
  
  
  

 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                  الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ٨/٧/١٩٩٩ في ٣/١٣/٤٥٥٤:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٩,٥٠ امل حامد بدر ١

 االول ٧٢,٨٠ وفاء ناصر جاسم ٢

 االول ٨٥,٨٤ رائد فؤاد طالب ٣

 االول ٨١,٠٤ هدى شهاب احمد ٤

 االول ٨٠,١٥ ليث داود سلمان ٥

 االول ٧٩,٨٤ نسرين شاكر اسماعيل ٦

 االول ٧٨,٤٤ خضير جبرجابر  ٧

 االول ٧٦,٠٠ ابراهيم خليل حسين ٨

 االول ٧٥,٤١ علي عبد الحسين حداد ٩

 االول ٧٥,١٠  سمية فؤاد عبد القادر ١٠

 االول ٧٤,٤٢ زينب مهدي صالح ١١

 االول ٧٤,٠٠ علي عبد الرسول رحيم ١٢

 االول ٧٣,٧٣ هالة فتحي كاظم ١٣

 الولا ٧٢,٣٨ تهاني جميل عبد اهللا ١٤

 االول ٧٠,٦٠ احمد حسين علوان ١٥

 االول ٧٠,٥٢ فاضل خليل حداد ١٦

 االول ٦٩,٦٠ ابتهال حسن خليفة ١٧

 االول ٦٩,٣٧ اسراء عبد الرحيم مطرود ١٨

 االول ٦٩,١٩ هجرة جواد داغر ١٩

 االول ٦٨,٧٩ عمر عبد الرحمن حسين ٢٠

 االول ٦٧,٧٢ زينب علي عبد الرضا ٢١



 االول ٦٦,٦٦  محمدلمياء غالب ٢٢

 االول ٦٦,٠٧ حنان عبد الرحيم حبيب ٢٣

 االول ٦٥,٨٤ امنة فالح حسين ٢٤

 االول ٦٥,٨١ ميساء محمد صادق ٢٥

 االول ٦٥,٧٧ بركات ياسين عبد اهللا ٢٦

 االول ٦٥,٦٢ رسالة مزعل عبد علي ٢٧

 االول ٦٥,٦٢  حنونعبد الحميدزيتون  ٢٨

 ولاال ٦٥,٣٦  اطياف حسين علي ٢٩

 االول ٦٥,١٨ عادل جواد خضير ٣٠

 االول ٦٥,١٣ اسيل سالم اسماعيل ٣١

 االول ٦٥,٠٢ احمد كاظم حسن ٣٢

 االول ٦٤,٩٢  رشا احمد جاسم ٣٣

 االول ٦٤,٨٣ دجلة عبد اهللا عيسى ٣٤

 االول ٦٤,٥٦ اروى سامي سعيد ٣٥

 االول ٦٤,٥٠ محمود عبد الحسين كريم ٣٦

 االول ٦٤,٥٠ معهود عبد الحسن كري ٣٧

 االول ٦٤,٤٨ اسراء عبود عوض ٣٨

 االول ٦٤,١٠ هدى جاسم ياسر ٣٩

 االول ٦٤,٠١ شروق راضي عبود ٤٠

 االول ٦٣,٨٤ احمد ناجي هاشم ٤١

 االول ٦٣,٦٨ وجدان عبد ٤٢

 االول ٦٣,٤٥ امل حميد فراغ ٤٣

 االول ٦٣,١٠ اطياف قاسم محمد ٤٤

 االول ٦٢,٩٧ كفاية نور حاجم ٤٥

 االول ٦٢,٩٢ ناصر حسن علي ٤٦

 االول ٦٢,٧٨ حنان محمد علي ٤٧

 االول ٦٢,٧٢ نضال صالح ٤٨

 االول ٦٢,٦٨ بشرى حمد علي ٤٩

 االول ٦٢,٥١ ايمان صدام ربيع ٥٠

 االول ٦٢,٤٨ هيفاء عبد الرضا عبد النبي ٥١

 االول ٦٢,٤٥ وفاء عبد اهللا حنون ٥٢



 ولاال ٦٢,٢٦ عبد الباري عبد الصمد ٥٣

 االول ٦٢,٢٤ مناهل قاسم ياسين ٥٤

 االول ٦١,٩١ وجدان ناصر سالم ٥٥

 االول ٦١,٩٠ هدى مهنا محمود ٥٦

 االول ٦١,٧٥ هدى مهدي خلف ٥٧

 االول ٦١,٧٢ االء نعمة علي ٥٨

 االول ٦١,٦٤ اسيل سامي حميد ٥٩

 االول ٦١,٥٨ جنان جاسم محمد ٦٠

 لاالو ٦١,٤٦ حياة عبد الحسين محمد ٦١

 االول ٦١,٤٣ اسراء هاشم صبر ٦٢

 االول ٦١,٢٥ نظيره فاضل شرهان ٦٣

 االول ٦١,٢٢ خلود صاحب علوان ٦٤

