
 األمر الجامعي مفقود لهذه السنة

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٢,٥٤ تيسير عبد الرحمن خالد ١

 االول ٧٩,١٦ حنين مهدي كنش ٢

 االول ٧٧,٥٨ اقبال كريم طاني ٣

 االول ٧٤,٥٤ محمد عبد الواحد كريم ٤

 االول ٧٤,١٢ شروق حميد راضي ٥

 االول ٧٤,٠٦ بهاء حمزة عباس ٦

 االول ٧٣,٧٣ ايمان جبار خريبط ٧

 االول ٧١,٨١ احالم عبد الرحمن عبد الوزاحد ٨

 االول ٧١,٦٢ حامد دويلة بريغش ٩

 االول ٧١,٥٢ سامر شالل سعد ١٠

 االول ٧١,٠٧ حوراء جاسم رمضان ١١

 االول ٧١,٠٢ محمد علي حسين ١٢

 االول ٧٠,٩٨ صادق علي يونس ١٣

 االول ٧٠,٧٥ لرنا ضاحي فضي ١٤

 االول ٧٠,٦٣ ناهد فالح حسن ١٥

 االول ٧٠,٤٩ بشرى عاتي عبد اهللا ١٦

 االول ٧٠,٠٢ فضيلة جاسم حسن ١٧

 االول ٦٩,٣٦ ورود حامد عبد الصمد ١٨

 االول ٦٩,٢٧ نادية كمال عبود ١٩

 االول ٦٩,٠٢ نصر العراق عبد الخضر ماهود ٢٠

 االول ٦٨,٩٢ احمد حسن عبد الرضا ٢١

 االول ٦٨,٥٢ مناف كاظم خضر ٢٢



 االول ٦٨,٢٥ نوال ابراهيم خضير ٢٣

 االول ٦٨,٠٢ شيرين عكلة صايل ٢٤

 االول ٦٧,٩٠ شيماء سلمان عبد الرزاق ٢٥

 االول ٦٧,٨٧ منتظر عبد الخضر ساجت ٢٦

 االول ٦٧,٧٢ رشا يوسف فيصل ٢٧

 االول ٦٧,٥٩ سارة ابراهيم طه ٢٨

 االول ٦٧,٥٠ تيسير يحيى حسن ٢٩

 االول ٦٧,٢٥ صالح نجم الزم ٣٠

 االول ٦٦,٩٦ محمد عبد حسين ٣١

 االول ٦٦,٩٠ عبد اهللا عيسى عبد اهللا ٣٢

 االول ٦٦,٨٩ عتاب عبد الصاحب اباهيم ٣٣

 االول ٦٦,٧٧ جهاد خالد عبد العزيز ٣٤

 االول ٦٦,٥٦ احمد جادر رحيمة ٣٥

 االول ٦٦,٣٩ اياد عبد الكاظم جابر ٣٦

 االول ٦٦,٢٨ ماهر محمد علي ٣٧

 االول ٦٦,٠٨ هشام عبد الشيخ سالم ٣٨

 االول ٦٥,٩٠ محمد هاشم جاسب ٣٩

 االول ٦٥,٧٢ انوار هاشم عبد الحسن ٤٠

 االول ٦٥,٦٣ ابتهال محمد عبد الحسين ٤١

 االول ٦٥,٦٣ احمد جازع حسون ٤٢

 االول ٦٥,٥١ شميم رياض عبد الرضا ٤٣

 االول ٦٥,٤٦ طارق هاشم مكطوف ٤٤

 االول ٦٥,٣٦ ميساء صباح عبد الحافظ ٤٥

 االول ٦٥,٣٠ علي حميد معارج ٤٦

 االول ٦٥,٢٨ مهند حسين علي ٤٧

 االول ٦٥,٠٩ حسين قاسم ناصر ٤٨

 االول ٦٤,٨٩ كريم فيصل عبد الحسين ٤٩

 االول ٦٤,٦٩ زينب عبد الوهاب عبد الرزاق ٥٠

 االول ٦٤,٣٢ مضر جبر حسين ٥١

 االول ٦٤,٢٣ اماني نزار عباس ٥٢

 االول ٦٤,١٥ صادق علي كاظم ٥٣



 االول ٦٤,٠٩ محمد غالب والي ٥٤

 االول ٦٤,٠٥ علياء عبد الحسين حميدي ٥٥

 االول ٦٣,٩١ أميره عبد اهللا يعقوب ٥٦

 االول ٦٣,٨٠ رنا ابراهيم جاسم ٥٧

 االول ٦٣,٧٣ زينب مظفر عبد اهللا ٥٨

 االول ٦٣,٦٨ ناحمد صبيح عبد الرحم ٥٩

 االول ٦٣,٥٠ عمر عبد الخالق عبد الرزاق ٦٥

 االول ٦٣,٤١ اكرم علي كاطع ٦٠

 االول ٦٣,٣٢ محمد هداد ضاحي ٦١

 االول ٦٣,٢٩ كفاية مطر غانم ٦٢

 االول ٦٣,١٥ فاضل عبد الزهرة خلف ٦٣

 االول ٦٣,٠٨ ستار موازي حسن ٦٤

 االول ٦٢,٧٩ زهير مهدي جعفر ٦٦

 االول ٦٢,٤٨ امر عذابفارس ع ٦٧

 االول ٦٢,٤٥ اكرم اياد عبد الوهاب ٦٨

 االول ٦٢,٤١  انتصار عبد الحسين نعمة ٦٩

 االول ٦٢,٣٦ عذراء عبد الواحد جعفر ٧٠

 االول ٦٢,١٨ جنان محمد جاسم ٧١

 االول ٦٢,٠٤ عالء صبري عبد الرضا ٧٢

 االول ٦١,٨٨ امجد علي عبادي ٧٣

 االول ٦١,٧٢ رافد سوادي محيسن ٧٤

 االول ٦١,٥٩ ضياء ياسين طه ٧٥

 االول ٦١,٥٣ صفاء عبد الحسين هادي ٧٦

 االول ٦١,٥٣ صالح حمدان سعدون ٧٧

 االول ٦١,٥٠ عبير صبحي ناصر ٧٨

 االول ٦١,٤٧ براء فالح حسن ٧٩

 االول ٦١,١٩ فائز ربيعة محسن ٨٠

 االول ٦١,١٨ علي كامل ياسر ٨١

 االول ٦١,٠١ طالل جيته حميد ٨٢

 االول ٦٠,٨٥ محمد عبد الكاظم حسين ٨٣

 االول ٦٠,٦٦ مؤيد خزعل سالم ٨٤



 االول ٦٠,٥٢ مروان طالب محمد علي ٨٥

 االول ٦٠,٤٩ عبد العظيم يوسف عبد اهللا ٨٦

 االول ٦٠,٤١ سوسن محسن يحيى ٨٧

 االول ٦٠,٠١ عمر ابراهيم سرحان ٨٨

 االول ٥٩,٩٨ قصي غازي غانم ٨٩

 االول ٥٩,٨٤ ان شهيب لفتهعطو ٩٠

 االول ٥٩,٧٦ مناف عبد القادر طعيمة ٩١

 االول ٥٩,٧٠ ناظم دراغ حسن ٩٢

 االول ٥٩,٦٧ رائد عدي سالم ٩٣

 االول ٥٩,٥٠ رائد حبيب نعيمه ٩٤

 االول ٥٨,٩٩ ناصر كصاب ناصر ٩٥

 االول ٥٨,٩١ قصي علي حسين ٩٦

 االول ٥٨,٧٠ سيف هيثم عريبي ٩٨

 االول ٥٨,٥٩ ابر مشيطاحمد ج ٩٧

 االول ٥٧,٦٨ رائد حسين جبل ٩٩

 االول ٥٦,٥١ عقيل عبد الجبار ياسين ١٠٠

 االول ٥٥,٧٥ شريف عذيب عبد ١٠١

  

