
 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية: م القس                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٦/٧/١٩٩٦ في ٣/١٣/٤٨٤١:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٠,٥٠ جنان منصور عباس ١

 االول ٧٣,٥٧ اريج عبد القادر حمدان ٢

 االول ٧٢,٤٢ اشواق غازي سفيح ٣

 االول ٦٩,٩٧  سوسن احمد خلف ٤

 االول ٦٥,٦٩ فضيله حسين خضير ٥

 االول ٦٤,٩٤ محمدعبد الحكيم جاسم  ٦

 االول ٦٤,٢٤ علي مهدي صالح ٧

 االول ٦٣,٦٠ حسام حنون ابو الهيل ٨

 االول ٦٣,١٦ اسماء حامد طه ٩

 االول ٦٢,٧٢ شذى عبد الجليل ياسين ١٠

 االول ٦٢,٢٣  وداد خالد يسر ١١

 االول ٦١,٩٧ جنان يعقوب ساجت ١٢

 االول ٦١,٩٣ سوسن عبد الوهاب عبد الجليل ١٣

 االول ٦١,٧١ حسين لفته عبد الحسين ١٤

 االول ٦١,٧٠ صبري عاتي نهاية ١٥

 االول ٦٠,٩١ جازع خلف جازع ١٦

 االول ٦٠,٧٥ مهدي كاظم تالي ١٧

 االول ٦٠,٤٩ شوقي محسن حنتوش ١٨

 االول ٥٩,٩٧ جنان جيار عات ١٩

 االول ٥٩,٩٤ كاظميه زايد الزم ٢٠

 االول ٥٩,٨١ جواد كاظم بدن ٢١

 االول ٥٩,٧٠ لينا صبيح ظاهر ٢٢



 االول ٥٩,٤٣ سوسن خلف كريم ٢٣

 االول ٥٩,٠٧ اخالص محمد خضير ٢٤

 االول ٥٩,٠٠  هناء خماظ خلف ٢٥

 االول ٥٨,٩٧ سميره شاكر جبر ٢٦

 االول ٥٨,٩١ كلثوم كاظم هاشم ٢٧

 االول ٥٨,٨٨ علي عبد الزهرة مجيد ٢٨

 االول ٥٨,٨١ هادي كريم موسى ٢٩

 االول ٥٨,٧٠ نب خلف كريمزي ٣٠

 االول ٥٨,٦٨ بتول مجيد ناصر ٣١

 االول ٥٨,٥٠ سوزان احمد شهاب ٣٢

 االول ٥٨,٤٧ هدى رزاق كريم ٣٣

 االول ٥٨,٣٦ عقيل حسين عبد الصاحب ٣٤

 االول ٥٨,٣٥ احمد محمد عوده ٣٥

 االول ٥٨,٢٥ تغريد احمد سعيد ٣٦

 االول ٥٨,٠٣ جواد كاظم بدن ٣٧

 االول ٥٨,٠١ جاسم محييخوله  ٣٨

 االول ٥٧,٩٠ حضارة يوسف ابراهيم ٣٩

 االول ٥٧,٨٤ سلوى عبد الرزاق خليل ٤٠

 االول ٥٧,٨٠ توفيق شاكر فليح ٤١

 االول ٥٧,٤٨ سلمان حافظ حسين ٤٢

 االول ٥٧,٢٩ نجاح جالب نعيثل ٤٣

 االول ٥٧,١٨  احمد محمد سوادي ٤٤

 االول ٥٧,١٣ علي حسين علي ٤٥

 االول ٥٦,٩٢  حسين بدر ثجيل ٤٦

 االول ٥٦,٩٢ حسين محسن هاشم ٤٧

 االول ٥٦,٧٥ منير عوده فالح ٤٨

 االول ٥٦,٧٢ سهيله علي سوادي ٤٩

 االول ٥٦,٧٠ اسماء مهدي جابر ٥٠

 االول ٥٦,٦٤ ابتسام ظاهر ناصر  ٥١

 االول ٥٦,٢٩ انعام عبد الصاحب مطر ٥٢

 االول ٥٦,٢٠ بتول صالح عاتي ٥٣



 االول ٥٦,١٧ صالح عبد الستار راضي ٥٤

 االول ٥٥,٨٢ شفاء احمد رفيق ٥٥

 االول ٥٥,٥٦ حسين راضي زكيه ٥٦

 االول ٥٥,٤٤ ميعاد فاضل عباس ٥٧

 االول ٥٥,٢١ محمد لويح اجحيل ٥٨

 االول ٥٥,١٢  سالممالكنجالء  ٥٩

 االول ٥٥,١٠ اسماعيل شنشول يعقوب ٦٠

 االول ٥٤,٩٦ رغداء سلمان روسي ٦١

 االول ٥٤,١٤ كريم خزار مارد ٦٢
  

  

