
 األمر الجامعي مفقود لهذه السنة

 
  اللغة العربية : القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                    الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨١,١٨ طارق محمد حسن ١

 األول ٧٩,٩٧ فتحية عبد العزيز هاشم ٢

 األول ٧٩,٧٧ جواد عبد الكاظم محمد ٣

 األول ٧٧,٨٦ زينب شهاب احمد ٤

 األول ٧٧,٧٥ امل عبد الكريم مظلوم ٥

 األول ٧٧,٣٩ رياض احمد جابر ٦

 األول ٧٦,٩٠ امال عبد القادر زهراو ٧

 األول ٧٥,٢٩ االء عبد الجبار عبد اهللا ٨

 األول ٧٣,٧٥ خنساء بدر عبد اهللا ٩

 األول ٧٢,٩٠ هدى ناصر خلف ١٠

 األول ٧٢,٧٨ انتصار عزيز حميد ١١

 األول ٧١,٤٩ وفاء طالب خلف ١٢

 األول ٧٠,٦٤ حسين عدنان نعمه ١٣

 األول ٧٠,٦٣ الح مهديهيام ف ١٤

 األول ٧٠,٦٣ وسام عبد الباقي ١٥

 األول ٦٩,٨٢ كاظم جابر حسن ١٦

 األول ٦٩,٦٥ زينب شريف مطشر ١٧

 األول ٦٩,٦٠ منذر قاسم مزبان ١٨

 األول ٦٩,٥٥ محمد قاسم محمد ١٩

 األول ٦٩,٥٤ انمار علي كاظم ٢٠

 األول ٦٩,١٢ عال عبد الرحمن عبد الخالق ٢١

 األول ٦٩,٠٠ مد سالم فرحانمح ٢٢



 األول ٦٨,٦٥ اميرة سامي جاسم ٢٣

 األول ٦٨,٢٠ ايناس حسن شعيث ٢٤

 األول ٦٨,١٣ وسام حميد لطيف ٢٥

 األول ٦٨,٠٤  فائق عبد الحسيننشأت ٢٦

 األول ٦٧,٨٨ صالح حسن خضير ٢٧

 األول ٦٧,٧٩ بشار عباس مسير ٢٨

 األول ٦٧,٧٨ رائد عماد احمد ٢٩

 األول ٦٧,٧٧  كاشر معيديهدى ٣٠

 األول ٦٧,٣٧ احمد عيسى مسبب ٣١

 األول ٦٧,٣٠ رنا جميل عبد الصمد ٣٢

 األول ٦٧,٠٥ نادية احمد مرحوم ٣٣

 األول ٦٦,٩٤ هدى فالح حسن ٣٤

 األول ٦٦,٦٣ منى عبد الرحمن بداي ٣٥

 األول ٦٦,٥١ عماد قاسم محمد ٣٦

 األول ٦٦,٢٩ رياض عقيل سالم ٣٧

 األول ٦٦,١٢ ل عبد الجليل باسطدال ٣٨

 األول ٦٦,١١ عذراء سلمان جوهر ٣٩

 األول ٦٦,٠٢ زينب حسن علي ٤٠

 األول ٦٥,٨٩ حامد رياض عبد الرزاق ٤١

 األول ٦٥,٨١ ساهرة منصور عدالن ٤٢

 األول ٦٥,٧٧ ماجد حامد مكي ٤٣

 األول ٦٥,٧٠ االء رشيد حسين  ٤٤

 األول ٦٥,٤٩ رنا ذراي جابر ٤٥

 األول ٦٥,١٤ ضمير لفتة حسين ٤٦

 األول ٦٥,٠٦ منتهى صبيح وريوش ٤٧

 األول ٦٥,٠٤ عادل شنيشل الزم ٤٨

 األول ٦٤,٨٣ اسماء نوري عبد الوهاب ٤٩

 األول ٦٤,٧٩ سحر عبد الزهرة بنيان ٥٠

 األول ٦٤,٧٠ عماد ياسر عجيل ٥١

 األول ٦٤,٥٧ ثائر اسماعيل ٥٢

 ألولا ٦٤,٥٦ دعاء محسن حسن ٥٣



 األول ٦٤,٥٦ هدى عبد علي عبد الوهاب ٥٤

 األول ٦٤,٤٠ علي صالح صهر ٥٥

 األول ٦٤,٢٤ سيماء نوري احمد ٥٦

 األول ٦٤,٢٢ ازهار عبد الكريم اسماعيل ٥٧

 األول ٦٤,٠٩ احمد هاشم حسن ٥٨

 األول ٦٣,٨٢ عباس جابر منصور ٥٩

 األول ٦٣,٨٠ حيدر فهيم رسن ٦٠

 األول ٦٣,٧٨ فالح عطية كيوف ٦١

 األول ٦٣,٧٢ هديه جاسم كيالن ٦٢

 األول ٦٣,٧١ اباذر جمعه حنون ٦٣

 األول ٦٣,٦٣ عقيل حمد حسن ٦٤

 األول ٦٣,٦٢ رحمن عبد االمير كاطع ٦٥

 األول ٦٣,٦١ نغم غازي احمد ٦٦

 األول ٦٣,٤٨ رحاب غازي عبد الزهرة ٦٧

 األول ٦٣,٤٤ ام كلثوم يعقوب يوسف ٦٨

 األول ٦٣,٢٥ اشور حمودفراس ع ٦٩

 األول ٦٣,١٦ محمد عبد الوهاب عبد الجليل ٧٠

 األول ٦٣,٠٤ مقداد عبد العظيم فاضل ٧١

 األول ٦٢,٩٧ سالم ياسين داود ٧٢

 األول ٦٢,٩٦ خنساء جخيور عوده ٧٣

 األول ٦٢,٨٤ خميس خفيف لفتة ٧٤

 األول ٦٢,٧٩ ايناس جميل غائب ٧٥

 األول ٦٢,٧٥ ايات قيصر محسن ٧٦

 األول ٦٢,٧١ اسعد يونس حاتم ٧٧

 األول ٦٢,٦٧ حسين ربيع عباس ٧٨

 األول ٦٢,٦٦ شيرين سامي هداوي ٧٩

 األول ٦٢,٦١ فهمي هاشم محمد ٨٠

 األول ٦٢,٦١ مهدي لعيبي عبد الحسن ٨١

