
 



 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب: كلیة ال                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  ٨٤,١٠ نور خلف محمد ١

 األول  ٧٧,٤٤ اسماعيل عوض رشيد ٢

 األول  ٧٦,٦٤ مهند احمد ابراهيم ٣

 لاألو  ٧٦,٦٢ حنان نعمة يوسف ٤

 األول  ٧٥,٠٣ اسعد عبد الخضر يحيى ٥

 األول  ٧٤,٣٦ وائل عبد الزهرة مثنى ٦

 األول  ٧٣,٧٣ عامر احمد حسين ٧

 األول  ٧٣,٧٣ منى كامل مطر ٨

 األول  ٧٢,٥٥ ريمان عبد الحسين ٩

 األول  ٧٢,١٠ رشوان علوان عوده ١٠

 األول  ٧٢,٠١ حسين سامي باشخ ١١

 األول  ٧١,٩٩ احمد فالح حسين ١٢

 األول  ٧١,٧٧ زيد عبد الباقي عبد االمام ١٤

 األول  ٧١,٥٢ اسامة مهدي صالح ١٥

 األول  ٧١,٥٢ نجالء محيسن عباس ١٦

 األول  ٧١,٣٠ زينب ميس جبار ١٣

 األول  ٧١,٢٥ عقيل نزار حسين ١٨

 األول  ٧٠,٥٧ رباب فيصل عبد الوهاب ١٩

 األول  ٧٠,٠٩ حسن حمد حمود ٢٠

 األول  ٧٠,٠٨ ها علي مهديم ٢١

 األول  ٧٠,٠٠ مؤيد علي محسن ٢٢

 األول  ٦٩,٧١ نرجس عبد المجيد ٢٣

 األول  ٦٩,٥٨ حسين حرير سوادي ٢٤

 األول  ٦٩,٢٤ سهام عبد صباح ٢٥



 األول  ٦٩,٢٤ عالء عبد الجليل عبد الجبار ٢٦

 األول  ٦٨,٩٩ وفاق جبار محمد ٢٧

 األول  ٦٨,٩٢ حنان مجيد عبد الكريم ٢٨

 األول  ٦٨,٥٩ سالم عبد عبد المحسن ١٧

 األول  ٦٨,٥٩ سكينة حسن خضر ٢٩

 األول  ٦٨,٤٤ علياء علي مهدي ٣١

 األول  ٦٨,٣٨ اسراء كاظم محمد ٣٢

 األول  ٦٨,٢٥ عدي فاضل عياس ٣٣

 األول  ٦٧,٨١ هديل صالح جاسم ٣٥

 األول  ٦٧,٦٩ يعقوب لعيبيي عبدالحسن ٣٤

 األول  ٦٧,٥٢ ميد عسكرهادي ح ٣٦

 األول  ٦٦,٤٩ احمد خالد قاسم ٣٧

 األول  ٦٦,٤٩ سهاد عبد األمير شهاب ٣٨

 األول  ٦٦,٢٩ احمد محمود محيي ٣٩

 األول  ٦٦,٢٥ سكينه عبد السجاد عبادي ٤٠

 األول  ٦٦,١٠ منال عبد الكريم عبد العباس ٤١

 األول  ٦٥,٩٨ صفاء حسام عبد اللطيف ٤٢

 األول  ٦٥,٩٣ عبد الرضا عليمحمد  ٥٣

 األول  ٦٥,٩٠ خلود كاسب زرار ٤٣

 األول  ٦٥,٨٦ مهند حامد موسى ٤٤

 األول  ٦٥,٦٨ جنان مالح عبد السادة ٤٥

 األول  ٦٥,٦٦ محمود رحيم كاظم ٤٦

 األول  ٦٥,٥٣ زينة صياح محمد ٤٧

 األول  ٦٥,٥٠ زينب حسن فليح ٤٩

 األول  ٦٥,٤٣ عمار جبار حميد ٥٠

 األول  ٦٥,٢٤ احمد منعم ياسين ٥١

 األول  ٦٥,٢٤ شيماء طالب كاظم ٤٨

 األول  ٦٥,١٩ انتصارعبد االمير نصار ٥٢

 األول  ٦٥,١٨ انتصار جبير حسون ٥٤

 األول  ٦٤,٦٤ صفاء محمد عبد السيد ٥٥

 األول  ٦٤,٥٦ مؤيد محمد علي ٥٦



 األول  ٦٤,٥١ زهراء كريم عطشان ٥٧

 األول  ٦٣,٩٦  جازعرحاب حمادي ٥٨

 األول  ٦٣,٧٧ محمد ناصر ميرزا ٥٩

 األول  ٦٣,٥٥ قتيبه طه عبد الحميد ٦٠

 األول  ٦٣,٠٣ سوسن طالب خلف ٦١

 األول  ٦٢,٩٨ مسلم هالل عبد الحسين ٦٢

 األول  ٦٢,٩٧ طه ياسين مانع ٦٣

 األول  ٦٢,٧٧ بتول حسين نصار ٦٤

 األول  ٦٢,٤١ تغريد عذيب جمعه ٦٥

 األول  ٦٢,٢٥ غازي فالح يوسف ٦٦

 األول  ٦٢,١٧ عبد العظيم عباس قاسم ٦٧

 األول  ٦٢,٠٩ حيدر رجاء لفته ٦٨

 األول  ٦١,٩٤ سميرة قاسم عبود ٦٩

 األول  ٦١,٦٠ ايمان عبد المنعم عواد ٧٠

 األول  ٦١,٥٩ هبه حسين عبد جاسم ٧١

 األول  ٦١,٥٤ محمد حربي عطية ٧٢

 األول  ٦١,٣٥  قاسمنزار خير اهللا ٧٣

 األول  ٦١,٣٤ حوراء فرج سلمان ٧٤

 األول  ٦١,٠٩ كفاح عبد الكاظم عباس ٧٥

 األول  ٦٠,٧٦ عروبه حسين كاظم ٧٦

 األول  ٦٠,٥٢ فوزي محسن كاظم ٧٧

 األول  ٦٠,٤٨ محمد صبري كاظم ٧٨

 األول  ٦٠,٢٦ هناء هاشم كاطع ٧٩

 األول  ٥٩,٩٥ ابتسام قاسم نجم ٨٠

 األول  ٥٩,٥٠ مصطفى كاظم فهد ٨١

 األول  ٥٩,٤٤ صالح هاني علي ٨٢

 األول  ٥٩,٢٨ مها محمد اسماعيل ٨٣

 األول  ٥٩,٢٠ سميه عبد الزهرة عبود ٨٤

 األول  ٥٨,٩٢ عقيل شهيد بشير ٨٥

 األول  ٥٨,٩٠ مهند محمد حسن ٨٧

 األول  ٥٨,٩٠ مسلم جبار مهلهل ٨٦



 لاألو  ٥٨,٢٣ علي جاسم محمد ٨٨

 األول  ٥٧,٦٧ شهيد عبادي موسى ٨٩

 األول  ٥٦,٥٦ خديجه فرحان نادر ٩٠

 األول  ٥٦,٤٦ محمود جبار خيون ٩١

 األول  ٥٥,٩٧ احالم جاسم عطية ٩٢

  

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس: ھادة الش                                                                                                                       صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  ٧٨,٧٤  اهللا جاسم خالد عبد ١