 
  االنكليزي:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  سبكالوریو:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٦,٩١  هدى عبد اهللا عبد اللطيف ١

 االول ٧٦,٧٣ وسام عبد السادة عبد الرضا ٢

 االول ٧٦,٥٠  هاشمعودة عبد علي ٣

 االول ٧٥,٤١ سمية عبد اهللا عبد الحميد ٤



 االول ٧٤,٩٤ شيماء حسين قاسم ٥

 االول ٧٣,٣٧ احمد عبد اهللا عبد الحميد ٦

 االول ٧٢,٧٢ ستار فاخر عباس ٧

 االول ٧٢,١٢ منتصر جبر رشم ٨

 االول ٧١,٧٢ علياء حسين عدنان ٩

 االول ٧١,٧٠ نواف الدوسري نوري ١٠

 االول ٧١,٣٦ علي باسم عزيز ١١

 االول ٧١,١٦ علي حسين منديل ١٢

 االول ٧٠,٠٣  شيماء ادريس قدوري ١٣

 االول ٦٩,٦٢ ميساء جالل مصطفى ١٤

 االول ٦٨,٧٠ نورا سعدون خيون ١٥

 االول ٦٨,٦٩ سوسن كطافة عبد الرزاق ١٦

 االول ٦٨,٥٣ هدى رزوقي غانم ١٧

 ولاال ٦٨,٢٣ انتصار عبد طارش ١٨

 االول ٦٧,٩٣ احمد ابراهيم عجمان ١٩

 االول ٦٧,٤٩ رفاق حمد خلف ٢٠

 االول ٦٦,٥١ رغد عوفي خضير ٢١

 االول ٦٦,٣٣ رشا عبد االمير رمضان ٢٢

 االول ٦٦,٠٨ رنا ماهر خلف ٢٣

 االول ٦٦,٠٥ مريم عدنان عبد الجبار ٢٤

 االول ٦٦,٠٣ مواهب قاسم ياسين ٢٥

 االول ٦٥,٨١ شدادشيرين عبد االمير  ٢٦

 االول ٦٥,٥٠ جنان عريبي حمد ٢٧

 االول ٦٥,١٢ هبة عبد الزهرة بدر ٢٨

 االول ٦٥,٠٧ علي ناجي كاظم ٢٩

 االول ٦٤,٩٥ افراح لطيف جبار ٣٠

 االول ٦٤,٨٢ رفاه حسن فالح ٣١

 االول ٦٤,٧٦ آمال عبد االمير حمزة ٣٢

 االول ٦٤,٧٥ محمود محسنصفاء  ٣٣

 االول ٦٤,٢٥  فنجانسارة علي ٣٤

 االول ٦٤,٢٥ شيرين عبد الزهرة خميس ٣٥



 االول ٦٣,٨٨ انتصار علي حميد ٣٦

 االول ٦٣,٧٩ رشامجيد جبار ٣٧

 االول ٦٣,٦٩ رنا رعد عبد علي ٣٨

 االول ٦٣,٦٧ مصطفى نجم عبد ٣٩

 االول ٦٣,٣٥ اسراء محمد شريف ٤٠

 االول ٦٣,٠٥ وفاء مزبان هميلي ٤١

 االول ٦٢,٩٩ ر وحيدعلي ناص ٤٢

 االول ٦٢,٩٢ محمد علي ابوبكر  ٤٣

 االول ٦٢,٧٠ اسماء عبد المنعم حامد ٤٤

 االول ٦٢,٦٣ علياء صبري محمد ٤٥

 االول ٦٢,٥٦ عالء هاشم خضير ٤٦

 االول ٦٢,٤١ سمراء فاضل علي ٤٧

 االول ٦٢,٣٧ هدى عبد الرسول عبد النبي ٤٨

 الولا ٦٢,٠٤ زينب عبد االميرعباس ٤٩

 االول ٦٢,٠٢ سجى شاكر يوسف ٥٠

 االول ٦١,٩٩ جنان لعيبي كاظم ٥١

 االول ٦١,٩٠ حال رحيم طارش ٥٢

 االول ٦١,٧٩ محمد عبد الحسين حمود ٥٣

 االول ٦١,٦١ هناء جميل محمد ٥٤

 االول ٦١,٤١ مدينة حسن سامي ٥٥

 االول ٦١,٣٥ علي صفاء عيسى ٥٦

 لاالو ٦١,٣٠ غفران موسى زين  ٥٧

 االول ٦١,٢٨ فاتن جبار ساجت ٥٨

 االول ٦١,٢٢ لؤي مهدي سعيد ٥٩

 االول ٦١,٢٠ رنا مالك هادي ٦٠

 االول ٦٠,٩٢ اياد لطيف سلمان ٦١

 االول ٦٠,٩١ غيداء كريم عباس ٦٢

 االول ٦٠,٧٧ بدر ناصر سالم ٦٣

 االول ٦٠,٧٦ شذى نوري عبد الحميد ٦٤

 االول ٦٠,٦٦ نور سمير مهدي ٦٥

 االول ٦٠,٦٦ ايمن سامي عبد العزيز ٦٦



 االول ٦٠,٢٤ محمد جابرحمادي ٦٧

 االول ٦٠,١١ منال جبار عبد الحسين ٦٨

 االول ٦٠,١٠ خلدون محمد تيسر محمود ٦٩

 االول ٦٠,٠١ حالخربيط سرينم ٧٠

 االول ٥٩,٩٣ هدى ماجد حامد ٧١

 االول ٥٩,٨٩ رحاب عبد الحافظ كاظم ٧٢

 االول ٥٩,٦٧ ايناس جاسب عبد ٧٣

 االول ٥٩,٦٦ رحاب جليل ابراهيم ٧٤

 االول ٥٩,٥٩ رشاد عبد الفتاح حسين ٧٥

 االول ٥٩,٥١ ايات صادق عبد الرزاق ٧٦

 االول ٥٩,٤٥ عمر فالح حامد ٧٧

 االول ٥٩,٤١ ايناس فالح يعقوب ٧٨

 االول ٥٩,٤١ اسعد عبد الرضا علي ٧٩

 االول ٥٩,٢٦ رنا سامي مزهر ٨٠

 االول ٥٩,٢٢ ه انس محمدامن ٨١

 االول ٥٨,٩٩ ازهار اسماعيل علي ٨٢

 االول ٥٨,٩٩ رؤى هاشم ذياب ٨٣

 االول ٥٨,٩٤ سهى عمر عبد الوهاب ٨٤

 االول ٥٨,٧٤ حوراء عثمان عبد اهللا ٨٥

 االول ٥٨,٧٣ زينب كامل طه ٨٦

 االول ٥٨,٧١ هاريتون انترانيك ٨٧

 االول ٥٨,٦٩ عالء غالب عزيز ٨٨

 االول ٥٨,٦٦ صفاء علي حسين ٨٩

 االول ٥٨,٥٩ خلود عبد الحسين نجم ٩٠

 االول ٥٨,٢٢ حال سلمان عزيز ٩١

 االول ٥٨,٢١ مناف عبد االئمة كاظم ٩٢

 االول ٥٨,٠٢ االءعبد الكيم عبد الرضا ٩٣

 االول ٥٦,٨٩ خالد حربي حمد ٩٤

 االول ٥٦,٦٦ فاضل عبيد مارد ٩٥

 الولا ٥٦,٤٧ عباس علي فاضل ٩٦

 االول ٥٦,٤٣ زينب عبد الخالق عبد الصاحب ٩٧



 االول ٥٦,٣٢ كاظم موسى محمود ٩٨

 االول ٥٥,٠٩ حال صالح نعمه ٩٩

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٦,١٤  نور سعدي محمد ناجي ١

 االول ٨٥,٤٤ رنا عادل عبد الكريم ٢

 االول ٨٥,٤٤ نجوى عبد الحسين محسن ٣

 االول ٨٠,٧٠ فيصل عبد االله ايوب ٤

 االول ٨٠,٠٧ هاني جواد كاظم ٥

 االول ٧٨,٤٩ شيماء وليد حسين ٦

 االول ٧٨,٢٤ مهند طالب خلف ٧

 االول ٧٨,٢١ محمد عبد ذكر علي ٨

 االول ٧٨,١٨ كفاية جواد كاظم ٩

 االول ٧٧,٣٧ جنان عبد الواحد عبد الجليل ١٠

 ولاال ٧٧,٠٦ اياد صالح عاصي ١١

