
 



 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب: الكلیة                                                               البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٩،٧٨ وليد مزهر نتيش ١

 األول ٨٨،٣٤ والء اسماعيل عبد الكريم ٢

 األول ٨٣ درجال عودة درجال ٣

 األول ٨٢،١ رشا عبد الصاحب نعنه ٤

 األول ٨١،٢٤ عبير باسم حسين علي ٥

 األول ٧٩،٣٢ سكينة باقر حسون ٦

 األول ٧٩،١٥ لمياء هادي حمود ٧

 األول ٧٨،٤ هند عادل يعقوب ٨

 األول ٧٤،٧٦ انعام عبد العباس بصيو ٩

 األول ٧٣،٨٩ فاطمة جميل عباس ١٠

 األول ٧٣،٨٠ عقود طاه قاسم ١١

 األول ٧٣،٧٤ جابر عبد زغير ١٢

 األول ٧٣،٤٢ امجد عبد الحسين عودة ١٣

 األول ٧٢،٩٢ اخالص صادق عبد الرزاق ١٤

 األول ٧٢،٤٨ وسن محمود جاسم ١٥

 األول ٧١،٩٧ عذراء محمود حسن ١٦

 األول ٦٩،٥٢ علي عدنان ابراهيم ١٧

 األول ٦٩،١٣ هدى حسن دعيج ١٨

 األول ٦٧،٣٠ انوار كاظم محمد ١٩

 األول ٦٧،١٩ احينغم عامر ض ٢٠

 األول ٦٦،٨٩ فيصل عبد الصمد محمد ٢١

 األول ٦٦،٧٣ احالم تركي جياد ٢٢

 األول ٦٦،٧٠ اسراء فالح ياسين ٢٣



 األول ٦٦،٠٧ فاتن هاشم نعمة ٢٤

 األول ٦٥،٤٩ وئام فالح حسن ٢٥

 األول ٦٥،٤٨ سهى عبد النبي علوان ٢٦

 األول ٦٥،٤٥ ايمان عبد االمير قاسم ٢٧

 األول ٦٥،٢٣ هبه عدنان عبد الواحد ٢٨

 األول ٦٥،٢٢ فاتن عواد رحيم ٢٩

 األول ٦٥،١٤ اسعد يوسف لمفة ٣٠

 األول ٦٣،٤٤ هبة باقر سلمان ٣١

 األول ٦٣،٤٢ فردوس غازي عكاف ٣٢

 األول ٦٣،٤٠ هبة كزار صحن ٣٣

 األول ٦٣،٣٣ انفال عبد السادة محمد ٣٤

 األول ٦٢،٩٣ اسيل سالم ميسر ٣٥

 األول ٦٢،٨٩ فالح حسن محمد علي ٣٦

 األول ٦٢،٨١ نبا عبد المجيد حميد ٣٧

 األول ٦٢،٦٣ اسراء عادل جاسم ٣٨

 األول ٦٢،٤٨ علياء عبد الرزاق عاشور ٣٩

 األول ٦٢،٤٨ يسرة حميد مجيد ٤٠

 األول ٦٢،١١ غفران عبد اهللا ثجيل ٤١

 األول ٦١،٩٤ ندى موسى جعفر ٤٢

 األول ٦١،٧٢ ةفاطمة جاسم رحم ٤٣

 األول ٦١،٥٠ كاظم عجرش جار اهللا ٤٤

 األول ٦١،١ مهدي داخل ناصر ٤٥

 األول ٦٠،٩٧ نرجس حسين عباس ٤٦

 األول ٦٠،٨٤ ياسين فليح عبد الحسين ٤٧

 األول ٦٠،٨٣ عذراء طه موزان ٤٨

 األول ٦٠،١٣ كرار عباس زاير ٤٩

 األول ٦٠،١٢ منتهى شنيار منصور ٥٠

 األول ٥٩،٥٩ ر اسماعيلمحمد جبا ٥١

 األول ٥٩،٥٢ سعاد مؤيد ياسين ٥٢

 األول ٥٨،٩٨ ام البنين جمعة اسماعيل ٥٣

 األول ٥٨،٧٥ زينب غازي العيبى ٥٤



 األول ٥٨،٥٩ وسام حسن حنش ٥٥

 األول ٥٨،٤٥ عبير عدنان حاجم ٥٦

 األول ٥٨،٤٤ ضاحي عبد الكاظم حيال ٥٧

 األول ٥٨،٤١ امل يحيى عثمان ٥٨

 األول ٥٨،٣٩ نبيل عباس خضير ٥٩

 األول ٥٨،٣٩ نهى نعمة عبد القادر ٦٠

 األول ٥٧،٤٣ اسماعيل كريم ورد ٦١

 األول ٥٧،٣٧ علي حسين شيال ٦٢

 األول ٥٧،٢٨ بسعاد محمد زامل ٦٣

 األول ٥٦،٩٢ نصيرجبر كميكم ٦٤

 األول ٥٦،٨٤ سهاد فرحان محمد ٦٥

 األول ٥٦،٧٢ فراس ستار جبار ٦٦

 األول ٥٦،٢٨ حاتم كريم حسن ٦٧

 األول ٥٦،١٥ وجدان علي صوحب ٦٨

 األول ٥٥،٨٤ امال لطيف طه ٦٩

 األول ٥٥،٦٤ امل عبد الكريم تعبان ٧٠

   