 األول  ٧١,٥٧ فاضل سمير فاضل ٢

 األول  ٧١,٣٨ طوفزينب شريف مك ٣

 األول  ٦٩,٩٤ زينب محمد فاضل ٤

 األول  ٦٩,٦٣ رغد فالح حمادي ٥

 األول  ٦٩,٥٠ اخالص هادي حسين ٦

 األول  ٦٩,١٧ حسن احمد محسن ٧

 األول  ٦٨,٠٨ محمد رياض عبد الخالق ٨

 األول  ٦٧,٩٥ حكيم فالح ياسر ٩

 األول  ٦٧,٧٩ هدير عبد عبيد ١٠

 األول  ٦٧,٣٦ حمدهيام توفيق م ١١

 األول  ٦٦,٥٢ بتول قاسم محمد علي ١٢

 األول  ٦٦,٤٦ عدي عزيز مريعي ١٣

 األول  ٦٥,٨٣ نسرين محمد حسن ١٤

 األول  ٦٥,٥٢ عبير عبد عبيد ١٥

 األول  ٦٤,٥٤ استبرق جعفر سلمان ١٦

 األول  ٦٤,١٧ اسراء عبود سلمان ١٧



 األول  ٦٤,١٠ رجاء محمد حسن ١٨

 األول  ٦٤,٠١ ن سركيس خسروفلوسي ١٩

 األول  ٦٤,٠٠ هبة هادي صالح ٢٠

 األول  ٦٣,٠٨ نبيل خيراهللا خلف ٢١

 األول  ٦٢,٦٢ حسنين كاظم خضر ٢٢

 األول  ٦٢,٥٩ غضنفر خلف عليوي ٢٣

 األول  ٦٢,٣٥ ضحى جبار هادي ٢٤

 األول  ٦٢,٣٢ ياسمين عيسى جاسب ٢٥

 األول  ٦٢,٣١ يسرى سالم مهدي ٢٦

 األول  ٦١,٦٩ هبة مجيد قاسم ٢٧

 األول  ٦١,٥٣ عدوية ابراهيم محمد ٢٨

 األول  ٦١,٣٢ زمن ابراهيم نصر اهللا ٢٩

 األول  ٦١,٢٧ نوال عبد الكريم محمد ٣٠

 األول  ٦١,١٦ ايمان علي حسين ٣١

 األول  ٦٠,٩٢ عدي محي الدين عبد الرحمن ٣٢

 األول  ٦٠,٨٩ عال ناجي عطا ٣٣

 األول  ٦٠,٨٦  السالم عبد الخضرندى عبد ٣٤

 األول  ٦٠,٨٢ آمال عبد اهللا نعمه ٣٥

 األول  ٦٠,٤٧ رنا لطيف حميد ٣٦

 األول  ٥٩,٨٠ اسراء جاسم محمد ٣٧

 األول  ٥٩,٧٨ سمير عبد الخالق مهدي ٣٨

 األول  ٥٩,٧٥ نور خير اهللا حبيب ٣٩

 األول  ٥٩,٢٣ نور عادل مجيد ٤٠

 األول  ٥٩,٢٣ كريمنظيرة عبد الواحد  ٤١

 األول  ٥٩,٠٧ اهللا اهللا عبد الرزاق عبد عبد ٤٢

 األول  ٥٨,٥٩ علي عبد الحسين طربوش ٤٣

 األول  ٥٨,٥٣ انتصار حسن حيال ٤٤

 األول  ٥٨,٤٨ لؤي مهلهل لفته ٤٥

 األول  ٥٨,٣٣ هبه عبد الحميد جليل ٤٦

 األول  ٥٨,٢٧ محمد مخلف جبار ٤٧

 األول  ٥٨,٠٤ فاطمة حاتم عليج ٤٨



 األول  ٥٧,٩٥ اوراس محمد حنون ٤٩

 األول  ٥٧,٩١ عفاف عبد اللطيف زيد ٥٠

 األول  ٥٧,٨٦ ليلى تعبان جبار ٥١

 األول  ٥٧,٤٠ نسرين ناصر محمود ٥٢

 األول  ٥٧٢٤,٠٠ عماد جاسب بربوث ٥٣

 األول  ٥٧,٣١ داليا فاخر عطيه ٥٤

 األول  ٥٧,٣١ فيصل احمد القاسم ٥٥

 األول  ٥٧,٢٤ عدي عدنان باقر ٥٦

 األول  ٥٦,٥٦ قاسم بعنون كاصد ٥٧

 األول  ٥٦,٥١ زهير لفته علوان ٥٨

 األول  ٥٦,٤٩ ضفاف كريم سويج ٥٩

 األول  ٥٦,٤٩ اهللا وقار علي عبد ٦٠

 األول  ٥٦,٢٦ رنا علي منشد ٦١

 األول  ٥٦,٠٧ منال سعد عبد الرزاق ٦٢

 األول  ٥٥,٨٣ هبة صبيح عبد الرضا ٦٣

 األول  ٥٣,٢٨ نائل تركي محمد ٦٤

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤,٦٥  جميله طالب محمد ١

 األول ٧٨,٦٨ ناديه رزاق بالسم ٢

 األول ٧٨,٣٩ جنان ناصر ياسر ٣

 األول ٧٨,٢٢ وسام علي جودة ٤

 األول ٧٦,٢٥ أنعام محمد سعيد ٥

 األول ٧٥,٩٨ جواهر محبس مدلول ٦



 األول ٧٥,٨٢ ايناس حبيب فليح ٧

 األول ٧٥,٦١ ثائر هادي رسن ٨

 األول ٧٤,٣٠ عقيل جبار جاسم ٩

 األول ٧٣,٨٣ اسراء نافع جلو ١٠

 األول ٧١,٤٧ نورا ساموئيل داود ١١

 األول ٧١,٤٦ ايمان حسن حمود ١٢

 األول ٧١,٠٠ عالء كاظم جبر ١٣

 األول ٧٠,٩٥ خنساء جاسم محمود ١٤

 األول ٧٠,٦٥ رغد حسن جاسم ١٥

 األول ٧٠,٣٩ مشعل راشد غانم ١٦

 األول ٧٠,١٥ عبد الحسين سالم لعيبي ١٧

 األول ٦٩,٨٤ اياد عوفي حمود ١٨

 األول ٦٩,٨٤ صابريه زويد صالح ١٩

 األول ٦٩,٨٣ هدى رمضان محمود ٢٠

 األول ٦٩,٨٢ غفران جبوري عبود ٢١

 لاألو ٦٩,٧٣ فاتن حنون كاظم ٢٢

 األول ٦٨,٨٢ عدي فاضل مجبل ٢٣

 األول ٦٨,٥٥ حميد سيالوي لفته ٢٤

 األول ٦٧,٧٨ بهاء مهدي عبد الحسن ٢٥

 األول ٦٧,٦٨ رشا محمود حمود ٢٦

 األول ٦٧,٦٧ مشتاق رحيم نزال ٢٧

 األول ٦٧,٣٥ حازم عبد علي حسين ٢٨

 األول ٦٧,٣٢ وسام كاطع ناصر ٢٩

 ولاأل ٦٦,٩٧ رنا صباح رهين ٣٠

 األول ٦٦,٩٣ افراح عباس هاشم ٣١

 األول ٦٦,٧٢ عالء صبري سند ٣٢

 األول ٦٦,٦٨ شيماء كاظم عبود ٣٣