 
  االنكليزي:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٦/٧/١٩٩٦ في ٣/١٣/٤٨٤١:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٢,٠١ نادية محمد حسين  ١

 االول ٧٦,٦٢ امل عبد السالم اسحاق ٢

 االول ٧٢,٥٥ وسن فتحي جاسم ٣

 االول ٧٠,٤٢ جابر جواد كاظم ٤

 االول ٦٨,٧٩ غيداء حسن خضير ٥

 االول ٦٦,٤٨ ماعيلزينب خليل اس ٦

 االول ٦٦,٠٢ صابر جواد كاظم ٧

 االول ٦٥,٨٧ احمد رزاق ناهض ٨

 االول ٦٣,٠١ )فلسطيني(يزيد محمد عبد الفتاح   ٩

 االول ٦٢,١٠ خالد صباح عبد النبي ١٠

 االول ٦٢,١٠ ماجد كاظم حمزة ١١

 االول ٦١,٩٦ ماجد طالب جاسم ١٢



 االول ٦١,٦٥ ثناء عبد الكريم عبد اللطيف ١٣

 االول ٦٠,٩١ حسين سجاد حسين ١٤

 االول ٦٠,٦٩ وهاب زيد حسن ١٥

 االول ٥٩,٩٧ علي صابر صالح ١٦

 االول ٥٩,٧٤ زينب عبد الجليل علي ١٧

 االول ٥٩,٦٣ جنان عبد اهللا سبتي ١٨

 االول ٥٩,٢٦ عبد االمير سوادي جلهوم ١٩

 االول ٥٧,٧٥ مشل مصطفى عبود ٢٠

 االول ٥٧,٦٩ رسول هاشماسيل عبد ال ٢١

  االول ٥٧,٠٦  ايمان عمران موسى ٢٢

 االول ٥٦,٧٦ بثينه قاسم ياسين ٢٣

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٦/٧/١٩٩٦ في ٣/١٣/٤٨٤١:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٥,٤٣ مشتاق مال اهللا قاسم  ١