 األول ٦٢,٥٦ تغريد صالح مهدي ٨٢

 األول ٦٢,٤٥ سميرة ضبع كعيد ٨٣

 األول ٦٢,٤٥ ن عبد الصاحبعبد المهدي عبد الحسي ٨٤



 األول ٦٢,٤٢ نورا ابراهيم ناصر ٨٥

 األول ٦٢,٠٩ دالل زاهي شخير ٨٦

 األول ٦١,٧٨ مريم محمد علي ٨٧

 األول ٦١,٦١ عبد الرضا جبر طاهر ٨٨

 األول ٦١,٦١ منال مجيد حامد ٨٩

 األول ٦١,٤٨ ستار جبار حسن ٩٠

 األول ٦١,٣٢ عامر بدر موسى ٩١

 األول ٦١,٢٠ صباح حسينخنساء  ٩٢

 األول ٦١,١٤ احمد عبد الحسين خلف ٩٣

 األول ٦١,٠٤ ندى داود سلمان ٩٤

 األول ٦١,٠٣ جهينة علي عبد الحسين ٩٥

 األول ٦١,٠٢ وفاء علي احمد ٩٦

 األول ٦١,٠١ اثير حميد عبد اهللا ٩٧

 األول ٦١,٠٠ محمد شنين عبد ٩٨

 األول ٦٠,٨٦ جاسم حمد خشوش ٩٩

 األول ٦٠,٨٥ سهام جالب كاظم ١٠٠

 األول ٦٠,٧٧ عماد ياسين عبد الحسين ١٠١

 األول ٦٠,٦٤ كوثر سلمان ابراهيم ١٠٢

 األول ٦٠,٦٢ فاطمة خلف فجر ١٠٣

 األول ٦٠,٤٩ سهام جاسم حاجم ١٠٤

 األول ٦٠,٤٣ محمد حمود جعفر ١٠٥

 األول ٦٠,٤١ هدى خضير عباس ١٠٦

 ولاأل ٦٠,٢٨ اسيل عيال حسون ١٠٧

 األول ٦٠,١٠ ختام كريم سرحان ١٠٨

 األول ٦٠,٠٩ عتاب حامد غدير ١٠٩

 األول ٦٠,٠٥ اسراء صبيح جاسم ١١٠

 األول ٥٩,٩٣ رنا هادي عيسى علي ١١١

 األول ٥٩,٨٥ شيماء غازي فيصل ١١٢

 األول ٥٩,٧٨ منى ثامر سفيح ١١٣

 األول ٥٩,٧٨ نور قاسم حمد ١١٤

 األول ٥٩,٧٦ هنادي علي حسين ١١٥



 األول ٥٩,٧٤ عبد الوهاب عبدة اهللا عيسى ١١٦

 األول ٥٩,٧٠ خنساء عبد الرضا الزم ١١٧

 األول ٥٩,٦١ رافد قاسم محمد ١١٨

 األول ٥٩,٦٠ سلمى عرنوص راشد ١١٩

 األول ٥٩,٦٠ نجالء احمد رشاد ١٢٠

 األول ٥٩,٥٧ منار كاظم عباس ١٢١

 األول ٥٩,٥٥ مريم مكطوف محمد ١٢٢

 األول ٥٩,٥١ اسراء ابراهيم محمد ١٢٣

 األول ٥٩,٥٠ احمد شامخ حاسد ١٢٤

 األول ٥٩,٤٦ رنا زكي مدلول ١٢٥

 األول ٥٩,٤٥ هبه عبد الودود خليل ١٢٦

 األول ٥٩,٣٠ فراس حمزة جاسم ١٢٧

 األول ٥٩,٢٦ رعد جميل خليقة ١٢٨

 األول ٥٩,٠١ مهند خالد يعقوب ١٢٩

 األول ٥٨,٩٦ رسول عدنان عبد عيسى ١٣٠

 األول ٥٨,٩٥ خديجة محسن نعمه ١٣١

 األول ٥٨,٩٢ حال عبد الرحمن صلبي ١٣٢

 األول ٥٨,٧٦ علياء شاكر خليل ١٣٣

 األول ٥٨,٧٥ حسين غالب صندول ١٣٤

 األول ٥٨,٦٧ ايناس عدنان ايوب ١٣٥

 األول ٥٨,٦٣ زينة عبد الرزاق ابراهيم ١٣٦

 األول ٥٨,٦١ سها خيون هاشم ١٣٧

 األول ٥٨,٥٨ صفاء قاسم علي ١٣٨

 األول ٥٨,٥٧ ميسون عباس ياسر ١٣٩

 األول ٥٨,٥٣ خالد حمد لفتة ١٤٠

 األول ٥٨,٥٠ حسين محيسن نعمه ١٤١

 األول ٥٨,٣٨ هدى رعد شاكر ١٤٢

 األول ٥٨,٢١ احمد راضي مهدي ١٤٣

 األول ٥٨,١٤ اسراء منصور عوده ١٤٤

 األول ٥٨,٠٧ بهجت عبد الواحد علي ١٤٥

 األول ٥٨,٠٦ اسراء عبد االمير حمزة ١٤٦



 األول ٥٧,٩٥ احمد علي حسين ١٤٧

 األول ٥٧,٨٣ سها عبد الوهاب عبود ١٤٨

 األول ٥٧,٧٠ هدى عادل عبد الوهاب ١٤٩

 األول ٥٧,٣٥ عهود ناجي عبد النبي ١٥٠

 األول ٥٧,٣٢ افراح علي عبيد ١٥١

 األول ٥٦,٩٩ حسنه صالح حسن ١٥٢

 األول ٥٦,٦٤  بدرعلي نمر ١٥٣

 األول ٥٦,٤٤ زهير شوقي عبد اهللا ١٥٤

 األول ٥٦,١٥ حسن هادي ساجت ١٥٥

 األول ٥٦,١٤ هناء حامد يحيى ١٥٦

 األول ٥٦,٠٠ ايمان غازي احمد ١٥٧

 األول ٥٥,٩٥ محمد صالح ساجدة ١٥٨

 األول ٥٥,٠١ عمر علي حسين ١٥٩

 األول ٥٤,٦٨ سلوى حمدان كريم ١٦٠

 االول ٥٤,٤٦ ر عويفعلي جب ١٦١

  

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                    الصباحية: الدراسة

 :تخرج اسم دورة ال            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٠,٩١   عبده شرفأنور ١

