
 



 
  اللغة العربية:  القسم                                           اآلداب: یة الكل                                                              البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٦،٤٥ روى عبد االمير رحمه ١

 األول ٨٣،٥٧ نور علي عزيز ٢

 األول ٧٩،٤٥ هدى مبارك عزيز ٣

 األول ٧٩،٢٧ انتصار مبارك عزيز ٤

 األول ٧٨،٢٢ فرقان حسين علي ٥

 األول ٧٦،٧٠ مروة نوكال حسين ٦

 األول ٧٥،٦٦ مروة حسين حمودي ٧

 األول ٧٤،٤٠ احالم خليل سلمان ٨

 األول ٧٣،٩٣ رغد عبد العزيز ٩

 األول ٧٣،٩٢ غفران مسلم ياسين ١٠

 األول ٧٢،٣٣ نور عبد اهللا غليم ١١

 ولاأل ٧٠،٦٠ نجالء احمد حيدر ١٢

 األول ٧٠،٥٩ نوال حيدر عبد مهدي ١٣

 األول ٦٩،٩ فرح ياسين عبد الكريم ١٤

 األول ٦٧،١١ اماني صادق جعفر ١٥

 األول ٦٧،٠٦ دينا سعود حسن ١٦

 األول ٦٥،٥٠ اسراء حسن عبد النبي ١٧

 األول ٦٣،٦٧ احالم عباس زاير ١٨

 األول ٦٣،٢٨ ريام عبد السالم عبد القادر ١٩

 األول ٦٣،٠٣ نعيم محمدايات  ٢٠

 األول ٦٢،٥٧ عجيبة نوري عودة ٢١

 األول ٦٢،٤٤ هيفاء كريم حسين ٢٢

 األول ٦١،٦٦ سلوان احسان داود ٢٣



 األول ٦١،٣٧ زينب عبد الزهرة عبد الرحيم ٢٤

 األول ٦٠،٩٨ مها عبد الباقي احمد ٢٥

 األول ٦٠،٨٦ ايات طعمة عبد المهدي ٢٦

 األول ٦٠،٨٣ ميعاد هاني محمد ٢٧

 األول ٦٠،٦٥ محمد عبد المطلب يحيى ٢٨

 األول ٦٠،٥٢ بيداء حسين علي ٢٩

 األول ٦٠،٢٦ ايمان عبد االمير محمد ٣٠

 األول ٥٩،٩٩ عبير احمد عبد اللطيف ٣١

 األول ٥٩،٧٤ شيماء صبيح سعدون ٣٢

 األول ٥٩،٢١  زمن ياسين علي ٣٣

 األول ٥٧،٨٠ حيد ر محسن صباح ٣٤

 األول ٥٧،٥٥ ادة جبر طاهرسع ٣٥

 األول ٥٧،٤٢ سرور كريم كاظم ٣٦

 األول ٥٧،٢٤ نور أسامة بكر ٣٧

 األول ٥٧،١٢ دنيا صبيح مهدي ٣٨

 األول ٥٦،٢٧ رباب حسن عزيز ٣٩

 األول ٥٥،٦٦ سارة عباس مهلهل ٤٠
  
  

  
  االنكليزي:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٨،٢٦  علي حسين علي ١

 األول ٧٧،٠٨  اسراء عبد الزهرة مجيد ٢

 األول ٧٤،٨٧ هدى محمد جواد ٣

 األول ٧٢،١٠ رسل فليح حسن ٤

 األول ٧٠،٢٢ عباس عطية عودة ٥



 األول ٦٩،٥٠ هبة فيضل حنتوش ٦

 األول ٦٨،٦٣ رؤى سعد حنون ٧

 األول ٦٨,٤١ هيام حسام ناصر ٨

 األول  ٦٧،٩٠ رواء رحمن خفيف ٩

 األول ٦٦،٣٤  عبد العزيزحوراء حميد ١٠

 األول ٦٦،٠٩ زهراء عبد الوهاب محمد ١١

 األول ٦٥،٩٥ مروة ثائر محمد ١٢

 األول ٦٥،٨٤ اخالص عبد النبي ادهيم ١٣

 األول ٦٥،٦٨ غسق كمال محمد ١٤

 األول ٦٥،٦٢ منى عبد الحافظ ياسين ١٥

 األول ٦٥،٤٦ هديل عبد اهللا عبادي ١٦

 األول ٦٥،٢٧ ظمشيماء عبد االميركا ١٧

 األول ٦٥،١٨ فاطمة عبد الكريم عبد علي ١٨

 األول ٦٤،٩٤ رغدة واثق جنديل ١٩

 األول ٦٤،٨٢ مروه علي حسين ٢٠

 األول ٦٤،٢٨ سجى كاظم يوسف ٢١

 األول ٦٣،٦٢ سمير يحيى علي ٢٢

 األول ٦٣،١٨ ضحى خليل ابراهيم ٢٣

 األول ٦٢،٩٨ مروة عبد الحسين بدر ٢٤

 األول ٦٢،٢٧ جمعة قاسمفادية ٢٥

 األول ٦٢،٢١ ايمان طاهر جري ٢٦

 األول ٦٢,١٦ ميس عبد المهدي عبد اهللا ٢٧

 األول ٦١،٩٩ سارة عبد الحي هاشم ٢٨

 األول ٦١،٧٦ رغدة حسين شاوي ٢٩

 األول ٦١،٢٩ فرح عماد ابراهيم ٣٠

 األول ٦١،١٢ هبة نوري عبد الحليم ٣١

 ولاأل ٦١،٠٧ سماح محمد جنديل ٣٢

 األول ٦١،٠٠ افراح عبد العباس ابراهيم ٣٣

 األول ٦٠،٩٩ علي سلمان كاصد ٣٤

 األول ٦٠،٨٧ غفران عباس رمضان ٣٥

 األول ٦٠،٦٥ نور ناصر قاسم ٣٦



 األول ٦٠،٤٥ حمد مخيوش ياسر ٣٧

 األول ٦٠,٠١ سيف طالل عمران ٣٨

 األول ٥٩،٣٨ شيماء عباس قاسم ٣٩

 األول ٥٨،٩٢ حيدر محمد جاسب ٤٠

 األول ٥٨،٤٣ ايناس عبد الحسين ناجي ٤١

 األول ٥٧،٦٠ هبة عبد الصاحب شناوة ٤٢

 األول ٥٦،٩٨ صابرين خليفة صدام ٤٣

 األول ٥٦،٣٩ هدى حبيب راضي ٤٤

 األول ٥٦.,١٧ استبرق سالم مغير ٤٥

 األول ٥٤،٥٤ نورة محمد وحيد ٤٦

 األول ٥٦،٢٤ حنين عماد عبد الستار مسائي ٤٧

 األول ٥٣،٣٣ منى رزوقي غانم ٤٨

 األول ٥٣،١٨ دينا علي احمد ٤٩

 األول ٥٢,٧١ ابرار باسم عبد العزيز ٥٠

   