 االول ٧٦,٤٥ محمد راضي مرهج ١٢

 االول ٧٦,٣٥ عالء رزاك فاضل ١٣

 االول ٧٤,٣٦  عبد المجيد شيماء عبد الرؤوف ١٤

 االول ٧٤,٢٦ وفاء يوسف عبد الرحيم ١٥

 االول ٧٣,٥٦ شيماء حمود محمد ١٦

 االول ٧٣,٢٧ عباس صالح علوان ١٧

 االول ٧٣,٢١ حسين نعمة ابراهيم ١٨

 االول ٧٣,١٠ بان حسينورود تع ١٩



 االول ٧٢,٩٤ صباح عباس صميدة ٢٠

 االول ٧١,٩٧ شيماء سعيد محسن ٢١

 االول ٧١,٥٢ محمد زويد سلمان ٢٢

 االول ٧١,١٥ تهاني عبد الجليل عطية ٢٣

 االول ٧١,٠٥ اسعد عبود مران ٢٤

 االول ٧٠,٨٣ انتصار عبد الرحيم خميس ٢٥

 ولاال ٧٠,٧٣ خير اهللا كاظم مصبح ٢٦

 االول ٦٩,٩٦ علي محمد ظهير مالح ٢٧

 االول ٦٩,٨٧ افراح كاظم شحيت ٢٨

 االول ٦٩,٨٣ احمد جاسم دعير ٢٩

 االول ٦٩,٦٣ احتفال عبد الرزاق خشان ٣٠

 االول ٦٩,٣٢ انتصار جار اهللا حاذور ٣١

 االول ٦٨,٧٥ انتصار نوري عبد اهللا ٣٢

 االول ٦٨,٦٧ زينب عبد الرضا مرتضى ٣٣

 االول ٦٨,٥٣ محمد جاسم سبتي ٣٤

 االول ٦٨,٤٥ فاطمة عباس احمد ٣٥

 االول ٦٨,٤٣ اسراء سلطان محمود ٣٦

 االول ٦٨,٢٦ ازهار صبري ناصر ٣٧

 االول ٦٨,٢٤ حسين حمود مردان ٣٨

 االول ٦٨,٠٥ شذى ياسين حمود ٣٩

 االول ٦٨,٠٤ انعام شاكر جاسم محمد ٤٠

 االول ٦٧,٦٦ احمد رحيم غليم ٤١

 االول ٦٧,٣٥ نوار رعد داود سلمان ٤٢

 االول ٦٧,٠٨ لقاء ابراهيم فالح علي ٤٣

 االول ٦٦,٨٦ زينب حسن عبد الكريم ٤٤

 االول ٦٦,٦٧ نادين اياد مهدي ٤٥

 االول ٦٦,٥٣ نرجس جواد كاظم ٤٦

 االول ٦٦,٤٩ انوار ظاهر حسين ٤٧

 االول ٦٦,٤١ فاتن عبد الرحمن دريع ٤٨

 االول ٦٦,٠٧ يم خلفرشا ابراه ٤٩

 االول ٦٥,٩١ دعاء حميد ثامر ٥٠



 االول ٦٥,٥٨ احمد صابر حسين ٥١

 االول ٦٥,٥٥ علي عبد الحسن عطيه ٥٢

 االول ٦٥,٣٠ لواحظ جواد كاظم ٥٣

 االول ٦٥,٢٦ رقية غالب جار اهللا ٥٤

 االول ٦٥,١١ اخالص حسين كاطع ٥٥

 االول ٦٤,٨٩ رشا يعقوب عبداهللا ٥٦

 االول ٦٤,٦٩ دة علي حسينميا ٥٧

 االول ٦٤,٢١ محمد شعيبث جاسم ٥٨

 االول ٦٤,١٢ اسامة عبد الحسن عبد علي ٥٩

 االول ٦٤,٠١ الهام حضيري جازع ٦٠

 االول ٦٣,٩٩ رعد عليوي خضير ٦١

 االول ٦٣,٨٢ حيدر جبر علي ٦٢

 االول ٦٣,٥٠ غصون فرعون جلود ٦٣

 االول ٦٣,٤٩ محمد عبود جاسم ٦٤

 االول ٦٣,٣٦ رشا نوري علي ٦٥

 االول ٦٣,٠٦ رويده يوسف جبو ٦٦

 االول ٦٣,٠٦ معن زيارة عبيد ٦٧

 االول ٦٢,٨٩ حنان شهيد راهي ٦٨

 االول ٦٢,٦٣ سعد يوسف جعفر ٦٩

 االول ٦٢,٥٥ سهاد عباس نوري ٧٠

 االول ٦٢,٤٢ عباس شيال لفته ٧١

 االول ٦٢,٣٩ انسام اسماعيل عبد الكاظم ٧٢

 االول ٦٢,١٨ نساء فاخر باقرخ ٧٣

 االول ٦٢,١٢ حيدر علي نتيش ٧٤

 االول ٦٢,٠٤ رنا خالد خضير ٧٥

 االول ٦١,٩٨ محمود ابراهيم محمود ٧٦

 االول ٦١,٧٥ ثائر علي حسين ٧٧

 االول ٦١,٣٧ حسين علي حمود ٧٨

 االول ٦١,١٦ رعد محسن مطر ٧٩

 االول ٦١,٠٠ نجالء جاسب حسن ٨٠

 االول ٦٠,٩٨ كاظم طارشمحمد علي  ٨١



 االول ٦٠,٩٧ اسراء عبد الرزاق كاظم ٨٢

 االول ٦٠,٩٥ وسام فاضل لفته ٨٣

 االول ٦٠,٧٥ سعد جاسم علي ٨٤

 االول ٦٠,٦٥ نوفه عبد الرزاق عبد الوهاب ٨٥

 االول ٦٠,٥٨ سالم جليل ظاهر ٨٦

 االول ٦٠,٥٢ عظيمة خضير كعيد ٨٧

 االول ٦٠,٤٩ حيدر محمد كاظم ٨٨

 االول ٦٠,٤٥ رديف جاسم محمد دبوس ٨٩

 االول ٦٠,٣٨ جميل ابراهيم اسماعيل ٩٠

 االول ٦٠,١٩ اسراء عبد سلمان ٩١

 االول ٦٠,١٠ مازن جاسب حاتم ٩٢

 االول ٥٩,٩٨ عامر علي مختار ٩٣

 االول ٥٩,٨٧ هناء عباس عيسى ٩٤

 االول ٥٩,٨٤ صالح حسان كاظم ٩٥

 االول ٥٩,٧٩ سعيد عدنان سعيد ٩٦

 االول ٥٩,٧٠ فائز فنجان خلف ٩٧

 االول ٥٩,٧٠ صدام سرحان محمد ١٠١

 االول ٥٩,٢٩ طالب عبد السيد مبارك ٩٨

 االول ٥٩,٢٨ عبير جاسم صباح ٩٩

 االول ٥٩,٢٠ يسام نوري ياسين ١٠٠

 االول ٥٩,٠٢ ايمان مكي مطرود ١٠٢

 االول ٥٨,٦٢ جيهان دحام ويج ١٠٣

 االول ٥٨,١٩ هاني حامد محمد ١٠٤

 االول ٥٨,١٨ رسل سدخان مولى ١٠٥

 االول ٥٧,٧٩ ضياء داود عجيل ١٠٦

 االول ٥٧,٥٨ حسين صالح حسين ١٠٧

 االول ٥٧,٣٨ عبد االله عبداهللا مويح ١٠٨

 االول ٥٧,٢٦ عالء ياسر عكار ١٠٩

 االول ٥٧,٠٥ مناف محمد شياع ١١٠

 االول ٥٦,٧٠ عقيل عبد الحسين جبر ١١١

 االول ٥٦,٥٣ ا احمد علوانصب ١١٢



 االول ٥٦,١٧ احمد عبد الحسن عكار ١١٣

 االول ٥٦,١٥ سرمد مهدي هاشم ١١٤

 االول ٥٥,٧٦ اياد عوده جغيم ١١٥

 االول ٥٥,٥١ حازم عبد الحسين عبد الرسول ١١٦

 االول ٥٥,١٤ عماد انور علي ١١٧

 االول ٥٣,٧٨ مظاهر حسين نعمه معتوق ١١٨

 االول ٥٣,٣٠ سينفؤاد سالم ح ١١٩

   

 
  الجغرافية:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : لدراسةا

 :تخرج اسم دورة ال            ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٥,٧٥  نبراس فاضل محمود ١