 األول ٦٦,٦٧ جهاد عبيد باجي ٣٤

 األول ٦٦,٤٠ لؤي فاضل راضي ٣٥

 األول ٦٦,٢٩ احمد زغير جبر ٣٦

 األول ٦٦,٢٦ ميسون علي حسن ٣٧



 األول ٦٥,٨٨ وئام فيصل ابراهيم ٣٨

 األول ٦٥,٧٦ محمد حامد موسى ٣٩

 األول ٦٥,٥٠ غيداء محمود محمد ٤٠

 األول ٦٥,٠٩ زينب موسى اسماعيل ٤١

 األول ٦٥,٠٦ حسين دعيرمسعد ٤٢

 األول ٦٥,٠٥ ضياء الزم عبد علي ٤٣

 األول ٦٥,٠٠ خالد عويد عبد الحسين ٤٤

 األول ٦٤,٨٩ زينب جاسم صدام ٤٥

 ولاأل ٦٤,٦٧ ايناس غالب سوادي ٤٦

 األول ٦٤,٥٧ اياد هاشم مشتت ٤٧

 األول ٦٤,٥٧ هنادي صباح حميد ٤٨

 األول ٦٤,٥٣ فالح حسين علي ٤٩

 األول ٦٤,٣٤ عدي عواد عنيد ٥٠

 األول ٦٤,٢٨ شيماء حميد ساري ٥١

 األول ٦٤,٠٥ فائز محمود صالح ٥٢

 األول ٦٣,٩٠ رجاء كريم هادي ٥٣

 األول ٦٣,٧٤ علي حسين عبد الحميد ٥٤

 األول ٦٣,٦٩ اسيل ابراهيم عباس ٥٥

 األول ٦٣,٦٩ حيدر حسون فهد ٥٦

 األول ٦٣,٦٩ حيدر طاهر زيبك ٥٧

 األول ٦٣,٦٦ ناصر ريسان كريم ٥٨

 األول ٦٣,٦٢ ذكريات حميد عبد ٥٩

 األول ٦٣,٤٢ عمارعبد الرزاق صالح ٦٠

 األول ٦٣,٤٠ رنا سامي جورج ٦١

 لاألو ٦٣,٣٣ عدنان والي معلى ٦٢

 األول ٦٣,١٦ لميس خضير كاطع ٦٣

 األول ٦٣,١٤ رنا علي عباس ٦٤

 األول ٦٢,٩٩ غدير عبد الرسول عباس ٦٥

 األول ٦٢,٩٨ وسن خالد لعيبي ٦٦

 األول ٦٢,٧٤ هيفاء عباس خريبط ٦٧

 األول ٦٢,٥٤ عبير عيسى فهد ٦٨



 األول ٦٢,٢٤ فالح نجف عبد الحسين ٦٩

 األول ٦٢,١٤ جودت مجيد عبد الحسين ٧٠

 األول ٦١,٩١ رفيده شاكر رحيم ٧١

 األول ٦١,٨٧ اسراء عبداهللا نجم ٧٢

 األول ٦١,٨٠ شيماء جميل حسين ٧٣

 األول ٦١,٧٦ احمد جهيد هزاع ٧٤

 األول ٦١,٧٥ عبداهللا داود سلمان ٧٥

 األول ٦١,٦٨ ستار جابر عباس ٧٦

 األول ٦١,٦٥ خليل ابراهيم سلمان ٧٧

 األول ٦١,٦٣ يلستار جليل عج ٧٨

 األول ٦١,٦٠ سعد ياسر حسين ٧٩

 األول ٦١,٤٦ شيماء شهاب احمد ٨٠

 األول ٦١,٣٥ ستار عويد جبر ٨١

 األول ٦١,٢٣ عالء رشيد عبدالنبي ٨٢

 األول ٦١,٢١ ميساء كريم مذخور ٨٣

 األول ٦١,١٠ شايع حمود شايع ٨٤

 األول ٦١,٠٣ اسماء انس سالم ٨٥

 األول ٦٠,٩٧ عدي صباح كاظم ٨٦

 األول ٦٠,٨٦ كامل موازي عبد السادة ٨٧

 األول ٦٠,٨٥ رشا عبد الجليل عبد الواحد ٨٨

 األول ٦٠,٨٣ رشا ناصر بهلول ٨٩

 األول ٦٠,٧٨ ازهار عدنان غافل ٩٠

 األول ٦٠,٥٩ فالح حسن منادي ٩١

 األول ٦٠,٥٨ كاظم فرحان راضي ٩٢

 األول ٦٠,٤٤ قائد فاضل بايع ٩٣

 األول ٥٩,٧٥ ل يوسف سعودعقي ٩٤

 األول ٥٩,٦٢ عقيل تركي كجيوش ٩٥

 األول ٥٩,٦٠ عباس ناظم راضي ٩٦

 األول ٥٩,٤٢ ناظم غانم حنون ٩٧

 األول ٥٩,٢٦ زياد طارق جعاز ٩٨

 األول ٥٩,٢١ شيرين فياض زاجي ٩٩



 األول ٥٨,٨٢ حسين يونس زهراو ١٠٠

 األول ٥٨,٨٢ منتظر راجي جعغر ١٠١

 األول ٥٨,٨٠  محمد جاسمعقيل ١٠٢

 األول ٥٨,٧٢ محمد جاسم عبود ١٠٣

 األول ٥٨,٦٤ محمد عبد الصاحب كريم ١٠٤

 األول ٥٨,٦٣ محمد رحيم عكال ١٠٥

 األول ٥٨,٣٠ خالد غند حسون ١٠٦

 األول ٥٨,٢٩ اياد عبد الكاظم فرحان ١٠٧

 األول ٥٨,٢٢ طارق حسوني شكاح ١٠٨

 ولاأل ٥٨,١٨ رقاش محمد عباس ١٠٩

 األول ٥٧,٩٥ مؤيد طاهر عيسى ١١٠

 األول ٥٧,٦٤ محمد ناصر حسين ١١١

 األول ٥٧,٦٤ مريم محمد شاكر ١١٢

 األول ٥٧,٦٣ عدي عباس صبيح ١١٣

 األول ٥٧,٥٦ داود سلمان حسن ١١٤

 األول ٥٧,٢٣ باقر سعدون جاسم ١١٥

 األول ٥٧,١٣ منار محمود عبد الستار ١١٦

 األول ٥٧,٠٨ حيدر جمال جعفر ١١٧

 األول ٥٦,٦١ اياد جاسم جابر ١١٨

 األول ٥٦,٥١ ثائر لفته حميد ١١٩

 األول ٥٦,٤٢ حسام علي شايع ١٢٠

 األول ٥٦,٢٨ نسرين أمجد شنشول ١٢١

 األول ٥٦,٢٧ نهاد حسن طعمه ١٢٢

 األول ٥٦,٢٥ علي جاسم محمد ١٢٣

 األول ٥٦,١٢ علي كاظم ناجي ١٢٤

 األول ٥٦,٠٥ ياسر نمير شاكر ١٢٥

 األول ٥٥,٩٣ ماهر جواد ياسر ١٢٦

 األول ٥٥,٨٨ احسان سيد عبداهللا ١٢٧

 األول ٥٥,٨٤ سعد خلف جبر ١٢٨

 األول ٥٥,٧٩ سجاد خلف فيصل ١٢٩

 األول ٥٥,٧٣ عدي جوني ناصر ١٣٠



 األول ٥٥,٦٣ فائز طعمة عبد الصاحب ١٣١

 األول ٥٥,٠٢ سوسن فالح ناصر ١٣٢

 األول ٥٤,٣٣ هميثاق حافظ نعم ١٣٣

   