 
  التاريخ:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٨،٣١  سارة عبد الحسين عبد الرزاق ١

 األول ٧٨،٠٩ زينب محسن جاسم ٢

 األول ٧٦،٠٨ سارة عبد الرزاق زاجي ٣

 األول ٧٣،٧ داء صالح عبودبي ٤

 األول ٧٢،٨٩ احمد كاظم عطية ٥

 األول ٧٢،٠٢ زهراء ناصر عبد الواحد ٦

 األول ٧١،٨٤ سما ماجد خلف ٧



 األول ٧١،٧٨ هدى كاظم عباس ٨

 األول ٧١،٥٥ ابتهال دعير حلو ٩

 األول ٧٠،٦٨ مريم حامد مجيد ١٠

 األول ٧٠،٢ ضحى حسين محمد ١١

 األول ٦٩،٨٩ د عليذكاء محمد عب ١٢

 األول ٦٩،٢٣ نجالء كريم رحيم ١٣

 األول ٦٩،١٦ اشواق طالب كاظم ١٥

 األول ٦٩،١٤ زينب عبد علي حسين ١٤

 األول ٦٩،١٢ هدى كاظم لعيبي ١٦

 األول ٦٨،٩٢ زينة اسماعيل عبد الكريم ١٧

 األول ٦٨،٧٧ امال عبد الصمد مجيد ١٨

 ولاأل ٦٨،٥٦ نور فوزي عبد العزيز ١٩

 األول ٦٨،٠٩ خلود صبري عبد علي ٢٠

 األول ٦٧،٨٧ نسرين عبد الحافظ جاسم ٢١

 األول ٦٧،٤٦ عالء عطيه عباس ٢٢

 األول ٦٧،٤٤ شذى مخلص احمد ٢٣

 األول ٦٦،٩١ زمن حازم عطاس ٢٤

 األول ٦٦،٥٥ دعاء عبد الرزاق فلفل ٢٥

 األول ٦٦،١٢ هدى كريم لفتة  ٢٦

 األول ٦٥،٩٥ اسراء حميد درويش ٢٧

 األول ٦٥،٦٥ جيهان عبد اللطيف عكله ٢٨

 األول ٦٥،٥٤ زينب جاسب خزعل ٢٩

 األول ٦٥،٣٢ نسرين طاهر جبير ٣٠

 األول ٦٥،٠٩ االء خلف حسن ٣١

 األول ٦٥،٠٣ حنان سعدون حسن ٣٢

 األول ٦٤،٨٩ عبير ليث علي ٣٣

 األول ٦٤،٧٨ عبداهللا مطير عبداهللا ٣٤

 األول ٦٤،٧٦ منى صالح فالح ٣٥

 األول ٦٤،٧٦ هالة صفاء رشاد ٣٦

 األول ٦٤،٧١  هديل عبد ماضي ٣٧

 األول ٦٤،٦١ سارة نزار عبد الصمد ٣٨



 األول ٦٤،٥٩ سمية هاني حسن ٣٩

 األول ٦٣،٨٩ اسيل احمد يوسف ٤٠

 األول ٦٣،٨٧ دعاء منتصر حسين ٤١

 األول ٦٣،٨ هند حساني جابر ٤٥

 األول ٦٣،٧٩ مهند محمود جمعة ٤٢

 األول ٦٣،٢٨ مروة سامي صيهود ٤٣

 األول ٦٣،١٧ علي حسين علي ٤٤

 األول ٦٢،٩٤  مروة شاكر هاشم ٤٦

 األول ٦٢،٨٩ ايمان قاسم داود ٤٧

 األول ٦٢،٦٨ اسراء عبد الزهرة سويري ٤٨

 األول ٦٢،٦٥ علياء صالح مهدي ٤٩

 األول ٦٢،٢٧ رواء عجيل حميد ٥٠

 األول ٦٢،١٧ اسراء كريم طعين ٥١

 األول ٦١،٩٢ حنان حمزه نوري ٥٢

 األول ٦١،٦٥ عباس خضير عبد اهللا ٥٣

 األول ٦١،٥٢ دعاء فالح محسن ٥٤

 األول ٦١،٤ رؤى ساجد طريفي ٥٧

 األول ٦١،٣٩ نهى اسماعيل كاظم ٥٥

 األول ٦١،٣٦ رنا كريم حمود ٥٦

 األول ٦١،٠٨ افراح جاسب حسن ٥٨

 األول ٦١،٠٦  احمد فاضل جودة ٥٩

 األول ٦٠،٩٣ حوراء علي عبد عيسى ٦٠

 األول ٦٠،٩٣ حيدر جاسم حسن ٦١

 األول ٦٠،٤١ عائشة احمد سعيد ٦٢

 األول ٦٠،١٨ منال نجم عبد اهللا ٦٣

 األول ٦٠،٠٨ ايناس صبري جادر ٦٤

 األول ٥٩،٩١ غيداء عبد الجليل منصور ٦٥

 األول ٥٩،٧٨ سارة جمعة اسماعيل ٦٦

 األول ٥٩،٦٦   عبد المجيدعبداهللا ٦٧

 األول ٥٩،٦٥ مروة مسلم حسين ٦٨

 األول ٥٩،٤٧ دعاء محمد حسن ٦٩



 األول ٥٩،٣٤ اخالص عذيب عبود ٧٠

 األول ٥٩،٣٣  عبير عايد جابر ٧١

 األول ٥٩،٢٢ رغد عدنان صابر ٧٢

 األول ٥٩،١٦ سحر علي هاشم ٧٣

 األول ٥٩،٠٧ نور صادق عبد اهللا ٧٤

 األول ٥٩،٠٥ ار عبدمحمود جب ٧٥

 األول ٥٩ قصي طالب سيف ٧٦

 األول ٥٨،٧٩ نور جودت خالوي ٧٧

 األول ٥٨،٧٢ همسة صبيح فارس ٧٨

 األول ٥٨،٦٣ هديل مهدي شويش ٧٩

 األول ٥٨،٥٨ اثمان جعفر احمد ٨٠

 األول ٥٨،٤٧ جنان شالل محمد ٨١

 األول ٥٨،٤٤ دعاء خليل ابراهيم ٨٢

 األول ٥٨،٤١  نور صالح مهدي ٨٣

 األول ٥٨،٠٦ هدى عبد الخالق جابر ٨٤

 األول ٥٨،٠٤ ريام عبد الكريم ٨٥

 األول ٥٧،٨٦ ليلى كريم كاظم ٨٦

 األول ٥٧،٨٤ صفا نومي عبد الصاحب ٨٧

 األول ٥٧،٧٥ شيماء محمد حسن ٨٨

 األول ٥٧،٦٣ نادية عبد الكاظم نوري ٨٩

 األول ٥٧،٥٣ فاطمة عبد اهللا احمد ٩٠

 األول ٥٧،٤٧ الء حبيب رحيمنج ٩١

 األول ٥٧،١٨ حنان عبد العظيم نوفل ٩٢

 األول ٥٧،٠٥ حسين جبار جدعان ٩٣

 األول ٥٧،٠٥ عذراء فاخر طالب ٩٤

 األول ٥٧،٠٤ عبير نوري عبد القادر ٩٥

 األول ٥٧،٠٢ عبير عبد الكاظم طهيز ٩٦

 األول ٥٦،٩٥ وطفاء ابراهيم فرهود ٩٧

 األول ٥٦،٨٧ حيدر كاظم غافل ٩٨

 األول ٥٦،٥٩ منية هيثم طه ٩٩

 األول ٥٦،٠١ وسام حميد حاشوش ١٠٠



 األول ٥٥،٩٦ شذى علي حسين ١٠١

 األول ٥٥،٦٧ ميادة عبد علي طربوش ١٠٢

 األول ٥٥،٦٤ حسين حنون عويز ١٠٣

 األول ٥٥،٢٩ مصطفى محمد تقي ١٠٤

 األول ٥٥،٠٥ فاطمة وداد خضير ١٠٥

 األول ٥٤،٩٥ نيهيفاء سامي ها ١٠٦

 األول ٥٤،٨٨ اسيل عبد الحسين جبر ١٠٧

 األول ٥٤،٨٨ سيف الدين سعد فالح ١٠٨

 األول ٥٤،٨٦ اسراء حميد درويش ١٠٩

 األول ٥٤،٨٥ ابرار عبد الرسول يوسف ١١٠

 األول ٥٤،٨٢ سهير محمد فاضل ١١١

 األول ٥٤،٧٩ ايمان هالل حمزة ١١٢

 األول ٥٤،٦٥ حنين عبد الهادي جبار ١١٣

 األول ٥٤،٤٧ سماح ابراهيم محمد ١١٤

 األول ٥٤،١٦ فاطمة اسامة محسن ١١٥

 األول ٥٣،٨٩ وفاء رضا منخي ١١٦

 األول ٥٣،٠٧ علياء رمضان عبد علي ١١٧

 األول ٥٢،٩٩ هدى خلف محمد ١١٨

   

 
  الجغرافية:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٦،٦  ايمان عبد المحسن ١