 األول ٧٧,٠١ هميس عامر عبد الزهرة ٢

 األول ٧٥,١٩ نبراس صباح عبد الواحد ٣

 األول ٧٣,٧١ ابتهال احمد حمدان ٤

 األول ٧٣,٦٦ اماني نوري سعيد ٥

 األول ٧٣,٢٦ حسين شعبان هاشم ٦



 األول ٧٢,٩٧ سهام ناصر كاظم ٧

 األول ٦٩,٥٣ سوزان احمد جاسم ٨

 األول ٦٨,٧٥ رشا محمود موسى ٩

 األول ٦٨,٧٠ انعام عبد االمير عباس ١٠

 األول ٦٨,٣٢ سامر طالب داود ١١

 األول ٦٨,١٠ عائدة محمد محمود ١٢

 األول ٦٧,٢٣ ريم يعقوب يوسف ١٣

 األول ٦٧,٠٤ خلود جميل اسماعيل ١٤

 األول ٦٥,٣٠ اماني حامد شاكر ١٥

 األول ٦٥,٠٠  وائل مجيد سالم ١٦

 األول ٦٤,٠٩ ميسون علي ياسين ١٧

 األول ٦٢,٩٣ منال جاسم حسين ١٨

 األول ٦٢,٩١ امل حساني جابر ١٩

 األول ٦٢,٧٧ سهاد عباس نجم ٢٠

 األول ٦٢,٢٧ حوراء عزيز حميد ٢١

 األول ٦١,٥٣ بسام جهاد عامران ٢٢

 األول ٦١,٠٦ سجى صباح ادهام ٢٣

 األول ٦٠,٨١ نور صباح خزعل ٢٤

 األول ٦٠,٦٨ اسرار احمد شهاب ٢٥

 األول ٦٠,٦٨ فرح رعد خزعل ٢٦

 األول ٦٠,٦٢ ازهر كريم عطشان ٢٧

 األول ٦٠,٥٧ حسين حيدر فياض ٢٨

 األول ٦٠,٤٧ عدي سامي علي ٢٩

 األول ٦٠,٣٩ منى عبد الرزاق حسن ٣٠

 األول ٦٠,١٧ مد خضيراسيل مح ٣١

 األول ٦٠,٠١ ناهد رائد عزيز ٣٢

 األول ٥٩,٩٢ خلدون عبد الصاحب راضي ٣٣

 األول ٥٩,١٢ سندس جاسم جعفر ٣٤

 األول ٥٩,٠٦ سعد نعمه عفيح ٣٥

 األول ٥٩,٠٢  سلمان مفامسمرتضى ٣٦

 األول ٥٨,٨٨ سارة موفق عبد اهللا ٣٧



 األول ٥٨,٣٧ لبنى عبد الحميد مجيد ٣٨

 األول ٥٨,٣٦ ميادة مهدي صالح ٣٩

 األول ٥٨,٣٠ جميل عبد االمير عبد الحسين ٤٠

 األول ٥٨,١٥ زينب عدنان سعدون ٤١

 األول ٥٨,١٤ زينب حمودي حسين ٤٢

 األول ٥٨,٠٨ اشواق عبد الغفور جدوع ٤٣

 األول ٥٧,٨٢ رحاب نعمه سدخان ٤٤

 األول ٥٧,٧٧ خديجه كاظم احمد ٤٥

 األول ٥٧,٦٨  عبد النبيجبار خشاعن ٤٦

 األول ٥٧,٦١ سعاد رمضان يعقوب ٤٧

 األول ٥٧,٥٦  شلوك مسعوف شيماء ٤٨

 األول ٥٧,٥٤  وفاء كطافة عبد الرزاق ٤٩

 األول ٥٧,٤٦ اسراء كاظم خلف ٥٠

 األول ٥٧,٣٥ اثير جبار محسن ٥١

 األول ٥٧,٣٣ يوسف عبد الحميد يعقوب ٥٢

 ولاأل ٥٧,٢٨ زينب عبود حسين ٥٣

 األول ٥٧,١٥ ابتسام محسن عبيد ٥٤

 األول ٥٧,١١ جميل ابراهيم حسن ٥٥

 األول ٥٧,٠٧ نور رعد جبار ٥٦

 األول ٥٧,٠٥ سليم جمعه زغير ٥٧

 األول ٥٦,٨٢ صبا صالح مهدي ٥٨

 األول ٥٦,٥٢ طهاسراء نعيم  ٥٩

 األول ٥٦,٣٤ شيماء ظاهر ناصر ٦٠

 األول ٥٦,٢١ االء كاظم نعمه ٦١

 األول ٥٦,١٨ شيماء عبد االمام عبد الرحيم ٦٢

 األول ٥٦,٠٦ عرفات عباس خضير ٦٣

 األول ٥٦,٠٦ لنا محمد جاسم ٦٤

 األول ٥٦,٠٢ شيماء صبيح سعدون ٦٥

 األول ٥٥,٩٧ ميراس كاظم ناجي ٦٦

 األول ٥٥,٦٢ امجد ابراهيم مجيد ٦٧

 األول ٥٥,٥٦ وفاء عبد القادر عبد اهللا ٦٨



 األول ٥٥,٤٦ م باهرازهار كاظ ٦٩

 األول ٥٥,٤٥ ايات خليل طه ٧٠

 األول ٥٥,٢٨ خالدة حسن عمران ٧١

 األول ٥٥,٢٢ الفت عقيل هاشم ٧٢

 األول ٥٥,٠٦ ندى ناصر لعيبي ٧٣

 األول ٥٤,٦٣ جيهان عبد الهادي كاظم ٧٤

 األول ٥٣,٢٢ ايمان زاجي عيدان ٧٥

 األول ٥٢,٩٠ افراح معن عرمش ٧٦

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                    الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه لالمعد اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٨,٧٢  زهراء حميد خليل ١