 االول ٨٣,٣٨ فايز عدي طه ٢

 االول ٨٣,٣٥ بدر عدي طه ٣

 االول ٧٥,٠٦ ازهار هود عجيل ٤

 االول ٧٤,٠٩ اشرف مصطفى نايف ٥

 االول ٧٢,٤٦ انتصار عبد الكريم دهروب ٦

 االول ٧١,٧٦ اهيمشذى هادي ابر ٧

 االول ٧١,٥٣ مها هندي جبر ٨

 االول ٧١,١١ عذراء ناصر جاسم ٩

 االول ٧٠,٠١ صادق خزعل عيسى ١٠

 االول ٦٩,٨٧ شمس فؤاد زباله ١١

 االول ٦٩,٠١ احالم علوان جيلي ١٢

 االول ٦٨,٤٨ رنا محمد شناوة ١٣

 االول ٦٨,٢٤ سوسن نعمة عباس ١٤



 االول ٦٨,١٢ سيناء داود سلمان ١٥

 االول ٦٧,٩٧  مرتضى جمعة جعفر ١٦

 االول ٦٧,٦٧ مهند صباح سالم ١٧

 االول ٦٦,٧٤ عذراء حامد عبد الواحد ١٨

 االول ٦٦,٦٥ زينة شاكر عبد ١٩

 االول ٦٦,٤١ سها وليد مصطفى ٢٠

 االول ٦٦,٣٢ رافد صالح مهدي ٢١

 االول ٦٥,٨٧ عالء ستار عبد االمير ٢٢

 االول ٦٥,٨٥ بد االميرزينب هاشم ع ٢٣

 االول ٦٥,٧٥ ايمان عبد اهللا رمضان ٢٤

 االول ٦٥,٥٢ اياد عبد الباقي زعالن ٢٥

 االول ٦٥,٤٥ رائد عبد االمير فالح ٢٦

 االول ٦٤,٧٦ خير اهللا علي رستم ٢٧

 االول ٦٤,٥٤ انتصار خيون لكن ٢٨

 االول ٦٤,١٩ ايمان حسون عيسى ٢٩

 االول ٦٤,١٦ اسماء فاضل عبد اهللا ٣٠

 االول ٦٤,١٠ غيداء عبد الكريم شنان ٣١

 االول ٦٤,٠٥ دريد ياسين ماضي ٣٢

 االول ٦٤,٠١ محمد صالح عبد االله ٣٣

 االول ٦٣,٦٨ شاكر عبد الصمد عبادة ٣٤

 االول ٦٣,٤٦ كوثر عبد السادة احمد ٣٥

 االول ٦٣,٢٨ زينب محمد ناصر ٣٦

 ولاال ٦٣,١٢ سالم عبد الحسين عباس ٣٧

 االول ٦٣,٠٢ علي هادي جواد ٣٨

 االول ٦٢,٨٦ حسن بدر جعفر ٣٩

 االول ٦٢,٨٣ حيدر جابي زرار ٤٠

 االول ٦٢,٧٥ فالح دريول غامي ٤١

 االول ٦٢,٢٠ اكرم صباح حبيب ٤٢

 االول ٦٢,٠٤ وفاء خلف عبد الرحمن ٤٣

 االول ٦١,٩٧ فائق اليذ مهدي ٤٤

 االول ٦١,٩٥ ميس نبيل جوني ٤٥



 االول ٦١,٦٥ عدي حسين عبد القادر ٤٦

 االول ٦١,٥٨ ضمياء رزوقي كاظم ٤٧

 االول ٦١,٤٤ فاضل عباس عبد الرضا ٤٨

 االول ٦١,١٦ وفاء احمد خضير ٤٩

 االول ٦١,٠٧ لطيفة عبد اهللا علوان ٥٠

 االول ٦٠,٨٦ بهاء محمد كاظم ٥١

 االول ٦٠,٨٠ حال جاسب هندي ٥٢

 االول ٦٠,٨٠ سماح حكمت ابراهيم ٥٣

 االول ٦٠,٦١ محمد نعيم عبد ٥٤

 االول ٦٠,٢٥ عبد الكريم بهجت خلف ٥٥

 االول ٦٠,٢٣ مهند صالح مهدي ٥٦

 االول ٦٠,١٤ نورا عبد الرزاق حسن ٥٧

 االول ٦٠,١٢ نوفل مجيد عثمان ٥٨

 االول ٥٩,٩١ حنان حسين عبد الكريم ٥٩

 االول ٥٩,٨٥ محمد خلف مكيوش ٦٠

 االول ٥٩,٧٧  دوحيامال عباس ٦١

 االول ٥٩,٧٣ وسن محمد حيدر ٦٢

 االول ٥٩,٦٢ رشا هبر فزع ٦٣

 االول ٥٩,٢٢ غدير ستار عبد الشهيد ٦٤

 االول ٥٩,١٥ احمد علي عبد الحسين ٦٥

 االول ٥٩,٠٦ ضحى عبد الحسين ضمد ٦٦

 االول ٥٨,٩٢ اثير احسان لطيف ٦٧

 االول ٥٨,٧٤ احمد فرحان حويل ٦٨

 االول ٥٨,٦٧  فؤاد سالمةامجد ٦٩

 االول ٥٨,٥٨ ميثم سلمان عبد الكاظم ٧٠

 االول ٥٨,٣٨ حازم صحو عبود ٧١

 االول ٥٨,٣٠  حامد حميد عبود ٧٢

 االول ٥٨,٣٠ خالد حامد فيصل ٧٣

 االول ٥٨,٢١ عباس عبد االمير جبار ٧٤

 االول ٥٨,١٧ نبيل خشين شاهين ٧٥

 االول ٥٨,١٥ حيدر مفتاح سباهي ٧٦



 االول ٥٧,٩٣  محمد صبيح عبد الزهرة ٧٧

 االول ٥٧,٧٧ علي محمد لعيبي ٧٨

 االول ٥٧,٥١ احمد حسين كاظم ٧٩