 االول ٨٣,٢١ فراقد داود سلمان ٢

 االول ٨١,٣٥ صبيح نوري خلف ٣

 االول ٨٠,٠٢ مامسهاد عبد الباقي عبد اال ٤

 االول ٧٨,٣٧ عقيله حسن عبد الواحد ٥

 االول ٧٨,١٦ انسام غضبان عبود ٦

 االول ٧٦,٦٣ اسراء قاسم عيدان ٧

 االول ٧٥,٨٢  فالح راشد ايدام ٨

 االول ٧٤,٨٥ محمود عبد سلمان ٩

 االول ٧٤,٦٢  عادل وهيب يعقوب ١٠



 االول ٧٤,٥٤ امل لعيبي خشجوري ١١

 االول ٧٤,١٨ رتضى احمداخالص م ١٢

 االول ٧٣,٩٩ محمد محمود عبد الحميد ١٣

 االول ٧٣,٧٩ اشواق راضي طعمه ١٤

 االول ٧٣,٦ امال جاسم محمود ١٥

 االول ٧٣,٤٥ عدي حسن داخل ١٦

 االول ٧٣,٤١ ازهار حسن حمود ١٧

 االول ٧٣,٢٧ طالب انس بركات ١٨

 االول ٧٣,١٣ نادية علي حسين ١٩

 االول ٧٢,٦٨ ران ابراهيمبتول عم ٢٠

 االول ٧٢,٣٧ زينب جاسم محمد ٢١

 االول ٧٢,٣٣ امل طاهر محمد ٢٢

 االول ٧١,٧٠ زينب جاحم عبد الكريم ٢٣

 االول ٧١,٣٣ سحر هاشم جاسم ٢٤

 االول ٧١,٢٨ حسين علي جعاز ٢٥

 االول ٧١,٠٦ علي عبد الواحد عبد الحسين ٢٦

 االول ٧٠,٨١ صادق مشاري زويد ٢٧

 االول ٧٠,٥٤ شوقي يونس محمد ٢٨

 االول ٧٠,٤٧ نسرين طارش كاظم ٢٩

 االول ٧٠,٢٣ برجس عبد اهللا داود ٣٠

 االول ٦٩,٧٧ نضال طاهر محمد ٣١

 االول ٦٩,٧٦ سوسن عبد الرضا ميدان ٣٢

 االول ٦٩,٤٤ صالح مهدي صالح ٣٣

 االول ٦٩,٣٨  وجدان عبد الهادي ٣٤

 االول ٦٩,٣٧ ستار حسين زيدان ٣٥

 االول ٦٩,٢٧ فاضل خليل عطيه  ٣٦

 االول ٦٩,٢١ ميثم عزيز ثجيل ٣٧

 االول ٦٩,٠٤ رابعه حسين جابر ٣٨

 االول ٦٨,٩٤ هنادي طارق نايف ٣٩

 االول ٦٨,٨٨ هديل قيس يونس ٤٠

 االول ٦٨,٥٥  وفاء حسين محمد ٤١



 االول ٦٨,٥٥ سعود عبد الرحمن صالح ٤٢

 االول ٦٨,٥٠ صباح طالب علي ٤٣

 االول ٦٨,٣٥ شهيد عبد الرضا عبد علي ٤٤

 االول ٦٨,٢٨ وداد ناجي ابراهيم ٤٥

 االول ٦٨,٢٣ جاسمية جبار ركشيش ٤٦

 االول ٦٨,٠٩  باسم جري غنثاب ٤٧

 االول ٦٧,٧٢ حمديه عبد الرضا اسيود ٤٨

 االول ٦٧,٦٧ سحر عبد الحسين شهاب ٤٩

 االول ٦٧,٦٤ ساره احمد حسن ٥٠

 االول ٦٧,٥٨ مد قاسم مشلوشمح ٥١

 االول ٦٧,٣٧ امال شاكر عبد الرزاق ٥٢

 االول ٦٧,٣٣ زينب ابراهيم عذاب ٥٣

 االول ٦٧,٣٠ ربيعه هذال ياسين ٥٤

 االول ٦٦,٩٢ سميره مهجر علي ٥٥