 األول ٨١,٦٥  قصي عبد اهللا اطمةف ٢

 األول ٧٨،٧٣ اسماء كامل عزيز ٣



 األول ٧٧،٦٦ بنين نوري نصار ٤

 األول ٧٤،٨٨ اسماء عبد السادة عبيد ٥

 األول ٧٣،١١ فاطمة علي عبد االمير ٦

 األول ٧٣،٩ رواء عبد الوهاب خلف ٧

 األول ٧٢،١٢ زهرة جميل خلف ٨

 ولاأل  ٧١،١٦ متراس محمد سعيد ٩

 األول ٧٠،١٤ حوراء خضير مطشر ١٠

 األول ٦٨،٧٤ فاطمة عقيل حمزه ١١

 األول ٦٨،٢٩ سالي سالم مهدي ١٢

 األول ٦٨،٢٧ بشرى حسن مزبان ١٣

 األول ٦٨،٢٣ افراح محمد بديوي ١٤

 األول ٦٧،٧١ حنان احسان عبد الرزاق ١٥

 األول ٦٧،٦٦ سعاد حبيب محمد ١٦

 األول ٦٧،١٤ احمد علي عبد الرضا ١٧

 األول ٦٦،١٨ صابرين فيصل جاسم ١٨

 األول ٦٦،١١ علياء جبار رحيم ١٩

 األول ٦٥،٩٦ ناطق علي فيصل ٢٠

 األول ٦٥،٦٨  رسل جاسم خضير ٢١

 األول ٦٥،٤٧ ايمان موسى جاسم ٢٢

 األول ٦٥،١٥ نوف فالح الفي ٢٣

 األول ٦٥،١٢ ايناس عبد الستار جبار ٢٤

 األول ٦٤،٦٦ االم سعود عزيز ٢٥

 األول ٦٤،٥٣ صابرين ثابت خلف ٢٦

 األول ٦٤،٤٢ علياء موسى خليل ٢٧

 األول ٦٤،٢٨ حيدر عادل حنون ٢٨

 األول ٦٣،٩٧ مروة عباس لفته ٢٩

 األول ٦٣،٣١ سلوان ثائر منشد ٣٠

 األول ٦٣،١٩ نور حسين ياسين ٣١

 األول ٦٣،٠٣ ندى بسام محمود ٣٢

 األول ٦٢،٩١ هدى مفيد مردان ٣٣

 األول ٦٢،٣٠ باسم عطية صخير ٣٤



 األول ٦٢،٢١ عماد ناجح عودة ٣٥

 األول ٦٢،٢٠ علي جابر موسى ٣٦

 األول ٦٢،٠٨ مهند عبد محمد علي ٣٧

 األول ٦٢،٨٩ سحر يوسف هادي ٣٨

 األول ٦١،٨٥ ايمان فندي حميد ٣٩

 األول ٦١،٨٢ زينب قاسم محمد ٤٠

 األول ٦١،٥٦ امتشال محمد عبدالسادة ٤١

 األول ٦٠،٩٣ نادية شاكر هادي ٤٢

 األول ٦٠،٨٦ شهد عادل علي ٤٣

 األول ٦٠،٨٠ هيفاء ظاهر حميد ٤٤

 األول ٦٠،٦٤ غفران عبد المحسن داخل ٤٥

 األول ٦٠،٤٥ محمد مدلول عيال ٤٦

 األول ٦٠٤١ محمد جاسم حسين ٤٧

 األول ٦٠،٠٥ عبد الرحيم نعمة كرم ٤٨

 األول ٥٩،٨٢ جابرهدى عبد الرزاق  ٤٩

 األول ٥٩،٥٢ حنان ستار جبار ٥٠

 األول ٥٩،٢٦ قحطان عدنان حلو ٥١

 األول ٥٩،١٥ نرجس ياسر حسين ٥٢

 األول ٥٩،٠٣ وسن عقيل عبد الرزاق ٥٣

 األول ٥٨،٩٦ باسم جاسم محمد ٥٤

 األول ٥٨،٩٠ ايمان كاظم حنون ٥٥

 األول ٥٨،٨٢ علياء سلمان بقال ٥٦

 األول ٥٨،٧٥  جحيلامير والي ٥٧

 األول ٥٨،٤٣ زينب خلف لفتة ٥٨

 األول ٥٨،٣٦ ابرار اسعد حاجم ٥٩

 األول ٥٨،٢٢  عبد الخضر ماشي علياء ٦٠

 األول ٥٧،٧٦ ورود فاضل عبد الجبار ٦١

 األول ٥٧،٦٦ رشا قاسم خلف ٦٢

 األول ٥٧،٥٧ نهى ناصر محمود ٦٣

 األول ٥٧،٥٦  عصام باسم توفيق ٦٤

 األول ٥٧،٣٧  رياض عبد السادةصفا  ٦٥



 األول ٥٦،٨٦ زهراء ناصر ياسر ٦٦

 األول ٥٦،٦٥ محمد حسين احمد ٦٧

 األول ٥٦،٦٤ صابرين جاسب ملوح ٦٨

 األول ٥٦،٤٤ رحاب ستار جبار ٦٩

 األول ٥٦،٢٥ غسان بشير عبد الخضر ٧٠

 األول ٥٦،٠٣ سارة عباس تومان ٧١

 األول ٥٥،٩٠ دعاء مجيد جعاز ٧٢

 األول ٥٥،٨٢ حسين زيد خلف ٧٣

 األول ٥٥،١٨ امل شري عبد اللطيف ٧٤

   

 
  المكتبات:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥: معي وتاريخ األمر الجا رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

  الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨١،٦٨  األميرنصر هادي عبد  ١

 األول  ٨٠،٦١     نجية علي صالح ٢

 األول ٧٨،٤٩ نورة جبارة عبد ٣

 األول ٧٦،٠٣ أيات رائد كاظم ٤

 األول ٧٤،٢٨ مد نجمعبير عبد اهللا مح ٥

 األول ٦٩،٦٥ فاطمة عدنان محمد علي ٦

 األول ٦٧،٦٣ وائل احمد عبد علي ٧

 األول ٦٦،٦١ بتول عبد الرزاق عبد الواحد ٨

 األول ٦٢،٤٣ ياسر عبد العباس خلف ٩

 األول ٦٠،٢٣ علي عبد االمير بصو ١٠

   



 
  الفلسفة:  القسم                                            اآلداب:  الكلیة                                                             البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٩٢،٢٧  ليمالك حسن ع ١

 األول ٨٨ مروى محمد ناصر ٢

 األول ٨٢،٧٨ مها صالح حسون ٣

 األول ٨٢،٤٤  ايات علي زغير ٤

 األول ٨١،٢٢ علي راضي عبد السادة ٥

 األول ٨١،٠٥ هبة احمد عبد السادة ٦

 األول ٧٨،٢٩ دعاء عبد الكريم جبار ٧

 األول ٧١،٠٥ شيماء مهدي عبد الصاحب ٨

 األول ٦٦،٩١ باح بردانابتهال ص ٩

 األول ٦٥،٩١ مروة جميل عريبي ١٠

 األول ٦٢،١٦  فرح فالح حسن ١١

 األول ٦١،٤٥ فاطمة عبد الشيخ جمعة ١٢

 األول ٥٧،٦٠ ضحى ناهض حامد ١٣

   

 
  الترجمة:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٦،٩١  احمد عادل عبد الكريم ١



 ألولا ٧٨،٤ تماره حسين مهدي ٢

 األول ٧٨،١٣ زينب عماد نعمه ٣

 األول ٧٦،٥ سعد حسن عبد ٤

 األول ٧٤،٨٢ عقيل مؤيد رمضان ٥

 األول ٧٣،٩٦ فرح حيدر شوقي ٦

 األول ٧٢،٥٣ جيهان علي حريجة ٧

 األول ٧٠،٤٢ رسل جاسم عودة ٨

 األول ٦٩،٤١ محمد صادق جعفر ٩

 األول ٦٩،٣١ ابرار عبد اللطيف محمد ١٠

 األول ٦٨،٢٧  ماجد قاسمفرح ١١

 األول ٦٤،٨٨ نور موسى نجم ١٢

 األول ٦٤،٨٧ هند صالح دينار ١٣

 األول ٦٤،٨٣ خلود كاظم سلطان ١٤

 األول ٦٣،٧٩ روال معد صادق ١٥

 األول ٦٢،٤٢ محمد عبد الكريم خزعل ١٦

 األول ٦٢،٤١ اسيل هجرس سلمان ١٧

 األول ٦١،٤١ وسن علوان حسين ١٨

 األول ٦٠،٧٥ دي خلفسارة ها ١٩

 األول ٦٠،٥٣ ايمان رحيم دعير ٢٠

 األول ٦٠،١٠ علي مضر عبادي ٢١

 األول ٥٩،٨٩ دعاء عيسى غضبان ٢٢

 األول ٥٩،٦٢ مازن زيد خلف ٢٣

 االول ٥٨،٦٥ هدى عبد الكريم فالح ٢٤

 االول ٥٧،٣١ ميسم محمد حنون ٢٥

   

  

  

  

  



 
  اللغة العربية:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          مسائي   : الدراسة

 : اسم دورة التخرج             ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

  تخرج منهالدور الذي المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٨،٩٨ مسائي علي حسين جياد ١