 االول ٥٧,٢١ عمر حسن زاجي ٨٠

 االول ٥٦,٨١ عالء عودة خلف ٨١

 االول ٥٦,٧٢ عبد القادر صبري عبد القادر ٨٢

 االول ٥٦,٥٢ وداد عبد اللطيف ثامر ٨٣

 االول ٥٦,٣١ مدمحمد شهاب اح ٨٤

 االول ٥٦,٣٠ صادق كريم ثامر ٨٥

 االول ٥٥,٩٩ علي ناصر فاضل ٨٦

 االول ٥٥,٤٨ جنان عبد الحسين سلمان ٨٧

 االول ٥٥,٠٥ ميثم حميد نزر ٨٨

 االول ٥٤,٩٩ احمد ابراهيم سعدون ٨٩

 االول ٥٤,٢٥  طالل دايخ عدوان ٩٠

   

 
  المكتبات:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٧,٦٠  ق طه عبودطار ١

 االول ٧٤,٠١ هيثم عبد علي حسن ٢

 االول ٧٢,٣١ حيدر محمد شوكت ٣

 االول ٧٠,٤١ غسان عبد المجيد عبد العزيز ٤

 االول ٦٧,٤٢ هديل طارق محمد ٥

 االول ٦٥,٠٣ ميادة رحيم فريد ٦

 االول ٦٤,٧٧ عباس فاضل سلمان ٧



 االول ٦٤,٠٩ مسلم مال اهللا مزعل ٨

 االول ٦٣,٨٤ امطار رحيم نعمه ٩

 االول ٦٣,٣٠ محمد صالح ساجت ١١

 االول ٦٣,٢٤ رائد عبد الهادي الياس ١٠

 االول ٦٢,٥١ نهاد جبار فرج ١٢

 االول ٦١,٢٧ أروى عبد الجبار ايوب ١٣

 االول ٦١,٠٦ مازن علي مزعل ١٤

 االول ٥٩,٧٤ خولة عويد حبيب ١٥

 االول ٥٦,٠٨ رائد علي فرعون ١٦

   

 
  الفلسفة:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                     الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل ب الثالثياسم الطال ت

 االول ٧٣,٨٧  حسين خليل شلومي ١

 االول ٧٢,٣١ هنادي احمد محمود ٢

 االول ٧١,٠٢ رجاء محمد مراد ٣

 االول ٦٩,٩١ انتصار عبد الحسن حمود ٤

 االول ٦٩,٤٧ انتصار محمد جبار ٥

 االول ٦٨,٧٩ رائدة عباس محمد ٦

 االول ٦٦,٢٨ غصون محمود سلمان ٧

 االول ٦٦,١٨ انتصار عبود كيطان ٨

 االول ٦٥,٤٠ حوراء زهير لفتة ٩

 االول ٦٤,٥٠ ايمان ياسين طه ١٠

 االول ٦٤,٠٧ هيفاء كريم مهدي ١١

 االول ٦٢,٨٩ حسين ناصر عبد الرزاق ١٢



   

  

 
  اللغة العربية:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٩٠,٤٠  صالح محمد جابر ١

 االول ٨٤,٤٨ سالم كريم ملك ٢

 االول ٧٨,٦٢ انمار معاد صالح ٣

 االول ٧٨,٠٩ عبد الباسط عبد الجبار عبد اهللا ٤

 االول ٧١,٨١ نسرين علي حسين ٥

 االول ٧١,١٢ عبد الخالق صالح احمد خلف ٦

 االول ٦٩,٧٥ مسلم جاسم حسين ٧

 االول ٦٩,٧٠ مصطفى اسماعيل خليل ٨

 االول ٦٧,٧٩ عالء غالب ناصر ٩

 االول ٦٦,٦٧ رسل عبد المجيد عبد الودود ١٠

 االول ٦٦,٠٦ غفران حسن جمعة ١١

 االول ٦٥,٨٦ يحيى علي حزام ١٢

 االول ٦٥,٣٨ اشواق ابراهيم عبد الرزاق ١٣

 االول ٦٥,١٦ باسمة يوسف معتوق ١٤

 االول ٦٤,٦٧ عبد االله منصور عبد اللطيف ١٥

 االول ٦٤,٥٥ محمود ناظم محمود ١٦

 االول ٦٤,٠٨ علي كريم فالح عبد اهللا ١٧

 االول ٦٣,٦٩ حيدر شرهان زبون ١٨

 االول ٦٣,٤٧ احمد محمد رحيمة ١٩

 االول ٦٢,٦٢  حواء مجيد عبد اهللا ٢٠

 االول ٦١,٩٢ إياد نوري طه نجم ٢١



 االول ٦١,٨٤ عبد االله خزعل نجم ٢٢

 االول ٦١,٢٥ عادل قاسم محمد ٢٣

 االول ٥٩,٨٦  بد الكريم يوسفعامر ع ٢٤

 االول ٥٩,٦٧ عصام صباح عبد اهللا ٢٥

 االول ٥٩,٥٥ عادل يوسف عبد اهللا ٢٦

 االول ٥٨,٥٠ حسين عبد الجبار خضير ٢٧

 االول ٥٥,٦١ عمار قيس انس ٢٨

 االول ٥٥,٣٦ امجد عاصي نجم ٢٩

   

