
 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٩/٧/١٩٩٧  في٣/١٣/٩٢٠٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٨,٣٦ احمد سلمان داود ١

 األول ٨٧,١٢ عقيل عبد الحسين خلف ٢

 األول ٧٩,٣٩ لطيفة حاشوش راشد ٣

 األول ٧٩,٠٥ اشراق سامي عبد النبي ٤

 األول ٧٣,٨٤ حنان سعدون عبد المحسن ٥

 األول ٧٣,٤٦ الحميد ناصركفاية عبد  ٦

 األول ٧١,٦٢ حنان عبد الجليل عبد الجبار ٧

 األول ٧١,٤٦ ايمان ناصر حسين ٨

 األول ٧٠,٩٨ عبد المطلب جبار امان ٩

 األول ٦٩,٣٣ )اردني(انوار جودت محمد بالطه ١٠

 األول ٦٩,٢٤ ناجح سالم موسى ١١

 األول ٦٨,٦٠ ليلى عبود تالي ١٢

 األول ٦٨,١٠ براهيم محمدعبد الحسين ا ١٣

 األول ٦٧,٧١ غيداء حسن سالم ١٤

 األول ٦٧,٧٠ فاطمة فؤاد عبد القادر ١٥

 األول ٦٧,٣٨ ميسون موسى حبيب ١٦

 األول ٦٧,٢٣ فاطمة محمد عباس ١٧

 األول ٦٧,٠٥ ندى عبد الرحمن عباس ١٨

 األول ٦٧,٠٣ شهيد راضي حسين ١٩

 لاألو ٦٦,٧٠ ابراهيم سارة جعفر ٢٠

 األول ٦٦,٥٢ رجاء سعدون مجلي ٢١

 األول ٦٥,٣٩ ميساء عطية طه ٢٢



 األول ٦٤,٦١ عالء مجتبى عبد الباقي ٢٣

 األول ٦٤,٤٨ نجالء عبد االله عبد الحكيم ٢٤

 األول ٦٤,١٠ حميدي هادي جاسم ٢٥

 األول ٦٤,٠٠ عبير عبد الرزاق عبد الباقي ٢٦

 األول ٦٣,٧٠ فاطمة سويد مزبان ٢٧

 األول ٦٣,٤٦ مناف سلمان موسى ٢٨

 األول ٦٣,٢٩ رائد شهاب احمد ٢٩

 األول ٦٣,٢٤ مديحة اسماعيل جبر ٣٠

 األول ٦٣,٢١ سعاد جالب محسن ٣١

 األول ٦٢,٤٠ فاطمة ابراهيم عويد ٣٢

 األول ٦٢,٣٧ رائد سالم اسماعيل ٣٣

 األول ٦١,٩٢ خلود نعاس جاسم ٣٤

 األول ٦٠,٨١ عفاف عباس عبد الواحد ٣٥

 األول ٦٠,٨٠ هدى هادي جبر ٣٦

 األول ٦٠,٣٩ رعد اسعد حنظل ٣٧

 األول ٦٠,٢١ زكية سامي محمد ٣٨

 األول ٦٠,٠٢ شاكر محمد حسن ٣٩

 األول ٥٩,٨٠ ضياء عبد اهللا عيسى ٤٠

 األول ٥٩,٧٣ وجدان غالب عبيد ٤١

 األول ٥٩,٦١ نجاة حطاب عباس ٤٢

 األول ٥٩,٤٨ سعيد صباح رحمة ٤٣

 األول ٥٩,١٦ حنان كاظم لفتة ٤٤

 األول ٥٨,٩٧ امل محمود معيوف ٤٥

 األول ٥٨,٧٥ عبد االمام زرزور طعمة ٤٦

 األول ٥٨,٧٢ عالء نعمة سرحان ٤٧

 األول ٥٨,٥٢ )تونسي(لطيف محمد بن شكري  ٤٨

 األول ٥٨,٣٢ سلوى عبد االمير مهلهل ٤٩

 األول ٥٨,١٥ كامل فاضل كاظم ٥٠

 األول ٥٨,٠٢  جيادقادر محمد ٥١

 األول ٥٧,٦٢ احمد ادريس حمودي ٥٢

 األول ٥٧,٥٠ نائل ابراهيم عبد الكريم ٥٣



 األول ٥٧,٤٣ ابتسام مهدي راضي ٥٤

 األول ٥٧,٠٢ احسان صادق عزيز ٥٥

 األول ٥٦,٥٧ حمدية علي حسين ٥٦

 األول ٥٦,٥٥ وجدان صادق صدام ٥٧

 األول ٥٥,٩٧ طارق مهدي حميدي ٥٨

 األول ٥٥,٥٠ صون مايع خضيرغ ٥٩

 األول ٥٥,٤٤ انتظار حسين كريم ٦٠

 األول ٥٥,٢٦ وسن ياسين نجم ٦١

 األول ٥٤,٦٨ اسراء شاكر مطر ٦٢

 األول ٥٤,٤٦ باسم حسين محمد ٦٣

  

