
 



 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب: لكلیة ا                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٠,٩٣ وديان عيسى حسين ١

 األول ٨٠,١٤ كفاية محمد عبد الحسن ٢

 األول ٨٠,١١ حيدر عدنان حمادي ٣

 األول ٧٩,٧٤ ازهر عباس علي ٤

 األول ٧٨,٦٩ حيدر عودة كاطع ٥

 األول ٧٦,٧٢ عهود مكي صالح ٦

 األول ٧٥,٥٤ وسن قاسم عبد الجبار ٧

 األول ٧٥,٤٠ محمد اسد شناوة ٨

 األول ٧٢,٦٢ بهاء حسين علوان ٩

 األول ٧٢,٦١ عمر جبار نعمة ١٠

 األول ٧١,٤٨ رجاء نوري عبد المجيد ١١

 األول ٧٠,٧٩ ةرضا عبد االمير عبد الساد ١٢

 األول ٧٠,٧٠ رشا مسلم يعقوب ١٣

 األول ٧٠,٤٩ رجوة عبد الجبار اسماعيل ١٤

 األول ٦٩,٤٩ غيداء عبد الزهرة سلمان ١٥

 األول ٦٩,٥٩ داليا عبد اهللا يعقوب ١٦

 األول ٦٩,٣٨ نهى كامل محمد ١٧

 األول ٦٩,٢٩ نوال يعقوب يوسف ١٨

 األول ٦٨,٦٨ نهلة قاسم عيسى ١٩

 األول ٦٨,٣٩ مشتاق غازي فيصل ٢٠

 األول ٦٨,٣٨ واثق جاسم علي ٢١

 األول ٦٨,١٩ فاطمة عبد الوهاب مهدي ٢٢

 األول ٦٧,٩٨ فهيمة عادل مجيد ٢٣



 األول ٦٧,٦١ سلمة يعقوب ساجت ٢٤

 األول ٦٧,٤٩ عادل موحان حامد ٢٥

 األول ٦٧,٣٣  ازهار حسين غالب ٢٦

 لاألو ٦٧,٢٢ زينب طالب خنجر ٢٧

 األول ٦٧,٠٦ كاظم جبار غضبان ٢٨

 األول ٦٦,٧١ نعمان سباهي محمد ٢٩

 األول ٦٥,٥٤ جمال نوري علي ٣٠

 األول ٦٥,٣٧ عادل كمون جابر ٣١

 األول ٦٥,١١ هيفاء كاظم حطاب ٣٢

 األول ٦٤,٥٨ نضال عبد الحسين حسون ٣٣

 األول ٦٤,٥٧ اماني كاظم خميس ٣٤

 ولاأل ٦٤,٣٥  باسم ضاحي خلف ٣٥

 األول ٦٣,٦٣ محمد عبد الرضا عامر ٣٦

 األول ٦٣,٣٥  عبد الحسين حسنسعاد ٣٧

 األول ٦٣,٠٢ شيماء فوزي اسماعيل ٣٨

 األول ٦٢,٨٨ مشعل فرحان كطامي ٣٩

 األول ٦٢,٦١ رائد خلف مزعل ٤٠

 األول ٦٢,٥٠ ضحى مصطفى عبد اهللا ٤١

 األول ٦٢,٤٤ اقبال عبد الصاحب حبيب ٤٢

 األول ٦٢,٣٠ بيح اسماعيلرشا ص ٤٣

 األول ٦٢,٠٠ علي لطيف عالوي ٤٤

 األول ٦١,٨٦ خالد وليد خالد ٤٥

 األول ٦١,٧٠ حيدر دنيف هاشم ٤٦

 األول ٦١,٧٠ فائز رمضان لعيبي ٤٧

 األول ٦١,٦٠  حامد احمد حامد ٤٨

 األول ٦١,٦٠ رافد علي حسين ٤٩

 األول ٦١,٥٩ حنان عبد الرزاق عيسى ٥٠

 األول ٦١,١٨ اح عبد الكريم يعقوبافر ٥١

 األول ٦١,١٧ زينب محد مرجان ٥٢

 األول ٦١,٠٩ ماجد حميد عبيد ٥٣

 األول ٦١,٠٨ رغداء محمدعبد الجبار ٥٤



 األول ٦١,٠٨ مرتضى هالل عطية ٥٥

 األول ٦١,٠٥ االء جبار كطاي احمد ٥٦

 األول ٦١,٠٤ محمد عباس محمد ٥٧

 األول ٦١,٠٣ ميادة داود سلمان ٥٨

 األول ٦٠,٨٣ يوسف صالح احمد ٥٩

 األول ٦٠,٧٠ امال عبد الكريم عبد الرحمن ٦٠

 األول ٦٠,٥٩ سماح جبار حسن ٦١

 األول ٦٠,٥٤ عقيل نجم عبد االمام ٦٢

 األول ٦٠,٤٨ رسل جبار جعفر ٦٣

 األول ٦٠,٤٣ زينب محسن حاشوش ٦٤

 األول ٥٩,٨٠  انعام زيارة كطوان ٦٥

 األول ٥٩,٦٠ ل جابرمحمد جلي ٦٦

 األول ٥٩,٥٨ وحيد جخيور جابر ٦٧

 األول ٥٩,٤٥ ضياء خضير فرج ٦٨

 األول ٥٩,١٣ عالء عذيب ثامر ٦٩

 األول ٥٩,٠٣ حسن بدر عيسى ٧٠

 األول ٥٨,٨٣ عباس كاظم حسن ٧١

 األول ٥٨,٣٧ اسراء ثجيل سوادي ٧٢

 األول ٥٨,٣٤ مي فيصل عبد اهللا ٧٣

 األول ٥٨,٢٢ شيماء بجاي شري ٧٤

 األول ٥٨,٢١ زينب عبد الجبار عبد الوهاب ٧٥

 األول ٥٨,١٤ حسين حميد حاتم ٧٦

 األول ٥٨,١٢ جاسم سالم حمود ٧٧

 األول ٥٨,١١ ذكرى محمد عبد الرسول ٧٨

 األول ٥٧,٤٤ اسيل صادق جعفر ٧٩

 األول ٥٦,٦٧ هبة محمود عبد القادر ٨٠

 األول ٥٦,٤٩ عقيل سلمان محمد ٨١

 األول ٦٥,٢٨ مسلم نجم عبد اهللا ٨٢

 األول ٥٦,١٨ دعاء داود سلمان ٨٣

 األول ٥٤,٨٤  عباس عبد المالك خلف ٨٤
  



  

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٥,٩٧ االنكليزي زينب مهدي محمد حسن ١

