيالث ٦٢,٣٢ خالد سبتي عبيد ٨

 الثاني ٦١,٩٦ عدنان علي فرهود ٩

 الثاني ٦١,٣٥ نور عبد شمخي ١٠

 الثاني ٦٠,٦٠ حيدر عبود حسن ١١

 الثاني ٥٩,٤٢ صالح جاسم محمد ١٢

 الثاني ٥٨,٧٩ خالد سلمان محمد ١٣

 الثاني ٥٨,٣٨ عزيز نعمه عبد الحي ١٤

 الثاني ٥٧,٩٩ محمد جبار بدن ١٥

 انيالث ٥٧,٦١ حسن جاسم عباس ١٦

 الثاني ٥٧,٥٢ حسن خضير جابر ١٧

 الثاني ٥٦,٤١ ياسين عبد الغني عبد اهللا ١٨



   

 
  الجغرافية:  القسم                                            داباآل:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ١/١٠/١٩٩٤ في ٣/١٣/١٠٩٢٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧١,٦٦   عماد خليل عبد الكريم ١

 الثاني ٦٥,٤٠ علي احمد راضي ٢

 الثاني ٦٤,٨٦ باسم عبيد خلف ٣

 الثاني ٦٤,٧٥ فاطمة خربيط عطية ٤

 الثاني ٦٣,٨٣ باسم شاكر فرهود ٥

 الثاني ٦٣,٧٦ عبد الرضا جاحم هاشم ٦

 الثاني ٦٣,٣٧ علي ثامر شريف ٧

 الثاني ٦٢,١٤ اسماعيل جميل راضي ٨

 الثاني ٦٢,٠٠ سامي حلو غضبان ٩

 الثاني ٥٩,٨٩ علي حمادي غضبان ١٠

 الثاني ٥٩,٦٠ عادل مكطوف جريخي ١١

 الثاني ٥٨,٩٤ ايفزهير نيسان ن ١٢

 الثاني ٥٨,٥٩ فائق عبد جابر ١٣

 الثاني ٥٧,٢١ نهلة جبار عليوي ١٤

   

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                                البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                ١/١٠/١٩٩٤ في ٣/١٣/١٠٩٢٤ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج



 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٥,١٨  جمعة حسين جبر ١

 الثاني ٧٤,٤٠ ربيع كامل مهدي ٢

 الثاني ٧٠,٥٨ اسعد جميل وطن ٣

 انيالث ٦٨,٨٧ عامر ثامر مالك ٤

 الثاني ٦٨,٠٦ عصام مطشر ياسين ٥

 الثاني ٦٥,٦١ صالح حسين خلف ٦

 الثاني ٦٥,١٨ عماد كاظم جاسم ٧

 الثاني ٦٤,٧٦ باسم سلمان قاسم ٨

 الثاني ٦٣,٨١ علي جبار كاطع ٩

 الثاني ٦٣,٧١ مشتاق عبد الكريم محمد ١٠

 الثاني ٦٢,٩٦ عبد اهللا حمدي صالح ١١

 الثاني ٦١,١٢ ديعبد الحكيم عباس ها ١٢

 الثاني ٦١,٠٤ حسن محمد طاهر ١٣

 الثاني ٥٩,٧٩ عزيز حمد صيوان ١٤

 الثاني ٥٨,٣١ فالح شرهان كريم ١٥

 الثاني ٥٨,٠٣ عمار علي كاصد ١٦

 الثاني ٥٧,٦٩ ماجد عوديشو كيو ١٧

 الثاني ٥٦,٨٤ صادق راضي منشد ١٨

 الثاني ٥٦,٥٨ علي خالد سوادي ١٩

 الثاني ٥٥,٤٣ ورسالم عبد منص ٢٠

   

 