  

 

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤،٩٢  معين ياسين عبد الرزاق ١

 األول ٧٧،٤٥ زينب عبد الواحد حميد ٢

 األول ٧٥،١٥ محمديوسف ماجد  ٣



 األول ٧٤،٨٧ مازن مرزوق عطية ٤

 األول ٧٤،٢٦ سكينة عبد الرضا فيصل ٥

 األول ٧٤،٠٠ فاضل عبد اهللا محمد ٦

 األول ٧٣،٩٦ محسن رميلي عبد الكاظم ٧

 األول ٧٣،٣٧ زينب محسن محمد ٨

 األول ٧٣،٢٠ مروة جواد كاظم ٩

 األول ٧٢،٦٩ علياء فالح حسن ١٠

 األول ٧٢،٥٦ يل سالمعلي عق ١١

 األول ٧١،٢٩ تهاني قاسم عبد الحسين ١٢

 األول ٧٠،٧٧ هاجر عبد العباس علي ١٣

 األول ٦٩،٩ اسراء اكرم فرحان ١٤

 األول ٦٩،٤٠ فاطمة خليل علي ١٥

 األول ٦٨،٧٣ جنان حسن طعمة ١٦

 األول ٦٨،٥٠ صابرين عبد الكريم قاسم ١٧

 لاألو ٦٨،٤١ زينب علوان عاصف ١٨

 األول ٦٨،٤٠ سلر كاظم جواد ١٩

 األول ٦٨،٣٣ عقيل مسلم حمادي ٢٠

 األول ٦٧،٩٢ سهاد حسن عبد الحميد ٢١

 األول ٦٧،٤٣ سارة عبد العباس علي ٢٢

 األول ٦٧،٣٣ خلود شاكر ياسين ٢٣

 األول ٦٦،٩٠ نادية ناصر حاجم ٢٤

 األول ٦٦،٨٢ مريم محمد سعيد عبد الحميد ٢٥

 األول ٦٦،٧٩ هليلمحمد حسين  ٢٦

 األول ٦٦،٦٢ ياسمين شهاب ابراهيم ٢٧

 األول ٦٦،٤٤ اسيل جمال حميد ٢٨

 األول ٦٥،٤١ جنان موسى كاظم ٢٩

 األول ٦٥،٣٦ افراح احمد عبد الرزاق ٣٠

 األول ٦٥،٢٩ حسن ماجد احمد ٣١

 األول ٦٥،١ وفاء طالب محمد ٣٢

 األول ٦٥،٠٦ سلما حميد مجيد ٣٣

 األول ٦٤،٥٠ طق ياسيننادية نا ٣٤



 األول ٦٤،٢٩ بسمة شاكر محمود ٣٥

 األول ٦٤،١٧ شيماء عبد الكريم محمد ٣٦

 األول ٦٣،٦٥ بنول فائز خلف ٣٧

 األول ٦٢،٥٦ علي فؤاد يوسف ٣٨

 األول ٦٢،٣٠ نبيل ساجد محسن ٣٩

 األول ٦١،٨٧ سرور مهدي محمد صالح ٤٠

 األول ٦١،٧١ رواء عبد المنعم عيسى ٤١

 األول ٦١،٦٦ مروة مكي جبار ٤٢

 األول ٦١،٤٩ زينب عبد اكريم عبد علي ٤٣

 األول ٦١،٤٧ شوكت احمد عزيز ٤٤

 األول ٦١،١٦ ايمان غازي ابو شعيعة ٤٥

 األول ٦١،١٦ علياء موسى عبد الحسين ٤٦

 األول ٦٠،٥١ احمد عبد الكريم غالب ٤٧

 األول ٦٠،٤٦ سارة صالص مصطفى ٤٨

 األول ٥٨،٦٢ محسنحسن حويج  ٤٩

 األول ٥٨،٦ صباح هاشم محمد ٥٠

 األول ٥٨،١٠ اسماء هشام مصطفى ٥١

   

  

  

 
  التاريخ:  القسم                                          اآلداب: الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦: اريخ األمر الجامعي وت رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٠،٦١  زينب علي عبود ١