 األول ٧٣,٧١ عامر جبار نفاوة ٢

 األول ٧٣,٥٩ سيف ساجد خالوي ٣

 األول ٧٠,٤٤ رانية عادل عبد اللطيف ٤

 األول ٦٩,٦٧ علي حسين عباس ٥

 األول ٦٩,٤٧ باسم غانم حنون ٦

 األول ٦٩,٠٦ شروق عبد الستار جباري ٧

 األول ٦٨,٢٧ رشا عبد الرضا جاسم ٨

 األول ٦٧,٨٨ زينب خير اهللا عبد الحميد ٩

 األول ٦٧,٢١ ابتسام عبد الكريم بدر ١٠

 األول ٦٧,١٥ اهللا صالحميساء عبد  ١١

 األول ٦٧,١٢ وسام باسم توفيق ١٢

 األول ٦٦,١٨ جنان كامل هاشم ١٣

 األول ٦٦,١٨ ايناس سعدون حسين ١٤

 األول ٦٦,١٢ سجاد صادق ياسين ١٥

 األول ٦٦,٠٦ االء نعمة وذاح ١٦

 األول ٦٥,٨٦ مها حسين علي ١٧

 األول ٦٥,٦٤ معتز محمد علي حسين ١٨

 األول ٦٥,٤٠ ز حسيننور فائ ١٩

 األول ٦٥,٢٦ هبة علي سلمان ٢٠

 األول ٦٥,٢١ ضحى عبد العظيم اسحق ٢١

 األول ٦٤,٥٢ علي سمير خلف ٢٢



 األول ٦٤,٣٤ بيداء كاظم غضبان ٢٣

 األول ٦٣,٧٣ نورس سنان هاشم ٢٤

 األول ٦٣,٤٤ مروان هاشم فايق ٢٥

 األول ٦٢,٨٦ محمود عبد االمام براك ٢٦

 األول ٦٢,٥٨  جاسم مجيدحسين ٢٧

 األول ٦٢,٤٠ مهند محمد علي احمد ٢٨

 األول ٦٢,٢٣ نور عبد الرزاق عبد الوهاب ٢٩

 األول ٦٢,٢١ زينب علي حسون ٣٠

 األول ٦٢,٠٣ زهراء قاسم محمد ٣١

 األول ٦٢,٠٠ بتول علي طه ٣٢

 األول ٦١,٨٣ وسن عاطف البير ٣٣

 األول ٦١,٨٣ خنساء عواد حسن ٣٤

 األول ٦١,٧٨ نبأ محمد سلمان ٣٥

 األول ٦١,٧٤ رشا سالم سرحان ٣٦

 األول ٦١,٧٤ زينب طه شمخي ٣٧

 األول ٦١,٧٤ ليلى خليل مطر ٣٨

 األول ٦١,٥٤ هدى ماجد ثويني ٣٩

 األول ٦١,٢١ زينب محسن محمد ٤٠

 األول ٦١,١٧ رؤى عبد الكريم ياسين ٤١

 األول ٦١,١٥ ميادة جواد عبد الكريم ٤٢

 األول ٦١,١٢ شيماء حمزة عباس ٤٣

 األول ٦٠,٩٧ علي عدوان غانم ٤٤

 األول ٦٠,٨٨ حسنين فالح عبد الهادي ٤٥

 األول ٦٠,٨١ حنان حامد صالح ٤٦

 األول ٦٠,٦١ منى بدر يوسف ٤٧

 األول ٦٠,٥٧ عادل ناصر سالم ٤٨

 األول ٦٠,٥٢ سام نعيم مراد ٤٩

 األول ٦٠,٤٩ فاطمة رمضان جغاز ٥٠

 األول ٦٠,٤٥ رضاء جبار رحيم ٥١

 األول ٦٠,٣٧ فاطمة هادي عبد العباس ٥٢

 األول ٦٠,٢٩ زينب فاضل ابراهيم ٥٣



 األول ٦٠,٢٨ هدى مهدي عبد الحسن ٥٤

 األول ٦٠,٠٢ اسراء عماد عبد الواحد ٥٥

 األول ٦٠,٠١ اماني عبد اللطيف عيسى ٥٦

 األول ٥٩,٨٧ ندى علي نعمة ٥٧

 األول ٥٩,٧٨ دندى كاظم احم ٥٨

 األول ٥٩,٧٤ شيماء زبون سلمان ٥٩

 األول ٥٩,٤٠ عامر شنشول سلمان ٦٠

 األول ٥٩,٢٩ همسة صادق زيدان ٦١

 األول ٥٩,٠٣ رواء عبد العباس خير اهللا ٦٢

 األول ٥٩,٠٣ تيسير علي حسين ٦٣

 األول ٥٩,٠١ ايمان بريسم كريم ٦٤

 األول ٥٩,٠١ منال علي حسين ٦٥

 األول ٥٨,٩٧  خالد فليحايناس ٦٦

 األول ٥٨,٥٢ زينب محمد انعاس ٦٧

 األول ٥٨,٥٠ انسام جليل حسين ٦٨

 األول ٥٨,٤٤ منال عبد المهدي صالح ٦٩

 األول ٥٨,٤٣ اسيا حسن الزم ٧٠

 األول ٥٨,٣٥ هديل جبار عبد الرضا ٧١

 األول ٥٨,٣١ سعاد عادل احمد ٧٢

 األول ٥٨,٢٣ سارة عصام احمد ٧٣

 األول ٥٨,٢٢ عذاري احمد محمود ٧٤

 األول ٥٨,١٥ زينب وفاق عبد الصمد ٧٥

 األول ٥٨,٠٧ عادل عبد الحي دشر ٧٦

 األول ٥٨,٠٢ شيماء حمد قدوري ٧٧

 األول ٥٨,٠٠ فاطمة حامد علي ٧٨

 األول ٥٧,٩٧  نداء عزيز يعقوب ٧٩

 األول ٥٧,٨٤ رحاب جبر خلف ٨٠

 ألولا ٥٧,٧٠ مها عبد المهدي فرحان ٨١

 األول ٥٦,٨٩ انوار عباس محمد ٨٢

 األول ٥٦,٨١ بان سعدون عبد اهللا ٨٣

 األول ٥٦,٣٠ زينب وليد عباس ٨٤



 األول ٥٦,٠٨ علي صالح سيف ٨٥

 األول ٥٦,٠٠ هيفاء طه ابراهيم ٨٦

 األول ٥٥,٩٣ محمد خيون عودة ٨٧

 األول ٥٥,٨٥ ناهد حسن مهدي ٨٨

 األول ٥٥,٦٢ حوراء عبد الباري ياسين ٨٩

 األول ٥٥,٦١  هاشم رزاق ضمد ٩٠

 األول ٥٥,٢١ محمد جمعة منصور ٩١

 األول ٥٥,١٤ هبة عبد الرزاق اسماعيل ٩٢

 األول ٥٥,٠٩ رشا يونس حسين ٩٣

 األول ٥٥,٠٥ رجاء مهدي سلمان ٩٤

 األول ٥٥,٠٢ هبة شاكر عبد الجبار ٩٥

 األول ٥٤,١٣ رويدة ابراهيم رسمي ٩٦

 األول ٥٣,٥٠  عبد عليعلي يحيى ٩٧

 األول ٥٣,٣٥ اسراء عبد الحسين كاظم ٩٨

   