 األول ٧٤,٥٩ منتهى صبري موسى ٢

 األول ٧٣,٨٣ محمد سلمان منور ٣

 األول ٧٢,٠٩ فردوس جاسم احمد ٤

 األول ٧١,٩٥ رسول خفيف طاهر ٥

 األول ٧١,٦١ نجالء حميد حريجة ٦

 األول ٧١,٥٧ نجالء ناصر هاشم ٧

 األول ٧١,٤١ دحال عثمان محم ٨

 األول ٧٠,٧٠ فاتن علي لفته ٩

 األول ٧٠,٥٨ محمود حمد شافي ١٠

 األول ٧٠,٢٤ بسام رعد عبود ١١

 األول ٦٩,٧٦ دريد مازن طالب ١٢

 األول ٦٩,٥١ سناء عبد الحسن صالح ١٣



 األول ٦٨,٠٨ احالم حسين حسن ١٤

 األول ٦٨,٠٨ اسعد عبد العزيز علي ١٥

 األول ٦٧,١٣ ناحمد ساجت سدخا ١٦

 األول ٦٦,٩١ اسراء رياض عيسى ١٧

 األول ٦٦,٨١ عبد الغفار جبر شهيد ١٨

 األول ٦٦,٦١ ياس خضير مهوس ١٩

 األول ٦٦,٤٠ خنساء عبد الحسن خليل ٢٠

 األول ٦٦,٤٠ مها هاشم جاسم ٢١

 األول ٦٦,٠٣ ميثاق موسى عيسى ٢٢

 األول ٦٥,٩٤ ساميه ظاهر حبيب ٢٣

 األول ٦٥,٩٢ اهللا رسنعمار عبد  ٢٤

 األول ٦٥,٧٨ اركان فالح علوان ٢٥

 األول ٦٥,٣٠ فرح ناصح رجب ٢٦

 األول ٦٥,٢١ نبيل سالم حسون ٢٧

 األول ٦٤,٩٥ واثق خير اهللا خصاف ٢٨

 األول ٦٤,٩٢ وسن جاسم سلطان ٢٩

 األول ٦٤,٧٣ انتصار ناجي عبد الرزاق ٣٠

 األول ٦٤,٥٤ زيد حيدر كاظم ٣١

 األول ٦٤,٤٣ ل زكي مهديعقي ٣٢

 األول ٦٤,٠٦ ستار عبد الجبار قدير ٣٣

 األول ٦٣,٨٧ سوسن اسماعيل ابراهيم ٣٤

 األول ٦٣,٥٨ وكيان نسرين محمد ٣٥

 األول ٦٣,٥١ اكرام احمد عبد االمير ٣٦

 األول ٦٢,٩٢ رواء زكي عبد الخضر ٣٧

 األول ٦٢,٨٧ فالح علي دليل ٣٨

 األول ٦٢,٨٢ احمد ناصر عودة ٣٩

 األول ٦٢,٦٢ رفاق ماجد خلف ٤٠

 األول ٦٢,٥٣ محمد فاخر راضي ٤١

 األول ٦٢,٤٧ اسماء عبد الواحد عبد المجيد ٤٢

 األول ٦٢,١٦ علي عبيدان موسى ٤٣

 األول ٦١,٨٢ اشواق هاشم حطاب ٤٤



 األول ٦١,٦٧ احمد عبد الستار كاطع ٤٥

 األول ٦١,٥٤ محمد محمود يوسف ٤٦

 األول ٦١,٤٥ حمد نايفعامر م ٤٧

 األول ٦١,٢١ ماجدة فالح حسن ٤٨

 األول ٦١,١٦ سعد مراح خصاف ٤٩

 األول ٦١,٠٤ فضل اهللا عبد العالي عبيد ٥٠

 األول ٦٠,٨٨ صالح نوري حنون ٥١

 األول ٦٠,٨٢ اسماء وفي عبد الرضا ٥٢

 األول ٦٠,٦٦ سجاد شنان صبار ٥٣

 األول ٦٠,٢٩ شيماء محمد مبارك ٥٤

 األول ٦٠,٢٧ وفاء رحيم محمد ٥٥

 األول ٦٠,١٥ ستار حمد ناهض ٥٦

 األول ٦٠,٠٤ رائد حمان حافظ ٥٧

 األول ٦٠,٠٢ سجى ضياء محمود ٥٨

 األول ٥٩,٨٦ احالم عبد الحسن عبد الواحد ٥٩

 األول ٥٩,٧٦ هشام كريم عبد السيد ٦٠

 األول ٥٩,٦١ مهند عبد العزيز عيسى ٦١

 األول ٥٩,٢٧ فاتن كريم بريسم ٦٢

 األول ٥٩,٢٧ منير صبيح خير اهللا ٦٣

 األول ٥٩,٢٧ وصفي عبد ساهي ٦٤

 األول ٥٩,١٨ منى خضير صينخ ٦٥

 األول ٥٨,٩٦ وسام علي ناصر ٦٦

 األول ٥٨,٩٥  حكيم موزان روضان ٦٧

 األول ٥٨,٨٨ حسن ناصر جخيور ٦٨

 األول ٥٨,٨٧ كامل ثجيل عبد علي ٦٩

 األول ٥٨,٨٥ احمد جميل لفته ٧٠

 األول ٥٨,٧٨ صادق غازي دراع ٧١

 األول ٥٨,٧١ ازهار جمعة حسين ٧٢

 األول ٥٨,٣٣ ابتسام عبد الحي دشر ٧٣

 األول ٥٨,٣١ سالم فهد زين ٧٤

 األول ٥٨,٣٠ مشتاق عبد الرزاق عايد ٧٥



 األول ٥٨,٢٨ عزة كمال محمد ٧٦

 األول ٥٨,٢٧ فالح طالب صالح ٧٧

 األول ٥٨,١١ د الحسنشيماء رحيم عب ٧٨

 األول ٥٨,٠٦ عبد الجليل مناتي مهدي ٧٩

 األول ٥٨,٠٠ لنا جالل فالح ٨٠

 األول ٥٧,٩٢ وليد سهم سالم ٨١

 األول ٥٧,٧٥ ميثم صالح سوير ٨٢

 األول ٥٧،٦٧ حوراء عبد الستار عبد الجبار ٨٣

 األول ٥٧,٥٦ سلمان عريبي شرقي ٨٤

 األول ٥٧,٥٤ رنا عبد الكريم منشد ٨٥

 األول ٥٦,٨٥ خالد مناتي باشا ٨٦

 األول ٥٦,٦٧ دينا فوزي حميد ٨٧

 األول ٥٦,٦٦ وجدان عبود عبد الوهاب ٨٨

 األول ٥٦,٥٩ مجيد سمير يسر ٨٩

 األول ٥٦,٣٤  فالح حسن جاسم ٩٠

 األول ٥٦,٣١ رسول جبار غازي ٩١

 األول ٥٥,٤٤ وجدان عاصي محسن ٩٢

 األول ٥٥,٢٣ احالم ظاهر احمد ٩٣

 األول ٥٥,٢٠ وسام عبد الزهرة حسين ٩٤

 األول ٥٤,٩١ منال سلمان رجب ٩٥

   

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                    الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  الجامعي وتاريخ األمر رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٧,٧٩  رباب عبد المجيد حميد ١