 االول ٦١,١٦ انجود عبدالرضا ٦٥

 االول ٦١,١٦ ميثاق سالم عبود ٦٦

 االول ٦١,١١ انتصار مزهر تويه ٦٧

 االول ٦١,٠٩ ليث صباح حالوب ٦٨

 االول ٦١,٠٨  عدي خضير عباس ٦٩

 االول ٦١,٠٤ اسماء علي محمد ٧٠

 االول ٦١,٠٢ سعاد عبد الحسين خلف ٧١

 االول ٦١,٠٢ هناء غني ٧٢

 االول ٦٠,٨٨ عواطف شياع كاظم ٧٣

 االول ٦٠,٨٥ غفران حسن حسين ٧٤

 االول ٦٠,٨٥ ايمان حمزة عباس ٧٥

 االول ٦٠,٨٠ حنان صاحب جياد ٧٦

 االول ٦٠,٨٠ نوري جاسم محسن ٧٧

 االول ٦٠,٦٦ رة عبد االمامساه ٧٨

 االول ٦٠,٤٩ وئام جاسم محمد ٧٩

 االول ٦٠,٤١ صدام حمد كاطع ٨٠

 االول ٦٠,٣٦ ايمان عبد السادة حمزة ٨١

 االول ٦٠,٠٢ فاطمة ابراهيم احمد ٨٢

 االول ٥٩,٩٨ ايمان فؤاد علي ٨٣



 االول ٥٩,٩٨ هناء طالب محسن ٨٤

 االول ٥٩,٩٤ رجاء كريم سرحان ٨٥

 االول ٥٩,٨٦ عبير جبر صيوان ٨٦

 االول ٥٩,٨٢ جواد كاظم محمد ٨٧

 االول ٥٩,٨٠ عبد االمير ماضي ليث ٨٨

 االول ٥٩,٧٥ هدية عبدالحليم عبد الخالق ٨٩

 االول ٥٩,٧٠ ربيعة دوخي احمد ٩٠

 االول ٥٩,٦٩ احمد عبد الواحد لفتة ٩١

 االول ٥٩,٦٦  نجاة عبد الجليل ابراهيم ٩٢

 االول ٥٩,٥٩  شاكر عبد اهللاقناة ٩٣

 االول ٥٩,٥٢ نسائم عبد الحسين نعيم ٩٤

 االول ٥٩,٤٤ اخالص جاسم محمد ٩٥

 االول ٥٩,٣٧ عقيال مسلم جاسم ٩٦

 االول ٥٩,٢٨ صالح جبار مكطوف ٩٧

 االول ٥٩,١٦ عمار فوزي يوسف ٩٨

 االول ٥٩,١٥ ساجده كاطع محمد ٩٩

 االول ٥٩,٠٩ لمياء شعبان خلف ١٠٠

 االول ٥٨,٩٩ صباح صالح زبون ١٠١

 االول ٥٨,٩٠ سمر قاسم محمد ١٠٢

 االول ٥٨,٨٩ شذى رسول مسلم ١٠٣

 االول ٥٨,٨٣ رجوه شهاب احمد ١٠٤

 االول ٥٨,٦٨ فاضل مطر جبر ١٠٥

 االول ٥٨,٥٥ هادي عبود جبار ١٠٦

 االول ٥٨,٥٣ اسعد كاظم محسن ١٠٧

 االول ٥٨,٣٨ زينب بالسم محمد ١٠٨

 االول ٥٨,٣٢ سهيلة نعمة بادع ١٠٩

 االول ٥٨,٢٤ حميدة نوار زناد ١١٠

 االول ٥٨,٢١ مسلم كرار حسين ١١١

 االول ٥٨,١١  وسام حسين جبار ١١٢

 االول ٥٨,١٠ حذام حميد عبد الزهرة ١١٣

 االول ٥٨,٠٠ اسعد سالم عزيز ١١٤



 االول ٥٧,٨٣ رابعة عبود عبد علي ١١٥

 االول ٥٧,٨٣ حسن كامل سكر ١١٦

 االول ٥٧,٥٣ دجلة جواد كاظم ١١٧

 االول ٥٧,٤٨ كاطع ناظم شناوة ١١٨

 االول ٥٧,٤٠ نوال خضير عباس ١١٩

 االول ٥٧,٠٠ ربيعة جاسب ١٢٠

 االول ٥٦,٩٤ هناء حمود قاسم ١٢١

 االول ٥٦,٨٩ رحيم عاجل علي ١٢٢

 االول ٥٦,٨٣ محسن كاظم رحيم ١٢٣

 االول ٥٦,٦٤ ازدهار مهدي صالح ١٢٤

 االول ٥٦,٥٦ قيصر حسن قاسم ١٢٥

 االول ٥٦,٥٥ ابتسام صدام خلف ١٢٦

  

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                  الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ٨/٧/١٩٩٩ في ٣/١٣/٤٥٥٤: عي وتاريخ األمر الجام رقم           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٠,٣٤  عالء قاسم جالب ١