 
  :  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨١,٧٩ التاريخ هنادي عبد العظيم ١

 األول ٨٠,٢٦ ندى هاشم حمادي ٢

 األول ٨٠,١١ ناصر ثجيل منصور ٣

 األول ٧٩,٩٢ هند عبد العزيز قدور ٤

 ولاأل ٧٩,٧٩ مؤيد شرهان حسين ٥

 األول ٧٩,٥٠ صادق عبد الحسين خضير ٦

 األول ٧٨,٧٠ رشا حامد ناصر ٨

 األول ٧٨,٣٨ عالء حسن مردان ٧



 األول ٧٧,٥١ فاطمة عذيب جمعة ٩

 األول ٧٥,٩٢ محمد سمير جوالن ١٠

 األول ٧٤,٣٨ عروبة مطير هاشم ١١

 األول ٧٣,٧٩ انتصار ذياب عبد العزيز ١٢

 األول ٧٢,٨٢ انبراس صبيح عبد الرض ١٣

 األول ٧٢,٧٦ تيسير علي داود ١٤

 األول ٧٢,١٨ صهيب جاسب سلمان ١٥

 األول ٧٢,٠٦ ايمان ناظم مهدي ١٦

 األول ٧١,٧١ شيماء طالب عبد الكريم ١٧

 األول ٧١,٤٩ ساهرة ناصر شريعة ١٨

 األول ٧١,٠١ ناظم خليف محسين ١٩

 األول ٧٠,٦٧ عمار عبد الرضا حسن ٢٠

 األول ٧٠,٤٢ جاسم عطيةقاسم  ٢١

 األول ٦٩,٨٢ عسكر جاسم سلطان ٢٢

 األول ٦٨,٨١ اسراء عادل حميد ٢٣

 األول ٦٨,٧٦ هجران جمعة حنون ٢٤

 األول ٦٨,١٢ سرى علي يعقوب ٢٥

 األول ٦٧,٦٤ علي عويد عبد رحيل ٢٦

 األول ٦٧,٣٢ سحر حسن عبد الحميد ٢٧

 األول ٦٧,٢٢ انوار خالد سلطان ٢٨

 األول ٦٦,٧٢ در حمد هاللحي ٢٩

 األول ٦٦,٦٧ الهام غالي عودة ٣٠

 األول ٦٦,٢٠ علي خضير ناهي ٣١

 األول ٦٥,٧٧ ايناس طالب عواد ٣٢

 األول ٦٥,٣٠ ليلى متين فاضل ٣٣

 األول ٦٤,٨١ علي حسن عبود ٣٤

 األول ٦٣,٦٧ تمام داود يلمان ٣٥

 األول ٦٣,٦٢ رياض مهاوش طعيمة ٣٦

 األول ٦٣,٤٠  ابراهيموالء حيدر ٣٨

 األول ٦٣,٣٨ افراح راضي حميد ٣٧

 األول ٦٢,٩٩ بحار محمود جعاز ٣٩



 األول ٦٢,٦٠ مرتضى عبد الخضر كاظم ٤٢

 األول ٦٢,٥٥ انتصار يوبس منصور ٤٠

 األول ٦٢,١٧ منى جاسم محمد ٤١

 األول ٦٢,٠٢ حوراء عبد الستار عبد الحي ٤٣

 لاألو ٦١,٧٢ نواف شاهر مري ٤٤

 األول ٦٠,٩٦ منيروليد محمد ٤٥

 األول ٦٠,٨٩ فردوس كاظم كطافة ٤٦

 األول ٦٠,٨٦ دينا فوزي فنجان ٤٧

 األول ٦٠,٨٥ عدنان منخي عامر ٤٨

 األول ٦٠,٢٨ احسان حبيب خشالة ٤٩

 األول ٦٠,٠١ انعام عبد الستار جبار ٥٠

 األول ٥٩,٦٩ غفران عدنان سلمان ٥١

 األول ٥٨,٩٣ سلوى عبود نعمان ٥٢

 األول ٥٨,٦٢  ليث كريم خزعل ٥٣

 األول ٥٨,٦١ نغم حسين عبد علي ٥٤

 األول ٥٨,١٥ علي كاظم محيس ٥٥

 األول ٥٧,٧١ قيس محمد حسين ٥٦

 األول ٥٦,٩٤  ثائر عمر ياسين ٥٧

 األول ٥٦,٦٣ هدى عبد الواحد محمد ٥٨

 األول ٥٦,٣٨  اشواق شوقي حميد ٥٩

 األول ٥٦,٣٧ احمد كاتب مطلك ٦٠

 األول ٥٥,٥٤ حيدر رحيم عبد الصاحب ٦١

 األول ٥٤,٩٠ حارث ابراهيم كريم ٦٢

 األول ٥٣,٢٣ هاشم ناظم نعاس ٦٣

   

 
  :  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة



 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٠,٣٣ الجغرافية اباذر عزيز حامد ١