 األول ٧٦،٨٥ رواء طالب يوسف ٢



 األول ٧٦،٢٥ دعاء كريم كاظم ٣

 األول ٧٥،٥٤ زينب محمد احمد ٤

 األول ٧٤،٥٨  حسنابتهال جاسم ٥

 األول ٧٤،٣٤ بيداء شوكت رفعت ٦

 األول ٧٣،٢٤ اشواق عبد الكاظم حاتم ٧

 األول ٧٢،٩٩ نور كاظم شهاب ٨

 األول ٧٢،٦١ غفران طالب عبد اهللا ٩

 األول ٧٢،٤٤ اشرف عبد الحسين غضبان ١٠

 األول ٧٢،٤٣ دالي ملة حسين ١١

 األول ٧١،٢٤ ميثم ولي علي ١٢

 األول ٧٠،٤٧ ميد عزيزاسيل ح ١٣

 األول ٦٩،٩١ امال عبد الحسين كريم ١٤

 األول ٦٩،٤٩ نورس عبد الحسين علي ١٥

 األول ٦٩،٢٥ زينب حميد صالح ١٦

 األول ٦٩،١٧ زينب فائق سالم ١٧

 األول ٦٨،١٧ فؤاد كاظم حسن ١٨

 األول ٦٦،٩٣ زينب طالب كاظم ١٩

 األول ٦٦،٨٧ زهرة جبار عبد الزهرة ٢٠

 األول ٦٦،٨٧ فاطمة عدنان محمد ٢١

 األول ٦٦،٨٤ نداء خضير جبر ٢٢

 األول ٦٦،٤٩ دعاء هادي سعدون ٢٣

 األول ٦٦،٢٦ رشا غازي عبود ٢٤

 األول ٦٦،٣ هبه فاليح عبد الحسين ٢٥

 األول ٦٥،٣١ زينب عبد النبي شاطي ٢٦

 األول ٦٤،٢٥ زينب راضي عبد السادة ٢٧

 األول ٦٤،٧ حوراء حبيب طالب ٢٨

 األول ٦٣،٨٣ فاطمة راضي عبد السادة ٢٩

 األول ٦٣،١٤ عمار جالل خضير ٣٠

 األول ٦٣،٠٤ صادق شنان كريم ٣١

 األول ٦٢،٥٣ علي عبد الواحد كاطع ٣٢

 األول ٦٢،٤٤ مها عبد الحميد غالي ٣٣



 األول ٦٢،٢٥ رجاء عبد الحسين ناصر ٣٤

 األول ٦١،١١ مروة فوزي محمد سعيد ٣٥

 األول ٥٩،٩٧ سعد عبد الجليل عبد الرحمن ٣٦

 األول ٥٩/٧٩ حسن عبد الرضا كريم ٣٧

 األول ٥٩،٦٧ نور ماجد شمخي ٣٨

 األول ٥٩،٣٨ لبنى عقيل عبد الحسين ٣٩

 األول ٥٨،٧١ هدى محسن فهد ٤٠

 األول ٥٧،٦١ رشا علي حسين ٤١

 األول ٥٥،٩٤ مروة فهد جمعة ٤٢

 ولاأل ٥٧،٥١ افراح هاشم مطر ٤٣

 األول ٥٥،٩٤ حيدر محمد جاسم ٤٤

 األول ٥٥،٦٥ حيدر عبد االمير عبد النبي ٤٥

 األول ٥٥،٤١ علي محسن طه ٤٦

   

  

  