 
  االنكليزي:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٣,١٤  ركاظم جواد زغي ١

 االول ٨٢,٩٤ محمد غالب باقر ٢

 االول ٧٣,٨٩ سلوى عيسى لفته  ٣

 االول ٧٢,٤٢ نور طه تقي ٤

 االول ٦٥,١١ محمد عريبي غانم ٥

 االول ٦٤,٩٩ ضياء عودة عبيد ٦

 االول ٦٤,٢٩ وسام داود سلمان ٧

 االول ٦٤,٢٧ محمد ناصر حسين ٨

 االول ٦٣,٩٣ نغم رفيق قادر ٩

 االول ٦٣,٦٦ عباس صانت لعيبي ١٠

 االول ٦٣,٦٦ عماد عبد الستار عبد اهللا ١١

 االول ٦٣,٣٦ مثنى يعقوب يوسف ١٢

 االول ٦٣,٢٢ حوراء ودعي رشيد ١٣



 االول ٦٣,٠١ تيسير عبد علي عبد محمد ١٤

 االول ٦٢,٧٥ صالح عبد الرزاق رضا ١٥

 االول ٦١,٦٩ صباح حسن جارح ١٦

 االول ٦١,٢٩ لجمحمد جاسم مطي ١٧

 االول ٦١,٠١  بتول صبر عودة ١٨

 االول ٦١,٣ خالد حمزة عباس ١٩

 االول ٦٠,٣٢ احمد حيران عطية ٢٠

 االول ٦٠,٢٦ سندس هاتو هادي ٢١

 االول ٦٠,٢٤ عالء سلمان حيدر ٢٢

 االول ٦٠,٠٥ سماح عبود شنتة ٢٣

 االول ٥٩,٨٣ عقيل كاظم مظلوم ٢٤

 االول ٥٩,٤٩ انور عباس صادق ٢٥

 االول ٥٩,٤٤ محمد حسين خضير ٢٦

 االول ٥٩,٣٥ ناجي عبد الكريم يوسف ٢٧

 االول ٥٨,٩٣  نواف عاجل محسن ٢٨

 االول ٥٨,٨٦ عبد الحميد عبد الكريم محمد ٢٩

 االول ٥٨,٦٤ عبد االمير احمد علي ٣٠

 االول ٥٨,٢٨ طارق عبد الحليم هادي ٣١

 االول ٥٨,٢٥ باسم محمد حمد ٣٢

 االول ٥٧,٤٦ نصير محسن الزم ٣٣

 االول ٥٧,٣٦ فهد نجم عبد اهللا ٣٤

 االول ٥٧,٣١ عبد العزيز جراد محمد ٣٥

 االول ٥٧,١٤ حنان حميد زامل ٣٦

 االول ٥٦,٨٣ محمد جاسم محمد ٣٧

 االول ٥٦,١١ لؤي جمعة عبادي ٣٨

 االول ٥٦,٠٥ احمد خليل ابراهيم ٣٩

 االول ٥٥,٩٨ عبد الحي سامي ٤٠

 االول ٥٥,٣٤  اسراء ميرزا حمزة ٤١

 االول ٥٣,٦ عادل عمر عبد اهللا ٤٢

   



 
  التاريخ:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                           مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ٢٥/٧/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٤١٣٣:  الجامعي وتاريخ األمر رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٧,١٩  كاظم صالح بجاي ١

 االول ٨٦,٧٢ عبد اهللا حميد ياسر ٢

 االول ٨٣,٨٥ صالح حمود جاسم ٣

 االول ٧٧,٥٠ فيصل طه عبد اهللا ٤

 االول ٧٥,٦٥ لكريم غليمعبد اهللا عبد ا ٥

 االول ٧١,٣٤ عبد الحسين خضير عبد الحسين ٦

 االول ٦٧,٣٥ مطشر عامر معلة ٧

 االول ٦٦,٩٨ احمد داود سلمان ٨

 االول ٦٦,٥٩ وليد وهيب خليفة ٩

 االول ٦٥,٣٦ رياض عطب شاتول ١٠

 االول ٦٤,٦٦ سجاد باقر محمد ١١

 االول ٦٤,١٦ صباح بشير حنو ١٢

 االول ٦٣,٥١  شاكر رجبرؤى ١٣

 االول ٦٣,١٨ مجيد مطلق منصور ١٤

 االول ٦٢,٣٨ غيث جبار جعفر ١٥

 االول ٦١,٧٣ جواد هاشم بنيان ١٦

 االول ٦١,٥٧ شيماء فائز شافي ١٧

 االول ٦٠,٨٩  صباح شهاب احمد ١٨

 االول ٥٩,٥٣ هاني نمر عجمي ١٩

 االول ٥٩,٤٤ عزت زكي كاظم ٢٠

 االول ٥٩,٣٨ ثامرواثق عبد علي  ٢١

 االول ٥٩,٣٢  علي زياد طارق ٢٢

 االول ٥٨,٨٧ يعقوب خالد عيسى احمد ٢٣



 االول ٥٨,٧٥ علي حسين عباس ٢٤

 االول ٥٨,٤٨ عبد الزهرة فرج عامر ٢٥

 االول ٥٨,٣٦ مؤيد ثجيل مبارك ٢٦

 االول ٥٨,١٧ امين عبد الواحد سويد ٢٧

 االول ٥٨,٠٧ صالح فالح عبد الرحمن ٢٨

 االول ٥٧,٩٤ محمد عبد اللطيف عبد الحميد ٢٩

 االول ٥٧,٧٧ علي غالي صباح ٣٠

 االول ٥٧,٦٤ علي عبد اليمة موسى ٣١

 االول ٥٤,٧٩ قاسم محمد عطب ٣٢

 االول ٥٤,٣٠ مازن عبد الصاحب مهدي ٣٣

   

 األمر الجامعي مفقود لهذه السنة

 
  اللغة العربية:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٨,٩١ عمر عبد الهادي مطر ١

