
 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية: سم الق                                           اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٤٨٠٤: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٩٠,٠٠ انفال ناصر طالب ١

 االول ٨٢,٣٠ عدنان خالد فضل ٢

 االول ٧٨,١٠ نادية عبد اهللا حبيب ٣

 االول ٧٦,١٩ عمار عبد االمير شهاب ٤

 االول ٧٥,٥٩ نضال ضيدان عبد ٥

 االول ٧٣,٦٣ صالح حسن حاوي ٦

 االول ٧٢,٤٣ عرفات فيصل عبد الوهاب ٧

 االول ٧٠,٥٨ زينب فاضل محمد ٨

 االول ٦٩,٥٢ نجالء عدنان سلمان ٩

 االول ٦٨,٥٣ وسام يعقوب هالل ١٠

 االول ٦٨,٤٩ خلود غازي محمد ١١

 االول ٦٨,١٧ كريم يوسف كريم ١٢

 االول ٦٨,١٣ هيثم زكي عبد القادر ١٣

 االول ٦٧,٨٦ الرحمن عليمحمد عبد  ١٤

 االول ٦٧,٢١ عصام براك معتوق ١٥

 االول ٦٧,٢١ بتول عباس حمادي ١٦

 االول ٦٦,٩٨ ابتهال خليل عبد الخضر ١٧

 االول ٦٦,٥٩ محمد راضي يوسف ١٨

 االول ٦٦,٥٨ علي نجم عبد ١٩

 االول ٦٦,٢٣ غزوان ابراهيم عثمان ٢٠

 االول ٦٦,١٧ صفاء عبد الرحيم ٢١

 االول ٦٦,١٠ منى حسين عبد الرضا ٢٢



 االول ٦٥,٤٧ هدى راضي حسين ٢٣

 االول ٦٥,١٨ اتحاد جبر شامخ ٢٤

 االول ٦٤,٩٠ هدى محمد شاكر ٢٥

 االول ٦٤,٨٩ بدرية جعفر صادق ٢٦

 االول ٦٤,٧٦ محمد وجير خنجر ٢٧

 االول ٦٤,٧٢ خالدة نجم عبد اهللا ٢٨

 االول ٦٤,٤٤ سحر امين كاظم ٢٩

 االول ٦٤,٣١ ئر عبد الزهرة الزمثا ٣٠

 االول ٦٤,١٧ ضمياء رزاق كريم ٣١

 االول ٦٣,٩٢ علي عبد الحسين جاسم ٣٢

 االول ٦٣,٧٣ ثريا سلمان حسين ٣٣

 االول ٦٢,٨٦ سلمان عدنان سلمان ٣٤

 االول ٦٢,٨٢ رويدة انس سالم ٣٥

 االول ٦٢,٨١ اسراء عبد الكريم ٣٦

 االول ٦٢,٥٦ رعد خليل ابراهيم ٣٧

 االول ٦٢,٤٥ زينب نجم عبد اهللا ٣٨

 االول ٦٢,٤٠ علي منى حسين ٣٩

 االول ٦٢,٠١ حسن محمد علي ٤٠

 االول ٦١,٩٤ حمد سعد خليفة ٤١

 االول ٦١,٦٤ زينب فاضل غريب ٤٢

 االول ٦١,٤٠ وداد محمد عبد اهللا ٤٣

 االول ٦١,١٨ هيفاء رشك عبد اهللا ٤٤

 ولاال ٦٠,٤٦ مشعل هاشم راشد ٤٥

 االول ٦٠,١٨ سعد رضا عبود ٤٦

 االول ٦٠,١٤ حسين تعبان عبد الصاحب ٤٧

 االول ٦٠,٠١ زينب جاسم محمد ٤٨

 االول ٥٩,٦٣ محمد رشيد عبد الرحمن ٤٩

 االول ٥٩,٥٧ ماجدة نوري عبد الكريم ٥٠

 االول ٥٩,٣٤ هناء حسين دهر  ٥١

 االول ٥٩,٣٢ اسيل مصطفى باقر ٥٢

 االول ٥٩,١٧ سينعادل ريسان ح ٥٣



 االول ٥٨,٩٨ حيدر ناجي هادي ٥٤

 االول ٥٨,٥٨ عبد العظيم خليل اسماعيل ٥٥

 االول ٥٨,٥٢ محمد نعيم حسين ٥٦

 االول ٥٨,٠٣ حسين ياسين سلمان ٥٧

 االول ٥٧,٥٩ فاطمة محمد حميد ٥٨
  

 