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       صباحي : راسةالد

 :رج اسم دورة التخ           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  ٧٨,٤٤  ثناء قاسم سرحان ١

 األول  ٧٤,٢٦ محمد اطخيخ ماهود ٢

 األول  ٧٣,٢٥ وليد أيوب عباس ٣

 األول  ٧١,٧٨ نجالء طعمة غضبان ٤

 األول  ٧٠,٩٤ قحطان عدنان جاسم ٥

 األول  ٦٩,٤٥ ميادة ناجي مطشر ٦

 األول  ٦٩,٤٢ دبي خزيممحمد  ٧

 األول  ٦٩,٢٩ تهاني توفيق يوسف ٨

 األول  ٦٩,٠٦ خنساء عبد الصاحب ابراهيم ٩

 األول  ٦٨,٦٤ فاطمة خلف حسن ١٠

 األول  ٦٨,٤٥ حسين جبارعنبر ١١

 األول  ٦٧,٣٨ حيدر مالك محيي ١٢

 األول  ٦٧,١٤ مرتضى عبد الزهرة جمعة ١٣

 ألولا  ٦٧,٠٤ ثائر عباس فليح ١٤

 األول  ٦٦,٩٦ حال عاصي ارشيج ١٥

 األول  ٦٦,٨٣ ابراهيم جميل قاسم ١٦

 األول  ٦٦,٧١ علياء احمد رمضان ١٧

 األول  ٦٦,٥٩ ازهار عبداهللا علي ١٨

 األول  ٦٦,٥٨ سهيلة غانم حتمة ١٩



 األول  ٦٦,٣٦ شيماء نادر حسون ٢٠

 األول  ٦٦,٢٣ نيسان زيارة سبتي ٢١

 األول  ٦٥,٩٦ مام عبد الواحدضياء عبد اال ٢٢

 األول  ٦٥,٩٤ رشا قاسم عبد الحسن ٢٣

 األول  ٦٥,٥١ زينب كريم هادي ٢٤

 األول  ٦٥,٣٦ فايز محمد عبد الرحمن ٢٥

 األول  ٦٥,٣٥ حيدر جابر علي ٢٦

 األول  ٦٥,١١ احمد ثجيل كطكوط ٢٧

 األول  ٦٤,٤٩ لينا محمد فالح ٢٨

 األول  ٦٤,٢٢ خالد حمد عامر ٢٩

 األول  ٦٤,٢٢ رنا رياض عبد الكريم ٣٠

 األول  ٦٤,١٩ ميادة عبد االمير عبد النبي ٣١

 األول  ٦٤,١٩ وسام مؤيد ياسين ٣٢

 األول  ٦٣,٨٩ اسراء ثامر عبد المحسن ٣٣

 األول  ٦٣,٨٢ تهاني كاظم جالب ٣٤

 األول  ٦٣,٨١ عبد الهادي علك عبد السيد ٣٥

 األول  ٦٣,٥٧ رواء اياد شعبان ٣٦

 األول  ٦٣,٢ نجالء مزهر حسن ٣٧

 األول  ٦٢,٩٢ يسرى حيال ياسر ٣٨

 األول  ٦٢,٩٢ امجد ياسر عبد الرضا ٣٩

 األول  ٦٢,٨٧ مناهل محمد فاضل ٤٠

 األول  ٦٢,٦٣ سعد خماط صابر ٤١

 األول  ٦٢,٦١ سها ناظم مكي ٤٢

 األول  ٦٢,٢٤ مرتضى مطلك حنين ٤٣

 األول  ٦٢,٠٦ علي صالح عبادي ٤٤

 األول  ٦٢,٠٤ ثائر ياقوت صابر ٤٥

 األول  ٦١,٩٢ فرح عبد الحسين حسن ٤٦

 األول  ٦١,٨١ نضال عبود قاسم ٤٧

 األول  ٦١,٧٣ والء جعفر موات ٤٨

 األول  ٦١,٢ سعد تويلي جبر ٤٩

 األول  ٦١,١٩ رنا هاشم محمد ٥٠



 األول  ٦١,٠٧ ميثم قاسم حسن ٥١

 األول  ٦٠,٧٨ نعلي جاسب صيوا ٥٢

 األول  ٦٠,٥٢ وفاء شاكر عبد الجبار ٥٣

 األول  ٦٠,٣١ جاسم محمد اسماعيل ٥٤

 األول  ٦٠,٣١ عامر صالح محمد ٥٥

 األول  ٦٠,١٨ حيدر قاسم محمود ٥٦

 األول  ٥٩,٩٣ هند مهدي صالح ٥٧

 األول  ٥٩,٦٩ سامر ناصر ضاحي ٥٨

 األول  ٥٩,٥٢ عماد ثجيل سعدون ٥٩

 األول  ٥٩,٣٦ ر الزم ساجتحيد ٦٠

 األول  ٥٩,٣٥ سالم محمد مطر ٦١

 األول  ٥٩,٣١ فراس عبد الرضا مطرود ٦٢

 األول  ٥٩,٢٦ انسجام لفته كاظم ٦٣

 األول  ٥٩,٢١ حيدر يونس خلف راضي ٦٤

 األول  ٥٩,٢ وسن خليل راضي ٦٥

 األول  ٥٩,١٩ جبار مطر عباس ٦٦

 لاألو  ٥٨,٩٩ محمد قدوري لفته ٦٧

 األول  ٥٨,٩٨ حسنين اسماعيل ابراهيم ٦٨

 األول  ٥٨,٩١  محمد صبحي قاسم ٦٩

 األول  ٥٨,٨٦ فالح شاكر شكاي ٧٠

 األول  ٥٨,٤٦ لمياء عبد الكاظم مهدي ٧١

 األول  ٥٨,٠١ نذير حسين عباس ٧٢

 األول  ٥٧,٦٧ احسان مهدي عباس ٧٣

 األول  ٥٧,٥٩ كريم جواد عجاج ٧٤

 األول  ٥٧,٥٢ فخلف زيد خل ٧٥

 األول  ٥٧,٤٦ موسى علي رحيم ٧٦

 األول  ٥٧,٠١ لؤي جليل حزام ٧٧

 األول  ٥٦,١٧ زينب كاظم مهدي ٧٨

 األول  ٥٤,٠٧ عمار خيري عبد المهدي ٧٩

   



 
  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       صباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  ٨٤,٨٨  أميرة جبار خضير ١

 األول  ٨٢,٠٥ زينب عبد الحميد رومي ٢

 األول  ٧٩,٧٥ كوثر عبد العزيز عبد الرزاق ٣

 األول  ٧٦,٤٣ نور عبد السادة شهاب ٤

 األول  ٦٩,٤٣ هند جاسب صالح ٥

 األول  ٦٧,٠٦ رعد قاسم منداس ٦

 األول  ٦٥,٠١ محمد ابراهيم يوسف ٧

 األول  ٦٤,٧٤ نور عدنان محمد جواد ٨

 األول  ٦٤,٢٤ زينب ابراهيم خليل ٩

 األول  ٦٣,٧٣  جاسميوسف كاظم ١٠

 األول  ٦٢,٧٨ عهود كريم الزم ١١

 األول  ٦١,٢٨ علياء علي عبد الرزاق ١٢

 األول  ٦٠,١٧ هادي رحيم عجيل ١٣

 األول  ٥٧,٨٩ أزل محمد ناجي ١٤

 األول  ٥٦,٨٨ سهيله غيدان احمد ١٥

   