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٦،٦١  رؤى عبد الكريم شاكر ١

 االول ٨٤،٩٦ حنان طاهر ظاهر ٢

 االول ٨٢،٩ ايمان وليد عثمان ٣

 االول ٧٨،٤٠ ود عبدمروج محم ٤

 االول ٧٤،٧٣ شروق طالب عناد ٥

 االول ٧٤،٢٣ جعفر عاشور مطر ٦



 االول ٧٤،٦ رواء صالح خضير ٧

 االول ٧٣،١٩ حسين كريم سلمان ٨

 االول ٧٢،٦٤ سماح رزاق طالب ٩

 االول ٧٢،٦٢ حسين كريم حواس ١٠

 االول ٧٢،٤ لقاء يوسف يعقوب ١١

 االول ٧١،٦٨ منى سلمان حسين ١٢

 االول ٧١،٤٤ وجدان عبد االمير جاسم ١٣

 االول ٦٧،٩٧ هند عبد الفتاح عبد االمير ١٤

 االول ٦٧،٨٤ حنان عبد االمير عبد المجيد ١٥

 االول ٦٦،٩٢ زينب حميد حبيش ١٦

 االول ٦٥،٧٥ سارة سلمان صالح ١٧

 االول ٦٥،٧٠ عبلة عبد الوهاب ابراهيم ١٨

 الولا ٦٥،٥٦ رشا حمد سمير ١٩

 االول ٦٥،١٨ ميعاد ابراهيم محمد ٢٠

 االول ٦٥،١٢ اركان عالء الدين رجب ٢١

 االول ٦٥،٠٣ منى عبد المطلب هاشم ٢٢

 االول ٦٤،٩٥ علية حسن عاشور ٢٣

 االول ٦٤،٧٢ نور محمد كاظم ٢٤

 االول ٦٤،٦٨ احمد مهدي ابراهيم ٢٥

 االول ٦٤،٦٠ اسماء هاشم عبد اهللا ٢٦

 االول ٦٤،٥٨ ان عبدمحمد قحط ٢٧

 االول ٥٩،٩٥ زينه سعود حسين ٢٨

 االول ٥٩،٣٠ رغد داود زهراو ٢٩

 االول ٥٩،٢١ ضياء ازريع ماطر ٣٠

 االول ٥٧،٦٥ معالي غانم عبد عثمان ٣١

 االول ٥٦،١٩ ضياء هادي فرهود ٣٢

 االول ٥٥،٥١ مصطفى سهام الدين صالح ٣٣

 االول ٥٥،١٣ عقيل ناصح حسين ٣٤

 االول ٥٤،٥٩ عد بشير دحامر ٣٥

 االول ٦٤,٤٦ رواء هويد عفات ٣٦

 االول ٦٤,٣٤ حنين توفيق فاضل ٣٧



 االول ٦٣,٩٦ فراقد عبيد عبد ٣٨

 االول ٦٣,٣٢ بيداء محمد ياسين ٣٩

 االول ٦٣,٣ نادية قاسم سرحان ٤٠

 االول ٦٣,٢٧ جنان غني محمد ٤١

 االول ٦٢,٩٢ اسراء طاهر سلمان ٤٢

 االول ٦٢,٨٧  عبد كاظم عطيفافراح ٤٣

 االول ٦٢,٧٣ علي عباس حسين ٤٤

 االول ٦٢,٦٤ عذراء طه قاسم ٤٥

 االول ٦٢,٦ مرشد هديهد مزعل ٤٦

 االول ٦٢,٤١ محمد قاسم خليف ٤٧

 االول ٦٢,٢٨ سلوان جبار عبد اهللا ٤٨

 االول ٦٢,٢٥ ابتسام مجيد رشيد ٤٩

 االول ٦٢,١٩ فائز دايخ عذيب ٥٠

 االول ٦١,٩١ ء قاسم زيارةوفا ٥١

 االول ٦١,٨٢ والء ابراهيم خضير ٥٢

 االول ٦١,٤١ نور عالء احمد ٥٣

 االول ٦١,٣٨ حنان سعود عزيز ٥٤

 االول ٦٠,٩٣ االء عدنان علي ٥٥

 االول ٦٠,٨٧ عانكة حميد فالح ٥٦

 االول ٦٠,٨٢ خالد اللطيف احمد ٥٧

 االول ٦٠,٧٥ رشا حميد مجيد ٥٨

 االول ٦٠,٤٢ باح عبد الهاديسارة ص ٥٩

 االول ٦٠,٤١ نورس ساجد ماهود ٦٠

 االول ٦٠,٣٤ بيداء رحمن عبد الزهرة ٦١

 االول ٦٠,٠٢ رباب عاجل ثجيل ٦٢

 االول ٦٠,٠١ تيسير حمزة فيصل ٦٣

   

  



 
  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: ةالجامع

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٥،٨٢  سحر محمود شاكر ١

 األول ٧٩،٩٣ زهراء صالح عودة ٢

 األول ٧٧،١٦ فاطمة علي حسين ٣

 األول ٧١،٨١ وسام صالح جبار ٤

 األول ٦٨،٦٢ منال صباح مجيد ٥

 األول ٦٧،٣ االء توفيق عبد العزيز ٦

 األول ٦٣،٨٥ دينا فالح حسن ٧

 األول ٦٣،٦٢ رسل خضير مصطفى ٨

 األول ٦٣،٤٩ شهد قيس عبد الباقي ٩

 ولاأل ٦٠،٦٢ خديجة جلوي ونان ١٠

   

  

  

 
  الفلسفة:  القسم                                          اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      باحي الص: الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٩،٣٧  حيدر دوشي جاسم ١



 األول ٨٩،٢١ ذكاء علي حسين ٢

 األول ٨٧،٤٦ محمد عبد الحكيم عبد الستار ٣

 األول ٧٩،٥٢ خديجة شريف مهدي ٤

 األول ٧٧،٤٦ حسناء عبد الخالق ابراهيم ٥

 األول ٧٢،٥٦ حسن سالم عبود ٦

 األول ٧٠،٨٩ علي طالبماجد  ٧

 األول ٦٩،٥٤ كفاية طاهر محمد ٨

 األول ٦٧،٥٦ هند عادل عمران ٩

 األول ٦٧،٤٦ ايمان غالي هاشم ١٠

 األول ٦٣،٧٢ رباب حسين جودة ١١

 األول ٦٣،٢٦ هدى سلمان كاظم ١٢

 األول ٦٢،٧٥ رشا عباس خلف ١٣

 األول ٦٢،٦٤ بسام احمد جعفر ١٤

 األول ٦٠،٣ رابتهال عبد القاد ١٥

 األول ٥٩،٢١ شيخة عبد الرزاق ١٦

 االول ٥٨،٣٧ حسين سالم باهض ١٧

   

  

  

  

 
  الترجمة:  القسم                                         داباآل:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ١٠/٨/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١١٢٦: خ األمر الجامعي وتاري رقم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٨،٦ بتول علي عزيز ١