 األول ٨٠,٢٥ االء علي عبد الواحد ٢

 ولاأل ٧٤,٢٠ عامر محمود عبد الكريم ٣

 األول ٧٢,٧٤ اسراء مصطفى سرحان ٤

 األول ٧١,٤٠ رغد كاظم حاوي ٥

 األول ٧١,٢٤ ابتسام عودة باشخ ٦

 األول ٧٠,٢٧ االء محسن مهجر ٧

 األول ٦٩,٦٩ زينب نزار حسن ٨

 األول ٦٩,١٦ احمد تركي حمود ٩

 األول ٦٨,٣٨ والء لفته ساهي ١٠

 األول ٦٧,٥٦ رؤى كريم عبد الحسين ١١

 األول ٦٧,١٥ علياء محمد سعيد ١٢

 األول ٦٦,٩٧ سجى يعقوب يوسف ١٣

 األول ٦٦,٦٤ امل عبد اللطيف شهاب ١٤

 األول ٦٥,٨٣ ناصر ياسر علي ١٥

 األول ٦٥,٦٢ وسن كافل حسن ١٦

 األول ٦٥,٢٣ فاطمة عدنان هاشم ١٧

 األول ٦٥,٢٠ عالء عبد الصمد عبد اهللا ١٨

 األول ٦٥,٠٧ حسن عبد الباري مزهر ١٩

 األول ٦٥,٠٥ ندى عبد الرضا دهر ٢٠

 األول ٦٥,٠٤ رنا جاسم محمد ٢١

 األول ٦٥,٠٢ نجاة شياع نطل ٢٢

 األول ٦٤,٩٥ جنان عبد الكريم اسماعيل ٢٣

 األول ٦٤,٨٩ عمار حسين خميس ٢٤

 األول ٦٤,٦٩ حال كامل ظاهر ٢٥

 األول ٦٤,٣٦ حوراء محسن مجاهد ٢٦

 األول ٦٤,٢١ بيداء جاسم محمود ٢٧

 األول ٦٤,٠٩ ليلى يوسف خلف ٢٨

 األول ٦٣,٧٨ رشا حسون ناصر ٢٩



 األول ٦٣,٦٧ هدي مصطفى حسن ٣٠

 األول ٦٣,٣٥ عذراء جبار عبد الزهرة ٣١

 األول ٦٣,٠٨ امجد صبري مجيد ٣٢

 األول ٦٣,٠٠ سجى حسن يعقوب ٣٣

 األول ٦٢,٨٧ وجدان حسن عباس ٣٤

 األول ٦٢,٨٢ ودازهار عبد الزهرة حم ٣٥

 األول ٦٢,٦٧ حال صبيح عبد الوهاب ٣٦

 األول ٦٢,٦٠ صادق صدام ثامر ٣٧

 األول ٦١,٧١ مثنى رسول عجيل ٣٨

 األول ٦١,٦٧ االء محمد عبد الرزاق ٣٩

 األول ٦١,٦٢ ساجدة رشيد علي ٤٠

 األول ٦١,٤٨ سوسن مكطوف عاتي ٤١

 األول ٦١,٣٨ االء مزيد حامد ٤٢

 األول ٦١,١٨ د عبيدذكرى سعي ٤٣

 األول ٦٠,٦٧ عال نوري ماضي ٤٤

 األول ٦٠,٥٢ هدى كريم جبار ٤٥

 األول ٦٠,٠٥ رقية ذاري جابر ٤٦

 األول ٥٩,٦٥ رواء سالم حمود ٤٧

 األول ٥٩,٦٣ تهاني محمد جاسم ٤٨

 األول ٥٩,٢٢ ايناس جاسم عبد اهللا ٤٩

 األول ٥٨,٩٥ سعاد جبار عويد ٥٠

 األول ٥٨,٨١ ين خلفعلي عبد الحس ٥١

 األول ٥٨,٦٣ غيداء مهدي عبد الواحد ٥٢

 األول ٥٨,٤١ سماح صادق عبد الباقي ٥٣

 األول ٥٨,٢٨ وسن حبيب عبد الزهرة ٥٤

 األول ٥٨,٢٢  وجدان نزار عبد اهللا ٥٥

 األول ٥٧,٧٣ ضياء خصاف عباس ٥٦

 األول ٥٧,٦٣ جوانا محمد عبد اهللا ٥٧

 األول ٥٧,٣٥ احمد حرج كاطع  ٥٨

 األول ٥٦,٦٩ نوار غالب مهدي ٥٩

 األول ٥٦,٦٢ سعد بطاح حميد ٦٠



 األول ٥٦,٦٠ سلمان رزاق وادي ٦١

 األول ٥٦,٥٤ اسعد عبد الجبار محمد ٦٢

 األول ٥٦,٢٩ نور ياسين جابر ٦٣

 األول ٥٥,٧٦ زهير كيطان لفته ٦٤

 األول ٥٥,٥٧ علي ناصر عبد الحسين ٦٥

 األول ٥٥,٣٢ هالة عدنان حسن ٦٦

 األول ٥٤,٩١ شيماء عودة سيالن ٦٧

 األول ٥٤,٧٩ سرى شاكر عبد اهللا ٦٨

 األول ٥٣,٧٥  ماجد كاصد شناوة ٦٩

   

 
  :  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٨,٤٥ المكتبات نضال صاحب مهدي ١

 األول ٧٦,٧٧ حيدر كاطع عبد علي ٢

 األول ٧٢,٣٣ اسامة مسلم محسن ٣

 األول ٧٠,٦٧ ان صادق جعفرايم ٤

 األول ٧٠,١٦ بثينة عبد االقي شهاب ٥

 األول ٧٠,١٣ الهام فاخر هاشم ٦

 األول ٦٨,٠٤ حوراء قاسم كاظم ٧

 األول ٦٧,٧٥ غفران سامي جاسم ٨

 األول ٦٦,٧٢ ياس خضير حنون ٩

 األول ٦٥,٠٦ اماني غالب كريم ١٠

 األول ٦٤,١٨ رافد عبد الحسن علي ١١

 األول ٦٣,٦٧ ا جواد نهررن ١٢

 األول ٦١,٩٩ حبيب عبد النبي ادهيم ١٣



 األول ٦٠,٨٤ عمار قاسم محمد ١٤

 األول ٥٨,٤٢ امير حسين حسن ١٥

 األول ٥٧,٦٢ هالة طارق لعيبي ١٦

 األول ٥٧,٣٨ خالد جمال فخري ١٧

 األول ٥٧,٥ حسن كاظم لعيبي ١٨

 األول ٥٦,٤ جعفر عبدالكريم عبود ١٩

 األول ٥٥,١٢ ة عبد االله مسلمسار ٢٠

 األول ٥٣,٨٨ قيصر جمعة محمد ٢١

 األول ٥٣,٠٦ نجالء ياسين اسماعيل ٢٢

 األول ٥٢,٠٨ حسان حمد مهاوي ٢٣

   

 
  :  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  سبكالوریو:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٥,٥٧ الفلسفة نبأ عبد الستار جابر ١