 األول ٧٧،٠٣ هدى حنون صبر ٢

 األول ٧٦،٦٧ مروه سعد عبد الزهر ٣

 األول ٧٤،٣٣ فاطمه قاسم علي ٤

 األول ٧٣،٢٤ صباح حاتم عباس ٥

 األول ٧٢،٣٣ اطياف عبد السالم محمد ٦

 األول ٧٢،٢٧ هيام محمد مانع ٧

 األول ٧٠،٥٧ ورود رعد ناجي ٨

 األول ٦٩،٧٢ شروق ضيف محمد ٩

 األول ٦٩،٥٥ نجيب صدم ياسين ١٠

 األول ٦٨،٨٨ ايات ماجد فالح ١١

 األول ٦٨،٢٩ علي سمير باني ١٢

 األول ٦٧،٩٢ ايناس صبري كاظم ١٣

 األول ٦٧،٤٥  فاضل غضبان بنات ١٤

 األول ٦٧،٢٨ رافد محسن والي ١٥

 األول ٦٦،٩١ قبيلة زاهي جخير ١٦

 األول ٦٤،٧٣  حسن خير اهللا ١٧

 األول ٦٤،٦١ هديل صالح مهدي ١٨

 األول ٦٣،٥٩ جهاد عبد الصمد ميثم ١٩

 األول ٦٣،٥٢ صبا عبد الرزاق محمد ٢٠

 األول ٦٢،٦٤ شيماء نعيم باقر ٢١

 األول ٦١،٧٩ زينب طه عبود ٢٢

 األول ٦١،٠٥ صابرين عبد الزهره احمد ٢٣



 األول ٦٠،٧٣ نسارة عبد الرحمن حسي ٢٤

 األول ٦٠،٢٥ نور صبيح حنتوش ٢٥

 األول ٦٠،٢٨ هبة حسين علي ٢٦

 األول ٥٩،٦٨ نورس سعود عبد الكريم ٢٧

 األول ٥٨،٩٥ عماد سوادي كريم ٢٨

 األول ٥٨،٨٩ ايناس عقيل علي ٢٩

 األول ٥٧،٧١ رسل رياض محمود ٣٠

 األول ٥٧،٢٤ ايالف عباس مجيد ٣١

 األول ٥٧،١٥ شاكر كاسب ملوح ٣٢

 األول ٥٦،٣٤  ميادة محمد كاظم ٣٣

   

 
  االنكليزي:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                           البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         مسائي   : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠في  ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٦،٥٢  حسين جبار نايف ١