 
  االنكليزي:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٤٨٠٤: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٨,٦٦  اسيل عبد الكريم كريدي ١

 االول ٧٠,٨٨ سونيا ارمين ورهان ٢

 االول ٧٠,٤٣ منصور كاظم ثجيل ٣

 االول ٦٩,١١ كامران محمد امين ٤

 االول ٦٦,٥٩ عبد الحسين شريف جهر ٥

 االول ٦٦,٢٢ عبير طارق خليل ٦

 االول ٦٦,٠٩ صالح فرحان رحيم ٧

 االول ٦٥,٤٦ مؤيد هادي صالح ٨

 االول ٦٥,٢٦ ميرانسام فرزدق عبد اال ٩

 االول ٦٤,٨٧ ابتسام عارف مزهر ١٠

 االول ٦٤,٦٥ سماهر حميد حمدان ١١

 االول ٦٤,٦٢ جعفر موسى محمد نوفل ١٢

 االول ٦٤,٢٦ لقاء مصطفى عباس ١٣

 االول ٦٣,٥٩ انعام اسماعيل حسين ١٤

 االول ٦٣,٤٠ رنا وسام يوسف ١٥

 االول ٦٣,٢١ رشا محمد عبد اهللا ١٦



 االول ٦٣,١١ ق رضا شاكرناط ١٧

 االول ٦٢,٦٥ عبد المعطي محمد عبد المعطي ١٨

 االول ٦٢,١٧ ميسون شرع جبار ١٩

 االول ٦١,٨٧ تضامن قاسم حميد ٢٠

 االول ٦١,٧٨ انوار حسين محمود ٢١

 االول ٦١,٣٥ خالد ابراهيم جاسم ٢٢

 االول ٦١,٣٥ شهيد محمد جواد ٢٣

 الولا ٦١,١٦ احمد حسن ابو جالي ٢٤

 االول ٦٠,٨٧ اسراء جاسم محمد ٢٥

 االول ٦٠,٤٧ شيماء خير اهللا زيارة ٢٦

 االول ٦٠,٣٣ شيراك هراج اتام ٢٧

 االول ٦٠,٢٤ اميرة مجيد حسين ٢٨

 االول ٥٩,٨٩ لبنى صباح وديع ٢٩

 االول ٥٩,٧٧ لبنى عبد العزيز امين ٣٠

 االول ٥٩,٥٩ اخالص حسين يونس ٣١

 االول ٥٩,١٥ علي يعقوب جابر ٣٢

 االول ٥٩,٠٩ عبد الحسين عبد علي عبد الحسين ٣٣

 االول ٥٧,٨٦ بشرى سويد حسن ٣٤

 االول ٥٧,٢١ جنان صالح مهدي ٣٥

   

 
  التاريخ:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  ریوسبكالو:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٤٨٠٤: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٤,٦٥  اكرم حسين عضبان ١