 االول ٧٧,٣٤ االء عبد الحسين صالح ٢

 االول ٧٣,٨١ ابتهال شاكر مجيد ٣

 االول ٧٢,٢٧ نادية نوري علي ٤

 االول ٧٠,٧٣ لح غضبانهناء صا ٥

 االول ٧٠,٠١ شروق علي حميد ٦

 االول ٦٩,٨٢ رواء قاسم محمد ٧

 االول ٦٩,١٨ امجاد عزيز طه ٨

 االول ٦٩,١٧ سعاد عبد الباقي محمود ٩

 االول ٦٨,٩٥ حال حامد خنتاب ١٠

 االول ٦٨,٨٠ فرح عبد الرضا عجيل ١١

 االول ٦٨,٤١ ضياء عبد الرسول خضير ١٢

 االول ٦٨,٣٦  رسول علوانرشا ١٣

 االول ٦٨,١٣ ضمياء احمد عباس ١٤

 االول ٦٨,٠٧ كريم حسين عريبي ١٥

 االول ٦٧,٦٤ انتصار عادل بكر ١٦

 االول ٦٧,٤٦ عبد الحميد حسن علي ١٧

 االول ٦٧,٢١ ضمياء هاشم مجيد ١٨

 االول ٦٧,١٥ محمد جاسم يوسف ١٩

 االول ٦٦,٩٢ شهاب احمد عبود ٢٠

 االول ٦٦,٦٩ ى ناصر محمودبشر ٢١

 االول ٦٦,٦٨ كرار ابراهيم خليل ٢٢

 االول ٦٦,٤٤ ساجدة عبد اللطيف عبد الواحد ٢٣

 االول ٦٦,٢١ حافظ خليل حداد ٢٤

 االول ٦٦,١١ كواكب جاسم عذيب ٢٥

 االول ٦٦,٠٤ مؤيد عبد القادر عودة ٢٦

 االول ٦٥,٤٩ حسين عبد اهللا جعفر ٢٧

 االول ٦٥,٠٨ سمير علي سعود ٢٨

 االول ٦٤,٧٥ ايناس عباس حميد ٢٩

 االول ٦٤,٦٥ محمد مكي سعيد ٣٠

 االول ٦٤,٠٧ بشير دويلة بريغش ٣١

 االول ٦٣,٧٧ هند عالء كريم ٣٢



 االول ٦٣,٦٨ ماجد خليفة طارش ٣٣

 االول ٦٣,٤٠ هديل عبد الكريم مدلول ٣٤

 االول ٦٣,١٣ فاطمة عباس حسن ٣٥

 االول ٦٢,٨٤ شانساجدة حيران ني ٣٦

 االول ٦٢,٨١ احمد شاكر عبد الرسول ٣٧

 االول ٦٢,٧٦ منال خلف هادود ٣٨

 االول ٦٢,٧٥ محمد لفته زبيري ٣٩

 االول ٦٢,٦٢ نظير محمد رضا سعيد ٤٠

 االول ٦٢,٣١  جاسمطههديل  ٤١

 االول ٦٢,١٧ زينه جاسب عثمان ٤٢

 االول ٦٢,١٦ عزت ناصر حسين ٤٣

 االول ٦٢,٠٧ عبدخالد هليل  ٤٤

 االول ٦٢,٠٦ هدير عباس عبود ٤٥

 االول ٦١,٩٩ اديب حميد مجبل ٤٦

 االول ٦١,٥٧ حسين عبد جثير ٤٧

 االول ٦١,٥٢ سندس فيصل صالح ٤٨

 االول ٦١,٣٨ مؤيد صالح دخان ٤٩

 االول ٦١,٣٠ حيدر لطيف خضير ٥٠

 االول ٦١,٢٩ ابتهال خالد محمد ٥١

 االول ٦١,١٥ طيبعبد الستار جابر ال ٥٢

 االول ٦١,١١ حوراء فوزي مصطفى ٥٣

 االول ٦١,٠٤ باسم احمد خضير ٥٤

 االول ٦٠,٨٤ هالة قاسم نعمة ٥٥

 االول ٦٠,٨٢  مازن جواد كاظم ٥٦

 االول ٦٠,٦٤ وئام عبد علي هاشم ٥٧

 االول ٦٠,٥٧ هدى ريسان عبد الرزاق ٥٨

 االول ٦٠,٣١ حسام سالم حسين ٥٩

 االول ٦٠,١٩ لمان محمدغزوان س ٦٠

 االول ٥٩,٨٩ غزوان مفتن حلو ٦١

 االول ٥٩,٨٦ وليد شاكر خضير ٦٢

 االول ٥٩,٧٩ ماجد معيوف حبش ٦٣



 االول ٥٩,٤٨ جيهان صادق سعيد ٦٤

 االول ٥٩,٠٨ علياء سبتي كاظم ٦٥

 االول ٥٨,٨٤ سماهر جبار عبد الزهرة ٦٦

 االول ٥٨,٦٦ حسام رزاق جياد ٦٧

 االول ٥٨,٥٢ علي فاضل عناية ٦٨

 االول ٥٨,٤٢ سوزان عودة هجول ٦٩

 االول ٥٨,٠٤ محمد صدام عبد السادة ٧٠

 االول ٥٧,٨٣ حميد ديوان عودة ٧١

 االول ٥٧,٦٤ مفيد قاسم حسن ٧٢

 االول ٥٧,٣٥ ليلى صبيح عودة ٧٣

 االول ٥٧,٣٣ احمد كاظم سعيد ٧٤

 االول ٥٧,٣٣ حليم يوسف مجبل ٧٥

 االول ٥٧,١٩ الح عبد علي وجرص ٧٦

 االول ٥٧,١٣ احمد فاضل عباس ٧٧

 االول ٥٦,٥١ شاكر حذير زاجي ٧٨

 االول ٥٦,٢٦ غازي فيصل عبد الواحد ٧٩

 االول ٥٦,١٠ انسام علي عبد الرسول ٨٠

 االول ٥٦,٠٨ عبير صباح حمود ٨١

 االول ٥٦,٠٥ افاق كاظم جمعه ٨٢

 لاالو ٥٥,٧٩ مفيد فالح ياسين ٨٣

 االول ٥٣,٧٣ غسان علي حسين ٨٤

 االول ٥٣,٣٦ مها جعفر عباس ٨٥

   

 
  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                    الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج



 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٢,٤٩  محمد احمد عبد علي ١

 األول ٨٠,٤٩ ماهر علي ظاهر ٢

 األول ٧٨,٨٨ معاوية ظاهر ٣

 األول ٧٥,٦٤ عامر محمود حسين ٤

 األول ٧٥,٢٦ بالل خليف علي ٥

 األول ٧٣,٦٥ مد صالحعلي اح ٦

 األول ٧٢,٨١ بيداء صادق طالب ٧

 األول ٦٩,٤٦ ايات نديم شهف ٨

 األول ٦٧,٨٧ علي احمد محمد ٩

 األول ٦٦,٩٥ انور صادق محسن ١٠

 األول ٦٢,٠٢ علي سعدون محسن ١١

 األول ٥٩,٧١ اسيل هودي عفان ١٢

 األول ٥٨,٥١ رائدة عبد اهللا فيحان ١٣

 األول ٥٧,٠٧  الرحيمحسين نعيم عبد ١٤

 األول ٥٦,٨٩ مهدي عبد العزيز ١٥

 االول ٥٦,٦٤ ندى نجم عبد اهللا ١٦

 االول ٥٥,٠١ محمد زيادة عاشور ١٧

 االول ٥٤,٨٥ هدى داخل حسن ١٨

 االول ٥٤,٣٨ سجى وليد علي ١٩

   

 
  الفلسفة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                    الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٥٩,٦٢  مثنى علي لعيبي ١



   