 االول ٧٨,٥٨ ثائرة فالح لفتة ٢

 االول ٦٨,٧٠ زينة عبد االمير جاسم ٣

 االول ٦٧,١٣ حسين عقيل عبد ٤

 الولا ٦٦,٦٨ فاطمة يعقوب مجيد ٥

 االول ٦٦,٣٣ عبد السيد محمد عبود ٦

 االول ٦٦,٢٩ زينة ابراهيم رزوقي ٧

 االول ٦٦,٠٨ اسماعيل هاشم صدام ٨

 االول ٦٥,٠٦ باسل فاضل تقي ٩



 االول ٦٤,٩٦ رنا محمد عبد اهللا ١٠

 االول ٦٤,٨٠ نورية طعيس حويدي ١١

 االول ٦٤,٤٧ ياسن علي شاني ١٢

 االول ٦٣,٧٢ يمفاطمة حسين عبد الكر ١٣

 االول ٦٣,٣٤ عذراء حمادي جواد ١٤

 االول ٦٢,٩٣ محمد حبيب راضي ١٥

 االول ٦٢,٦٣ انسام خالد عبد اهللا ١٦

 االول ٦٢,١٥ رحاب حمزة عباس ١٧

 االول ٦٠,٦٥ ضمير عبد الحافظ علي ١٨

 االول ٦٠,٦٤ هدى علي احمد ١٩

 االول ٦٠,٠٨ علي كاظم جمعة ٢٠

 االول ٥٩,٢٢ سينرائد رجب يا ٢١

 االول ٥٨,٩٧ زينب نادر عبد اهللا ٢٢

 االول ٥٨,٨٩ سوزان يوحنا اسحاق ٢٣

 االول ٥٨,٣٦ فياض عبد الرضا جابر ٢٤

 االول ٥٨,١٢ رجاء قاسم جالب ٢٥

 االول ٥٧,٩٢ رنا جواد باقر ٢٦

 االول ٥٧,٦٨ بيان عبد اهللا عيسى ٢٧

 االول ٥٧,٤٣ رشا طارق شيلي ٢٨

 االول ٥٧,٤٢ الح محمدندى ص ٢٩

 االول ٥٦,٩١ شيماء عبد الهادي صالح ٣٠

 االول ٥٥,١٩ اخالص طعمة يوسف ٣١

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب: كلیة ال                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                  الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ٨/٧/١٩٩٩ في ٣/١٣/٤٥٥٤: وتاريخ األمر الجامعي  رقم           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج



 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٣,٧٦  مؤيد احمد خلف ١

 االول ٧٩,١٠ وداد سالم محمد ٢

 االول ٧٨,٥٨ ميعاد عيسى كاظم ٣

 االول ٧٨,٢١ اقبال عكال كاظم ٤

 االول ٧٦,٦٤ الحعالء كامل ص ٥

 االول ٧٥,٦٤ مرتضى عبد الحسين مفتل ٦

 االول ٧٤,٣٧ عماد خالد رمضان ٧

 االول ٧٤,١٩ بيان عبد الكريم قاسم ٨

 االول ٧٣,٨٤ سبلة طالل ياسين ٩

 االول ٧٢,٨٥ مها يوسف مسلم ١٠

 االول ٧٢,٧٣ نوال عبد زغير ١١

 االول ٧١,٩٨ سالمة عبد الرضا حسن ١٢

 االول ٧١,٤٢ فيصل مهديليلى  ١٣

 االول ٧١,٢٩ عبد الحسن عودة علياء ١٤

 االول ٧١,٠٨ زايد ميسر عودة ١٥

 االول ٧٠,٩٣ هيفاء احمد مطر ١٦

 االول ٧٠,٦٨ ندى نصار نجم ١٧

 االول ٧٠,٢٦ بثينة عادل عمران ١٨

 االول ٧٠,١٩ علياء كاظم صقر ١٩

 االول ٧٠,١٦ روز زكي عبد الغني ٢٠

 االول ٦٩,٩٨ ة مايع حسينفاطم ٢١

 االول ٦٩,٨٧ غفران ابراهيم غضبان ٢٢

 االول ٦٩,٦٢ فؤاد حسين علي ٢٣

 االول ٦٩,٣٤ هيفاء ناصف جاسم ٢٤

 االول ٦٩,٢٨ سناء قاسم حسن ٢٥

 االول ٦٩,١٤ تهاني يعقوب بدر ٢٦

 االول ٦٨,٩٩ عداله علي حسين ٢٧

 االول ٦٨,٩٦ حنان احمد فرج ٢٨

 االول ٦٨,٤١ د الباري هاشموفاء عب ٢٩

 االول ٦٨,١٦ انوار كاظم عودة ٣٠



 االول ٦٨,١٠ لنا زهير اسماعيل ٣١

 االول ٦٧,٨٠ غفران قاسم جبار ٣٢

 االول ٦٧,٧٠ سهاد سامي كشكول ٣٣

 االول ٦٧,٧٠ ازهار عزيز ٣٤

 االول ٦٧,٦٠ وئام عبد اهللا مهدي ٣٥

 االول ٦٧,٤٥ عاطف عبد الحسن  ٣٦

 االول ٦٧,٣٩ ت عبد الجليل علوانفرا ٣٧

 االول ٦٧,١٤ امل عبد المحسن عبد العزيز ٣٨

 االول ٦٧,١٤ سوسن عبد الواحد بنيات ٣٩

 االول ٦٦,٩٧  عبد الرزاق بن محمد ٤٠

 االول ٦٦,٩٢ سمير عبد الحسين نعمة ٤١

 االول ٦٦,٧٩ ازهار عبد الرضا عبد ٤٢

 االول ٦٦,٦٠ سوسن عبد االمير ٤٣

 االول ٦٦,٥٣ افراح عبد العباس ٤٤

 االول ٦٦,٤٥ علية محمد نجم ٤٥

 االول ٦٦,٤٢ حيدر الزم عزيز ٤٦

 االول ٦٦,٢٣ احمد ناجي ٤٧

 االول ٦٦,١٣ ياسمين خضير محمد ٤٨

 االول ٦٦,٠٧  جنان ابراهيم شميل ٤٩

 االول ٦٥,٧٩ حوراء كامل شاوي ٥٠

 االول ٦٥,٧٣ ضحى جابر كرم ٥١

 االول ٦٥,٦٠ روق جميلمخلص فا ٥٢

 االول ٦٥,٥٣ رجاء عبد الزهرة شطنان ٥٣

 االول ٦٥,٥٣ احمد جواد كاظم ٥٤

 االول ٦٥,٤٥ خالدة عيسى خالد ٥٥

 االول ٦٥,٤٢ هدى فالح عبد العالي ٥٦

 االول ٦٥,٣٥ سكينة يونس علي ٥٧

 االول ٦٥,٣٠ هدى خير اهللا عبد الصاحب ٥٨

 لاالو ٦٥,٢٦ نغم علي حسين ٥٩

 االول ٦٥,٠٩ علي ناموس ايسر عبد ٦٠

 االول ٦٥,٠٨ اشواق عبد االمير محسن ٦١



 االول ٦٥,٠٣ عبد القادر صباح ٦٢

 االول ٦٤,٨١ صالح مهدي عبد ٦٣

 االول ٦٤,٨٠ اياد شيال داود ٦٤

 االول ٦٤,٧٢ شذى جعفر محسن ٦٥

 االول ٦٤,٧١ ابتسام محمد شندي ٦٦

 االول ٦٤,٦٣ ندى عبد الجليل ٦٧

 االول ٦٤,٤٤ عادل توفيق حمد ٦٨

 االول ٦٤,٣٨ اسامة يوسف خلف ٦٩

 االول ٦٤,٣٢ سمية محمد علي ٧٠

 االول ٦٤,٢٥ عمار محسن والي ٧١

 االول ٦٤,٢٤ فضيلة عرمش فرحان ٧٢

 االول ٦٣,٨١ قحطان عدنان عطا ٧٣

 االول ٦٣,٦٧ سناء جبار محمد ٧٤

 االول ٦٣,٤٨ اسعد حميد هاشم ٧٥

 االول ٦٣,٣٦ عبير سعيد جدوع ٧٦

 االول ٦٣,٣٥ وسن عباس جبار ٧٧

 االول ٦٢,٩٩ صفاء كامل هادي ٧٨

 االول ٦٢,٨٥ جهاد عادل عبد الزهرة ٧٩

 االول ٦٢,٧٥ علي نديم شهب ٨٠

 االول ٦٢,٦٧ هدى عبد اللطيف عبد الحميد ٨١

 االول ٦٢,٤٢  سعدية اسماعيل عاشور ٨٢

 االول ٦٢,٣٨ سوسن مهدي فرحان ٨٣

 االول ٦١,٩٥ هالة طارق رحيم ٨٤

 االول ٦١,٩٤ سليم رسن عالوي ٨٥

 االول ٦١,٨٥ رائد هاشم صالح ٨٦

 االول ٦١,٨٢ احمد جودة عبود ٨٧

 االول ٦١,٧٨ عقيل هالل عبد الحسين ٨٨

 االول ٦١,٤٦ وفاء كاظم عبد السيد ٨٩

 االول ٦١,٤٠ ازهار حسين محارب ٩٠

 االول ٦١,٣٧ الجبار مهديمفيد عبد  ٩١

 االول ٦١,٣٥ هدى غازي جدوع ٩٢



 االول ٦١,٢٢ ذكرى عبد الكاظم علي ٩٣

 االول ٦١,١٧ هناء رحيم عبد ٩٤

 االول ٦٠,٥٩ جعفر صادق محمود ٩٥

 االول ٦٠,٠٢ جاسم شلو عريبي ٩٦

 االول ٥٩,٩٣ ابراهيم رعيثل جبر ٩٧

 االول ٥٩,٠١ جابر ديحان ثنوي  ٩٨

 االول ٥٨,٩٤ ح محمد حسنفال ٩٩

 االول ٥٨,٨٨ اسراء عبيد مغامس ١٠٠

 االول ٥٨,٤٠ فؤاد سالم ضغيم ١٠١

 االول ٥٨,٢٧ انوار كاظم مهوس ١٠٢

 االول ٥٦,٨٤ سمر يونس موسى ١٠٣

 االول ٥٦,١٧ عباس اسماعيل ابراهيم ١٠٤

   