 االول ٨١,٥٩ زينب غالب حسن ٢



 االول ٨٠,٠٧ ناظم رشم معتوق ٣

 االول ٧٩,٤٩ اسيل عطا مناحي ٤

 االول ٧٧,٩٣ زاجية عبد الرزاق حسن ٥

 االول ٧٦,٨٨ هند احمد عبد القادر ٦

 االول ٧٦,١٥ سمية خلف محمد ٧

 االول ٧٤,٧٦ زينب قاسم نعمة ٨

 االول ٧٤,٠٨ وفاء جمعة جلوب ٩

 االول ٧٣,٨٨ خلود ناصر عبد الرضا ١٠

 االول ٧٣,٧١ سلمى حسن محمد ١١

 االول ٧٣,٥٢ رشا عدنان حسن ١٢

 االول ٧٣,٣٣ مسلم عبد السيد خلف ١٣

 االول ٧٣,٣٠ خنساء صبري كاظم ١٤

 االول ٧٣,٢٣ فاطمة عبد علي جواد ١٥

 االول ٧٢,٨٣ حيدر عبدالرضا حسن ١٦

 االول ٧٢,٧٩ احمد ريسان زيارة ١٧

 االول ٧٢,٦٩ زكية عباس نعيمة ١٨

 االول ٧٢,٦٢ سناء بنيان رحيم ١٩

 االول ٧٢,٥٩ زينب عبد الحسين فاضل ٢٠

 االول ٧٢,٤٠ فاطمة جاسم عوة ٢١

 االول ٧٢,٠٧ مسعد رحيم عبد السادة ٢٢

 االول ٧١,٩٨ اخالص عطية حسان ٢٣

 االول ٧١,٩٧ نسرين بنيان رحمة ٢٤

 االول ٧١,٩٥ منى جلوب بديوي ٢٥

 االول ٧١,٩٠ زينب علي ٢٦

 االول ٧١,٣٩ رانية فياض جبار ٢٧

 االول ٧١,٠٧ انتصار منذر غضبان ٢٨

 االول ٧١,٠٢ ابراهيم توفيق محمد ٢٩

 االول ٧٠,٩٢ نجالء طارق مشاري ٣٠

 االول ٧٠,٨٢ زينب باسم صالح ٣١

 االول ٧٠,٥٣ منتهى عبد الحسين عبد علي ٣٢

 االول ٧٠,٣٠  نادية جعفر كاظم ٣٣



 االول ٧٠,٢٤ خديجة عباس صالح ٣٤

 االول ٧٠,٢٣  عبد الشهيد ناصرخولة ٣٥

 االول ٧٠,١١ دالل منخي محسن ٣٦

 االول ٦٩,٩٨ غصون عبد الباري حسين ٣٧

 االول ٦٩,٩٤ عمر فيصل سليم ٣٨

 االول ٦٩,٥٩ كامل منشد خرباش ٣٩

 االول ٦٩,٤٤ امل عبد السادة يوسف ٤٠

 االول ٦٩,٤٤ سالم عبد االمير حمزة ٤١

 الولا ٦٩,٣٦ بتول علي حسن ٤٢

 االول ٦٨,٩٩ ميساء سلطان حاجم ٤٣

 االول ٦٨,٧٧ اسيل جعفر كاظم ٤٤

 االول ٦٨,٧٠ بسام احمد طعمة ٤٥

 االول ٦٨,٦٧ لميعة نوري عبد المجيد ٤٦

 االول ٦٨,٦٣ ماهر محمد حنون ٤٧

 االول ٦٨,٥٠ حسن عبد القادر ٤٨

 االول ٦٨,٤٦ عادل هاشم علي ٤٩

 ولاال ٦٨,٣٨ امير علي حسين ٥٠

 االول ٦٨,١٦ هناء حسام عبد اللطيف ٥١

 االول ٦٨,١٢ افراح هاشم مزعل ٥٢

 االول ٦٨,٠٩ اسراء عبد المحسن هزاع ٥٣

 االول ٦٨,٠٧ هدى شاكر محمود ٥٤

 االول ٦٧,٩٩ نغم حسن مطر ٥٥

 االول ٦٧,٩٠ ابتهال حامد عبد الشهيد ٥٦

 االول ٦٧,٨٤ مرتضى محمد جواد ٥٧

 االول ٦٧,٨١ زيزحنان يوسف ع ٥٨

 االول ٦٧,٧١ اسراء عبد الهادي عبود ٥٩

 االول ٦٧,٤٦ عدي ناظم نعاس ٦٠

 االول ٦٧,٤٥ منال خضير احمد ٦١

 االول ٦٧,١٦ عباس هادي موسى ٦٢

 االول ٦٧,١٣ ندى باني راضي ٦٣