 األول ٨٢,٨٦ اسراء حبيب فليح ٢

 األول ٨٠,٣٤ هبة جاسم محمد ٣

 األول ٧٨,٧١ زهراء حسين طاهر ٤

 األول ٧٥,١٧  حسين مروة عبد الحافظ ٥

 األول ٧٤,١٧ اسراء عادل مزعل ٦

 األول ٧٢,٣٠ حسن نوري عاتي ٧

 األول ٦٨,٩٥ رغد حمد صالح ٨

 األول ٦٦,٥٩ نرجس قاسم عبد اهللا ٩

 األول ٦٦,٤٨ محمد طالب مهدي ١٠

 ولاأل ٦٥,٩٨ مرفت امين علي ١١

 األول ٦٥,٨٧ عادل عبد علي نغيمش ١٢



 األول ٦٥,٨٤ احالم سعدون صبيح ١٣

 األول ٦٥,٣٦ بشرى علوان عبد العباس ١٤

 األول ٦٢,٠٤ محمد صابر دهيمش ١٥

 األول ٥٩,٢٥  ضحى فوزي فنجان ١٦

 األول ٥٧,٨٨ سامي محسن عبود ١٧

 األول ٥٥,٦٧ عبير خالد حنتوش ١٨

 األول ٥٤,٥١ خالد عادل محمد ١٩

   

 
  :  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      احي الصب: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل  سم الطالب الثالثيا ت

 األول ٧٨,١٤ الترجمة زينب نصار حسين ١

 األول ٧٧,٤٠ جيهان عادل عبد الوهاب ٢

 األول ٧٥,٥٢ فاطمة عبد الزهرة بجاي ٣

 األول ٧٤,٧٠ سوزان سركيس خسروف ٤

 األول ٧٣,٦٠ نرجس صباح عبد الواحد ٥

 األول ٧٢,٨٠ رابعة طارق محمد ٦

 األول ٧١,٣٨ زهراء عبد الرحمن سالم ٧

 األول ٧١,٢١ تقى عصام زكي الدين ٨

 األول ٧٠,٩٣ صبا خالد شيحان ٩

 األول ٧٠,٢٥ ازهار يوسف يعقوب ١٠

 األول ٦٩,٦٤ سهاد عبد الرزاق حسن ١١

 األول ٦٩,١٠ عبد اهللا حسين علي ١٢

 األول ٦٩,٧٠ رواء ابراهيم خليل ١٣

 األول ٦٩,٦٠ د حماديليلى حميد مجي ١٤

 األول ٦٧,٩٨ شادية زاجي هاشم ١٥



 األول ٦٧,٨٠ وفاء عبد اهللا سالم ١٦

 األول ٦٧,٧٣ هديل حسين فوزي ١٧

 األول ٦٧,٤٧ رشا سمير محمد ١٨

 األول ٦٧,٣٨ رغد جبار خالد ١٩

 األول ٦٦,٣٨ دعاء مناضل ابراهيم ٢٠

 األول ٦٥,٨٢ سناء علي حسن ٢١

 األول ٦٤,٦٧ لكريم حسنمهاب عبد ا ٢٢

 األول ٦٤,٥٣ والء راضي عبد الحسن ٢٣

 األول ٦٤,١٥ هاجر سعد حسين ٢٤

 األول ٦٤,٠٨ زينب ابراهيم سلمان ٢٥

 األول ٦٣,٣١ هدى عبد اهللا عبد السالم ٢٦

 األول ٦٢,٤٧ ريم ياسين طه ٢٧

 األول ٦٢,٤٤ وديان احسان عبد الرزاق ٢٨

 ألولا ٦٢,٤٢ رفقة حسن كريم ٢٩

 األول ٦٢,١٣ احمد عواد عبد اهللا  ٣٠

 األول ٦١,٩٠ هند ضياء ابراهيم ٣١

 األول ٦١,٧٢ علياء فتي جاسم ٣٢

 األول ٦١,٦٥ اسراء فيصل علي ٣٣

 األول ٦١,٥٥ مروة جبار حاوي ٣٤

 األول ٦١,٤٤ علياء عبد االمير علي ٣٥

 األول ٦١,٣٨ زينة عبد السادة حمود ٣٦

 األول ٦١,٣٦ عبد المجيدجميلة كريم  ٣٧

 األول ٦١,٣٦ زينب عمر نوري ٣٨

 األول ٦١,١٩ رؤى قاسم عبود ٣٩

 األول ٦١,١٧ دعاء علي حسين ٤٠

 األول ٦١,١٦ صابرين جهاد عاكف ٤١

 األول ٦٠,٨٩ ايمان صباح عبد الزهرة ٤٢

 األول ٦٠,٨٩ ميادة سامي حسان ٤٣

 األول ٦٠,٨٣ جيهان توفيق نجم ٤٤

 األول ٦٠,٧٦  جبار عفاتيزينة ٤٥

 األول ٦٠,٧٣ هناء كاظم فرهود ٤٦



 األول ٦٠,٥٦ ايناس عيسى راضي ٤٧

 األول ٦٠,٢٨ زينب جميل حميد ٤٨

 األول ٦٠,٢٦ رقية مهدي مزعل ٤٩

 األول ٦٠,٢٦ انتصار صبري عبود ٥٠

 األول ٦٠,١٤ سارة حميد جعفر ٥١

 األول ٥٩,٩٥ دنيا محمد احمد ٥٢

 األول ٥٩,٩٢ زهراء طه مسعود ٥٣

 األول ٥٩,٩١  ميعاد عبد الواحد طاهر ٥٤

 األول ٥٩,٧٦ سيناء فاضل برغش ٥٥

 األول ٥٩,٧٠  عال سالم علي ٥٦

 األول ٥٩,٤٨ سكينة عادل مخلص ٥٧

 األول ٥٩,٤٧ مشتاق سالم حنون ٥٨

 األول ٥٩,٤٤ قسيمة كاظم حسن ٥٩

 األول ٥٩,٣١ ميعاد توفيق هاشم ٦٠

 األول ٥٩,١٩ سنى منير بدر ٦١

 األول ٥٩,٠٠ ابرار عدنان فزع ٦٢

 األول ٥٨,٨٨ زينب صبيح جري ٦٣

 األول ٥٨,٧٦ سارة جبار الزم ٦٤

 األول ٥٨,٥٥ حنان يعقوب بدر ٦٥

 األول ٥٨,٣٩ عطاء عبد الكريم عيسى ٦٦

 األول ٥٨,٠٤ همسة سعد حسين ٦٧

 لاألو ٥٧,٩٤ ازهار عبد الرزاق حسين ٦٨

 األول ٥٧,٨٥ روز جاسم غضبان ٦٩

 األول ٥٧,١٠ خلود فهد محسن ٧٠

 األول ٥٧,٠٩ فوزي حسين خضير ٧١

 األول ٥٦,٩٥ نور محمد شلش ٧٢

 األول ٥٦,٩٥ فادية صالح عباس ٧٣

 األول ٥٦,٩٢ سعاد حسين كاظم ٧٤

 األول ٥٦,٧١ عواطف حسن جاسم ٧٥

 األول ٥٥,٣٩ فاتن يوسف خليل ٧٦

 األول ٥٥,٩١  حسن سلطاننور  ٧٧



   