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٦٢,١٥  ايفاد سلمان دبوس ١

 األول ٧٢,١٨ جاسم محمد حسن ٢

 األول ٦٣,١٦ حسن ساجت عغات ٣

 األول ٥٨,٩٢ سعد شاكر عوده ٤

 األول ٦٣,٤٨ شيماء مجيد حميد ٥

 األول ٥٨,٩٧ طالب صادق عبد الحسن ٦

 األول ٦٦,٥٥ عبد االمام حسن يوسف ٧

 األول ٥٧,٩٦ مير حسن خيونعبد اال ٨

 األول ٦٦,٠٥ عبد الحليم مهودر حسن ٩

 األول ٦٢,٠٧ عبد الرحمن عبد الستار ياسين ١٠

 األول ٦٩,٦٢ عبد الكريم جاسم عبد الرضا ١١

 األول ٦٠,٤٨ عبد الواحد سعدون عبد العزيز ١٢

 األول ٧٤,١١ علي جعفر عباس ١٣

 األول ٦٦,٨٧ علي كاظم صالح ١٤

 األول ٥٥,٧٧ غيداء عبد الهادي نديم ١٥

 األول ٦٤,٣٣ فاطمة ثابت يعقوب ١٦

 األول ٥٧,٢٢ فراس ابراهيم عبد الخضر ١٧

 األول ٧١,٤٢ فراس حسن علي ١٨

 األول ٦١,٢٣ مطلك محمد مونس ١٩

 األول ٧١,٧٦ مناضل رسن وداد ٢٠

 األول ٦٠,٥٧ مناف سالم حمدي ٢١

 ولاأل ٦٥,٣٦ منذر خضير حميد ٢٢



 األول ٧٩,٤١ ناصر شاكر كاطع ٢٣

 األول ٦٧,١٣ وسام فاضل عبد الباقي ٢٤

 األول ٥٧,٦١ يوسف عبد الرضا يعقوب ٢٥

   

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٦/٢٠٠٢ في ٣/١٣/٩٠٠٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٦,١٥ وئام عدنان موسى ١

 األول ٧٤,٤٨ حسن بدر جواد ٢

 األول ٧٢,٧٨ بثينه عبد الكريم سالم ٣

 األول ٧١,٣١ بد المجيداشواق جمال ع ٤

 األول ٦٩,٠٤ عبد الكريم رجب صافي ٥

 األول ٦٨,١٢ جمعه عبد الزهرة نافع ٦

 األول ٦٦,٩٩ نها عامر راضي ٧

 األول ٦٦,٢٦ ثائر جاسم محمد ٨

 األول ٦٥,٦٣ ناجي كاظم عبد الجليل ٩

 األول ٦٥,١٨ ثائر ابراهيم محمد ١٠

 ولاأل ٦٤,٢٦ احالم مهدي عبد الصاحب ١١

 األول ٦٤,٢٣ فتوح محمد طه ١٢

 األول ٦٣,٥٦ عمر عبد حسن ١٣

 األول ٦٣,٤٧ جعفر صادق احمد ١٤

 األول ٦٣,٢٢ سماح شاكر محمود ١٥

 األول ٦٣,٢٢ لوجين عادل جاسم ١٦

 األول ٦٢,٩٥ داود سلمان جاسم ١٧

 األول ٦٢,٢٩ كريم جبار عطية ١٨



 األول ٦٢,١٦ منال عبد جاسم ١٩

 األول ٦٢,٠٨  الوهاب علي عبودعبد ٢٠

 األول ٦١,٨٥ عبد العباس شرهان ناصر ٢١

 األول ٦١,٦٨ حياة شاتي عودة ٢٢

 األول ٦١,٥٧ هيفاء ابراهيم شناوة ٢٣

 األول ٦١,٠٩ عدنان باقر صالح ٢٤

 األول ٦١,٠٧ حسن جواد مريبط ٢٥

 األول ٦٠,٧٦ ايمان عدنان موسى ٢٦

 األول ٦٠,٧٠ عبد الوهاب احمد سلمان ٢٧

 األول ٦٠,٤٩ بان عبد اهللا سبتي ٢٨

 األول ٦٠,١٦ جمال محمد عبادي ٢٩

 األول ٦٠,١٠ هدى رزاق عبد ٣٠

 األول ٥٩,٥٥ علي عبد المهدي يوسف ٣١

 األول ٥٩,٣٠ عبد علي محمد جعفر ٣٢

 األول ٥٩,٢٢ فياض عبد الرضا ناصر ٣٣

 األول ٥٩,٢٠ رشيد حميد رشيد ٣٤

 األول ٥٨,٩٦  عبد الرزاقهدى ماجد ٣٥

 األول ٥٨,١٨ شيماء جواد كاظم ٣٦

 األول ٥٨,١٣ حسن فليح بندر ٣٧

 األول ٥٧,٤٦ عبد االمام عبد الزهرة عبد علي ٣٨

 األول ٥٦,٩٤ رجاء عزت داود ٣٩

 األول ٥٦,٣٢ محسن مدلول عبيد ٤٠

 األول ٥٣,٩٥ جنان عبد الرزاق نعمه ٤١

 األول ٥٣,٨٠ وميض عبد القادر داود ٤٢

   

  

  

  

  



 األمر الجامعي مفقود لهذه السنة

 
  اللغة العربية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١/١٠/٢٠٠٢ في ٣/١٣/١٣٢٤٨:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٥,٦٧ سوسن توفيق مهدي ١

 الثاني  ٦٥,٤٨ عبد اهللا علي حسين ٢

 الثاني ٦٣,٥٤ نورا صفاء الدين احمد ٣

 الثاني ٦١,٤٩ تحسين حميد عبد المجيد ٤

 الثاني ٦١,٠١ احمد جبار ترياك ٥

 الثاني ٦٠,٣٩ مها مسلم يعقوب ٦

 الثاني ٥٩,٢٧ رغد محمود كاظم ٧

 الثاني ٥٨,٧٩ اميرة ديوان شنته ٨

 الثاني ٥٨,٥٧ فاتن كاظم سباهي ٩

 الثاني ٥٨,٢٩ رشا خلف شفي ١٠

 الثاني ٥٧,٩٩ غيداء جابر عبد اهللا ١١

 الثاني  ٥٧,٩٨ رغد فوزي مصطفى ١٢

 الثاني ٥٧,٨٩ سن عليرغد عبد المح ١٣

 الثاني ٥٧,٧٨ عالء ابراهيم حسن ١٤

 الثاني ٥٧,٤٣  جبار زينة هاشم ١٥

 الثاني ٥٧,٤٣ محمد علي خوير ١٦

 الثاني ٥٧,٤١ فاطمة علي صباح ١٧

 الثاني ٥٧,١٣ زينب عباس داغر ١٨

 الثاني ٥٧,٠٨ حيدر راجح صابر ١٩

 الثاني ٥٦,٥٤ احمد حنون شبهان ٢٠

 الثاني ٥٥,٨٣  فالح عبد الهادي لابتها ٢١

   