 األول ٨٢،٩٩ ضياء بدر جواد ٢

 األول ٧٩،١٧ هناء زكي حيدر ٣

 األول ٧٨،٢٣ هند محمد خلف ٤

 األول ٧٧،٨٥ ميسون كامل جبار ٥

 األول ٧٥،٦٣ عم محمداسراء عبد المن ٦

 األول ٧٥،٤٥ محمد عبد الدايم عبد اهللا ٧

 األول ٧٥,٤١ رعد عبد الصمد جابر ٨

 األول  ٧٤،٤٨ وفاء سبهان جميل ٩

 األول ٧٣،١٥ محمد حميد سبهان ١٠

 األول ٧٢،٧٨ عدنان حسين رجاب ١١



 األول ٧٢،٣٨ موسى كاطع ياسر ١٢

 األول ٧٠،٢٧ اسماعيل خليل معتوق ١٣

 األول ٦٩،٩٠ منذر كامل شري ١٤

 األول ٦٩،١٠ منى شاكر جبر ١٥

 األول ٦٨،٠٤ عماد شاكر سلطان ١٦

 األول ٦٧،٥٠ عصام كاظم خضير ١٧

 األول ٦٦،٤٨ حيدر عبد اللطيف عبد الحسين ١٨

 األول ٦٦،٠٥ ريام عبد المحسن محمد ١٩

 األول ٦٥،٧١ سلفي داود حبيب ٢٠

 األول ٦٥،٥٧ اسراء خلف حميد ٢١

 األول ٦٥،١٤ اروى وليد شاهر ٢٢

 األول ٦٤،٩٢ زينب عبد االمير علي ٢٣

 األول ٦٤،١٢ قيصر فائز عبد الرضا ٢٤

 األول ٦٤،٠٥ رماح عدنان قاسم ٢٥

 األول ٦٣،٩٦ محمد جحف شميل ٢٦

 األول ٦٣,٧٣ ثائر سالم عبد الرزاق ٢٧

 األول ٦٣،٥٣ اهداء عبد الكريم عطية ٢٨

 األول ٦٣،٠٤  سيد حسناحمد ٢٩

 األول ٦٢،٧١ صباح عبد الرحمن اديب ٣٠

 األول ٦٢،٤٥ سارة مناف علي ٣١

 األول ٦٢،٣٨ اسعد عبود صالح ٣٢

 األول ٦٠،٨٦ عقيل مهدي محمد ٣٣

 األول ٥٩،٨٥ دعاء توفيق جمعة ٣٤

 األول ٥٩،٨٣ شروق حاتم ناصر ٣٥

 األول ٥٩،٢٥ وميض رمزي يعقوب ٣٦

 األول ٥٩،١٢ دل عبد اهللاسارة عا ٣٧

 األول ٥٨,٥٥ ميثم ناصر فاضل ٣٨

 األول ٥٨،٤٣ عمار جميل عباس ٣٩

 األول ٥٨،٢١ هالة عبد الوهاب عبد الرزاق ٤٠

 األول ٥٧،٧٩ علياء مهدي محمد ٤١

 األول ٥٧،٥٨ نازي خالد بتال ٤٢



 األول ٥٧،٣٦ وفاء عبد الحسين جليل ٤٣

 ولاأل ٥٧،٣١ نبراس زكي جليل ٤٤

 األول ٥٧.,٠٩ اقبال عويد موسى ٤٥

 األول ٥٧ محمد عون عساف ٤٦

 األول ٥٦،٦١ منال شاكر محمود ٤٧

 األول ٥٦،٤٣ انور عبد الرضا الزم ٤٨

 األول ٥٥،٦٦ علي عبد اهللا عطوان ٤٩

 األول ٥٥،٦٠ كفاية قاسم نجم ٥٠

 األول ٥٥،٥٥ والء تحسين توفيق ٥١

 األول ٥٥،٤٩ طالل عزام سالم ٥٢

 األول ٥٥،٤٠ عصام غانم تركي ٥٣

 األول ٥٥،٣٣ صادق فالح حسين ٥٤

 األول ٥٥،٣٣ نائل عبد اهللا بجاي ٥٥

 األول ٥٥،٣٢ انعام عدنان بسنان ٥٦

 األول ٥٥،١٥ زهراء حسين زبون ٥٧

 األول ٥٥،٠٩ هبة قيس جاسب ٥٨

 األول ٥٥،٠٤ رائد رحيم جميل ٥٩

 األول ٥٥ عامر عادل نجم ٦٠

 األول ٥٤،٩٦ انسام احمد محمد صالح ٦١

 األول ٥٤،٩٣ حنان جاسم رحمه ٦٢

 األول ٥٤،٨٦  ايات عبد االمير احمد ٦٣

 األول ٥٤،٦٤ صالح فؤاد صالح ٦٤

 األول ٥٤،٤١ علياء ضياء عبد علي ٦٥

 األول ٥٤،٣٧ محمد جاسب صيوان ٦٦

 األول ٥٤،٣٣ عباس حمزة عباس ٦٧

 األول ٥٣،٥٩ خمائل جبار محمد ٦٨

 األول ٥٣،٥٣ ود عادل عبد اهللا ٦٩