 
  اللغة العربیة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج



 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  ٩١,٣٢ عبد الرحمن صالح عبود ١

 األول  ٧٨,١٩ كامل فرعون عيادة ٢

 األول  ٧٢,٦٢ احمد فهد سلطان ٣

 األول  ٧١,٠٨ محمد حسن وناس ٤

 األول  ٧٠,٩٤ حيدر جبار علي موسى ٥

 األول  ٧٠,٨٤ عبد اللطيف جاسم عبد الرضا ٦

 األول  ٦٨,٣١ عمر خزعل مكي ٧

 األول  ٦٨,٩٧ ارام عالء عبد اللطيف ٨

 األول  ٦٦,٦١ ميل عليحسن ج ٩

 األول  ٦٦,٥٢ دحام سعدون عبد العزيز ١٠

 األول  ٦٥,٤٠ عالء خلف بشير ١١

 األول  ٦٥,١٣ حسن علي عبد المجيد ١٢

 األول  ٦٥,٠١ عقيل فالح علوان ١٣

 األول  ٦٣,٨٧ وليد عمر عبد الوهاب ١٤

 األول  ٦٣,٢٧ مصطفى عاشور صبري ١٥

 األول  ٦١,٤٩ حيدر جباري علي ١٦

 األول  ٦١,٢٢ محمد علي داود ١٧

 األول  ٦٠,٩٠ اسعد عبد االمام عثمان ١٨

 األول  ٦٠,٦٧ نبراس حمود حميد ١٩

 األول  ٦٠,٦٢ حيدر مصطفى جاسم ٢٠

 األول  ٢٠. ٦٠ حامد عبد الجبار عبد اهللا ٢١

   

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت



 االول ٨٢,٧٢ عبد العزيز عيسى كاطع ١

 االول ٧٨,٦٦ عبد الكريم مانع غضيب ٢

 االول ٧٧,٨٥ علي عباس ضيون ٣

 االول ٧٣,٨٣ رعد عبد الباري تركي ٤

 االول ٧١,٣٦ هيثم عيسى علي ٥

 االول ٧٠,٤٥ عايد جويد ضيدان ٦

 االول ٦٩,٦٢ نجاح عباس رحيم ٧

 االول ٦٥,٩٣ عايدعزيز لفتة ٨

 لاالو ٦٥,٦٢ منال ابراهيم خليل ٩

 االول ٦٤,١٨ حسين عبد المحسن محمد ١٠

 االول ٦٣,٧٧ ايهاب احمد صبري ١١

 االول ٦٣,٦ ابتهال سلمان قاسم ١٢

 االول ٦٣,٥٣ منتظر مبارك جبار ١٣

 االول ٦٣,٠١ وسيلة طه منصور ١٤

 االول ٦٢,٦٥ عباس حسن سالم ١٥

 االول ٦٢,٠٥ قصي سلمان جوهر ١٦

 االول ٦١,٢٨ ادةنجاة عبد الكريم عبد الس ١٧

 االول ٦١,١٢ فرات عبد الصاحب حسين ١٨

 االول ٦٠,٩٦ خلف جبار صالح ١٩

 االول ٦٠,٩٣ مرتضى فاخر حسين ٢٠

 االول ٦٠,٦٦ حسين نايف داالس ٢١

 االول ٦٠,٣٣ صادق جليل لطيف ٢٢

 االول ٦٠,٣١ شاكر جباره عوده ٢٣

 االول ٦٠,٢٦ عالء عبد العالي محيي ٢٤

 االول ٦٠,١ محمد سعيدعطوف  ٢٥

 االول ٦٠,٠٧ هشام نعيم عبود ٢٦

 االول ٥٩,٧٤ ابتهاج عبد الجبار حسن ٢٧

 االول ٥٩,٥٤ رواء عبد الحسين داود ٢٨

 االول ٥٩,٥٣ مازن كاظم ثامر ٢٩

 االول ٥٩,٤٨ االء شهاب دابي ٣٠

 االول ٥٩,١١ اسامة محمد زكي ٣١



 ولاال ٥٨,٩٨ علياء قحطان عبد العباس ٣٢

 االول ٥٨,٦٥ اسراء مجيد وبدان ٣٣

 االول ٥٨,٦٢ مسلم عبيد بدن ٣٤

 االول ٥٨,٦١ لبنى ابراهيم شناوه ٣٥

 االول ٥٨,٥٣ عالء سعيد جرخي ٣٦

 االول ٥٨,٤٥ عبد الحسين حبيب سلمان ٣٧

 االول ٥٨,٤٢ قصي جمعة عبادي ٣٨

 االول ٥٨,١٩ غسان عبد الكريم حسين ٣٩

 االول ٥٨,١١  مطرودهدى عبد األمير ٤٠

 االول ٥٨,٠١ علي هاشم محمد ٤١

 االول ٥٧,٦٢ قاسم كريم محمد ٤٢

 االول ٥٧,٤٢ سالم محمد خضير ٤٣

 االول ٥٧,٣٢ سجى حسن عبد الحسين ٤٤

 االول ٥٧,٢١ لطيف راضي حسن ٤٥

 االول ٥٦,٩٦ بان حسن صالح ٤٦

 االول ٥٦,٧٤ اسيل ناجي احمد ٤٧

 االول ٥٦,٦٢ احمداحمد عبد االمام  ٤٨

 االول ٥٦,٤ عمار يعكوب جوالن ٤٩

 االول ٥٥,٠٨ ياسمين ضرغام حسين ٥٠

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب: الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٨/٨/٢٠٠٣ في ٧/٣٥/٨٤٧٢: تاريخ األمر الجامعي و رقم           ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  ٨٧,٤٩  امجد سلمان عزيز ١