 االول ٦٦,٧٥ سامي سلمان لفته ٥٦

 االول ٦٦,٢٨ عبد الحسين علي حسين ٥٧

 االول ٦٦,٢٣ عماد عبد الحسين طربوش ٥٨

 االول ٦٦,٠٧ فردوس عبد كزار ٥٩

 االول ٦٥,٨٢ هدى صالح نعيم ٦٠

 االول ٦٥,٦٥ موسى كاظم محمد ٦١

 االول ٦٥,٦٤ وليد طعمه منشد ٦٢

 االول ٦٥,٣٧ زهير جاسم محمد ٦٣

 االول ٦٥,٣٣ هاشم داخل حسين ٦٤

 االول ٦٤,٨٠ سحر لفته حفيس ٦٥

 االول ٦٤,٥٠ حذام جميل جبار ٦٦

 االول ٦٤,١٧ حسن صالح خرس ٦٧

 االول ٦٣,٩١ عامر عبد اللطيف حسين ٦٨

 االول ٦٣,٧٩ وسيم كريم سلمان ٦٩

 االول ٦٣,٤٩ ساهره خلف جاسم ٧٠

 االول ٦٣,٤٧ جعفر سامي رحيم ٧١

 االول ٦٣,٠٩ حسين عبد الصاحب حسون ٧٢



 االول ٦٢,٧٤  عبد الزهره سعود داغر ٧٣

 االول ٦٢,٦٨ فالح جبار وديد ٧٤

 االول ٦٢,٦٦  طارق علي عوده ٧٥

 االول ٦٢,٤٧ صباح صالح خلف ٧٦

 االول ٦٢,٤٥ لمياء عدنان جابر ٧٧

 االول ٦٢,٢٠ راكان موسى عمران ٧٨

 االول ٦٢,١٢ سعاد جواد خلف ٧٩

 االول ٦١,٩٢ محمود عوده ياسر ٨٠

 االول ٦١,٨٩ محمد عباس موسى ٨١

 االول ٦١,٧٠ فيصل عامر زغير ٨٢

 االول ٦١,٦٨ محمد شمخي ناصر ٨٣

 االول ٦١,٥١ احسان احمد عبد اهللا ٨٤

 االول ٦١,٣٣ زامل ضحى مصطفى ٨٥

 االول ٦١,٣١ مهجه كطان جوده ٨٦

 االول ٦١,٢٦ فالح ثجيل عريف ٨٧

 االول ٦٠,٧٤ سعدون مهدي عبد الوهاب ٨٨

 االول ٦٠,٦٨ خالد سلمان سويدان ٨٩

 االول ٦٠,٢٧ ليلى حسين قاسم ٩٠

 االول ٦٠,٢٣  رزاق طعمه فضل ٩١

 االول ٦٠,٠٦ علي صكر حسن ٩٢

 االول ٥٩,٦٦ كاظم عيدان فرهود ٩٣

 االول ٥٩,١٠ حسن حبيب عبد ٩٤

 االول ٥٨,٨٢  عقيل محسن عبد العالي ٩٥

 االول ٥٨,٣٩ ثامر دينار عباس ٩٦

 االول ٥٨,٣١ كاظم صيهود فالح ٩٧

 االول ٥٨,١١ اكسيرميثم عبد الكريم  ٩٨

 االول ٥٦,٩٢ علي عبد الحسين مذكور ٩٩

 االول ٥٦,٧٠ عجيل جليل حمد ١٠٠

 االول ٥٦,٥٦ جاسم جواد كاظم ١٠١

 االول ٥٦,١٩ محمد النور بن حموده ١٠٢

 االول ٥٥,٥٤ اسماعيل جابر خريبط ١٠٣



 االول ٥٤,٨٤ ابتسام هاشم عباس ١٠٤

   

 
  الجغرافية:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 :رة التخرج اسم دو                 ٦/٧/١٩٩٦ في ٣/١٣/٤٨٤١:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٨,٢٧ رجاء جبار عامر  ١