 
  لغة العربيةال:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٨,٥١  تحفه جعفر علي ١

 االول ٧٢,٥٠ قحطان محمد صالح ٢

 االول ٧١,٨٠ جميل عبد علي ٣

 االول ٦٦,٦٥ احمد قاسم حميد ٤

 االول ٦٥,٧٣ هالة مهدي عاشور ٥

 االول ٦٥,٢٨ فؤاد حسن علي ٦

 االول ٦٢,٨٧ شيحان محمدعباس  ٧

 االول ٦٢,٤٣ احمد عليوي خضير ٨

 االول ٦٠,١٣ عمار عبيد جبر ٩

 االول ٥٩,٥٠ صدام حسين علي ١٠

 االول ٥٥,٨٨ نبراس صبيح طه ١١

 االول ٥٤,٠٦ محمود شاكر محمود ١٢

   

 
  االنكليزي:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت



 األول ٨١,٥٧  ساجدة داود سلمان ١

 األول ٦٩,٨٣ اطمة عبد الحسين عنبرف ٢

 األول ٦٨,٨٥  هيثم وحيد عيسى ٣

 األول ٦٨,٥٣ كيان قاسم محمد رؤوف ٤

 األول ٦٥,١٢ وائل فرج داخل ٥

 األول ٦٢,٧ صاموئيل مهران اوهان ٦

 األول ٦١,٥١ عبد الكريم وهاب متليك ٧

 األول ٦١,٢٧ نوفل هاشم راشد ٨

 األول ٥٩,٧٦ عبد الحسين سعدون ابراهيم ٩

 األول ٥٨,٠٤ طارق صبري كاظم ١٠

 األول ٥٨ يوسف جاسم محمد ١١

 األول ٥٧,٩٣ نزار خزعل كريم ١٢

 األول ٥٧,٨٨ عهود عبد الواحد حزيم ١٣

 األول ٥٧,٨٧ انيس عبد الهادي حمزة ١٤

 األول ٥٧,٨٢ فيصل سامي عبد الرزاق ١٥

 األول ٥٧,٥٨ حسين جلوب شذر ١٦

 األول ٥٧,١٧ د لفتهاحمد خال ١٧

 األول ٥٦,٤٥ عوض ياسين محسن ١٨

 األول ٥٦,٤١ حوراءعبد الجبار رامي ١٩

   

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب: كلیة ال                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧:  وتاريخ األمر الجامعي رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٢,٠٠ توفيق ياسين موحان ١

 االول ٧٩,١٩ وميض سرحان ذياب ٢



 االول ٧٤,٠٣ عمار عباس فهد ٣

 االول ٧٤,٠٠ عالء هاشم حمود ٤

 االول ٧٢,٩٧ قوب يوسف منصوريع ٥

 االول ٧١,٤٩ وسام حمود يوسف ٦

 االول ٧٠,٨٠ محمد عبد السيد محمد ٧

 االول ٦٩,٧١ علي حسن محمد سرحان ٨

 االول ٦٩,٢٠ احمد فاضل رجب ٩

 االول ٦٨,٣٤ سعد عبد الكريم كريدي ١٠

 االول ٦٧,٩٤ المثنى عادل عبود ١١

 االول ٦٦,٨٤ مالك غيثان ضيغم ١٢

 االول ٦٦,٧٧ هيثم رحيم نعمة ١٣

 االول ٦٥,٣١ اقبال عبد الواحد شناوة ١٤

 االول ٦٤,٩٧ احمد رشيد جابر ١٥

 االول ٦٤,٤٥ عقيل عبود شهاب ١٦

 االول ٦٤,٢٨ محمد كاظم علي ١٧

 االول ٦٤,٠٤ عماد سهيل نجم ١٨

 االول ٦١,٨٢ ياسر طه عبد اهللا ١٩

 االول ٦٠,٣٣  وسام صلح جمعة ٢٠

 االول ٥٨,٥٩  اروى فوزي نديم ٢١

 االول ٥٨,٢٨ حازم عدنان بدر ٢٢

   

 
  الترجمة:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ٢٦/٧/٢٠٠٦ في ٣/١٣/٧٧٥٧: معي وتاريخ األمر الجا رقم            ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٧٨,٣٨  جمال سالم خميس ١



 االول ٧٥,٢١ علي سلمان عزيز ٢

 االول ٧٤,٨٠ هيفاء خليفة ضيدان ٣

 االول ٧٣,٨٥ محمد عبد الوهاب حسن ٤

 االول ٧٣,٣٥ رافد محمد علي ٥

 االول ٧٢,٦١ نورس رفيق قادر ٦

 االول ٦٩,٥١ حيدر عبد الحافظ سعدون ٧

 االول ٦٨,٨٢  عبد الغفار صادق بجاي ٨

 االول ٦٨,٦٨ عادل ابراهيم فوبلي ٩

 االول ٦٧,٥١ مصعب عبد الصمد ابراهيم ١٠

 االول ٦٦,٢٣ محمد عبد الصمد عباس ١١

 االول ٦٥,٩٢ لمياء جعفر محمد ١٢

 االول ٦٥,٧٤ ماجد غضبان جالب ١٣

 االول ٦٥,٥٣ يوسف كامل يوسف ١٤

 االول ٦٤,٧٣ رعد راضي حسين ١٥

 االول ٦٤,٦٧ عبد الرحمن حسن عبد اهللا ١٦

 االول ٦٣,٧١ ريا جواد كاظم ١٧

 االول ٦٢,٤٥ عبد المهدي حسين ياسين ١٨

 االول ٦١,٠٧ وجدان محسن جابر ١٩

 االول ٥٩,٨٤ احمد سعدي عبد الغني ٢٠

 االول ٥٩,٧٩ شيماء محمد شاكر ٢١

 االول ٥٩,٥١ والء محمد شاكر ٢٢

 االول ٥٩,١٢ سرمد عبد الرزاق كاظم ٢٣

 االول ٥٩,١٢ سميرة جاسم محمد ٢٤

 االول ٥٩,٠٤ اميرة كنعان مالك ٢٥

 االول ٥٨,٩٥ خالد عبد الكريم صيهود ٢٦

 االول ٥٨,٨١ خديجة عبد الكريم عبد اهللا ٢٧

 االول ٥٨,٤٨ علي حاتم صافي ٢٨

 االول ٥٨,٣٥ مازن فليح عبد الحسين ٢٩

 االول ٥٧,٨١ عباس احمد عباس ٣٠

 االول ٥٧,٢٣ االء عبد الرحيم عبد الكريم ٣١

 االول ٥٧,٢٠ رياض ناصر رمضان ٣٢



 األول ٥٧,٠١  سوادي مفتاحاألميرعبد  ٣٣
  
  