 الثاني ٦٦,٠٦ حمود عودة هناء ٢

 الثاني ٦٤,١٣ يحيى نوري عيسى سلمان ٣

 الثاني ٦٣,١٤ عبير فاضل فرحان سلمان ٤

 الثاني ٦٢,١٣ يحيى عبد الحسين عباس ٥

 الثاني ٦٢,١ علي عبادي سلمان ٦

 الثاني ٦١,٨٤ كريم مهجر كريم ٧

 الثاني ٦١,٨٣ علي صبيح حسن ٨

 الثاني ٦١,٨٣ اريج حميد شمخي ٩

 الثاني ٦١,٥١ هبة شهاب احمد ١٠



 الثاني ٦١,٥١ وفاء خالد عثمان ١١

 الثاني ٦١,٣١ شيماء محمد عبد السيد ١٢

 الثاني ٦١,١٣ عدي كاسب جابر ١٣

 الثاني ٦١ جمال طه عبد الودود ١٤

 الثاني ٦٠,٦٦ مرتضى عبد الحسن ياسين ١٥

 الثاني ٦٠,٥٢ حسين عليعالء  ١٦

 الثاني ٦٠,٥٢ اسراء قحطان شاكر ١٧

 الثاني ٦٠,٤٩ حكمت سويد محمد ١٨

 الثاني ٥٩,٩٥ عقيلة عبد الجبار عبود ١٩

 الثاني ٥٩,٩٣ عدي عبد الزهرة يونس ٢٠

 الثاني ٥٩,٩٢ فاطمة حامد احمد ٢١

 الثاني ٥٩,٨٨ سالم عباس غليم ٢٢

 الثاني ٥٩,٨٦ رحاب عبد الرحمن صلين ٢٣

 الثاني ٥٩,٧١ هدى نجم عبد اهللا ٢٤

 الثاني ٥٩,٥٦ احمد نادر محمود ٢٥

 الثاني ٥٩,٤ قاسم سعيد عبود ٢٦

 الثاني ٥٩,٤ حيدر سعيد كاظم ٢٧

 الثاني ٥٩,٣٤ وسن رمضان علي ٢٨

 الثاني ٥٩,٢١ اخالص جبر اجويد ٢٩

 الثاني ٥٩,١١ بيداء جاسم عبد الكريم ٣٠

 الثاني ٥٨,٦٧ د عبد الحسيننادية خال ٣١

 الثاني ٥٨,٥٩ حامد نعيم عبود ٣٢

 الثاني ٥٨,٣٧ سعيد شياع بخيت ٣٣

 الثاني ٥٨,٢٧ اسماء عبد الرضا عارف ٣٤

 الثاني ٥٨,٢١ ياسين حمود صميد ٣٥

 الثاني ٥٧,٩ اوراس صكبان ثامر ٣٦

 الثاني ٥٧,٧٩ مزهر جبار عبد الحسين ٣٧

 الثاني ٥٧,٦٥ باسم محيبس جواد ٣٨

 الثاني ٥٧,٣٤ حسن جاسم صنعان ٣٩

 الثاني ٥٧ عبد الكاظم جمعة صالح ٤٠

 الثاني ٥٦,٩٣ علي عبد السالم مجهر ٤١



 الثاني ٥٦,٥٦ محمد عبيد خليف ٤٢

 الثاني ٥٦,٥٢ جابر عبد الحسين عبد ٤٣

 الثاني ٥٦,٤٨ مازن شمخي سالم ٤٤

 الثاني ٥٦,٤٥ عبير عاجل عودة ٤٥

 الثاني ٥٥,٦٧ حاتم غضبانفرحان  ٤٦

 الثاني ٥٥,٦١ ياسر مهجر لفته ٤٧

 الثاني ٥٥,٥٥ محمد يرجس نعمة ٤٨

 الثاني ٥٥,٥٥ مظاهر مهدي عبد الحسين ٤٩

 الثاني ٥٥,٣ فاضل شاكر محمد ٥٠

 الثاني ٥٤,٦٨ احمد حسن عودة ٥١

 الثاني ٥٣,٩٥ خالد ناجي خليل ٥٢

 الثاني ٥٢,٤٣ اياد جاسم محمد ٥٣

   

 
  االنكليزي:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل الب الثالثياسم الط ت