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                  الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ٨/٧/١٩٩٩ في ٣/١٣/٤٥٥٤:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٩,١٨  وسام عادل خليل ١

 االول ٧٧,٥٦ احمد جاسم محمد ٢

 االول ٧٦,٨٣ فهد مزبان خزار ٣

 االول ٧١,٥٣ نجم الدين عبد اهللا نجم ٤

 االول ٧١,٣٧ وميض عبد الرضا موزان ٥

 االول ٧١,٣٦ كفاية غضبان برهان ٦

 االول ٧١,١٢ مها بريسم غميس ٧

 االول ٧٠,٨٨ )اردني(امجد احمد شريف  ٨

 االول ٦٩,٣٩ انعام عبد اهللا ٩



 االول ٦٩,٣٦ سهيلة محمد لفتة ١٠

 االول ٦٩,٠٣ سلوى طاهر صندوق ١١

 االول ٦٨,٩٠ سعاد قاسم هديهد ١٢

 االول ٦٨,٨٨ راشد رائد عبد ١٣

 االول ٦٨,٦٢ تماضر سهم عبد الزهرة ١٤

 االول ٦٧,٨٣ اثير كرومي ١٥

 االول ٦٧,٧١ سها فاضل حميد ١٦

 ولاال ٦٧,٦٦ فاطمة ايوب يعقوب ١٧

 االول ٦٧,٥١ جاسر هاشم ١٨

 االول ٦٧,٤٦ ابتسام كاظم ١٩

 االول ٦٧,٠٧ محمود جاسم سوادي ٢٠

 االول ٦٦,٩٢ بالسم جارح عبد الحسن ٢١

 االول ٦٦,٨٨ رنا سامي يعقوب ٢٢

 االول ٦٦,٨٠ مريم سعدون جري ٢٣

 االول ٦٦,٧٥ عبد النبي علي حسين ٢٤

 االول ٦٦,٦٨ والء جاسم محمد ٢٥

 االول ٦٦,٦٧ صفية شاكر معنوف ٢٦

 االول ٦٦,٥٥ وفاء عبود لعيبي ٢٧

 االول ٦٦,٣١ يسرى ناجي ٢٨

 االول ٦٦,٢٨ هناء مجيد حميد ٢٩

 االول ٦٦,٢٢ ندى صبيح الزم ٣٠

 االول ٦٥,٨٥ نضال حاجم عبد السادة ٣١

 االول ٦٥,٨٠ ميثاق مسلم عبد عون ٣٢

 االول ٦٥,٥٩ استبرق عبد الجبار عبد القادر ٣٣

 االول ٦٥,٣٨ بيداء هادي سلمان ٣٤

 االول ٦٥,٣٨ وفاء عبد العزيز ٣٥

 االول ٦٥,٠٥ نجم عبد اهللا هاشم ٣٦

 االول ٦٤,٩١ سامي حسن يوسف ٣٧

 االول ٦٤,٩١ سعد محسن بدر ٣٨

 االول ٦٤,٨٤ فقدان خليل ابراهيم ٣٩

 االول ٦٤,٧٥ ايمان عمران عودة ٤٠



 االول ٦٤,٦١ دسماح فؤاد جوا  ٤١

 االول ٦٤,٥٥ احمد ثامر سباع ٤٢

 االول ٦٤,٢١ مرتضى حسين عبد علي ٤٣

 االول ٦٣,٧٩ االء جاسم عبود ٤٤

 االول ٦٣,٦٢ منال عبد االمام كريم ٤٥

 االول ٦٣,٤٩ اشواق قاسم ٤٦

 االول ٦٣,٤٤ صبا معد عبد الباقي ٤٧

 االول ٦٣,٤٣ اسماء نجم عبد اهللا ٤٨

 االول ٦٣,٣١ ام منصورسوسن بد ٤٩

 االول ٦٣,٢٥ نغم عبد الجليل ٥٠

 االول ٦٣,٢٤ نظيرة صالح عبد الحسن ٥١

 االول ٦٣,١٣  سهاد خيراهللا ثجيل ٥٢

 االول ٦٣,٠٩ جنان جاسم ٥٣

 االول ٦٢,٨٥ ريم محمد سالم ٥٤

 االول ٦٢,٦٣ سعد دوير صخي ٥٥

 االول ٦٢,٦١ ليث شاني حمد ٥٦

 االول ٦٢,٦٠ اهيمعلية محمود ابر ٥٧

 االول ٦٢,٥٤ خلود محمد علي ٥٨

 االول ٦٢,٤٩ احالم يوسف محمد ٥٩

 االول ٦٢,٤٨ وفاء جبار يوسف ٦٠

 االول ٦٢,٣٥ اسعد ابراهيم عبد الواحد ٦١

 االول ٦٢,٣٣ عبد الحسين نعمة عفات ٦٢