 األول  ٧٦,٩٠ بثينه سبتي خميس ٢

 األول  ٧٦,٠٢ علي حمدان سلمان ٣



 األول  ٦٩,٩٤ عبد الرضا محمد ناهي ٤

 األول  ٦٩,٢٢ لؤي كريم ياسر ٥

 األول  ٦٧,١٩ رائد رشيد جازع ٦

 األول  ٦٧,٠٠ نشوان ستار جبار ٧

 األول  ٦٥,٩٩ فالح بشير حنو ٨

 األول  ٦٣,٦٩ تهاني عدنان ابراهيم ٩

 األول  ٦٣,١٣ آالء صادق كاظم ١٠

 األول  ٦٢,٩١ عماد حنتوش عليوي ١١

 األول  ٦٢,٧٢ سعيد عاشور صبار ١٢

 األول  ٦٢,٦٤ سهاد قاسم محمد ١٣

 األول  ٦٢,٣٧ عماد يوسف عبد الرحمن ١٤

 األول  ٦٢,٢٤ شيرين زهير جعفر ١٥

 األول  ٦٢,٠٥ حيدر ارهيف خليف ١٦

 األول  ٦١,٢٢ فالح حسن جعفر ١٧

 األول  ٦١,٠٨ تبريع زكي محمد علي ١٨

 األول  ٦١,٠٨ عبد الكريم عبداهللا سوادي ١٩

 األول  ٦٠,٩٤ دي دشرحمدي ها ٢٠

 األول  ٦٠,٤٥ حيدر كاظم حسن ٢١

 األول  ٦٠,١٧ حسن عبد وهيب ٢٢

 األول  ٦٠,١٤ رافد فالح حسن ٢٣

 األول  ٦٠,٠٤ ياسين عيسى ياسين ٢٤

 األول  ٥٩,٩٥ ميثاق عبد الحسن هالل ٢٥

 األول  ٥٩,٧٦ خالد كمال محمد شريف ٢٦

 األول  ٥٩,٧٦ كاظم زغير خلف ٢٧

 األول  ٥٩,٥٦ ميثاق حبيب حمزة ٢٨

 األول  ٥٩,٢٧ يعرب طالب جابر ٢٩

 األول  ٥٩,٠٣ ليث مطر عشوان ٣٠

 األول  ٥٨,٦٠ محمد منصور محمد ٣١

 األول  ٥٨,٤١ ضياء عبد الواحد قاسم ٣٢

 األول  ٥٨,٢٠ مشتاق سلمان عزيز ٣٣

 األول  ٥٨,١٨ غفران محسن جابر ٣٤



 األول  ٥٨,٠٦ مشتاق زهير عبد ٣٥

 األول  ٥٧,٨١ عقيل خلف سلمان ٣٦

 األول  ٥٧,٦٦ وسام محسن عبد السيد ٣٧

 األول  ٥٦,٩٤ راسم مفتن وحيد ٣٨

 األول  ٥٦,٤٣ ابراهيم احمد عبد العزيز ٣٩

 األول  ٥٥,٩٠ عقيل نصار معتوق ٤٠

 األول  ٥٥,٧٤ فواز عبداهللا كاظم ٤١

 األول  ٥٥,٦٠ عماد حسين مجيد ٤٢

 األول  ٥٤,٦١  توفيق عبد الواحدشفيق ٤٣

 األول  ٥٣,٨٢ مازن محسن كاظم ٤٤



  



 
  اللغة العربية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           ةالبصر: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,١٢ ايناس حامد عبد الجليل ١

 الثاني ٦٨,٥٦ خالد شياع طالك ٢

 الثاني ٦٦,٥٥ سامي خلف نايف ٣

 الثاني ٦٦,٥٤ اسامة سعد محمد ٤

 الثاني ٦٥,٩٨ منتهى قاسم كاووش ٥

 الثاني ٦٥,٨٧ ارشد عبد الجليل ٦

 الثاني ٦٥,٠٣ ماجد كاظم داود ٧

 الثاني ٦٤,٥٢ شاكر حميد غنتاب ٨

 الثاني ٦٤,٢٤ وئام علي عجمي ٩

 الثاني ٦٤,٢١  وئام شاكر حربي ١٠

 الثاني ٦٤,١٤ هنادي زغير ثبيت ١١

 الثاني ٦٣,٥٩ ابتهال محمد امين ١٢

 الثاني ٦٣,٢٩ محمد قاسم مطر ١٣

 الثاني ٦٣,٢٨ رعد عبداهللا عويز ١٤

 الثاني ٦٣,٠٩ رشا احمد خلف ١٥

 الثاني ٦٢,٩٢ حيدر شاكر خضير ١٦

 الثاني ٦٢,٩١ خولة الوالي حمود ١٧

 الثاني ٦٢,٧٦ مريزينب عبد الحسين ح ١٨

 الثاني ٦٢,٦٩ حيدر فاضل فرحان ١٩

 الثاني ٦٢,٦٦ موسى محمد حسن ٢٠

 الثاني ٦٢,٦٤ نوفل جاسم حاجم ٢١

 الثاني ٦٢,٤٩ رائد صباح عبد العالي ٢٢

 الثاني ٦٢ اياد جاسم محسن ٢٣

 الثاني ٦١,٧٩ شيماء حسن ابراهيم ٢٤



 الثاني ٦١,٣٩ رائد رحيم ياسر ٢٥

 الثاني ٦١,١٤ خلف صالحصالح  ٢٦

 الثاني ٦١,١٣ مشتاق عبد غضبان ٢٧

 الثاني ٦٠,٩٨ امجد كاظم طه ٢٨

 الثاني ٦٠,٨ سناء شامخ حسن ٢٩

 الثاني ٦٠,٧٤ عودة عبد الشيخ ضمد ٣٠

 الثاني ٦٠,٧٩ ايمان زيارة نعمة ٣١

 الثاني ٦٠,٢٧ حسن جبار مزهر ٣٢

 الثاني ٥٩,٩٥ علي كاظم داود ٣٣

 الثاني ٥٦,٤ كامل عدايمفيد  ٣٤

 الثاني ٥٩,٧٨ عبد هاشم كاطع ٣٥

 الثاني ٥٩,٧٧ سعاد سراي بدن ٣٦

 الثاني ٥٩,٦٤ اشراق خضير حسن ٣٧

 الثاني ٥٩,٥٦ حيدر عباس عبود ٣٨

 الثاني ٥٩,٣ باسم نصيف جاسم ٣٩

 الثاني ٥٩,٢٧ رائد عالوي كطامي ٤٠

 الثاني ٥٩,٠٦ صفاء غني عبد الزهرة ٤١

 الثاني ٥٨,٧٤ اح شاكر شكاحيصب ٤٢

 الثاني ٥٨,٤٥ غيداء حافظ عبد اهللا ٤٣

 الثاني ٥٨,٢٥ فراس عودة عبد الرضا ٤٤

 الثاني ٥٨,٠٧ سؤدد يعقوب يوسف ٤٥

 الثاني ٥٧,٨٢ غيداء عبد المنعم مشجل ٤٦

 الثاني ٥٧,٧١ ثائر عبد شمخي ٤٧

 الثاني ٥٧,٦٩ انسام خلف محمد ٤٨

 الثاني ٥٧,٥٥ عال جبار كريم ٤٩

 الثاني ٥٧,٤٤ مازن محسن حسين ٥٠

 الثاني ٥٧,٥٥ علي عبد سيد دواس ٥١

 الثاني ٥٧,٢٨ عبد الرحمن كريم هداي ٥٢

 الثاني ٥٧,٢ مبارك جاسم علي ٥٣

 الثاني ٥٧,١٣ رافد قاسم عطوان ٥٤

 الثاني ٥٧,٠٧ فالح مطرود نصيف ٥٥



 الثاني ٥٦,٩٧ ماجد شداد عذافة ٥٦

 الثاني ٥٦,٧ يل ابراهيممحمد خل ٥٧

 الثاني ٥٦,٥٣ حيدر حسن عودة ٥٨

 الثاني ٥٦,٣٩ عقيل علي زيارة ٥٩

 الثاني ٥٦,٣٧ محمد عبد النبي سدخان ٦٠

 الثاني ٥٦,٣٤ علي نافع مهلهل ٦١

 الثاني ٥٦,٣ اسراء فالح حسن ٦٢

 الثاني ٥٦,٢ هناء طه ياسين ٦٣

 الثاني ٥٦,١٦ ضرغام عبود منصور ٦٤

 الثاني ٥٦,١٢ يالد عبد الكاظم بالسمم ٦٥

 الثاني ٥٥,٦٩ غسان عبد الواحد عبد السيد ٦٦

 الثاني ٥٥,٦٥ محمد حسين رجاب ٦٧

 الثاني ٥٥,٥٥ اكرم كاظم محيي ٦٨

 الثاني ٥٥,٥٤ عبد المهدي حسن مزهر ٦٩

 الثاني ٥٥,٢٨ ايمن عطوان عطشان ٧٠

 الثاني ٥٤,٩٨ احمد حسن قاسم ٧١

 الثاني ٥٤,٧٨  عبودحسين علي ٧٢

 الثاني ٥٤,٦٨ محمد حسين علي ٧٣

 الثاني ٥٢,٧٨ بسام سهب عبد النبي ٧٤

   