 االول ٦٧,٠٠  رغد حمد قدوري ٦٤



 االول ٦٦,٩٥ نغم صادق مرزوق ٦٥

 االول ٦٦,٩٣ محسن حافظ بدر ٦٦

 االول ٦٦,٨٦ مسعد حساب فلفوص ٦٧

 االول ٦٦,٨٥ خنساء طارش طربوش ٦٨

 االول ٦٦,٧٠ عباس خيري سلطان ٦٩

 االول ٦٦,٦٢ اخالص حسن اسكندر ٧٠

 االول ٦٦,٤٠ غفران حسين محمد ٧١

 االول ٦٦,١٥ علي حسين مثنى ٧٢

 االول ٦٦,١٣ فالح حسن مظلوم ٧٣

 االول ٦٦,٠٨  محمدابتسام عبد الواحد ٧٤

 االول ٦٦,٠٦ شروق يحيى مهنا ٧٥

 االول ٦٥,٩٧ سحر عباس فاضل ٧٦

 االول ٦٥,٧٢ انتصار جاسب جمعة ٧٧

 االول ٦٥,٥٦ فاطمة مطشر نعمة ٧٨

 االول ٦٥,٤٦ غسق فاضل عبد المحسن ٧٩

 االول ٦٥,٤٦ هدى جاسم محمد ٨٠

 االول ٦٥,٤٤ حنان عباس عبيد ٨١

 االول ٦٥,٢٢ د الحليمعالء مكي عب ٨٢

 االول ٦٥,١٧ رحاب عايد مطرود ٨٣

 االول ٦٤,٨٢ ماجدة جاسم محمد ٨٤

 االول ٦٤,٥٣ مازن حامد عباس ٨٥

 االول ٦٤,١٥ عباس سالم مطر ٨٦

 االول ٦٣,٨٣ وفاء خالد بدران ٨٧

 االول ٦٣,٨٢ افتخار مصطفى نور ٨٨

 االول ٦٣,٨٢ علي عبد الرحيم عبد علي ٨٩

 االول ٦٣,٧٠ عة عوض رخيصجم ٩٠

 االول ٦٣,٣٩ حيدر داود سلمان ٩١

 االول ٦٣,٢٥ حنان جاسم جمعة ٩٢

 االول ٦٣,٢٥ حسين صبري خريبط ٩٣

 االول ٦٣,١٨ عبد الرحمن عبد حمزة ٩٤

 االول ٦٣,٠٦ ليلى هاشم محمد ٩٥



 االول ٦٢,٩١ ختام شاكر عبد الحسين ٩٦

 االول ٦٢,٥٩ اسماء جاسم محمد ٩٧

 االول ٦٢,٥٨ احمد ريكان عطية ٩٨

 االول ٦٢,٥٤ طارق حسن ناصر ٩٩

 االول ٦٢,٣٩  اسراء حميد جمعة ١٠٠

 االول ٦١,٩٦ علي عبد الستار سلطان ١٠١

 االول ٦١,٤٢ اقبال كاظم علي ١٠٢

 االول ٦١,١٦ قاسم محمد علي مكي ١٠٣

 االول ٦١,٠٤ احمد شهيد فرج ١٠٤

 االول ٦١,٠١ منى جاسم محمد ١٠٥

 االول ٦٠,٨١ حيدر خير اهللا مظلوم ١٠٦

 االول ٦٠,٧٣ فارس منذر باقر ١٠٧

 االول ٦٠,٧٢ غسق محمد ياسين ١٠٨

 االول ٦٠,٦٤ االء عبد الزهرة عذافة ١٠٩

 االول ٦٠,٦٢ رائد عبد القادر عبد اهللا ١١٠

 االول ٦٠,٥٥ حيدر فاخر غضبان ١١١

 االول ٦٠,٤٨ رباب ثامر جويد ١١٢

 االول ٦٠,٢٧ فاطمة فيصل عبد اهللا ١١٣

 االول ٦٠,٠٩ سكينة جاسم محمد ١١٤

 االول ٦٠,٠١ زينب عباس هادي ١١٥

 االول ٥٩,٩٤ اسعد بالسم كريم ١١٦

 االول ٥٩,٩٢ سوسن ساجت منخي ١١٧

 االول ٥٩,٦١ سوسن عجيل جلوب ١١٨

 االول ٥٨,٩٧ نعيمة جلوب منصور ١١٩

   

 
  الجغرافية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٤٨٠٤: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٥,٢٧  مريم خير اهللا خلف ١