 األول ٧٨،٣ سارة سمير سلمان ٢



 األول ٧٨،٢ هنادي عبد الحسين ٣

 األول ٧٥،٣ سحر فاضل عبد اهللا ٤

 األول ٧٣،٩ يم حسن عبد الحكأثير ٥

 األول ٧١،٨ ميعاد مبادر محمد ٦

 األول ٧٠،٧ نور عبد الطيف طعمة ٧

 األول ٦٧،٤ رنا كامل صوالن ٨

 األول ٦٦،٩ مها عبد الواحد صبر ٩

 األول ٦٥،٦ محمد جبار مال اهللا ١٠

 األول ٦٤،٨ دينا كفاح محيسن ١١

 األول ٦٤،٦٣ صبا داود احمد ١٢

 األول ٦٤،٤٦ افرواء هديهد عف ١٣

 األول ٦٤،٣٤ حنين توفيق فاضل ١٤

 األول ٦٣،٩٦ فراقد عبيد عبد ١٥

 األول ٦٣،٤٠ نادية قاسم سرحان ١٦

 األول ٦٣،٣٢ بيداء محمد ياسين ١٧

 األول ٦٣،٢٧ جنان غني محمد ١٨

 األول ٦٣،٢ هدى نبيل محمد ١٩

 األول ٦٢،٩٣  طاهر سلمانإسراء ٢٠

 األول ٦٢،٨٧ طية عبد كاظم عأفراح ٢١

 األول ٦٢،٧٣ علي عباس حسن ٢٢

 األول ٦٢،٦٤ عذراء طه قاسم ٢٣

 األول ٦٢،٦٠ مرشد هدهود مزعل ٢٤

 األول ٦٢،٤١ محمد قاسم خليفة ٢٥

 األول ٦٢،٢٨ سلوان جبار عبد اهللا ٢٦

 األول ٦٢،٢٥ ابتسام مجيد رشيد ٢٧

 األول ٦٢،١٩ فائزة دايخ عذيب ٢٨

 األول ٦٢،١٧ اق عاتينور عبد الرز ٢٩

 األول ٦١،٩١ وفاء قاسم زيارة ٣٠

 األول ٦١،٨٢ والء ابراهيم خضير ٣١

 األول ٦١،٧ علياء خليل محمد ٣٢

 األول ٦١،٥ امجد ننجم عبد اهللا ٣٣



 األول ٦١،٤١ نور عالء احمد ٣٤

 األول ٦١،٣٨ حنان سعود عزيز ٣٥

 األول ٦٠،٩٣ االء عدنان علي ٣٦

 األول ٦٠،٨٧ د فالحعاتكة حمي ٣٧

 األول ٦٠،٨٢ خالد عبد اللطيف احمد ٣٨

 األول ٦٠،٧٥ رشا حميد مجيد ٣٩

 األول ٦٠،٤٧ احمد مهاوس شريد ٤٠

 األول ٦٠،٤٢ سارة صباح عبد الهادي ٤١

 األول ٦٠،٤١ نورس ساجد ماهود ٤٢

 األول ٦٠،٤ علي عبد الباري عبد ٤٣

 ولاأل ٦٠،٣٤ بيداء رحمن عبد الزهرة ٤٤

 األول ٦٠،٢ رباب عاجل ثجيل ٤٥

 األول ٦٠،١ تيسير حمزة فيصل ٤٦

 األول ٥٨،٩٣ عبير عبد اهللا عبد الرضا ٤٧

 األول ٥٨،٧ علي فاضل يوسف ٤٨

 األول ٥٦،٣ زهراء عبد الرضا محسن ٤٩



  



 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 :لتخرج اسم دورة ا          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤،٧٢ همسة عباس موسى ١

 الثاني ٦٤،٩ ايات عاطف خليفة ٢

 الثاني ٥٩،٩٨ مروة ناصر عبد اهللا ٣

 الثاني ٥٧،٤٤ فرقد حسن مرزوق ٤

 الثاني ٥٧،٣ صفية ريسان عبود ٥

 الثاني ٥٧،٢ اسماعيل خضير عواد ٦

 الثاني ٥٦،٧٦  حسن خلففاطمة ٧

 الثاني ٥٦،٤٠ عقيل رزاق هاشم ٨

 الثاني ٥٥،٩٧ حيدر ساجد عبود ٩

 الثاني ٥٥،٩٤ هند مخلص عقيل ١٠

 الثاني ٥٤،٩٨ علي فرج حنون ١١

 الثاني ٥٤،٣٢ منتهى كاظم منديل ١٢

 الثاني ٥٤،٢٤ عماد محسن لهيب ١٣

 الثاني ٥٣،٩٤ لمى محسن خضير ١٤

 الثاني ٥٣،٥٦ ثجيلعقيل مسعد  ١٥

 الثاني ٥٢،٦٩ صادق فاخر خضير ١٦

 الثاني ٥٢،٢٤ رعد كامل عبد الرضا ١٧

 الثاني ٥٢،٢١ سحر قاسم موات ١٨

 الثاني ٥٦,٢٩ سوسن كاظم هالل ١٩

   

  