 
  االنكليزي:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعيم رق        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٩,٨٦  عبد الفتاح فارع حسين ١

 الثاني ٦٣,٣٨ ماجد طالب سالم ٢

 الثاني ٦٣,٢٤ اسراء عبد المجيد رومي ٣



 الثاني ٦١,٨٥ رنا حيران عطية ٤

 الثاني ٦١,٤٦ علي كاظم عسكر ٥

 الثاني ٦١,٠٥ هند علي حسين ٦

 الثاني ٦٠,٥٦ وسام زاير حطاب ٧

 الثاني ٦٠,٥٥ هبة عبد الكريم حسين ٨

 الثاني ٦٠,٣١ أزهار ياسين فاخر ٩

 الثاني ٦٠,٢٥ رواء ضياء شاكر ١٠

 الثاني ٦٠,١٨ يوسف سرمد حسين ١١

 الثاني ٥٩,٩٦ زينب محمد حسين ١٢

 الثاني ٥٩,٨٦ أبيان ضياء عودة ١٣

 الثاني ٥٩,٣٠ عبد العظيم حالوب مطر ١٤

 الثاني ٥٩,١٣ سلسبيل سمسر عبد الجليل ١٥

 الثاني ٥٨,٩٨ ماهر عبد األمير ذياب ١٦

 الثاني ٥٨,٣٨ منتهى ابراهيم محمد ١٧

 الثاني ٥٨,٣٢ أنسام عبد الخالق عبد حسن ١٨

 الثاني ٥٨,١٢ بد الجبارأسيل عبد الودود ع ١٩

 الثاني ٥٧,٩٦ وسام علي خضير ٢٠

 الثاني ٥٧,٩٥ أوراس محمد حنون ٢١

 الثاني ٥٧,٩٢ هبة عبد المحسن محمد ٢٢

 الثاني ٥٧,٨٧ وصال جاسم خضير ٢٣

 الثاني ٥٧,٧٥ احمد نوري محمد ٢٤

 الثاني ٥٧,٥٧ وفاء عبد المجيد حطاب ٢٥

 يالثان ٥٧,٥٧ جواد كاظم فالح ٢٦

 الثاني ٥٧,٣٤ ريم رعد عبد علي ٢٧

 الثاني ٥٧,٣٣ أنوار صالح مهدي ٢٨

 الثاني ٥٧,٣١ رواء أوراها عويدش ٢٩

 الثاني ٥٧,١٦ صالح عبد الهادي مطر ٣٠

 الثاني ٥٧,١٦ سوزان عبد األمير حسين ٣١

 الثاني ٥٧,١٣ اخالص مشاري عبد الرزاق ٣٢

 الثاني ٥٧,١٢ علي ناصر ياسر ٣٣

 الثاني ٥٧,٠٢ مد طعمة جرياح ٣٤



 الثاني ٥٧,٠١ علي جابر سمير ٣٥

 الثاني ٥٦,٩٢ سحر عبد الحسين خلف ٣٦

 الثاني ٥٦,٧٥ انتصار خضير حسين ٣٧

 الثاني ٥٦,٥٩ أسيل جميل جمعة ٣٨

 الثاني ٥٦,٤٨ رواء جاسم ياسين ٣٩

 الثاني ٥٦,٤٥ ميثاق محمود بدران ٤٠

 الثاني ٥٦,٣٩ نور ناصر جواد ٤١

 الثاني ٥٦,٣١ سجى علي مهدي ٤٢

 الثاني ٥٦,٣١ فاطمة يحيى شبر ٤٣

 الثاني ٥٦,٢٥ ايمان محمد عبد الرسول ٤٤

 الثاني ٥٦,١٤ رقية عبد الرسول رحيم ٤٥

 الثاني ٥٦,٠٧ فراس عبد السالم غالب ٤٦

 الثاني ٥٥,٩٤ فيصل تايه مغيزل ٤٧

 الثاني ٥٥,٩٣ هبة حامد ناصر ٤٨

 الثاني ٥٥,٧٢  ثجيلنوال عبداهللا ٤٩

 الثاني ٥٥,٧٠ أياد موسى معن ٥٠

 الثاني ٥٥,٧٠ ايناس مهدي فرحان ٥١

 الثاني ٥٥,٦٠ أياد كريم عطب ٥٢

 الثاني ٥٥,٤٩ حسين جاسم محسن ٥٣

 الثاني ٥٥,٣١ شيماء خوام حطيمط ٥٤

 الثاني ٥٥,٢٦ هنادي نصار حسين ٥٥

 الثاني ٥٥,٢٢ مازن جبار يوسف ٥٦

 الثاني ٥٥,١٧  عباس حسنبسيم ٥٧

 الثاني ٥٥,١٦ سنابل عجيل حمود ٥٨

 الثاني ٥٤,٨٣ باسم عباس فجر ٥٩

 الثاني ٥٤,٧٨ تغاريد فيصل عبداهللا ٦٠

 الثاني ٥٤,٧٦ أمل عبد الحسين فزع ٦١

 الثاني ٥٤,٦١ منال مالك خلف ٦٢

 الثاني ٥٤,٥٩ احمد كامل عبد ٦٣

 الثاني ٥٤,٢٢ ميامي فاضل شرهان ٦٤

 الثاني ٥٤,١٨ ميثم صباح خالد ٦٥



 الثاني ٥٤,٠١ محمد جبار سلمان ٦٦

 الثاني ٥٣,٩٩ صفاء سعدون فهد ٦٧

 الثاني ٥٣,٨٩ رائد عيسى عجمان ٦٨

 الثاني ٥٣,٦٣ فاضل عبد الواحد نعمه ٦٩

   

 
  التاريخ:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤,٨٥  باسل داود سلمان ١

 الثاني ٦٤,١٧ عمةقيس عبداهللا ط ٢

 الثاني ٦٣,٠٦  احمد طه محمد بدر ٣

 الثاني ٦٠,٥٤ وسن مالك هادي ٤

 الثاني ٦٠,٤٢ نجاة عبد الحسين حسن ٥

 الثاني ٥٧,٥٣ علي عبد الواحد جلوب ٦

 الثاني ٥٧,٢٣ محمد عبود مهدي ٧

 الثاني ٥٦,٤٨ ابرار عبد علي عبد الرضا ٨

 لثانيا ٥٦,٣٤ ميثاق عبد األمير جاسم ٩

 الثاني ٥٦,٢٦ رغاد نجم محسن ١٠

 الثاني ٥٥,٢٢ وليد خالد يعقوب ١١

 الثاني ٥٤,٦٣ صفاء شاكر الزم ١٢

 الثاني ٥٤,٦ نهلة يوسف يعقوب ١٣

 الثاني ٥٤,٥١ زينب عبد الصاحب محمد ١٤

 الثاني ٥٤,٣٨ ميثم عبد الجبار ياسين ١٥

 الثاني ٥٤,٢٧ زينب طالب لفته ١٦

 الثاني ٥٣,٢٤ مرزوقحامد نصر  ١٧



   

 
  يةالجغراف:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 :رة التخرج اسم دو             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣,٧٧  صباح صكبان سعدون ١