 االول ٧٤,٨٥ زينب يعقوب مجيد ٢

 االول ٧٣,٨٦ عذراء عبد الرزاق عبد الوهاب ٣

 االول ٧١,١٠ حنان محمد ياسين ٤

 االول ٧٠,٨٤ شيماء شاكر عيسى ٥

 االول ٦٩,٤٨ امين مجيد خضير ٦

 االول ٦٩,٠٧ عواطف ريسان عباس ٧

 اول ٦٩,٠٣ محمد ثامر سعدون ٨

 اول ٦٨,٨٠ فاطمه عبد االمير عويد ٩

 االول ٦٨,٧١ جبار جاسب صعب ١٠

 االول ٦٨,٦٤ محمد فزع شالكه ١١

 االول ٦٨,٣٧ زينب عبد الوهاب عبد الجليل ١٢

 االول ٦٧,٧٠ سميره فاضل عباس ١٣

 االول ٦٧,٦٣ انتصار خليل فرحان ١٤

 االول ٦٧,٢٠ عزيز ناجي جفات ١٥

 االول ٦٦,٦٦ طارق جمعه علي ١٦

 االول ٦٦,٤٠ )تونسي ( شكري بن عمار  ١٧

 االول ٦٦,١٤ رحاب عبد االمير سلمان ١٨

 االول ٦٥,٧٢ ضمير صبحي جاسم ١٩

 االول ٦٥,٥٠ وفاء كامل مطرود ٢٠



 االول ٦٥,٤٢ جواد شديد هادي ٢١

 االول ٦٤,٨٨ تايهسعيد علي  ٢٢

 االول ٦٤,٦٠ زينب تومان صالل ٢٣

 االول ٦٤,٤٢ فاطمه عباس مبارك ٢٤

 االول ٦٤,٢٩ هنادي سعيد عبد الصاحب ٢٥

 االول ٦٤,١٢ رحمن كامل حمود ٢٦

 االول ٦٣,٩٠ محمد دهيم جاسم ٢٧

 االول ٦٣,٨٦ نجمه غازي فرحان ٢٨

 االول ٦٣,٨٠ هاشم رزاي منشد ٢٩

 االول ٦٣,٦٩  يم حسننزار نع ٣٠

 االول ٦٣,٤٠ فالح حسن صبيح ٣١

 االول ٦٣,٣٦ حسين سبل كريم ٣٢

 االول ٦٣,٣٦ نوال كاظم حسين ٣٣

 االول ٦٢,٩٩ سعيد كاظم عبد علي ٣٤

 االول ٦٢,٩١ ليلى نزال عجيل ٣٥

 االول ٦٢,٣٠ محمد لطيف حاجم ٣٦

 االول ٦٢,٠٧ حسن علي عبد الرضا ٣٧

 االول ٦١,٦٨ عليويريسان محسن  ٣٨

 االول ٦١,٢٠ عباس عبد الهادي عبد اللطيف ٣٩

 االول ٦١,١٤ ماجده نجم عبود ٤٠

 االول ٦٠,٧٥ عدي عبد الكريم عيسى ٤١

 االول ٦٠,٣٥ ناديه محمد عبد الحسين ٤٢

 االول ٥٩,٢١ اخالص عبد الرحيم خالطي ٤٣

 االول ٥٨,٩٤ ثاني سلومي حسنه ٤٤

 االول ٥٨,٦٨ طالب طارش طاهر ٤٥

 االول ٥٨,٢٩ خديجه حسن علي ٤٦

 االول ٥٧,٨٥ عدنان عزيز عريبي ٤٧

 االول ٥٧,٣٠ عبد الساده صكبان عبد اسماعيل ٤٨

 االول ٥٦,٢٩ سعد نعوم صالح ٤٩

 االول ٥٣,٨٤ نوال فليح حسن ٥٠

   



 
  المكتبات:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج                 ٦/٧/١٩٩٦ في ٣/١٣/٤٨٤١:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٦٨,٢٠ سمير ستار حميد  ١

 االول ٥٨,١٩ احمد عواد مسلم ٢

   

 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٦ في ٣/١٣/٦٧٨٩ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  ٦٣,٨٨ فاضل عطيه يوسف ١

 الثاني  ٦٠,٩٧ علي حطاب لعيبي ٢

 الثاني  ٥٨,٥١ وداد كاظم حمزه ٣

 الثاني  ٥٨,١٣ صالح هاني عذاب ٤

 نيالثا  ٥٧,٦٧ نضال صالح حسين ٥

 الثاني  ٥٧,٥٣ نباء سعيد طعمه ٦

 الثاني  ٥٧,٠٢ رغد كاظم عبد الحسين ٧

 الثاني  ٥٧,٠٢ هدى مردان سفيح ٨

 الثاني  ٥٦,٧٧ حسين سالم سكر ٩

 الثاني  ٥٦,٦٧ زينب عبد الصمد عاتي ١٠

 الثاني  ٥٦,٢٢ امين عبد الرضا فاخر ١١



 الثاني  ٥٥,٨٩ رعد حميد قاسم ١٢

 الثاني  ٥٥,٨٤  الفتاح عبد الجبارنجالء عبد ١٣

 الثاني ٥٥,٨٢ روعه فريد عبد الرزاق ١٤

 الثاني  ٥٥,٦٧ نظيمة عبد الوهاب ١٥

 الثاني  ٥٥,٥٥ جميله سعد عطشان ١٦

 الثاني ٥٥,٤٩ ابتسام عبد اللطيف منصور ١٧

 الثاني  ٥٥,٤٥ ناصر حسين حسن ١٨

 الثاني  ٥٤,٦١ ستار صالح سايب ١٩

 الثاني  ٥٤,٥٣ حمدان قطيفهريسان  ٢٠

 الثاني  ٥٤,٤٦ زينب نجم عبد ناصر ٢١

 الثاني  ٥٤,٢٩ عدنان جمعه ضيغم ٢٢

 الثاني  ٥٣,٧٩  ميعاد ضيدان مطر ٢٣

 الثاني  ٥٢,٩٣ نجله عبد الجليل ٢٤

   