 
  :  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١/١٠/٢٠٠٢ في ٣/١٣/١٣٢٤٨:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦,٤٥ االنكليزي جواد كاظم عاتي ١

 الثاني  ٦٤,٦٥ هيفاء عامر عايد ٢

 الثاني ٦٢,٦٣ تيسير باقر زباري ٣

 الثاني ٦١,٦٠ شذى احمد خلف ٤

 الثاني ٦١,١٨ باسم رزاق رباط ٥

 الثاني ٦٠,٨١ ميثاق خضير محمد ٦

 الثاني ٦٠,٣٢ محمد صكبان سعدون ٧

 الثاني ٦٠,٢٠ زينب شرق الدين عباس ٨

 الثاني ٦٠,١٩ سندس علي فاخر ٩

 الثاني ٥٩,١٨ نوار صباح محمد ١٠

 الثاني ٥٨,٤٩ محمد عادل محمد ١١

 الثاني  ٥٧,٥٥ غيداء كاظم جاسم ١٢

 الثاني ٥٧,٤٦ شفاء عبد الكريم خنصر ١٣

 الثاني ٥٧,٤٤ عبد الكريم جاسمسهاد  ١٤

 الثاني ٥٧,٠٥ ياسين عبد العباس نجم ١٥

 الثاني ٥٧,٠١ هبه عادل حمزة ١٦

 الثاني ٥٦,٩٣ عمار عبد الكريم حياب ١٧

 الثاني ٥٦,٨٧ منى رزاق عوده ١٨

 الثاني ٥٦,٨٣ عال غانم عماد ١٩

 الثاني ٥٦,٧٦ سرمد محيي فالح ٢٠

 الثاني ٥٦,٧٢ امينه مدلول محسن ٢١

 الثاني  ٥٦,٥٦ مروج جبار عباس ٢٢

 الثاني ٥٦,٥٣ عمار عبد الهادي مشكور ٢٣



 الثاني ٥٦,٤٨ عدي محمد علي محسن ٢٤

 الثاني ٥٦,٤٦ ماجدة زغير جبر ٢٥

 الثاني ٥٦,٣٤ اكرم عبد الخالق عبود ٢٦

 الثاني ٥٦,٣٢ بسام عبد االمام عبد الصاحب ٢٧

 الثاني ٥٦,٢٧ بشرى جواد عبد الحسين ٢٨

 الثاني ٥٥,٨٩ حوراء طاهر جواد ٢٩

 الثاني ٥٥,٨٢ هادي سالم ٣٠

 الثاني ٥٥,٨١ شيرين احمد محمد علي ٣١

 الثاني  ٥٥,٧٧ علية خضير عنقود ٣٢

 الثاني ٥٥,٧٣ رنا سمير محمد ٣٣

 الثاني ٥٥,٧٠ عمار سلمان عبد الرسول ٣٤

 الثاني ٥٥,٥٩ ميثم جليل مطشر ٣٥

 الثاني ٥٥,٢٢ مد محمداسماء حا ٣٦

 الثاني ٥٥,١٧ اراك محمود عبد الوهاب ٣٧

 الثاني ٥٥,١٢ شيماء عبد اهللا شريف ٣٨

 الثاني ٥٥,١٢ زينب يوسف يعقوب ٣٩

 الثاني ٥٥,٠٨ فاتن حسن صالح ٤٠

 الثاني ٥٥,٠٣ االء يونس صالح ٤١

 الثاني  ٥٥,٠١ اسرار فالح حسن ٤٢

 الثاني ٥٤,٩٧ نجالء عبد االمير سدخان ٤٣

 الثاني ٥٤,٩٤ نادية محمد فرحان ٤٤

 الثاني ٥٤,٨٣ محمد عبد الجليل مشعل ٤٥

 الثاني ٥٤,٧٩ سليم صدام عكر ٤٦

 الثاني ٥٤,٦٩ عبير عبد الرضا فيصل ٤٧

 الثاني ٥٤,٦٢ ناصر جاسم راضي ٤٨

 الثاني ٥٤,٤٦ منذر جالب خلف ٤٩

 الثاني ٥٤,٢٩ ميسر خير اهللا طالب ٥٠

 الثاني ٥٤,٢٢ ي سالم عبد الحسينهان ٥١

 الثاني  ٥٤,٢٢ وداد طاهر وداج ٥٢

 الثاني ٥٤,١٥ هديل صالح حبيب ٥٣

 الثاني ٥٤,٠٢ عالء حسين شمخي ٥٤



 الثاني ٥٣,٦٢ سوسن سعدون عبد الواحد ٥٥

 الثاني ٥٣,٦٢ وسام عبود عبد علي ٥٦

 الثاني ٥٣,٥٨ شروق جاسم محمد ٥٧

 الثاني ٥٣,٥٨ فراس غالب عباس ٥٨

 الثاني ٥٣,٢٦ زينب حياوي حسين ٥٩

 الثاني ٥٣,٠٩ علياء انس عيسى ٦٠

   

 
  التاريخ:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١/١٠/٢٠٠٢ في ٣/١٣/١٣٢٤٨: األمر الجامعي وتاريخ  رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,١٢  خمائل حمد يوسف ١