 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٧،٧٧  والء شهاب احمد ١

 الثاني ٦٧،٦٢ علي سنكي كظيم ٢

 الثاني ٦٦،٧ فا جميل لفتةص ٣

 الثاني ٦٤،٧٧ شيماء عبدس علي ٤

 الثاني ٦٤،٢٦ ايمان علي فاضل ٥

 الثاني ٦٣،٦١ حوراء علي خضير ٦

 الثاني ٦٢،٨٢ شذى سفيح بارح ٧

 الثاني ٦٢،٤٣ سارة هاشم يونس ٨

 الثاني ٦٢،٤ عائدة عبد الخالق يونس ٩

 الثاني ٦٢،٤ مروة محمد عبد الكريم ١٠

 الثاني ٦١،٤٧ شيماء علي كريم ١١

 الثاني ٦١،٤ صفا حسين محمد علي ١٢

 الثاني ٦١،٤ ايمان عبد اهللا اسماعيل ١٣

 الثاني ٦٠،٩ مروة عبد الحسين نعيم ١٤

 الثاني ٦٠،٨٣ رؤى ستار جبار ١٥

 الثاني ٦٠،٤١ سرى عبد الزهرة مهدي ١٦

 الثاني ٥٩،٩٧ زينب عبد المحسن فريد ١٧

 الثاني ٥٩،٧٢ دنان طاهرهيفاء ع ١٨

 الثاني ٥٩،٥١ لجين محمد ناصر ١٩

 الثاني ٥٩،٤٦ بدن وادي حسن ٢٠

 الثاني ٥٨،٩٨ بتول حبيب عبد الكريم ٢١

 الثاني ٥٨،٨٣ نور ثائر عبد الكريم ٢٢

 الثاني ٥٨،٨ اسراء جبار عبد الحسين ٢٣



 الثاني ٥٨،٧١ سحر شاكر كروسمي ٢٤

 الثاني ٥٨،٤٩ الحان ناظم جواد ٢٥

 الثاني ٥٨،٢ سارة خلف حسب ٢٦

 الثاني ٥٨،١٦ ليلى فارس طعمة ٢٧

 الثاني ٥٧،٩٦ مروة علي جيد ٢٨

 الثاني ٥٧،٨٧ ندى جاسم محمد ٢٩

 الثاني ٥٧،٨٤ اسماء كاظم عبادي ٣٠

 الثاني ٥٧،٧٦ سارة صبيح جعفر ٣١

 الثاني ٥٧،٧٦ هدى مزهر نعمة ٣٢

 لثانيا ٥٧،٦٥ حال عبود محمد حسن ٣٣

 الثاني ٥٧،٥٥ غانم كاطع حمزة ٣٤

 الثاني ٥٧،٤ رنا عبد الواحد عبود ٣٥

 الثاني ٥٧،٢١ بدور عدنان طعمة ٣٦

 الثاني ٥٧،١ مروة رمزي مجبل ٣٧

 الثاني ٥٦،٩٩ رهام عدنان هاشم ٣٨

 الثاني ٥٦،٧ هند خليل ابراهيم ٣٩

 الثاني ٥٦،٥٥ شيماء ناصر شبيب ٤٠

 الثاني ٥٦،٤٢ محمد عاجل جبر ٤١

 الثاني ٥٦،٣٧ ريم مقبل عبد القادر ٤٢

 الثاني ٥٦،١٧ مروة احسان احمد ٤٣

 الثاني ٥٦،١٧ زهراء اياد شاكر ٤٤

 الثاني ٥٥،٨١ بسام حسين العيبي ٤٥

 الثاني ٥٥،٤٧ ماجدة صالح عبيد ٤٦

 الثاني ٥٥،٤٧ تبارك فريد حمودي ٤٧

 الثاني ٥٥،٣٨ نسرين عتيوي ماجد ٤٨

 الثاني ٥٥،٢٥ ال حمد حسننو ٤٩

 الثاني ٥٥،٢٤ امين محمد حسن ٥٠

 الثاني ٥٤،٨٦ سارة حامد فيصل ٥١

 الثاني ٥٤،٨٢ فراس جميل موسى ٥٢

 الثاني ٥٤،٧٣ زينب عبد الحسين سوادي ٥٣

 الثاني ٥٤،٤٥ مكارم توفيق شهاب ٥٤



 الثاني ٥٤،٣٩ نور شمخي فيصل ٥٥

 لثانيا ٥٤،٢٤ نسرين احمد عبد الكريم ٥٦

 الثاني ٥٤،١٣ زهراء خليل عبد الجليل ٥٧

 الثاني ٥٣،٩١ حيدر يسر عبد ٥٨

 الثاني ٥٣،٥٩ هالة عبد االمير حمود ٥٩

 الثاني ٥٣،٥٨ ماجدة سالم اسماعيل ٦٠

 الثاني ٥٣،٥٦ مسار مهدي ناظم ٦١

 الثاني ٥٣،٤٩ زينب محمد عبد الرزاق ٦٢

 الثاني ٥٣،٤٣ احمد جبار عبد الرزاق ٦٣

 الثاني ٥٣،٣٥ شيماء محمد جبار ٦٤

 الثاني ٥٣،٢١ نور صباح حسن ٦٥

 الثاني ٥٣،١٩ محمد كاظم رميض ٦٦

 الثاني ٥٣،١٣ ساجد كريم وهاب ٦٧

 الثاني ٥٣،١١ ساجد سالم ساجد ٦٨

 الثاني ٥٢،٦ رغد طالب عباس ٦٩

 الثاني ٥٢،٤٣ هديل عبد الكريم محمد ٧٠

 انيالث ٥٤,٠٠ شرين ناصر جواد ٧١

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      حي الصبا: الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل الطالب الثالثياسم  ت