 
  اللغة االنكليزية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٩/٧/١٩٩٧  في٣/١٣/٩٢٠٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٦,٢٥ بان حسن حميد  ١

 االول ٧٨,٩٦ نادية قاسم عبد اللطيف ٢

 االول ٧٦,٥٦  بهيجة جاسم محمد ٣

 االول ٧٤,٥٠ عبداهللا شنون دخيل ٤

 االول ٧١,٦١ سراب غانم سليم ٥

 االول ٦٨,٨٠  سندس حسن علي ٦

 االول ٦٨,٠٥ نغم جميل حسين ٧

 االول ٦٦,٤٤ ايمان علي عمران ٨

 االول ٦٦,٤١ هديل عودة سلطان ٩

 االول ٦٥,٦٥ انوار طالب عيدان ١٠

 االول ٦٥,٢٩ ايمان عبد القادر مهدي ١١



 االول ٦٥,٢٦ هدى نؤيل جرجيس ١٢

 االول ٦٥,٠٩ علي مطشر عبود ١٣

 االول ٦٣,٨٥ غفران حسام الدين زكي ١٤

 االول ٦٣,٨٣ بتول هاشم جبار ١٥

 االول ٦٢,٨٤ مظفر صيوان خشان ١٦

 االول ٦٢,٤٥ فرزدق عبد فرحان ١٧

 االول ٦٠,٨٥ روينا هاشم حسين ١٨

 االول ٦٠,٢٧ عبد االله ثامر محمد ١٩

 االول ٥٩,٧٧ فالح كثير منصور ٢٠

 االول ٥٩,٠٨ غيداء عادل سامي ٢١

 االول ٥٨,٨٧ هيفاء احمد فرج ٢٢

 االول ٥٨,٨٦ ابتهال محمد مهدي ٢٣

 االول ٥٨,٥١ رياض قاسم عطية ٢٤

 االول ٥٨,٤٢ سارة صباح راشد ٢٥

 االول ٥٨,٤٠ رانية يوسف شعبان ٢٦

 االول ٥٨,٠١ اياد كاظم هريد ٢٧

 االول ٥٦,٩٤ ناصر عبد السالم ناصر ٢٨

 االول ٥٦,٤٨ فراس جعفر نجم ٢٩

 االول ٥٦,٣٧ لمى عبد االله سهيل ٣٠

 االول ٥٦,٣٣ حسين سلمان محمد ٣١

 االول ٥٤,٩٠ رابحة مرياب دهام ٣٢

 االول ٥٣,٠٥ عقيلة الزم ابراهيم ٣٣

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٩/٧/١٩٩٧  في٣/١٣/٩٢٠٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج



 الدور الذي تخرج منه دلالمع اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٨,٨٦  كاظمعمار محمد  ١