 األول ٥٣،٤٨ عادل ناصر حيدر ٧٠

 األول ٥٣،٣٩ تركي جياد حمود ٧١

 األول ٥٣،٢٢ اسيل ناصر محمود ٧٢

 األول ٥٣،٢١ اسراء يحيى عبد الحسين ٧٣



 األول ٥٣،١٤ رفاه ضيول مؤمن ٧٤

 األول ٥٣،٠٧ ثائر شهاب احمد ٧٥

 األول ٥٢،٤٦ ر جوالنقاسم عبد االمي ٧٦

 األول ٥٢،٤٠ غيث عبد السجاد عبد ٧٧

 األول ٥٢،٣١ علي فيصل فنجان ٧٨

 األول ٥١،٤٥ سجاد محمد علي عيسى ٧٩

   

 
  التاريخ:  القسم                                           اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                       مسائي   : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٥/٧/٢٠١٠ في ٣/١٣/١٥٢٨٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم         ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤،١٣  ياسمين سالم مطرود ١

 األول ٨٢،٨٤ محمود شبر محمود ٢

 األول ٧٨،٨٨ عبد الكريم فهد عبد الكريم ٣

 األول ٧٧،٧٣ احالم جاسم هاشم ٤

 األول ٧٥،٥ هناء حميد مجيد ٥

 األول ٧٤،٦ انوار سامي عبد اللطيف ٦

 األول ٧٣،٩١ كاظم عبد الرضا كاظم ٧

 األول ٧٢،٨٤  محسن طعمة يوسف ٨

 األول ٧٢،١٤ امال عبد الجليل مجيد ٩

 األول ٧١،٩٤ زينب علي سرحان ١٠

 األول ٧٠،٦٤ زينب مهدي داود ١١

 األول ٦٩،١٥ سها هشام شاوي ١٢

 األول ٦٨،٤ كوثر خالد رمضان ١٣

 األول ٦٨،٣٥ عماد بهجت صادق ١٤

 األول ٦٨،٣٢ رفاق صالح خنتاب ١٥



 األول ٦٦،٢٥ نور هشام سوادي ١٦

 األول ٦٥،٣٩ خلود عبد الغني جواد ١٧

 األول ٦٥،٢٣ زينب جبار محمد ١٨

 األول ٦٤،٥٩ هبة محمد عيسى ١٩

 األول ٦٣،٣٢ منير علي عبد الرضا ٢٠

 األول ٦٣،٦ هديل سعد عبد الزهرة ٢١

 األول ٦٢،٧٨  زينب عبد الحافظ جاسم ٢٢

 األول ٦٢،٤ صبا مجبل قاسم ٢٣

 األول ٦٢،١٧ عبد السالم غالب علي ٢٤

 األول ٦١،٧٥ حسن محمد عثمان ٢٥

 األول ٦١،٦٣ سبلى عبد الرزاق ابراهيم ٢٦

 األول ٦١،٣ سومه خضير طاهر ٢٧

 األول ٦١،٢٣ يحيى عبد االمير حسين ٢٨

 األول ٦٠،٦٧ احمد مصطفى عبد الحسين ٢٩

 األول ٦٠،١٢ امل زيدان خلف ٣٠

 األول ٥٩،٩٩ عبد الحسين ناصر صكر ٣١

 األول ٥٩،٥٣ دعاء كاظم عبد اللطيف ٣٢

 األول ٥٩،١٩ فادية عيسى فاضل ٣٣

 األول ٥٩،١٦ مايع تركي عطية ٣٤

 األول ٥٩،٠٧ انوار هاني موسى ٣٥

 األول ٥٨،٥٩ تغريد ظاهر حبيب ٣٦

 األول ٥٨،١٦ هدى محي الدين محمود ٣٧

 األول ٥٧،٨٤ عبد الوهاب خلف جودة ٣٨

 األول ٥٧،٦٧  هبة حميد خضير ٣٩

 األول ٥٧،٦١ فريد وادي مكطوف ٤٠

 األول ٥٦،٦١ قتيبة محمد عبد الرزاق ٤١

 األول ٥٥،٨٨  سام احمد مخورابت ٤٢

 األول ٥٥،٦٧ سارة حسين عبد جاسم ٤٣

 األول ٥٤،٥٨ غزوان فيصل عطية ٤٤

   



  



 
  اللغة العربية:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٧،٦٧ ودلولوة جاسم محمد محم ١