 الثاني ٦٧،٣٦  خيرية نجم عبود ١

 الثاني ٦٠،٦ زينب ضياء عبد الرزاق ٢

 الثاني ٥٨،٨ عالء حسين جاسم ٣

 الثاني ٥٨،٦١ زينب عبد االمير حنش ٤



 الثاني ٥٨،١٤ صبا عبد اهللا عبد الرضا ٥

 الثاني ٥٧،٩٩ هبة قاسم شافي ٦

 الثاني ٥٧،٨  مصطفىمنى فائز ٧

 الثاني ٥٧،٢٧ اسراء عبد المحسن نخيالن ٨

 الثاني ٥٧،٠٩ علياء حسناوي بريسم ٩

 الثاني ٥٦،٨٤ نور رعد داود ١٠

 الثاني ٥٦،٤٩ رغد علي مازي ١١

 الثاني ٥٦،٣ نصر احمد اسحاق ١٢

 الثاني ٥٦،٠٠ ماجد جريو نايف ١٣

 الثاني ٥٥،٩ محمد احمد ابراهيم ١٤

 الثاني ٥٥،٦٩ لي عويد مجرع ١٥

 الثاني ٥٥،٥٢ وسام جبار مجيد ١٦

 الثاني ٥٥،٢٤ حيدر كريم شيال ١٧

 الثاني ٥٤،٩٨ عالء خالد عطية ١٨

 الثاني ٥٤،٤١ عادل محمد ملبس ١٩

 الثاني ٥٤،٣١ عالء عبد الحسين مطر ٢٠

 الثاني ٥٤،١٤ انعام هالل توفيق ٢١

 الثاني ٥٣،٦٥ حسين كريم جبار ٢٢

 الثاني ٥٣،٥ صبحي خليل حيدر ٢٣

 الثاني ٥٣،٤٨ ميالد احمد تعبان ٢٤

 الثاني ٥٣،٣٧ علي صباح بدران ٢٥

 الثاني ٥٢،٩٢ االء زيارة بخيخ ٢٦

 الثاني ٥٢،٧ ثائر خلف مصلح ٢٧

 الثاني ٥٢،٠٨ سرمد رشيد حسن ٢٨

  

  

  

  



 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠,٤٧  علياء نوري احمد ١

 الثاني ٦٠,٤٧ احمد مهاوش ثرير ٢

 الثاني ٥٨,٧٠ هند جاسم سيالوي ٣

 الثاني ٥٨,١٧ احمد علي قاسم ٤

 الثاني ٥٧,٨٢ نجوى واثق عبد الهادي ٥

 الثاني ٥٧,٥٥ دالل عبد الكريم سعد ٦

 الثاني ٥٧,٤٠ بيداء صبري عبد المهدي ٧

 الثاني ٥٥,٨٦ بيداء عبد الكريم ياسين ٨

 الثاني ٥٥,٧٨ موئيد سعدون خلف ٩

 الثاني ٥٥,٧٣ علياء حامد عبد الرحمن ١٠

 الثاني ٥٥,٤٦ نجلة يوسف يعقوب ١١

 الثاني ٥٣,٩٢ غزوان فبصل كاطع ١٢

   

  

  

  

  

  

  

  



 
  المكتبات:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٦،٩٣  حيدر عبد السالم محمد ١

  

 
  الفلسفة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٥٩،٨٨  مروة عايد ذهب ١

 الثاني ٥٩،٧٦ ابراهيم اسماعيل ابراهيم ٢

 الثاني ٥٩،٦ رقي رزاق حسين ٣

 الثاني ٥٥،٩٣ حسين سامي عبد الجبار ٤

   

  

  

  

  

  



 
  الترجمة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                      الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣،٨٥ رسل عبد الكريم حسين ١