 االول ٧٨,٧٣ رسول شمخي جبر ٢

 االول ٧٥,٠٤ جنان مال اهللا قاسم ٣

 االول ٧٤,٦٩ كوثر عبد الكريم مسلم ٤

 االول ٧٣,٢٦ محمد حسين زبون ٥

 االول ٧٢,٧٦ عهود خير اهللا كاظم ٦

 االول ٧٢,٧٣ منعم عبد الرحيم حميد ٧

 االول ٧٢,٢١ )اردني(زيدون احمد سعيد  ٨

 االول ٧١,٦٢ ايمان كاظم عريمط ٩

 االول ٧١,٢٨ نزيهة كاظم قاسم ١٠

 االول ٧١,٠٠ فاضل عبد الرحيم ١١

 االول ٧٠,٤٨ مشعل مفرح طاهر ١٢

 االول ٦٩,٩٨ سوسن احمد عبد القادر ١٣

 االول ٦٩,٨٩  ايمان جبار هاشم ١٤

 االول ٦٩,٥١ شيماء حسين جوهر ١٥

 االول ٦٩,٤٢ ايمان عبد االمير عبد الجبار ١٦

 االول ٦٩,٢٠ اسراء عبد الكريم عبد اهللا ١٧

 االول ٦٨,٨٣ اسعد محمد عبد الزهرة ١٨

 االول ٦٨,٨٣ ضرغام اسماعيل داوي ١٩

 االول ٦٨,١٣ محمد صدام رحيل ٢٠

 االول ٦٨,٠٥ نهاد صبيح زهراو ٢١

 االول ٦٨,٠٢ احمد شعالن عبد العباس ٢٢

 االول ٦٧,٧٩  محسن مشكل فهد ٢٣

 االول ٦٧,٦٧ رحيم جبار كاظم ٢٤

 االول ٦٧,٦٠ كوثر جعفر جري ٢٥

 االول ٦٧,٢٢ فهد داخل سلطان ٢٦

 االول ٦٧,٢٢ بن محمود محمد بن حمودة ٢٧

 االول ٦٧,١٦ علي عبد الحفظ مهودر ٢٨

 االول ٦٧,١٤ محمد قاسم جازع ٢٩

 االول ٦٦,٥١ مانرياض زيد عث ٣٠



 االول ٦٦,٤٩ رغد كامل خصاف ٣١

 االول ٦٦,٤٦ حسين رياض محسن ٣٢

 االول ٦٥,٩٨ كمال حسن عبد علي ٣٣

 االول ٦٥,٨٩ معن قحطان كريم ٣٤

 االول ٦٥,٧٠ رغد هاشم جبار ٣٥

 االول ٦٥,٤٩ زينب شاكر عبد الرزاق ٣٦

 االول ٦٥,٤٦ خلود احمد حمود ٣٧

 االول ٦٥,١٧ علعبد الكاظم خز ٣٨

 االول ٦٥,١٠ خالد عويد وحش ٣٩

 االول ٦٥,٠٨ فردوس زيارة مناتي ٤٠

 االول ٦٤,٨٩ جواد كاظم داخل ٤١

 االول ٦٤,٧٨ عدنان كنان ثجيل ٤٢

 االول ٦٤,٧١ سعدية ياسر عجيل ٤٣

 االول ٦٤,٠٢ هدى عبد االمير ٤٤

 االول ٦٣,٩٧  جليلة لفته هاشم ٤٥

 االول ٦٣,٠٤ مازن شاكر هاشم ٤٦

 االول ٦٢,٨٢ غسان بنيان جلود ٤٧

 االول ٦٢,٥٥ اسمهان احمد قاسم ٤٨

 االول ٦٢,٣٩ فاطمة غازي ثالث ٤٩

 االول ٦٢,٠٠ وفاء ناصر حسين ٥٠

 االول ٦١,٩٩ اريج جواد كاظم ٥١

 االول ٦١,٩٩ سمرة عذاب شهيد ٥٢

 االول ٦١,٧٩ عاشور عبد الرضا محمد ٥٣

 االول ٦١,٧٠ ليمؤيد صبري فح ٥٤

 االول ٦١,٤٧ ماجد ثجيل حزام ٥٥

 االول ٦١,٤١ غفران محمد علي ٥٦

 االول ٦١,١٤ عادل ضاحي علوان ٥٧

 االول ٦١,١٣ علي عبيد كاظم ٥٨

 االول ٦٠,٨١ نعيم فرج معالق ٥٩

 االول ٦٠,٦١ ماجد دفار جدوع ٦٠

 االول ٦٠,٣٥ سعاد عبد الجليل ٦١



 االول ٦٠,٠٠ علي رمضان كاظم ٦٢

 االول ٥٩,٧١ هناء عبد الباري حبيب ٦٣

 االول ٥٩,٥٧ داخل شهم كريدي ٦٤

 االول ٥٩,٢٧ مثنى جميل جازع ٦٥

 االول ٥٩,٢٥ ميالد رياض صالح ٦٦

 االول ٥٩,١٣ شوقي محمد عبد الرضا ٦٧

 االول ٥٩,٠٤ علي ضويح سريجيل ٦٨

 االول ٥٨,٩٥ مثنى كاطع عداي ٦٩

 االول ٥٨,٩٤ عبير دعي خلف ٧٠

 االول ٥٨,٧٨ معين صالح عاتي ٧١

 االول ٥٨,٧٥ مصطفى محمد جاسم ٧٢

 االول ٥٨,٦٣ سعيد صيوان زبادي ٧٣

 االول ٥٨,٥٩ اسعد علي فيصل ٧٤

 االول ٥٨,٥٠ صالح جاسب جازع ٧٥

 االول ٥٨,٤٧ انتظار عبد الرحمن ٧٦

 االول ٥٨,٤١ فرحان حسن علي ٧٧

 االول ٥٧,٧٤ لؤي شاكر محمود ٧٨

 االول ٥٥,٩٦ لؤي لطيف ناجي ٧٩

   