 االول ٧٤,٢٧ صباح عساف سعود ٢

 االول ٧٤,١٤ فراس سامي عبد العزيز ٣

 االول ٧٣,٨٦ سناء بناي لفتة ٤

 االول ٧٣,٨١ عادل عبد االمير عبود ٥

 االول ٧٣,٦٩ نوال سيد عبد اهللا ٦

 االول ٧٣,٦١ اخالص عبد الكريم حاجي ٧

 االول ٧٣,١٠ ريم سعد محمود ٨

 االول ٧١,٨٢ زينب سلمان عبود ٩

 االول ٧١,٧٤ خلود كاظم خلف ١٠

 االول ٧١,٧٤ خليل ابراهيم جليب ١١

 االول ٧١,٥٦ سجاد كريم راضي ١٢

 االول ٧١,١٥ ميثاق مطشر مهوس ١٣

 االول ٧٠,٨٩ اسراء هادي راضي ١٤

 االول ٧٠,٣١ نجلة مصعب عريبي ١٥

 االول ٧٠,٢٤ زهير سامي عريبي ١٦

 االول ٦٩,٩٠ احالم عبد محارب ١٧

 االول ٦٩,٧٦ زينب عبد الرزاق رمضان ١٨

 االول ٦٩,٧٣ تونسي /الصادق محمد علي ١٩

 االول ٦٩,٦٧ انتظار ياسين خضير ٢٠

 االول ٦٩,٤٩ كاظم جحف محيسن ٢١

 االول ٦٩,٤٢ رواء نزار مكي ٢٢

 الولا ٦٩,٤١ هناء عبد علي ٢٣

 االول ٦٩,٣٢ مقدام جميل صبيح ٢٤

 االول ٦٩,٢٦ اخالص عبد اللطيف نعمة ٢٥

 االول ٦٩,٠٧ الهام عبد الرضا غالم ٢٦

 االول ٦٨,٩٠ وسن كاظم خلف ٢٧

 االول ٦٨,٨٦ شروق محمد حسين ٢٨



 االول ٦٨,٧٧ عبد الحسن عبد النبي ٢٩

 االول ٦٨,٧٣ ميعاد عالي حسن ٣٠

 االول ٦٨,٥٩ عاسراء طالب فز ٣١

 االول ٦٨,٥٧ خنساء عبد اهللا عيسى ٣٢

 االول ٦٨,٢١ خلود كرين سلمان ٣٣

 االول ٦٨,٠٧ ايمان عكلة صايل ٣٤

 االول ٦٧,٩٤ مها طارق عبد مناف ٣٥

 االول ٦٧,٨٠ حسام جبار ضاحي ٣٦

 االول ٦٧,٦٨ اسعد قاسم محمد ٣٧

 االول ٦٧,٦٣ رونق حسن ضايف ٣٨

 االول ٦٧,٥٧ ميد عبد اللطيفوليد عبد الح ٣٩

 االول ٦٧,٤٦ سهام احمد جارح ٤٠

 االول ٦٧,٢٩ صابر احمد محسن ٤١

 االول ٦٧,٢٨ انجيل نجم عبد السادة ٤٢

 االول ٦٧,١٧ صالح حسن ثانت ٤٣

 االول ٦٧,٠٠ ايمان صالح سعود ٤٤

 االول ٦٦,٧٣ سرى رعد عبد الرزاق ٤٥

 االول ٦٦,٦٧ مي حبيب عثمان ٤٦

 االول ٦٦,٦٧ يونس كاظم مايع ٤٧

 االول ٦٦,٦٥ ذكرى عبد المعبود نوري ٤٨

 االول ٦٦,٤٢ اخالص زكي عباس ٤٩

 االول ٦٦,٣٥ فاطمة كريم فالح ٥٠

 االول ٦٦,٣٣ منال خالد عبد الحميد ٥١

 االول ٦٦,١٩ سليمة حسين جلس ٥٢

 االول ٦٦,١٥ محمد جبار خضير ٥٣

 ولاال ٦٥,٩٣ ايمان جاسم احمد ٥٤

 االول ٦٥,٨٨ احمد علي دعبول ٥٥

 االول ٦٥,٨٦ والء شاكر عبد الجبار ٥٦

 االول ٦٥,٨٣ رجاء احمد الزم ٥٧

 االول ٦٥,٧٢ هدى اسماعيل بدر ٥٨

 االول ٦٥,٥٥ ماجد عبد الحسين قاسم ٥٩



 االول ٦٥,٣٩ ثائر عاصي ميمون ٦٠

 االول ٦٥,٣٥ عدوية علي عبد القادر ٦١

 االول ٦٥,٣٤ عبيدفضيلة محمد  ٦٢

 االول ٦٤,٨٩ فتاة عبد الجليل ابراهيم ٦٣

 االول ٦٤,٨٨ زينب نجم عبد اهللا ٦٤

 االول ٦٤,٦٨ ابراهيم هاشم صدام ٦٥

 االول ٦٤,٦٥ عهود محسن خضير ٦٦