 الثاني ٦١,٧٨  عبد الرحيم ناصح حسين ١

 الثاني ٦١,١ صالح نعمة صالح ٢

 الثاني ٦٠,٩ زينب عباس ناصر ٣

 الثاني ٦٠,٠٥ رشا زكي حمادي ٤

 الثاني ٥٩,٨٨ شيماء زهير باقر ٥

 الثاني ٥٩,٨٣ حمدية ستار شاهر ٦

 لثانيا ٥٩,٧٦ خلود ناظم نعيم ٧

 الثاني ٥٩,٤٤ رقية داود عبود ٨

 الثاني ٥٩,٣٧ نجمة علي فيصل ٩



 الثاني ٥٨,٩٨ علي حبيب فيصل ١٠

 الثاني ٥٨,٩٦ ضرغام محمد فاخر ١١

 الثاني ٥٨,٩٤ نادية ياسين خضير ١٢

 الثاني ٥٨,٨٢ صالح محمد ابراهيم ١٣

 الثاني ٥٨,٧٤ سكينة فاضل احمد ١٤

 الثاني ٥٨,٦٦ حسين نوري محمد ١٥

 الثاني ٥٨,٥٤ رقية جبار صدام ١٦

 الثاني ٥٨,٥١ سعد قاسم حسين ١٧

 الثاني ٥٨,٢١ محمد شاكر عبد السادة ١٨

 الثاني ٥٨,٢١ وديان غريب شناوة ١٩

 الثاني ٥٨,١٦ علي عباس حمزة ٢٠

 الثاني ٥٨,٠٩ هيفاء عبد الرضا كريم ٢١

 الثاني ٥٨,٠٦ عدي احمد عبد الجليل ٢٢

 الثاني ٥٨,٠٦ ء خيري عبد ثامراال ٢٣

 الثاني ٥٧,٨١ زهراء سلمان عيسى ٢٤

 الثاني ٥٧,٤ ازهار رحيم عزيز ٢٥

 الثاني ٥٧,٣٧ زينب ابراهيم موسى ٢٦

 الثاني ٥٧,٣ تهاني جاسب عبيد ٢٧

 الثاني ٥٧,٠٩  والء عبد الوهاب موسى ٢٨

 الثاني ٥٦,٩٤ محمد صالح شولي ٢٩

 الثاني ٥٦,٦٩  صدام نوشي محمد ٣٠

 الثاني ٥٦,٦٦ احمد بدر فرحان ٣١

 الثاني ٥٦,٥٨ فاتن سلمان مهنا ٣٢

 الثاني ٥٦,٥٤  زينة خالد طالب ٣٣

 الثاني ٥٦,٢٣ حافظ مذكور سيد ٣٤

 الثاني ٥٦,١٤ مثنى عباس جاسب عبد ٣٥

 الثاني ٥٦,١٣  غيداء زهير عبد الرحمن ٣٦

 الثاني ٥٦,٠٦  صالح ايوب محمد ٣٧

 الثاني ٥٥,٩٨ يمان فائق محمدنر ٣٨

 الثاني ٥٥,٨٧ سوزان حسين مزعل ٣٩

 الثاني ٥٥,٨٢ مبين انصار هاشم ٤٠



 الثاني ٥٥,٦٣ عمر طالب حسن ٤١

 الثاني ٥٥,٤٦ نغم عبد حامد ٤٢

 الثاني ٥٥,٤٤ نادية فاضل عباس ٤٣

 الثاني ٥٥,٣٨ طموح خضير تبور ٤٤

 الثاني ٥٥,٢٦ اسيل عبد الملك كيطان ٤٥

 الثاني ٥٥,٢١ رائد جبار غضبان ٤٦

 الثاني ٥٥,١٤ سعد نصار حسين ٤٧

 الثاني ٥٥,٠٧ نعمة حميد دروبش ٤٨

 الثاني ٥٥,٠٧ غفران عباس حسين ٤٩

 الثاني ٥٥,٠١ سامي عواد داود ٥٠

 الثاني ٥٤,٨٧  حيدر حامد عبد الجبار ٥١

 الثاني ٥٤,٦ انتصار حمدان حسين ٥٢

 الثاني ٥٤,٥٨ دالل قاسم عطية ٥٣

 الثاني ٥٤,٤٦ منال جواد كاظم ٥٤

 الثاني ٥٤,٤٦ إيثار جواد كاظم ٥٥

 الثاني ٥٤,٤٥ محمد ظاهر مايد ٥٦

 الثاني ٥٤,٠٨ بثينة رحيم مزعل ٥٧

 الثاني ٥٣,٠٦  اسيل اسعد فائق ٥٨

 الثاني ٥٢,٩٧  منار هاني مصطفى ٥٩

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧١,٢٦   نصر منشدمرفت ١

 الثاني ٦٦,٩٧ حيدر حميد عبد اهللا ٢



 الثاني ٦١,٣٩ سوسن عادل ياسين ٣

   

 
  الجغرافية:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٨,٧٢ انوار عبد الستار عبدالكريم ١

 الثاني ٥٦,١٥ اياد عبد اهللا طه ٢

   

 
  الفلسفة:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٢,٧٦   عادل نوريدينا ١

   

 
  للغة العربيةا:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي: الدراسة



 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٩,٩٦ مسائي منن عبد الودود عثمان ١

 الثاني ٦٣,٣١ عمار فاضل عبد الحافظ ٢

 الثاني ٦٠,٤١ عبد الفتاح عبد السالم عبد اهللا ٣

 الثاني ٦٠,٣٦ شاكر علي شاكر ٤

 ثانيال ٦٠,١٧  حازم تالي جبار ٥

 الثاني ٥٩,٧٩ سلطان ثويني عبد الهادي ٦

 الثاني ٥٩,٧٦ يوسف خضير كاظم ٧

 الثاني ٥٩,٤٤ امجد عباس مكي ٨

 الثاني ٥٩,١٨ حسام جفال لفته ٩

 الثاني ٥٨,٦٢ طه قيس طه ١٠

 الثاني ٥٨,٤٥ حيدر عبد الواحد جعفر ١١

 الثاني ٥٨,٢٤ تحسين علي جياد ١٢

 الثاني ٥٨,١٨ مصطفى سعيد عطية ١٣

 الثاني ٥٦,٨٨ نازك شواي عبد الغني ١٤

 الثاني ٥٦,٤٣ عبد االمير مجيد حسين ١٥

 الثاني ٥٥,٦٧ خلدون سالم عبد الوهاب ١٦

 الثاني ٥٥,٥٩ وليد حسن عبد عفات ١٧

 الثاني ٥٥,٠٥ ميثاق جبار كاظم ١٨

 الثاني ٥٤,٨٨ عباس فاضل علوان ١٩

 انيالث ٥٤,٦٢ حيدر نجم عبد مطلق ٢٠

 الثاني ٥٤,١٣ عالء منصور جازع ٢١

 الثاني ٥٤,٠٢  علي عبداهللا عاتي ٢٢

   

 
  االنكليزي:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة



  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ :ألمر الجامعي وتاريخ ا رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٢,٩٤  شوكت عبد الرحمن احمد ١

 الثاني ٦٢,٣٢ حنان ابراهيم جاسم ٢

 الثاني ٦١,٩٩ منال ماجد عبد الحسين ٣

 الثاني ٦١,٦٨ علي جواد علي ٤

 الثاني ٦٠,٣١ ايمن عبد الغفار عبد الصمد ٥

 الثاني ٦٠,١٣ عادل ناجي بشارة ٦

 الثاني ٥٩,٨٧ سعاد فيصل عبد اهللا ٧

 الثاني ٥٩,٦٦ موسى مهدي كاطع ٨

 الثاني ٥٩,٤٩ انوار عباس صادق ٩

 الثاني ٥٩,٠١ علي هاشم رمضان ١٠

 الثاني ٥٨,١٢ عبد الحسن نور علي ١١

 الثاني ٥٧,٣٤ احمد شهيب احمد ١٢

 الثاني ٥٧,٢٨  علي عبد اهللا عبود ١٣

 الثاني ٥٦,٨٦ امجد ابراهيم عزيز ١٤

 الثاني ٥٦,٧٥ اياد محمد عبد ١٥

 الثاني ٥٦,٣٨ وفاء موسى كاظم ١٦

 الثاني ٥٦,٣  نوفل كامل عباس ١٧

 الثاني ٥٦,١٤  امال مرشد شهاب ١٨

 الثاني ٥٦,٠٤ رنا علي راضي ١٩

 الثاني ٥٥,٩٩ د الهاديمحمد علي عب ٢٠

 الثاني ٥٥,٧٩ لمياء فوزي محمد ٢١

 الثاني ٥٥,٧٧ محمد كردي شمخي ٢٢

 الثاني ٥٥,٧٦ مرفت زيد محمد ٢٣

 الثاني ٥٥,٧١ خالد جبار غضبان ٢٤

 الثاني ٥٥,٧ زياد سالم احمد ٢٥

 الثاني ٥٥,٦ نبيل عبد اهللا ٢٦

 الثاني ٥٥,٥٤ وسن لطيف محمد ٢٧



 الثاني ٥٥,٥١ عيل مهديفاتن اسما ٢٨

 الثاني ٥٥,٣ عماد غالب حسن ٢٩

 الثاني ٥٥,٢٥ احالم محمد حسن ٣٠

 الثاني ٥٥,٢٣ ابتسام عبد الصاحب عبد الوهاب ٣١

 الثاني ٥٤,٧١ حازم جبار محمد ٣٢

 الثاني ٥٤,٦ هادي هندال طارش ٣٣

 الثاني ٥٤,٤٥ حيدر علي حسين ٣٤

 الثاني ٥٤,٢٤ علي حميد محسن ٣٥

 الثاني ٥٣,٩٢ مصطفى عبد الصاحب جمعة ٣٦

 الثاني ٥٣,٢ باقر فاتر حسن ٣٧

 الثاني ٥٣,١٨ حسين رجيب عسكر ٣٨

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٤/١٠/٢٠٠٤ في ٣/١٣/٦٩٨٣ : وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٦,٢٨  احمد رحيم عبد ١

  