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٩/٧/١٩٩٧  في٣/١٣/٩٢٠٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٦,٤٠ رحيم حميد عبد  ١

 األول ٧٤,٨٦ اسعد قاسم لفتة ٢

 األول ٧٤,٨٢ اسامة اسماعيل عثمان ٣



 األول ٧٢,٢٩ اسكندر حبيب قاسم ٤

 األول ٧١,٦٩ حيدر عبد االمير حاجي ٥

 األول ٧٠,٧٩ هيمامجد خليل ابرا ٦

 األول ٧٠,٦٧ ميساء عبد الكريم مصبح ٧

 األول ٦٩,٦٣ عبد اهللا ثامر مطلك ٨

 األول ٦٩,٥٦ زينب محمد زكي ٩

 األول ٦٧,٧٨ كاظم الزم باشح ١٠

 األول ٦٧,٤١ صبا عبد االله عبد الرزاق ١١

 األول ٦٧,١٧ خضر عباس نمر ١٢

 األول ٦٦,٧٨ ابتهال عادل مجيد ١٣

 األول ٦٦,٦٥ ام رزاق واديسه ١٤

 األول ٦٦,٢٠ كوثر خضير عبد السيد ١٥

 األول ٦٥,٩٤ حميدة حمدان عبد العباس ١٦

 األول ٦٥,٤٣ رضية عبد الكاظم ياسين ١٧

 األول ٦٥,٣٦ موسى حميد جريد ١٨

 األول ٦٣,٢٤ احمد عبد الحسن محمد ١٩

 األول ٦٣,٠٩ سماهر محسن عودة ٢٠

 األول ٦٢,٩١ )تونسي(  عباديالمهدي ابن عيسى ٢١

 األول ٦١,٨٥ صدام حسين براك ٢٢

 األول ٦١,٢٥ وفاق اسماعيل صالح ٢٣

 األول ٦٠,٩٦ مهدي حماد وهين ٢٤

 األول ٦٠,٣٥ محمد عودة فالح ٢٥

 األول ٦٠,١٦ سعدية فخري طارش ٢٦

 األول ٦٠,١٠ اخالص مصطفى يوسف ٢٧

 األول ٥٩,٤٥ رحمان غازي حمد ٢٨

 األول ٥٨,٩٦ دل رحيم صيهودعا ٢٩

 األول ٥٧,٠٠ )تونسي( علي بن الحربي كباشي ٣٠

 األول ٥٤,٠٧ قاسم ياسين خلف ٣١

   



 
  علم المكتبات والمعلومات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٩/٧/١٩٩٧  في٣/١٣/٩٢٠٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٧-١٩٩٦:التخرجسنة 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٧,٦٣ رابحة كاظم  ١

 االول ٧٦,٤١ زوراء عبد الستار ٢

 االول ٧٥,٧٢  )اردني(فراس عطا اهللا محمد  ٤

 االول ٧٣,٨٧ )اردني(وصفي عابض سليمان  ٥

 االول ٥٧,٨٠ عدنان اسماعيل ٣

  

 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٧ في ٣/١٣/١١٢٣٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٨,٦٧ علي حسين شمخي ١