 الثاني ٦٠،٥١ منال عباس عبد اهللا ٢

 الثاني ٦٠،٤٩ زمن عدنان فرج ٣

 الثاني ٦٠،٢٩ نسرين صفاء جاسم ٤

 الثاني ٥٩،٧٩  زهراء محمد عارف عمران ٥

 الثاني ٥٩،٥٥ نور عبد الكريم عبد القادر ٦

 الثاني ٥٨،٢ تغريد عبد الباسط عبد الصمد ٧

 الثاني ٥٧،٢٨ غفران شاكر كعيد ٨

 الثاني ٥٧،٢٨ مروة جبار مرهون ٩

 الثاني ٥٦،٩١ احمد كريم محسن حسن ١٠

 الثاني ٥٦،٧٥ هيفاء راضي خلف ١١

 الثاني ٥٦،٦٢ عال فوزي يوسف ١٢

 الثاني ٥٦،٥٨ حيدر علي عبد الكريم ١٣

 الثاني ٥٦،٤٢ ياسر موسى اليذ ١٤

 الثاني ٥٦،١٢ هند عبد القادر سالم ١٥

 الثاني ٥٥،٨٥ د موحان بندر عبد الحسنزيا ١٦

 الثاني ٥٥،٨١ فاطمة عبد الحسين نجم ١٧

 الثاني ٥٥،٨ سهير علي فرحان ١٨

 الثاني ٥٥،٧٧ صفاء اسماعيل حمود ١٩

 الثاني ٥٥،٤٨ ابتهال عبد حمود عبد الحسين ٢٠

 الثاني ٥٥،٣ فهد عادل شغيدل ٢١

 الثاني ٥٥،١٥ نوال لطيف سلمان ٢٢

 الثاني ٥٤،٩٢ عبد الستار عبد الجبارهند  ٢٣



 الثاني ٥٤،٣٨ عبير عبد الكاظم جويد ٢٤

 الثاني ٥٤،٣٨ فاطمة منذر محسن ٢٥

 الثاني ٥٤،٣٨ ميثم رياض نجم ٢٦

 الثاني ٥٤،١٧ ميساء شلش فشاخ ٢٧

 الثاني ٥٤،١ نور علي عبد ٢٨

 الثاني ٥٤،٠٥ حيدر مسلم مطر ٢٩

 نيالثا ٥٣،٨٧ هند ستار راضي ٣٠

 الثاني ٥٣،٨٦ غفران جاسم محمد ٣١

 الثاني ٥٣،٨٤ سحر هاشم عزيز ٣٢

 الثاني ٥٣،٨ حيدر ناظم اخزيم ٣٣

 الثاني ٥٣،٦٨ احمد حاتم جبر ٣٤

 الثاني ٥٣،٢٧ زينب فاضل حسن ٣٥

 الثاني ٥٣،١ صادق شرشاب سعدون ٣٦

 الثاني ٥٢،٩٧ عصام كاظم خلف ٣٧

 الثاني ٥٢،٧٩ عبير جبار محمد ٣٨

 الثاني ٥٢،٦٨ منال عبد الناصر بدر ٣٩

   

 
  االنكليزي:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤،٧٦  سارة محمد محمود ١

 الثاني ٦٣،٤٧  بيادر عباس شمخي ٢

 الثاني ٦٢،٣٠  نوال عباس مناحي ٣

 الثاني ٦١،١٢ صادق نعمه كاظم ٤

 الثاني ٦٠،٩٩  سالي محمد عبد المطلب ٥



 الثاني ٦٠،٨٧  زهراء نوري شهاب ٦

 الثاني ٦٠،٧٥  فاطمه كاظم مال اهللا ٧

 الثاني ٦٠،٠٦  عروبه عباس قاسم ٨

 الثاني ٦٠،٠٢ ضياء هاشم ثبيت ٩

 الثاني ٥٩،٧٣  منى ضياء عبد ١٠

 الثاني ٥٩،٧٢ زهراء جاسم محمد ١١

 الثاني ٥٩،٦٢  زينب علي عبد المجيد ١٢

 الثاني ٥٩،١١  علي احمد عالوي ١٣

 الثاني ٥٨،٨٢ ضياء مسلم حمادي ١٤

 الثاني ٥٨،٥٠ ساره عبد اهللا محمد ١٥

 الثاني ٥٨،٤٠ عذراء جابر دالل ١٦

 الثاني ٥٨،٢٩ نوره كاظم جواد ١٧

 الثاني ٥٨،٢٦ االء عبد الرحمن عبد السالم ١٨

 الثاني ٥٨،٢٠  اسراء قاسم محمد ١٩

 الثاني ٥٧،٢٢ دعاء كريم اسماعيل ٢٠

 الثاني ٥٦،٨٧  اسيل جاسم محمد ٢١

 الثاني ٥٦،٦١  هشام جبار كريدي ٢٢

 الثاني ٥٦،٥٠  اطياف عبد الرزاق فليح ٢٣

 الثاني ٥٦،٤٧  زينب جاسم عبد الكريم ٢٤

 الثاني ٥٦،١٩  دعاء شهاب احمد ٢٥

 الثاني ٥٦،١٣  نعيم حسن عاجب ٢٦

 الثاني ٥٥،٥٥  مياده سالم مهدي ٢٧

 الثاني ٥٤،٩٨  اسم واديهديل ق ٢٨

 الثاني ٥٤،٩٤  زينب حسن راشد ٢٩

 الثاني ٥٤،٩١  زمن خليل موسى ٣٠

 الثاني ٥٤،٨١ نغم منذر نعمان ٣١

 الثاني ٥٤،٧٢  ساره فيصل عبد اهللا ٣٢

 الثاني ٥٤،٣٩  علي كريم علي ٣٣

 الثاني ٥٤،١١  شيماء هاشم جابر ٣٤

 الثاني ٥٣،٩٧ حيدر عبود خلف ٣٥

 الثاني ٥٣،٤١  سماح جوده موسى ٣٦



 الثاني ٥٣،٢٨ دانه رياض جعفر ٣٧

 الثاني ٥٢،٦٣  زينب ابراهيم ناصر ٣٨

 الثاني ٥٢،٦١  رؤى عالء هاشم ٣٩

 الثاني ٥٢،٠٥  منهل ميثم عبد القادر ٤٠

 الثاني ٥١،٥٦  ايمان هادي موسى ٤١

 الثاني ٥١،٢٦  االء صادق جعفر ٤٢

 الثاني ٥٠،٥٨ انعام ذياب ناصر ٤٣

 الثاني ٥٠  حسين علي حسين ٤٤

   

 
  التاريخ:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠،٨٤  حنين غانم سلمان ١