 االول ٦٢,١٩ عدنان عبد االمير مكي ٦٣

 ولاال ٦٢,١٦ كريمة حنون عبد علي ٦٤

 االول ٦١,٩٣ امال عبد الحسين يوسف ٦٥

 االول ٦١,٩٣ مجيد صادق عالوي ٦٦

 االول ٦١,٨٨ كاظمية حسين مذخور ٦٧

 االول ٦١,٨٢ اشواق مطشر مهوس ٦٨

 االول ٦١,٦٢ عمار ناصح حسن ٦٩

 االول ٦١,٥٥ انعام عبد الواحد عبد المجيد ٧٠

 االول ٦١,٥٣ حنان حسن لعيوس ٧١



 االول ٦١,٤٥  الرزاق عاتينسرين عبد ٧٢

 االول ٦١,٤٢ عزيز مرداو كناو ٧٣

 االول ٦١,٢١ مصطفى منخي عبد ٧٤

 االول ٦١,١٩  بدراشواق سالم ٧٥

 االول ٦١,١١ ميثم نزار ٧٦

 االول ٦١,١٠ حنان جواد عبد العضيم ٧٧

 االول ٦٠,٨٨ حسين علي عزيز ٧٨

 االول ٦٠,٧٥  عدنان غالي هليل ٧٩

 االول ٦٠,٥٧  ثجيل هدادخير اهللا ٨٠

 االول ٦٠,٥٥ حنان محمد عبد اهللا ٨١

 االول ٦٠,٤٣  سعاد عبد الواحد حمود ٨٢

 االول ٦٠,٣٤ ازهر سلمان محمد ٨٣

 االول ٦٠,٢٣ حسين علي جبار ٨٤

 االول ٦٠,٢١ رنا عبد الخالق منديل ٨٥

 االول ٦٠,١٥ رندة عبدالرحمن كامل ٨٦

 االول ٦٠,١٣ زينب عبد المطلب مهدي ٨٧

 االول ٦٠,٠٨ ميساء عيدان حسن ٨٨

 االول ٥٩,٩٨ كاظم مدلول حنون ٨٩

 االول ٥٩,٧٥ مثنى يوسف يعقوب ٩٠

 االول ٥٩,٦٢ انور ناجي مطشر ٩١

 االول ٥٩,٥١ سوزان محمد جخيور ٩٢

 االول ٥٩,٢٤ مها عبد الحكيم حسن ٩٣

 االول ٥٩,٠٨ اشواق شعالن شرهان ٩٤

 االول ٥٨,٩٢ محمدهناء هاشم  ٩٥

 االول ٥٨,٨٠ مخلص رحيم عبد علي ٩٦

 االول ٥٨,٦١ نجاه حميد جبار ٩٧

 االول ٥٨,٤٩ زينب عبد الحسن توماس ٩٨

 االول ٥٧,٩٨ عبد الرحمن جغيم ٩٩

 االول ٥٧,٠٩ كمال بدر كاطع ١٠٠

 االول ٥٦,٩٨ نضال سبتي محمد ١٠١

   



 
  المكتبات والمعلومات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                  الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ٨/٧/١٩٩٩ في ٣/١٣/٤٥٥٤:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٢,٦٦  اياد محمد صبيح ١

 االول ٨٠,٠٨ رائد ماجد سالم ٢

 االول ٧٠,٨٠ عبد اهللاعبود محمود  ٣

 االول ٧٠,٧٣ هناء نعمة محمد ٤

 االول ٧٠,٦٥ احمد ابراهيم مصطفى ٥

 االول ٧٠,٠٦ سعاد زوير جرمل ٦

 االول ٦٦,٠٤ جعفر عبد الخالق خلف ٧

 ولاال ٦٤,٩١ ميادة علي عبدالعزيز ٨

 االول ٦٤,٠٨ قاسم عبد نتيش ٩

 االول ٦٣,١٢ احالم مفتاح مثنى ١٠

 االول ٦٢,١٢ اشواق طالب مهدي ١١

 االول ٦١,٠٦ بسمان عبد الكريم محمد ١٢

 االول ٥٩,٣٠ محمد عبد الحسن صالح ١٣

   

 
  الفلسفة:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                  الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ٨/٧/١٩٩٩ في ٣/١٣/٤٥٥٤:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨١,٢٣  نوال طه ياسين ١