 الثاني  ٦٣,٥٨ حارس رميلي عبد الكاظم ٢

 الثاني ٦٣,١٩ اسامة مجيد نوري ٣

 الثاني ٦٢,٩٤ علي غالب طالب ٤

 الثاني ٦٢,٣٦ الء حسن علوانع ٥

 الثاني ٦٢,١٨ بسمه عبد الكريم محمد ٦

 الثاني ٦١,٨١ عباس عبد المحسن يازع ٧

 الثاني ٦١,٠٢ ايمان كاظم احمد ٨

 الثاني ٦٠,٤٨ روانده علي كزار ٩

 الثاني ٦٠,٤٣ لمياء محسن عبد الرحمن ١٠

 الثاني ٦٠,٠٨ جهاد شناوي نهاب ١١

 الثاني  ٥٩,٦٧ ر فالحعبد الستا تحسين ١٢

 الثاني ٥٩,٥٧ مازن رحيم طاهر ١٣

 الثاني ٥٨,٥٣ عالء حسين محمد ١٤

 الثاني ٥٨,١٥ محسن عبد الجليل نحاس ١٥



 الثاني ٥٨,٠٠ رياح حمدان سعدون ١٦

 الثاني ٥٧,٨٩ تماضر احمد عبد اهللا ١٧

 الثاني ٥٧,٧٣ جالل جميل احمد ١٨

 الثاني ٥٧,٦٧ رحوراء عبد الستار عبد الجبا ١٩

 الثاني ٥٧,٥٢ نغم طاهر عبد علي ٢٠

 الثاني ٥٧,٣٩ عباس جابي زرار ٢١

 الثاني  ٥٧,٣٧ خالد شاكر شمخي ٢٢

 الثاني ٥٧,١١ اخالص ناصر عبد الحسن ٢٣

 الثاني ٥٦,٧٠ طالل عودة شعيت ٢٤

 الثاني ٥٦,٦٨ صبيح حمزه منتهى ٢٥

 الثاني ٥٦,٦١ محمد سالم محمد جواد ٢٦

 الثاني ٥٦,٥٥ ميساء مردان محي ٢٧

 الثاني ٥٦,٥٤ اسيل جاسب عيدان ٢٨

 الثاني ٥٦,٤٨ اميرة عبد علي مجيد ٢٩

 الثاني ٥٦,٣٤ فالح حسن جاسم ٣٠

 الثاني ٥٦,٣٠ اشراق طالب حمزه ٣١

 الثاني  ٥٥,٩٣ االء كاظم غانم ٣٢

 الثاني ٥٥,٩٣ نرجس شامت نجم ٣٣

 الثاني ٥٥,٦٩ مضر عطا يسر ٣٤

 الثاني ٥٥,٦٧ جواد فهد جابر ٣٥

 الثاني ٥٥,٦١ سالم حسن شمير ٣٦

 الثاني ٥٥,٢٤ حيدر ابراهيم خليل ٣٧

 الثاني ٥٤,٩٨ اشواق كامل علي ٣٨

 الثاني ٥٤,٩٤ هشام عبد العزيز عبد الهادي ٣٩

 الثاني ٥٤,٨٥ امنه عبد الزهرة حسين ٤٠

 الثاني ٥٤,٦٣ زهور عبد الحسين فرحان ٤١

 الثاني  ٥٤,٦١ يمان مطشر صالحا ٤٢

 الثاني ٥٤,٥٥ كفاح صالح احمد ٤٣

 الثاني ٥٤,٥١ سرى جاسم محمد ٤٤

 الثاني ٥٤,٣٧ شيماء عبود عبد العزيز ٤٥

 الثاني ٥٤,٢٤  واديبشير شنيار ٤٦



 الثاني ٥٤,١٣ سعاد حسين عبل ٤٧

 الثاني ٥٤,٠٧ علي عبد الهادي موحان ٤٨

 الثاني ٥٤,٠٣ مصطفى رهيف علي ٤٩

 الثاني ٥٣,٧٥ زينب اسماعيل عبد الكريم ٥٠

 الثاني ٥٣,٤٩ غسان رياض حسين ٥١

   

 
  الجغرافية:  القسم                                             آلدابا:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحية: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١/١٠/٢٠٠٢ في ٣/١٣/١٣٢٤٨:  وتاريخ األمر الجامعيم رق         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠,٩١  شيماء حسين علي ١

 الثاني  ٦٠,١٣ مقداد يوسف عبد اهللا ٢

 الثاني ٥٧,٩٠ توفيق عزيز مجيد ٣

 انيالث ٥٧,٤٣ محمد قاسم جراد ٤

 الثاني ٥٧,٤٢ رنا محمد محسن ٥

 الثاني ٥٧,٣٦ حيدر علي عبود ٦

 الثاني ٥٦,٦٩ علياء عبد علي كاطع ٧

 الثاني ٥٦,١٠ وسام سعيد علي ٨

 الثاني ٥٥,٢٢ رائد محمد حسن ٩

 الثاني ٥٤,٩٢ مشتاق جبار موزان ١٠

 الثاني ٥٤,٢٤ صادق كريم محسن ١١

   

 



  اللغة العربیة:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١/١٠/٢٠٠٢ في ٣/١٣/١٣٢٤٨:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦,٧٦  يوسف عبد المجيد الطيف ١

 الثاني  ٦١,٣٦ شهاب احمد طه ٢

 الثاني ٥٧,١٩ رافد سالم اسماعيل ٣

 الثاني ٥٦,٤٦ حسنين عبد الساده عبد النبي ٤

 الثاني ٥٥,٩٨ اسيل شاكر عزيز ٥

 الثاني ٥٥,٢٥ خنساء عذاب محمد ٦

   

 
  االنكليزيةاللغة :  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج              ١/١٠/٢٠٠٢ في ٣/١٣/١٣٢٤٨:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦١,٥٩ نوفل عبد المنعم سلطان ١

 الثاني  ٦١,١٣ لبنى حامد مهدي ٢

 الثاني ٦٠,٠٤ االء احمد شناوه ٣

 الثاني ٥٩,٩٢ دينا صباح محمود ٤

 الثاني ٥٨,٠٩ علي محسن سلمان ٥

 الثاني ٥٨,٠٧ هبة سامي عودة ٦

 الثاني ٥٨,٠٤ احمد علي موسى ٧

 الثاني ٥٨,٠١ لي بدر خشمع ٨

 الثاني ٥٧,٥١ نجالء قاسم عيسى ٩

 الثاني ٥٧,٢٨ عبد الزعيم برغوث طاهر ١٠

 الثاني ٥٧,٠٨ مصطفى عبد الرضا صالح ١١



 الثاني  ٥٦,٥٨ ذياب عذيب غبيش ١٢

 الثاني ٥٦,٣٩ سحر عدنان عبد الحسين ١٣

 الثاني ٥٦,٠٩ احمد صباح كاظم ١٤

 الثاني ٥٦,٠٧ ميثم عبد غويط ١٥

 الثاني ٥٦,٠٣ اياد خلف خليل ١٦

 الثاني ٥٥,٧٩ ناظم خلف سلمان ١٧

 الثاني ٥٥,١٢ محمد جعفر نوري ١٨

 الثاني ٥٥,٠٦ عبد الواحد عدم خيون ١٩

 الثاني ٥٤,٨٥ صباح عباس عبد الحسين ٢٠

 الثاني  ٥٤,٧٤ ابراهيم عبد الواحد سرحان ٢١

 يالثان ٥٤,٥٩ ابتسام شاكر حميد ٢٢

 الثاني ٥٤,٥٦ عاطف عبد اهللا زبن ٢٣

 الثاني ٥٤,٤٢ عبد الكريم دايخ سهيم ٢٤

 الثاني ٥٤,٣٥ عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق ٢٥

 الثاني ٥٤,٢٣ ناصر هاشم بدن ٢٦

 الثاني ٥٣,٩٢ عبد الكريم ميثم عبد الكريم ٢٧

 الثاني ٥٣,٦٣ احمد مجيد عبد الحسين ٢٨

 الثاني ٥٣,٥٧ راحسان عبيد خضي ٢٩
  