 الثاني ٥٨,٢٨ ميسون كاظم عزيز ٢

 الثاني ٥٨,٢٣ محمد عبد العالي نوري ٣

 الثاني ٥٨,٢٠ طيةجنان طعمة ع ٤

 الثاني ٥٧,٩٨ عقيل محمد حمادي ٥

 الثاني ٥٧,٥٠ جنان عبد الحسن مهجر ٦

 الثاني ٥٧,٤٤ نرجس جبارعاكول ٧

 الثاني ٥٧,٢١  شاكر صافينعمة ٨



 الثاني ٥٦,٩٨ عفاف محمد عزيز ٩

 الثاني ٥٦,٧٨ جواد سفيح كاظم ١٠

 الثاني ٥٦,٧١  حسنعبد المجيدميساء  ١١

 الثاني ٥٦,١٨  صيوان منصورعامر ١٢

 الثاني ٥٦,١٠ فوزية عودة جياد ١٣

 الثاني ٥٦,٠٩ علي مشتت جاسب ١٤

 الثاني ٥٦,٠٩ رنا حنون خليل ١٥

 الثاني ٥٦,٠٨ احمد قاسم جاسم ١٦

 الثاني ٥٥,٨٩ بشرى عبد مرهج ١٧

 الثاني ٥٥,٨٦ ابتهال اكرم فرحان ١٨

 الثاني ٥٥,٨٤ عدي حسين علوان ١٩

 الثاني ٥٥,٧٧ يسى محمد عبد اهللاع ٢٠

 الثاني ٥٥,٣٥ حسن عبد علي عبد النبي ٢١

 الثاني ٥٥,٢٧ اسيل كاظم باشا ٢٢

 الثاني ٥٥,١٦ ميثم كاظم صالح ٢٣

 الثاني ٥٥,٠٨ امجد عبد االله مظلوم ٢٤

 الثاني ٥٤,٦٦ اميرة جبر عبد الحسين ٢٥

 الثاني ٥٤,٥٧ حسام واصف سعدون ٢٦

 الثاني ٥٤,٢٨ ان خالدسيناء سلم ٢٧

 الثاني ٥٣,٢٥ ميثم كاظم عبد الحسين ٢٨

 الثاني ٥٢,٠٥ ازهارحياوي عباس ٢٩

  

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٧ في ٣/١٣/١١٢٣٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت



 الثاني ٥٩,٠٣  موفق محمد حسن ١

 الثاني ٥٨,٤٦ كمال ظاهر حبيب ٢

 الثاني ٥٦,٩٨ علي مهدي صالح ٣

 انيالث ٥٦,٩١ عماد عبد العالي حنتوش ٤

 الثاني ٥٦,٨٥ رحاب حاتم مراد ٥

 الثاني ٥٦,٤٨ عامر قدوري مهدي ٦

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٧ في ٣/١٣/١١٢٣٦ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٨,٩٠  سالم مجدي حسين ١

 الثاني ٦٥,٦٠ جاسم هيلون لعيبي ٢

 الثاني ٦٥,٢٦ رعد حسن عبد اهللا ٣

 الثاني ٦٥,٢٠ حازم سالم عطار ٤

 الثاني ٦٤,٥٥ حيدر عبد السادة حطيط ٥

 الثاني ٦٤,٠٢  محمد حميد فياض ٦

 الثاني ٦٢,٨٠ حسين جذيب عبد المطلب ٧

 الثاني ٦٢,٥٩ ناصر عليل مهجول ٨

 الثاني ٦١,٥٥ حوراء سعد مجيد ٩

 الثاني ٦٠,٨١ وائل عبد النبي ١٠

 الثاني ٥٨,٥٥ علي حسين جياد ١١

 الثاني ٥٨,٢٦ مصطفى عبد الواحد محمد ١٢

 الثاني ٥٧,٩٧ عبد الحسن شمخيحيدر  ١٣

 الثاني ٥٧,٨١ كاظم حسين خضير ١٤

 الثاني ٥٧,٦٤ محمود عزيز غانم ١٥



 الثاني ٥٧,٥٦ تحسين محمد قاسم ١٦

 الثاني ٥٧,٠٣ جعفر عبد المجيد خضير ١٧

 الثاني ٥٦,٧٥ رحيم حميد ضمد ١٨

 الثاني ٥٦,٥٦ جالل حمود نجم ١٩

 الثاني ٥٥,٩٦ لؤي لطيف نايخ ٢٠

   

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٧ في ٣/١٣/١١٢٣٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل الب الثالثياسم الط ت

 الثاني ٦١,٢٧  بشرى اسماعيل خليل ١

 الثاني ٦٠,٤٩ احمد قاسم محمد ٢

 الثاني ٦٠,٠٧ وليد عبد العالي حمد ٣

 الثاني ٥٩,٨٨ )اردني(عصام بركات سالمة  ٤

 الثاني ٥٦,٩٨ حياة ناجي محمد ٥

 الثاني ٥٥,٣٣ عبد اهللا كريم ٦

   

 
  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٧ في ٣/١٣/١١٢٣٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه عدلالم اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦١,٨٣  غالب عبد الكريم ١



 الثاني ٥٥,٦٣ اياد كامل لفتة ٢

  