 



 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦  في٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٨,٨٤ جليل محمد غضبان ١

 الثاني ٥٨,٧٠ لفته هاشم طعمة ٢

 الثاني ٥٧,٥١ خالد نعمه كاطع ٣

 الثاني ٥٦,٨٦ نشوان احسان داود ٤

 الثاني ٥٦,٦٤ غسان صافي ثامر ٥

 الثاني ٥٦,٠٣ شيم محسنسليم غ ٦

 الثاني ٥٥,٨٩ محمد عويد عبد اهللا ٧

 الثاني ٥٥,٣٨ احسان لفته موسى ٨

 الثاني ٥٥,١٨ عمار ياسر حسين ٩

 الثاني ٥٤,٩٨ هدى هاشم كريم ١٠

 الثاني ٥٤,٨٥ جليل ابراهيم محسن ١١

 الثاني ٥٤,٧٢ مثنى عبد الكريم زغيرون ١٢

 الثاني ٥٤,٤٥ علي حبيب محمد ١٣

 الثاني ٥٤,٤٠ صدام مزيد شمكلي ١٤

 الثاني ٥٣,٦٩ تيسير مضموم ساير ١٥

 الثاني ٥٣,٤٥ وليد كريم زاهي ١٦

 الثاني ٥٣,١٦ رحم داود سلمان ١٧

 الثاني ٥٢,٩١ علي حطاب جاسم ١٨

 الثاني ٥١,٧٢ تيسير ستار عبد ١٩
  
  

  



 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦١,٦٤ منال فليح حسن ١

 الثاني ٦٠,٨٨ هدى كاظم مايع ٢

 الثاني ٦٠,٨٣ هاجر ازر ناجي ٣

 الثاني ٦٠,٨١ بسملة خليل ابراهيم ٤

 الثاني ٦٠,٢٧ زينب خير اهللا عريبي ٥

 الثاني ٥٩,٨٢ علياء حسين شنشول ٦

 الثاني ٥٩,٣٣ مروة صالح هادي ٧

 الثاني ٥٩,١٠ سجى جعفر صادق ٨

 الثاني ٥٨,٩٣ شيرين مزهر موسى ٩

 الثاني ٥٨,٩١ سارة عباس حسين ١٠

 الثاني ٥٨,٧٤ خلود ابراهيم وحيد ١١

 الثاني ٥٨,٥٥ ميعاد كاظم محسن ١٢

 الثاني ٥٨,٤٤ افراح زهير محمد ١٣

 الثاني ٥٨,٤٢ ضياء حسين احمد ١٤

 الثاني ٥٨,٣٥ منى غازي محمد ١٥

 الثاني ٥٨,٢٠ ضحى ماضي حسن ١٦

 الثاني ٥٧,٩٣ ورود كامل حاتم ١٧

 الثاني ٥٧,٨٣ فاطمة حسين خلف ١٨

 الثاني ٥٧,٢٣ صفاء جمعة حنون ١٩

 الثاني ٥٧,٢٢ امال بشر عبد القادر ٢٠

 الثاني ٥٧,١٥ محمد احمد حمود ٢١

 الثاني ٥٧,٠٨ منتهى عبد الرزاق طاهر ٢٢

 الثاني ٥٧,٠٤ ذكرى عبد المهدي علي ٢٣



 الثاني ٥٧,٠١ علي فاروق عبود ٢٤

 الثاني ٥٦,٩٤ علياء عودة عبود ٢٥

 الثاني ٥٦,٨٣ علياء محمود عبد الرحمن ٢٦

 الثاني ٥٦,٦٨ وجدان عواد عبادي ٢٧

 الثاني ٥٦,٦٠ زينب ضياء اسود ٢٨

 الثاني ٥٦,٥٧ رنا عبد الباقر مطشر ٢٩

 الثاني ٥٦,٤٧ اسراء هادي عبيد ٣٠

 الثاني ٥٦,٤٦ بتول جمعة عبيد ٣١

 الثاني ٥٦,٤٦ اسين ابراهيمحسام الدين ي ٣٢

 الثاني ٥٦,٣٧ فادية جاسم خيري ٣٣

 الثاني ٥٦,٣٦ رشا جفات شمخي ٣٤

 الثاني ٥٦,٢٨ حيدر ناهي ساهي ٣٥

 الثاني ٥٦,٢٦  شيماء محمد هداية ٣٦

 الثاني ٥٦,١١ حنان موسى سبتي ٣٧

 الثاني ٥٦,٠٨ حيدر لفته صالح ٣٨

 الثاني ٥٦,٠٤ زمن عادل طاهر ٣٩

 الثاني ٥٦,٠٣ نمير محمد جواد ٤٠

 الثاني ٥٦,٠٢ شيماء مصدق حسن ٤١

 الثاني ٥٥,٨٢ هبة ادهم برهان ٤٢

 الثاني ٥٥,٧٩ انتصار صاحب مهدي ٤٣

 الثاني ٥٥,٧٤ رنا غني شليبه ٤٤

 الثاني ٥٥,٦٨ لمياء حطاب جابر ٤٥

 الثاني ٥٥,٥٢ نغم مطشر زامل ٤٦

 نيالثا ٥٥,٤٦ ايمان عبد الرضا حبيب ٤٧

 الثاني ٥٥,٢٧ سهام جودة حمود ٤٨

 الثاني ٥٥,٠٦ زينب علي حسن ٤٩

 الثاني ٥٤,٩٧ انوار صباح موسى ٥٠

 الثاني ٥٤,٥٩ عدي مختاض عبيد ٥١

 الثاني ٥٤,٤٩ نور عبد الكريم خلف ٥٢

 الثاني ٥٤,٤٥  نجاة عبد علي كريم ٥٣

 الثاني ٥٤,٣٧ رنا عبد الرضا مهدي ٥٤



 الثاني ٥٤,٣٦  لعيبيسجى عبد الحسين ٥٥

 الثاني ٥٤,٣٤ نور عبد الرضا شهاب ٥٦

 الثاني ٥٤,٣١ نوال خزعل خليل ٥٧

 الثاني ٥٤,١٥ كاظمية احمد عبد الواحد ٥٨

 الثاني ٥٤,٥٠ نور ضرار عبد الوهاب ٥٩

 الثاني ٥٤,٣٠ رغد علي كاصد ٦٠

 الثاني ٥٣,٨٨ انتصار محسن ونان ٦١

 ثانيال ٥٣,٨٦ احمد طالب احمد ٦٢

 الثاني ٥٣,٨٢ هناء عبد الكريم خلف ٦٣

 الثاني ٥٣,٨١ حيدر رميض ناصر ٦٤

 الثاني ٥٣,٦٥ سالم دواي لعيبي ٦٥

 الثاني ٥٣,٦٤ علي حسن هاشم ٦٦

 الثاني ٥٣,٤٥ رشا موسى عبيد ٦٧

 الثاني ٥٣,٢٨ اثير راضي صافي ٦٨

 الثاني ٥٢,٨٩  نغم عارف رزاق ٦٩

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 دور الذي تخرج منهال المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٨,٥٤  عمار خالد عيسى ١