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: جامعةال

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٦ في ٣/١٣/٦٧٨٩ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٩,٧٩ سميرة عبد الكريم مران  ١

 الثاني ٧٥,٢٨  ودمنصور كاظم احم ٢

 الثاني ٦٣,٣٩ )اردني ( ايوب نصار سالمه  ٣

 الثاني ٦١,١٠ سلمان حسين ابراهيم ٤

 الثاني ٥٨,٣٣ طه عبد حسن سالم ٥

 الثاني ٥٧,٩٠ عماد جليل محمد ٦

 الثاني ٥٧,٠٩ ايمان عبد الحسين خميس ٧

 الثاني ٥٦,٩٠ سناء علوان حسين ٨



 انيالث ٥٦,٨٠ ميالد جاسم كعيبر ٩

 الثاني ٥٦,٦٧ ذياب غانم صالح ١٠

 الثاني ٥٦,٢٦ انجود محمد محسن ١١

 الثاني ٥٦,٠٤ عقيل كاظم خضير ١٢

 الثاني ٥٥,٩٣ حسن وادي نمر ١٣

 الثاني ٥٥,٧٨ لهيب خليل ثامر ١٤

 الثاني ٥٥,٥٤ احمد فاضل ناصر ١٥

 الثاني ٥٤,٩٣ يوسف حسين حنون ١٦

 انيالث ٥٤,٩١ نسيم عطية سلمان ١٧

 الثاني ٥٤,٧٥ نهاية رضيو باهض ١٨

 الثاني ٥٤,٥٥ جمعه كاظم رحيمة ١٩

 الثاني ٥٤,٤٢ ميساء غايب عبد علي ٢٠

 الثاني ٥٢,٨٥ اسيل محمد حسن علي ٢١

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: شھادة ال                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٦ في ٣/١٣/٦٧٨٩ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٧,٧٢ موسى خضير عباس  ١

 الثاني ٦٥,٠١ نيسان علوان بشيت ٢

 الثاني ٥٨,٦٣ نيجهاد عبادي حسا ٣

   

 



  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : دراسةال

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٦ في ٣/١٣/٦٧٨٩ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٧,٦٦ محسن غالي مهلهل  ١

 الثاني ٦٥,٧٠   نعيمهمطشرعدنان   ٢

 الثاني ٦٤,٣٨ نجاه حمزه عباس ٣

 الثاني ٦٣,٦٨ عبد علي موحان عجلي ٤

 الثاني ٦٣,٠٤ ستار محسن مزعل ٥

 الثاني ٦٢,٢٦ نسرين نعمه كاظم ٦

 الثاني ٦٢,٢٢  منشد كاظمسالم  ٧

 الثاني ٦٢,٠٦ مهند شعيبث جاسم ٨

 الثاني ٦٠,٨٢ جواد حنون كطامي ٩

 الثاني ٦٠,٨٠ يعقوب خضير هند ١٠

 الثاني ٥٩,٣٣  مهدي بديوي مشعل ١١

 الثاني ٥٩,١٨ حمادي اسماعيل ياسين ١٢

 الثاني ٥٨,٧٢ انوار حنون عبد علي ١٣

 نيالثا ٥٧,٩٣ سبتي كاظم جابر ١٤

 الثاني ٥٧,٣٦ عادل عبيد عالج ١٥

 الثاني ٥٦,٩٨ منتظر جبار يسر ١٦

 الثاني ٥٦,١٧ مها نجم عبيد ١٧

 الثاني ٥٥,٤٢ ياسمين ياسين محسن ١٨

 الثاني ٥٥,٣٧ حسن عبد الرحمن كباشي ١٩

 الثاني ٥٤,٦٨ وفاء مطشر جعاز ٢٠

 الثاني ٥٣,٤٣ ضرغام اياد عبد الكريم ٢١

   

 



  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٦ في ٣/١٣/٦٧٨٩ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

 لدور الذي تخرج منها المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦,٢٩ سليم سكر كايم  ١

 الثاني ٦٤,٨٦ سامر محمد علي ٢

 الثاني ٦٣,٦٦ مهند جبار عباس ٣

 الثاني ٦٢,٢٠ باسم عبد النبي صالح ٤

  