 االول ٦٤,٦٤ رافع عبد المجيد عبد الرضا ٦٧

 االول ٦٤,٥٩ عالء حسين مهردين ٦٨

 االول ٦٤,٣٦ حوراء شهجر صبري ٦٩

 االول ٦٤,٢٥ حميد عباس جعبول ٧٠

 االول ٦٤,٢٤ حسين مزهر هول ٧١

 االول ٦٤,٢٠ سليم محسن نجم ٧٢

 االول ٦٣,٨٨ تونسي/ الحبيب بومدني ٧٣

 االول ٦٣,٨٦ انتصار محمد علي ٧٤

 االول ٦٣,٧٨ زينب سويد عبد الحسين ٧٥

 االول ٦٣,٦٧ ستار جبار محمود ٧٦

 االول ٦٣,٦٥ االء عباس حسين ٧٧

 االول ٦٣,٤٨ سيناء علي حميد ٧٨

 االول ٦٣,٤٠ شاكر موسى حبيب ٧٩

 االول ٦٣,٣٢ ماجد محسن ميسر ٨٠

 االول ٦٣,٣١ رسول اسماعيل منشد ٨١

 االول ٦٣,١٣ خلود عبد كاظم ٨٢

 االول ٦٣,١١ هاني عبد الجليل عاشور ٨٣

 االول ٦٣,٠٤ وجدان فرحان مجيد ٨٤

 االول ٦٣,٠٤  انعلي نعيم يمع ٨٥

 االول ٦٢,٩١ كاظمية عبد الحسين سكر ٨٦

 االول ٦٢,٧٣ مكارم مهدي عامر ٨٧

 االول ٦٢,٧١ حميد عبد الحسين غانم ٨٨

 االول ٦٢,٦٨ جنان ستار جبار ٨٩

 االول ٦٢,٦٢ عبد العظيم جاسم سكر ٩٠



 االول ٦٢,٤٦ حنان عبد الحميد يعقوب ٩١

 الولا ٦٢,٤٠ سعدية عبود سلمان ٩٢

 االول ٦٢,٣٨ وجدان عبد الصاحب داخل ٩٣

 االول ٦٢,٣٧ هادي فرحان علوان ٩٤

 االول ٦٢,٢٢ شيماء اسماعيل خليل ٩٥

 االول ٦٢,١٨ صفاء سعيد عنبر ٩٦

 االول ٦٢,٠٥ اسماء سامي حميد ٩٧

 االول ٦١,٧٨ سعد انس جاسم ٩٨

 االول ٦١,٧١ عباس حسين علي ٩٩

 االول ٦١,٤٩ فاطمة نعمة كنعان ١٠٠

 االول ٦١,١٥  نهلة كاظم علي ١٠١

 االول ٦١,٠٨ جليل عبد الحسين امير ١٠٢

 االول ٦١,٠٥ شيماء جواد عبد ١٠٣

 االول ٦٠,٧٢ افراح كاظم عودة ١٠٤

 االول ٦٠,٥٥ وجدان داود سلمان ١٠٥

 االول ٦٠,٥٥ جاسم طارش عويد ١٠٦

 االول ٦٠,٥٤ احمد حامد عويد ١٠٧

 االول ٦٠,٥١ زة عباسبتول حم ١٠٨

 االول ٦٠,٣٢ موفق خالد خضير ١٠٩

 االول ٥٩,٨٥ مهدي علوان خضير ١١٠

 االول ٥٩,٥٢ حسين فاخر عتيوي ١١١

 االول ٥٩,٣٧ نهوض بصيو حمادي ١١٢

 االول ٥٧,١٤ غانم حسب ياسر ١١٣

 االول ٥٧,١١ نعمان عبد االله عبد الرسول ١١٤

 ولاال ٥٦,٠٦ ناهدة كاظم جودة ١١٥

   

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          حي صبا: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٤٨٠٤: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٥,٨٠  حذام عاشور خزعل ١

 االول ٨٥,٦٠ هبة عبد العظيم صقر ٢

 االول ٨٢,٥٠ انتصار عبد الحسين ٣

 االول ٨١,٩٠ هناء جبار خضير ٤

 االول ٧٢,٦٠ سلوى طعمة صخر ٥

 االول ٧١,٢٠ عماد عبد الخالق مهاوي ٦

 االول ٧١,٢٠  ايوبغصون ماجد ٧

 االول ٧٠,٤٠ رزاق حسين محمد ٨

 االول ٦٨,٤٠ )اردني(احمد علي احمد  ٩

 االول ٦٦,٠٠ سيناء جبار مجيد ١٠

 االول ٥٥,٦٠ احمد محسن عبود ١١

   