 الثاني ٥٧,٩٦ حيدر صبار باجي ٢

 الثاني ٥٤,٢٦ قصي عبد شمخي ٣

   



 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:تخرجسنة ال

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٩,٤٣  بتول كاظم جالب ١

 الثاني ٥٨,٢٣ سمر سلمان علي ٢

 الثاني ٥٦,١٦ بسام مزعل خزعل ٣

 الثاني ٥٥,٧٧  خلفمحمد فاخر ٤

 الثاني ٥٥,٦١ غسان محمد رضا جابر ٥

 الثاني ٥٥,٤١ احمد جواد كاظم ٦

 الثاني ٥٥,١٥ فراس توفيق عبد الكريم ٧

 الثاني ٥٥,٠٠ وعد عيسى علي ٨

 الثاني ٥٢,٤٠ محمد حامد محمد ٩

 الثاني ٥٢,٢٨ تحسين فالح عبد الحسين ١٠

 الثاني ٥٢,١٥ منتظر يوسف نغيمش ١١

 الثاني ٥١,٩٨ حمد جحيل جعين ١٢

   

 
  المكتبات: قسم ال                                         اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٢,٥٩  خلفإبراهيمهبة  ١

   



 
  الفلسفة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٥,٢٠   كامل عبد الرزاق مها ١

 الثاني ٥٤,٥١  وائل يعقوب يوحنا ٢

 الثاني ٥٤,٥٠ حارث جاسم عبد النبي ٣

   

 
  الترجمة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل الثياسم الطالب الث ت

 الثاني ٦٨,٣٠  رغد عبيد عبد ١

 الثاني ٦١,٥٥ خزعل لطيف صخي ٢

 الثاني ٥٨,٦٠ ندى جليل جيار ٣

 الثاني ٥٨,١٠ باسم محمد عطية ٤

 الثاني ٥٧,٨٠ زينب جاسم حسين ٥

 الثاني ٥٧,٧٠ هديل عبد الرضا حسين ٦

 الثاني ٥٧,٦٠ سماح محي زيبك ٧

 الثاني ٥٧,٤٠ م عبد السالم طعمةرها ٨

 الثاني ٥٧,١٠ زينب عبد اهللا عبود ٩

 الثاني ٥٥,٩٠ إياد حامد رشم ١٠

 الثاني ٥٥,٧٠ ود داود سلمان ١١



 الثاني ٥٥,٦٠ لميس عبد الجبار عبد القادر ١٢

 الثاني ٥٥,١١ وئام عبد الكاظم عبد الرزاق ١٣

 الثاني ٥٥,٠٠ صفاء منذر عبد الحميد ١٤

 الثاني ٥٤,٧٠ حوراء عبد االمير ابراهيم ١٥

 الثاني ٥٤,٢٠ لينا جمعة محمد ١٦

 الثاني ٥٣,٩٠ سوسن قصي جمعة ١٧

 الثاني ٥٣,٩٠ ايناس جبار فليفل ١٨

   

 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٨,٩٣  علي ناظم عبد اهللا ١

 الثاني ٥٧,٦٧ اسيل طه ياسين ٢

   

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم        ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل ثالثياسم الطالب ال ت

 الثاني ٦٢,٠٢  عبد الحسين لفته رزاق ١

 الثاني ٥٨,٦٥ عبد الحكيم جاسم محمد ٢



 الثاني ٥٦,٨١ علي عثمان عبد اهللا ٣

 الثاني ٥٦,٦٦ ميسم سامي طعمة ٤

 الثاني ٥٦,٣٢ عبد السالم محمد رمضان ٥

 الثاني ٥٦,١٩ عباس علي كريدي ٦

 الثاني ٥٥,٦٦ بالهسمير صلب ز ٧

 الثاني ٥٥,٦٠ سمر خليل ثامر ٨

 الثاني ٥٤,٩٢ عمار عبد الستا جبار ٩

 الثاني ٥٤,٨٨ صالح عبد الهادي عبود ١٠

 الثاني ٥٤,٨١ غيالن رفيد حجاد ١١

 الثاني ٥٤,٧٢ ميرفت جاسم نعمة ١٢

 الثاني ٥٤,٥٦ حكمت خليل ابراهيم ١٣

 الثاني ٥٤,٢٦ مصطفى معتوق حسين ١٤

 الثاني ٥٤,١٦ سحر ناجي دشر ١٥

 الثاني ٥٤,٠٤ هند ناجي دشر ١٦

 الثاني ٥٣,٧٦ عباس غالب محمد ١٧

 الثاني ٥٣,٢٦ خالد محمد فاضل ١٨

 الثاني ٥٣,٨٣ عباس مناحي عاشور ١٩

 الثاني ٥٣,٠٨ اقدام صدام عبد النبي ٢٠

 الثاني ٥٢,٨٤ محمد كاظم معتوق ٢١

 لثانيا ٥٢,٦٨ علي رديني خنجر ٢٢

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          ئيمسا: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم       ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل سم الطالب الثالثيا ت

 الثاني ٥٨,٥٢  علي امجوت لعيبي ١



 الثاني ٥٤,٧١ فالح حسن جارح ٢

 الثاني ٥٤,٣١ صفاء احمد جاسم ٣

 الثاني ٥٣,٩٧ جهاد سامي راشد ٤

 الثاني ٥٣,٥٦ مهند يوسف يعقوب ٥

   

 
  الترجمة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج           ١٨/١٠/٢٠٠٦ في ٣/١٣/١٠٨١٠ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٦-٢٠٠٥:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٨,٥٢  عيبيعلي امجوت ل ١

 الثاني ٥٤,٧١ فالح حسن جارح ٢

 الثاني ٥٤,٣١ صفاء احمد جاسم ٣

 الثاني ٥٣,٩٧ جهاد سامي راشد ٤

 الثاني ٥٣,٥٦ مهند يوسف يعقوب ٥
  