 ولاال ٧٨,٣٩ طه محمد جواد ٢

 االول ٧٨,٢٥ ندى عبد الرحيم مكطوف ٣

 االول ٧٧,٠٠ فاتن كاظم اليج ٤

 االول ٧٥,٦٤ رسال حسين عبد اللطيف ٥

 االول ٧٤,٣٨ عقيل صادق زعالن ٦

 االول ٧٣,٤٧ عروبة جاسم خلفو ٧

 االول ٧٢,٠٨ احالم محمد مهدي ٨

 االول ٧١,٠٥ بشرى عبد االمير عبد الحسبن ٩

 االول ٧٠,٧٩ اجلرويدة عباس ع ١٠

 االول ٦٨,٣٨ نجالء سامي عبادي ١١

 االول ٦٨,١٤ اخالص ناجي جاسم ١٢

 االول ٦٧,٩٣ ميساء حمود عبد اللطيف ١٣

 االول ٦٧,١٧ نجالء حمود حميد ١٤

 االول ٦٥,١١ شيماء سالم مهدي ١٥

 االول ٦٥,٠٥ اسماء تحسين عبد الزهرة ١٦

 االول ٦١,٩٦ عدوية علي جعفر ١٧

 االول ٦١,٧١ جنان محمد عبد اهللا ١٨

 االول ٦٠,٢٣ رائد عبد السالم نعمان ١٩

 االول ٥٩,٨٠ لمياء عبد احمد هادي ٢٠

 االول ٥٩,٤٧ حيدر طاهر محمد ٢١

 االول ٥٩,٠٨ نبيل جواد كاظم ٢٢

 االول ٥٦,٩٨ لؤي توفيق مهدي ٢٣

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجامعي مفقود لهذه السنة ألمرا

 
  العربي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج         ٢/١٠/١٩٩٩ في ٣/١٣/٦٧٤٨:  : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 ذي تخرج منهالدور ال المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٥,١٢ انتصار كاظم رشك ١

 الثاني ٦٢,٩٩ اسامة عبد الرحمن احمد ٢

 الثاني ٦١,٤٣ نجالء عبد االمير علي ٣

 الثاني ٦٠,١٥ بشار يعرب حسون ٤

 الثاني ٦٠,٠٩ صبا جميل عبد اهللا ٥

 الثاني ٥٩,٤٥ انتصار حيدر هول ٦

 الثاني ٥٨,٩٢ ساجدة صدام ٧

 الثاني ٥٧,٧٦  يحيىاشواق غالي ٨

 الثاني ٥٧,٦٢ اخالص كاظم جباره ٩

 الثاني ٥٧,٣٤ خلود كاظم ١٠

 الثاني ٥٧,١٥ افراح سهيل صالح ١١

 الثاني ٥٦,٩١ جواد كاظم عبد الزهرة ١٢

 الثاني ٥٥,٣٢ ايمان قدر عبد الباقي ١٣

  

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج         ٢/١٠/١٩٩٩ في ٣/١٣/٦٧٤٨:  : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج



 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧١,٢٤  نهاد توفيق يوسف ١

 الثاني ٦١,١١ اسيل محمد جواد ٢

 الثاني ٦٠,٥٣ انوار فالح لفتة ٣

 الثاني ٥٩,٧٥ امنة هاشم عبد الرحمن ٤

 الثاني ٥٩,٧٢ سعد جمعة خلف ٥

 الثاني ٥٨,٩٦ علي تايه مغيزل ٦

 الثاني ٥٨,٦٤ خنساء محمد جواد ٧

 الثاني ٥٨,٤٥ حميد عبد الكريم حياب ٨

 نيالثا ٥٨,٣٣ عبير حافظ فاضل ٩

 الثاني ٥٨,٠١ سندس مهدي شعيب ١٠

 الثاني ٥٨,٠٠ علي كاظم حمود ١١

 الثاني ٥٧,٨٦ نجالء عباس حمزة ١٢

 الثاني ٥٧,٨١ نجالء صالح فالح ١٣

 الثاني ٥٧,٧٨ زينب صالح علي ١٤

 الثاني ٥٧,٦٨ عبد الزهرة علي عبد ١٥

 الثاني ٥٧,٦٠ زينب اسماعيل جاني ١٦

 الثاني ٥٧,٤٢ اسيل خليل ابراهيم ١٧

 الثاني ٥٧,٢٩ احمد عبودي صالح ١٨

 الثاني ٥٧,١٨ سالم عود فالح ١٩

 الثاني ٥٧,١٦ سارة خلف حنون ٢٠

 الثاني ٥٧,١٥  كنوز عبد الباري ناصر ٢١

 الثاني ٥٧,٠٦ رابعة انس محمد ٢٢

 الثاني ٥٦,٩١ سليمة قاسم سربد ٢٣

 الثاني ٥٦,٨٩ زينب مناتي حافظ ٢٤

 الثاني ٥٦,٨٣  عزيزعدي فرج ٢٥

 الثاني ٥٦,٧٧ انعام ماهر خلف ٢٦

 الثاني ٥٦,٧٤ ايمان صالح مهدي ٢٧

 الثاني ٥٦,٧٣  ايمان حسين ٢٨

 الثاني ٥٦,٧٢ كوثر عبد العباس مزعل ٢٩

 الثاني ٥٦,٦٢ ناهد زكي حميد ٣٠



 الثاني ٥٦,٦٠ تهاني عبد النبي حسين ٣١

 الثاني ٥٦,٤٨ ايناس غازي محمود ٣٢

 الثاني ٥٦,٠٠ هند داود سلمان ٣٣

 الثاني ٥٥,٩٥ اشواق محسن حمزة ٣٤

 الثاني ٥٥,٧٧ نجالء عبد الشيخ نجم ٣٥

 الثاني ٥٥,٤٥ هنادي عبد اهللا حاجم ٣٦

 الثاني ٥٥,٣٩ لبنى صباح عبد الواحد ٣٧

 الثاني ٥٥,٣٠ فيدل عواد غازي ٣٨

 الثاني ٥٥,٠٦ بسيم نوري محمود ٣٩

 الثاني ٥٤,٩٠ جليل طاهرفاطمة عبد ال ٤٠

 الثاني ٥٤,٨١ نرجس محسن كريم ٤١

 الثاني ٥٤,٥٢ اسماء مجيد خضير ٤٢

 الثاني ٥٤,٣٦ سعاد هاشم محمد ٤٣

 الثاني ٥٣,٢٣ اسماء طالب نجم ٤٤

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج         ٢/١٠/١٩٩٩ في ٣/١٣/٦٧٤٨:  : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦,٩١  احالم فوزي مالك ١

 الثاني ٦٦,٨١ ايمان جاسب جوالن ٢

 الثاني ٦٦,٧٩ اء ابراهيم محمدعذر ٣

 الثاني ٦٤,٣٦ عبد العظيم طاهر صالح ٤

 الثاني ٦٣,٩١ سليمة فالح باهر ٥

 الثاني ٦٣,٨٠ نهاد احمد هاشم ٦

 الثاني ٦٣,٧٦ منذر ادمون ناصر ٧



 الثاني ٦٣,٤١ رائده كامل عبد الحسين ٨

 الثاني ٦٢,٨٣ علي طعمة جبار ٩

 انيالث ٦٢,٥٣ صفاء شالش علي ١٠

 الثاني ٦٢,٢٣ حسن صادق عبد الحسين ١١

 الثاني ٦١,٦٥ والء حسن عبادات ١٢

 الثاني ٦١,٢٢ وجدان علي عبيد ١٣

 الثاني ٦٠,١١ وئام غازي بدران ١٤

 الثاني ٦٠,٠٨ خالد محمد حيال ١٥

 الثاني ٥٩,٩٢ مصطفى سالم حازم ١٦

 الثاني ٥٩,٧٢ هيثم جاسم محمد ١٧

 الثاني ٥٩,٥٣ عقيل حسن جاسم ١٨

 الثاني ٥٨,٤٤ هيثم فاضل عليوي ١٩

 الثاني ٥٧,٨٣ سهام موسى اسماعيل ٢٠

 الثاني ٥٧,٤٣ حيدر حسين جبار ٢١

 الثاني ٥٧,٣٤ عقيل سالم مهدي ٢٢

 الثاني ٥٧,٣٢ جنان لفنة داود ٢٣

 الثاني ٥٧,٢٩ غادة عبد السادة يوسف ٢٤

 الثاني ٥٦,٧٨ عقيل مطشر نعيم ٢٥

 الثاني ٥٦,١٧ اده نعمةمحمد زي ٢٦

   

 
  فيةالجغرا:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 :لتخرج اسم دورة ا         ٢/١٠/١٩٩٩ في ٣/١٣/٦٧٤٨:  : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٧,٠٢  صابر عبد الوهاب حسن ١

 الثاني ٦١,٢٧ رنا مهدي صالح  ٢



 الثاني ٥٩,٦٦ محمد فليح حسن ٣

 الثاني ٥٩,٦٠ علي حسن شريف  ٤

 الثاني ٥٩,٥٩ علي غريب داود ٥

 الثاني ٥٩,٤١ عواطف حسن خلف ٦

 الثاني ٥٩,١٠ طفى عبد الحسينساهره مص  ٧

 الثاني ٥٨,٧٦ فرحان دغيم مظلوم ٨

 الثاني ٥٨,٥٢ عقيل نعيم هاشم ٩

 الثاني ٥٨,٤٢ حسين درويش ١٠

 الثاني ٥٨,٢٢ عبد اهللا لطيف ناصر ١١

 الثاني ٥٨,١٥ عباس عامر جدوع ١٢

 الثاني ٥٧,٢٢ محمد حاتم ياسين ١٣

 الثاني ٥٦,٤١ رعد ظاهر عيسى ١٤

 الثاني ٥٦,٣٧ سيناء يحيى عبد السادة ١٥

 الثاني ٥٦,٠٩ كوثر خضير حسين ١٦

 الثاني ٥٤,٩٢  فالح عبد الرزاقشهيد ١٧

 الثاني ٥٤,٦٢ صالح مهدي كاظم ١٨

   

 
  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: دة الشھا                                                                                                                   الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج         ٢/١٠/١٩٩٩ في ٣/١٣/٦٧٤٨:  : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦,٠٢  محمد سعدي محمد ١

 الثاني ٥٩,٥٥ ثائر جبار علي ٢

   

  