 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية: لقسم ا                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٧٣٥٥: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 ثانيال ٦٤,٢٣ لؤي علي مجيد ١

 الثاني ٦٠,٩٦ قصي عبد الرزاق ٢

 الثاني ٦٠,٥١ عدنان كاظم عبد اهللا ٣

 الثاني ٥٨,٨٦ عزيز نهار عبد العزيز ٤

 الثاني ٥٨,٨٤ شيماء فالح سالم ٥

 الثاني ٥٦,٩٥ نجالء حسين علي ٦



   

 
  االنكليزي:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٧٣٥٥: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧١,١٦  محمد عطية  ١

 الثاني ٦٧,٦٢ عالء عبد الرزاقحسناء  ٢

 الثاني ٦٧,٣٠ حسين ناصر يوسف ٣

 الثاني ٦٤,٩٦ سعد عزيز نعيم ٤

 الثاني ٦٢,٧١ حازم قاسم حسن ٥

 الثاني ٦٢,٢٥ حمد ضاري سلمان ٦

 الثاني ٦١,٧٤ جواد زايد خلف ٧

 الثاني ٦٠,٥٧ عامر سعدون راجح ٨

 الثاني ٦٠,٠٨ عبير خميس عنبر ٩

 الثاني ٥٩,٣٤ ن كاطععدنان رس ١٠

 الثاني ٥٩,٣٠ حيدر دعبر عبد الكريم ١١

 الثاني ٥٨,٢٩ نداء مهدي سعيد ١٢

 الثاني ٥٧,٣٥ رزاق زغير شناوة ١٣

 الثاني ٥٧,١٤ حمودي جبار سلطان ١٤

 الثاني ٥٦,٧١ عزيز عبد الحسين لغوي ١٥

 الثاني ٥٦,٥٨ رباب عبد الرحمن جلبي ١٦

   

 
  التاريخ:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٧٣٥٥: وتاريخ األمر الجامعي رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه لالمعد اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٣,٣١  سعد علي حسين ١

 الثاني ٧١,٦٢ قاسم كريم جاسم ٢

 الثاني ٦٩,٧٠ محمد نجم عبد اهللا ٣

 الثاني ٦٧,٩٧ زنوبه جواد كاظم ٤

 الثاني ٦٦,٩٩ نجود علي حسين ٥

 الثاني ٦٦,١١ علي هاشم خير اهللا ٦

 الثاني ٦٥,٥٢ حيدر كامل داوي ٧

 الثاني ٦٥,٤٢ الباري يعقوبعادل عبد  ٨

 الثاني ٦٥,١٥ خديجة فليح حسن ٩

 الثاني ٦٥,٠١ اسراء طالب عبد المحسن ١٠

 الثاني ٦٤,٦٣ سوسن انيس مكي ١١

 الثاني ٦٢,٦٦ سالم عزيز مهود ١٢

 الثاني ٦٢,٣٧ اميرة دويج زنجيل ١٣

 الثاني ٦٢,١١ وائل عبد الجليل عبد الرزاق ١٤

 الثاني ٦٢,٠٣ حلوة حاتم عباس ١٥

 الثاني ٦١,٤٥ حسين محمد علي محمد ١٦

 الثاني ٦٠,٠٠ محمد جاسم علي ١٧

   

 
  الجغرافية:  القسم                                            داباآل:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٧٣٥٥: وتاريخ األمر الجامعيم رق          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٤,٣٠  قسيمة نزال عجيل ١



 الثاني ٦٥,٢٩ ساهرة جاسم عجيل ٢

 الثاني ٦٢,٠٧ جنان جميل طالب ٣

 الثاني ٦١,٤٤ نداء صبار حسان ٤

 الثاني ٥٧,٨٠ ابرهيم عباس يوسف ٥

 الثاني ٥٣,٥٤ هيثم مطر منصور ٦

   

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١٩/١٠/١٩٩٨ في ٣/١٣/٧٣٥٥:معي وتاريخ األمر الجا رقم          ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠,٤٤  احمد ناجي عبد الهادي ١

 الثاني ٥٩,٩٥ عبد الرضا حمود علي ٢

  