 الثاني ٦٣,٧٣ نرجس جبار صالح ٢

 الثاني ٦٣,٠٤ انتصار معيجل ظاهر ٣

 الثاني ٦١,٤٨ محمد موسى سفيح ٤

 الثاني ٥٩,٨٥ هبة مصطفى رشيد ٥

 انيالث ٥٩,١٧ محمود عبد المهدي منصور ٦

 الثاني ٥٩,٠٧ مثنى صادق جواد ٧

 الثاني ٥٨,٧ هبة حسن يوسف ٨

 الثاني ٥٨,٢٤ حال عدنان بجاي ٩

 الثاني ٥٧,٠٨ فراس عبد الرزاق محمد ١٠

 الثاني ٥٧,٠٣ زينب راضي ابراهيم ١١

 الثاني ٥٦,٣٥ مرتضى حميد حدود ١٢

 الثاني ٥٦,٢ تحرير محمد بدران ١٣

 الثاني ٥٦,٢ محمد عدنان خضير ١٤

 الثاني ٥٥,٥٤ حيدر عايد جابر ١٥

 الثاني ٥٥,٣٣ محمد هاشم حسين ١٦

 الثاني ٥٤,٥٤ ميثم نعمه ناهي ١٧

   

 



  مكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣,٣٤  نادر احمد حسين ١

 الثاني ٥٩,٧٣ ميراس عبد السالم جاسم ٢

 الثاني ٥٨,٦٥ محمد هاشم عبد الحسن ٣

 الثاني ٥٥,٦ احمد كاظمعلي  ٤

 الثاني ٥٥,٠٦ عباس فاخر عبد الزهرة ٥

   

 
  اللغة العربية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٠,٤٥  فرج عجمي لكن ١

 الثاني ٦٨,٢٦ ذكاء عدنان موسى ٢

 الثاني ٦٦,٩٣ بهجت عبد الواحد ايوب ٣

 الثاني ٦٦,٥٥ مصطفى حميد نعمة ٤

 الثاني ٦٦,٠٧ علي هاشم منشد ٥

 الثاني ٦٤,٢٩ علي عبد الحسين سلمان ٦

 الثاني ٦٣,٦٤ زينب سالم اسماعيل ٧

 الثاني ٦٣,٥ محمد شمخي خشن ٨

 الثاني ٦٢,٦٧ ساجد حسن باهض ٩

 الثاني ٦٢,٥ محمد جبر سعدون ١٠

 الثاني ٦٢,٣٣ عبد الكريم مصطفى اسماعيل ١١



 الثاني ٦٢,٠٨ خلود جواد عبد اهللا ١٢

 الثاني ٦٢,٠٥ د قاسم جبرمحم ١٣

 الثاني ٦١,٩١  مازن صبيح ظاهر ١٤

 الثاني ٦٠,٥٢ مضر نزار زكي ١٥

 الثاني ٦٠,٤٣ اسامة عبد المعبود مجيد ١٦

 الثاني ٦٠,٣١ حسن جاسم بدر ١٧

 الثاني ٦٠,٠٧ لينا ناصر عبد العزيز ١٨

 الثاني ٥٩,٧٨ باسم عبد الرحيم خضير ١٩

 الثاني ٥٩,٧ معباس عبد الحافظ كاظ ٢٠

 الثاني ٥٩,٥٨ طه سلمان محمد ٢١

 الثاني ٥٩,٤٤ صهيب عبد الغفور مصطفى ٢٢

 الثاني ٥٩,٠٤ عالء هادي مجيد ٢٣

 الثاني ٥٧,٦٤ اياد جاسم جبر ٢٤

 الثاني ٥٨,٨٩ حوراء عبد المحسن صيهود ٢٥

 الثاني ٥٨,٤٨ ستار جبار مسلم ٢٦

 الثاني ٥٨,٢٥ ندى شريف عجيل ٢٧

 الثاني ٥٨ ئد عبد اللطيف احمدرا ٢٨

 الثاني ٥٧,١٨ جهاد محمد رضا ٢٩

 الثاني ٥٧,٠٦ رائد لفته ناصر ٣٠

 الثاني ٥٦,٤ باسم ناصر كاطع ٣١

 الثاني ٥٧,٠٢ مرتضى علي مجيد ٣٢

 الثاني ٥٥,٦٥ لمياء عبد الواحد صدام ٣٣

 الثاني ٥٥,٦٢ فراس جعفر مجيد ٣٤

 ثانيال ٥٤,٧٤ شذى عبد السيد حسن ٣٥

 الثاني ٥٤,٥٩ عماد عبد اللطيف خالد ٣٦

 الثاني ٥٤,٣٢ حسين جبار فارس ٣٧

 الثاني ٥٤,٢٩ فراس عبد الصمد يوسف ٣٨

 الثاني ٥٤,٢٣ قيس عبد االله عبد الرسول ٣٩

 الثاني ٥٣,٤٢ امجد مجبل حسن ٤٠

   



 
  االنكليزي:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠,٣٩  هالة ماجد عبد الرزاق ١

 الثاني ٥٩,٨٢ علي سعدون عبد الكريم ٢

 الثاني ٥٩,٧٨ أحمد محمد حسن ٣

 الثاني ٥٩,٦١ زينب علي عبداهللا ٤

 الثاني ٥٩,١٧ ناديه علي حمادي ٥

 الثاني ٥٨,٢٢ يعقوب يوسف عبد اهللا ٦

 الثاني ٥٧,٨٧ سمير محمد جاسم ٧

 الثاني ٥٧,٦٦ عبد الرحمن عدنان فاضل ٨

 الثاني ٥٧,٤٣ ي مشاريجراح عل ٩

 الثاني ٥٧,٤٣ شهاب دابي شهيب ١٠

 الثاني ٥٦,٧٣ صادق سعدون خنيفر ١١

 الثاني ٥٦,٤٦ حسون عبد المجيد حبيب ١٢

 الثاني ٥٦,٢٤ محمود حامد صالح ١٣

 الثاني ٥٦,١٩ عبد الكريم سلمان كاطع ١٤

 الثاني ٥٦,١٩ هشام محمد جاسم ١٥

 الثاني ٥٦,١٢ سينجبار عبد الخالق عبد الح ١٦

 الثاني ٥٦,٠١ خولة ناصر دراج ١٧

 الثاني ٥٥,٥ زينب حسين حسون ١٨

 الثاني ٥٥,٤٢ وسن شاكر محمود ١٩

 الثاني ٥٥,٤١ بهاء الدين جليل راضي ٢٠

 الثاني ٥٥,٣٦ عادل عثمان حمدي ٢١

 الثاني ٥٥,٠٩ هدى عباس احمد ٢٢

 الثاني ٥٤,٨٨ اسراء علي حسين ٢٣

 الثاني ٥٤,٨٨ براهيم احمدخليل ا ٢٤



 الثاني ٥٤,٧٨ عباس كاظم والي ٢٥

 الثاني ٥٤,٢١ باسم حبش عواد ٢٦

 الثاني ٥٣,٤٧ طه ياسين طه ٢٧

   

 
  التاريخ:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٦/١٠/٢٠٠٣ في ٣/١٣/٩٠٧٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٥,٦٦  حسين عوده كاصد ١

 الثاني ٥٤,٧٥ حازم جليل لطيف ٢

 الثاني ٥٤,٥ ميثاق صبيح سالم ٣
  