 الثاني ٦٣،١٣ عذراء محمد عبد الكريم ٢

 الثاني ٦١،٧٣ مها طالب عاشور ٣

 الثاني ٦١،٢٧ سالم صالح مهدي ٤

 الثاني ٦١،٢١ جلنار فاروق محمد ٥

 الثاني ٦١،١٨ انوار نجم عبد الحسين ٦

 الثاني ٦١،٦ اماسي حسن علي ٧

 الثاني ٦٠،٥٧ اسيل خضير عباس ٨

 الثاني ٥٩،٩٩ بشاير محمد حسين ٩

 الثاني ٥٩،٧٦ ضحى عبد اهللا عيسى ١٠

 الثاني ٥٩،٧١ حسين عبد الواحد عبد الجليل ١١

 الثاني ٥٩،٢٩ ايمان جعفر عبد ١٢

 الثاني ٥٩،١١ هدى احمد شهاب ١٣

 الثاني ٥٨،٧٩ ايات شاكر جواد ١٤

 الثاني ٥٨،٦٣ فردوس عباس شذر ١٥

 الثاني ٥٨،٢٦ محمد ناظم ناصر ١٦

 الثاني ٥٨،٢٥ نور ذياب جدى ١٧

 الثاني ٥٨،١٢ ندى وليد خضير ١٨

 الثاني ٥٨،٦ منى منصور فهد ١٩

 الثاني ٥٧،٩٥ منى طه شمخي ٢٠

 الثاني ٥٧،٢٧ نور فراس حميد ٢١

 الثاني ٥٥،٧٦ سارة شاكر زيدان ٢٢

 الثاني ٥٥،٧١ اسراء عبد اهللا عيسى ٢٣



 الثاني ٥٥،٦٤ سرى محمد عارف ٢٤

 الثاني ٥٥،٥٦ نور كاظم عبد راضي ٢٥

 الثاني ٥٥،٦ فرح ياسين خضير ٢٦

 الثاني ٥٤،٨٦ علي وحيد سبتي ٢٧

 الثاني ٥٤،٦٦ نور عقيلة محمد ٢٨

 الثاني ٥٤،٦٥ حيدر كاظم مهلهل ٢٩

 الثاني ٥٤،٤٨ هبة فاضل عبد اهللا ٣٠

 الثاني ٥٤،٢٨ هند ناظم عبد الكاظم ٣١

 الثاني ٥٣،٢١ علي عبد الكظم قاسم ٣٢

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج          ١٧/١١/٢٠٠٨ في ٣/١٣/١٥٩٣٢ : وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦١،٥٣  اصر هليل فرارن ١

 الثاني ٥٥،٩٢  عيسى محي عيسى ٢

 الثاني ٥٢،٢٥ عماد نصيف جاسم ٣

   



 



 
  اللغة العربية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/١/٢٠٠٩ في ٣/١٣/١٢٤٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 يليالتكم ٥٥،٦٣ ندى محمد خضير ١

 التكميلي ٥٣،٩ نور فؤاد ديوان ٢

   

 
  االنكليزي:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/١/٢٠٠٩ في ٣/١٣/١٢٤٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٦،٥٧  دينا ابراهيم مهدي ١

 التكميلي ٥٣،٦٦ اثير خليل عبد االمام ٢

 التكميلي ٥٣،٣٦ هدى جواد نمر ٣

 التكميلي ٥٣،١٨ هند باسل عبد العزيز ٤

 يالتكميل ٥٣،١٧ خنساء ناصر بهلول ٥

 التكميلي ٥٣،١٥ عبد الرحمن رفاء سعود ٦

 التكميلي ٥٢،٨٤ ضرغام فاضل حسين ٧

 التكميلي ٥٢،٨٣ سجاد سامي ابراهيم ٨

 التكميلي ٥٢،٨٣ غفران رضيوي علوان ٩

 التكميلي ٥٢،٧٢ مروة محمد علي ١٠

 التكميلي ٥٢،٦٤ نور نجاح محمد ١١



 التكميلي ٥٢،٣٠ رشا عودة شلوش ١٢

   

 
  التاريخ:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/١/٢٠٠٩ في ٣/١٣/١٢٤٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل ثياسم الطالب الثال ت

 التكميلي ٥٣،٩٣  علي صادق عمران ١

   

 
  الجغرافية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       الصباحي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/١/٢٠٠٩ في ٣/١٣/١٢٤٩: معي وتاريخ األمر الجا رقم           ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٥،١١  ساره عبد الرحيم رمضان ١

 التكميلي ٥٤،٣٠ احمد مهلهل مزهر ٢

 التكميلي ٥١،٨٢ دلفاء عبد الحسين مطشر ٣

 يالتكميل ٥١،٣٩ ادريس عيسى ميدراوي ٤

   

  

  



 
  الترجمة:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       حيالصبا: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/١/٢٠٠٩ في ٣/١٣/١٢٤٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل م الطالب الثالثياس ت

 التكميلي ٥٦،١٥  علي محسن حميد ١

 التكميلي ٥٢،٩١ عيسى عبد الزهرة محيسن ٢

  

 
  اللغة االنكليزية:  القسم                                         اآلداب:  الكلیة                                                              البصرة: الجامعة

  لوریوسبكا:  الشھادة                                                                                                                       مسائي  : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/١/٢٠٠٩ في ٣/١٣/١٢٤٩:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠٠٨-٢٠٠٧:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٢،٧٨ احمد عبد العباس رمضان ١

 التكميلي ٥٢،٦٦ احمد اكرم ياسين ٢
  