 الثاني ٦٠،١١ بتول سهيل معلة ٢

 الثاني ٥٧،٩١ رقية علي صالح ٣

 الثاني ٥٧،٧٥ فرح محمد عادل ٤

 الثاني ٥٧،١٩ اسراء عبد الرضا مكطوف ٥

 الثاني ٥٧،١٦ اجد طريفيرؤى س ٦

 الثاني ٥٧،١١ نوري عبد جازع ٧

 الثاني ٥٧،٩٧ شهد صالح فليح ٨

 الثاني ٥٧،٠٨ عبير فؤاد كاظم ٩

 الثاني ٥٦،٦١ هبة صادق عبد ١٠

 الثاني ٥٦،٤٤ جواد عيسى عبد الواحد ١١

 الثاني ٥٦،٤٣ سحر محمد يشاع ١٢

 الثاني ٥٥،٨٧ جاسم حسن حيدر ١٣



 الثاني ٥٥،٧٨ يل عريبيافراح جم ١٤

 الثاني ٥٥،٣٨ زهراء كريم شري ١٥

 الثاني ٥٥،٣١ عمار حسين علي ١٦

 الثاني ٥٥،١٩  زينب احمد شخبر ١٧

 الثاني ٥٥،١٧ ايات عبد الحسين كريم ١٨

 الثاني ٥٥،١٤ رعد كاظم سعيد ١٩

 الثاني ٥٥،٥ جعفر عبود حسين ٢٠

 الثاني ٥٥،٢ رياض طه ياسين ٢١

 الثاني ٥٤،٩٧  محمد حسناحمد ٢٢

 الثاني ٥٤،٩٥ علي مكي علي ٢٣

 الثاني ٥٤،٨٥ مروة متذر طالل ٢٤

 الثاني ٥٤،٨٤ محسن خالد خلف ٢٥

 الثاني ٥٤،٨٢ انوار سمير سعيد ٢٦

 الثاني ٥٤،٧٦ عالء قيصر مطشر ٢٧

 الثاني ٥٤،٨ حسين منذرمحمد ٢٨

 الثاني ٥٤،٦٩ عمار شهاب احمد ٢٩

 الثاني ٥٤،٦٦ بد الكريمنور محمد ع ٣٠

 الثاني ٥٤،٤٥ مروة مصطفى عبود ٣١

 الثاني ٥٤،٤٢ نغم كاظم حسين ٣٢

 الثاني ٥٤ سجى محمد موسى ٣٣

 الثاني ٥٤،٠٨  سارة محمد حميد ٣٤

 الثاني ٥٣،٩٩ وعد ظاهر حبيب ٣٥

 الثاني ٥٣،٨٨ لؤي سبتي كاظم ٣٦

 الثاني ٥٣،٨٧ انعام قاسم شنين ٣٧

 الثاني ٥٣،٨٥ لحسين مرزوقهدى عبد ا ٣٨

 الثاني ٥٣،٧٤ هالة نزار عبد السلمان ٣٩

 الثاني ٥٣،٧٢ زيد علي حسين ٤٠

 الثاني ٥٣،٦٩ نور بدل ناصر ٤١

 الثاني ٥٣،٦٨ رنا جمال موسى ٤٢

 الثاني ٥٣،٦٨ علي فؤاد مشاري ٤٣

 الثاني ٥٣،٦٤ فراح حازم هاشم ٤٤



 الثاني ٥٣،٥٨ زينب عباس رشك ٤٥

 الثاني ٥٣،٤٦ ي جاسم محمدعل ٤٦

 الثاني ٥٣،٤٥ محمود عبد العباس حاجي ٤٧

 الثاني ٥٣،٣٨ مريم سلمان حميد ٤٨

 الثاني ٥٣،٣٥ مهدي سعود شرشاب ٤٩

 الثاني ٥٣،٣٤ غفران محمد عبود ٥٠

 الثاني ٥٣،٣٣ صابرين عبد الكريم جمعة ٥١

 الثاني ٥٣،٢٧ نورس محبس مجيد ٥٢

 الثاني ٥٣،٦ جمال ناصر خلف ٥٣

 الثاني ٥٣،٦ عال جواد كاظم ٥٤

 الثاني ٥٣،٠٢ اثير منير عبد الخالق ٥٥

 الثاني ٥٢،٧٤ هديل محمد عبود ٥٦

 الثاني ٥٢،٤٤ دعاء االمير موسى ٥٧

 الثاني ٥٢،٢٥ محمد هجرس سلمان ٥٨

 الثاني ٥٢،٧ علي عبد االمير ناصر ٥٩

   

 
  الجغرافية:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 نهالدور الذي تخرج م المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣،٣٩  إخالص احمد عبد الهادي ١

 الثاني ٦١،٤٧ حسن سليمان عبد الحكيم ٢

 الثاني ٦١،٠٥ كوثر عبد الحسين جاسم ٣

 الثاني ٦٠،١٤ عزيزة فاروق عمران ٤

 الثاني ٥٩،٦٧ هدوء سليم جواد ٥

 الثاني ٥٨،٨٢ سجى كريم نعمه ٦



 الثاني ٥٨،٥١ ازل باسم جمعة ٧

 الثاني ٥٨،٤٦ عبد الصمداسراء سامي  ٨

 الثاني ٥٨،٣٠  احمد محمد جبار ٩

 الثاني ٥٨،١٨ زهراء طعيمة عبد علي ١٠

 الثاني ٥٨،١٠ ليلى جمال عبد العالي ١١

 الثاني ٥٨،٠٨ اسراء هاني حسين ١٢

 الثاني ٥٧،١٠ زينب كريم زياد ١٣

 الثاني ٥٧،٠٨ جابر قاسم سالم ١٤

 نيالثا ٥٧،٠٨ نجاة هداب بردي ١٥

 الثاني ٥٦،٨٣ ايناس فرحان جاسم ١٦

 الثاني ٥٦،٨٢ نجالء عبد الجليل جاسم ١٧

 الثاني ٥٦،٥٩ ابتسام خليل عبد اهللا ١٨

 الثاني ٥٦،٣٨  زمان اسماعيل عباس ١٩

 الثاني ٥٦،٢٤ منصور صوين معود ٢٠

 الثاني ٥٦،٠٩ لجين عماد عبد االمام ٢١

 الثاني ٥٦،٠١ ابتسام جاسب حنون ٢٢

 الثاني ٥٥،٨٥ بهاء جبار مطر ٢٣

 الثاني ٥٥،٨٢  كرار حنون ناصر ٢٤

 الثاني ٥٥،٥٣ تيسير جهاد نعمة ٢٥

 الثاني ٥٥،٥٣ زينب علي كنيكر ٢٦

 الثاني ٥٥،٤٥ رعد ثجيل موسى ٢٧

 الثاني ٥٥،٢٧ ازهر فنجان كاصد ٢٨

 الثاني ٥٥،٢٤ علي ستار جبار ٢٩

 الثاني ٥٥،١٦ انعام فاضل حميد ٣٠

 الثاني ٥٥،١٦ زينب عزيز صالح ٣١

 الثاني ٥٥،١٣ ورود بدر محيديد ٣٢

 الثاني ٥٥،٠٤ ساره عادل عبد العالي ٣٣

 الثاني ٥٤،٩٥ سارة عبد الكريم ياسر ٣٤

 الثاني ٥٤،٦٨ ضياء شعالن جواد ٣٥

 الثاني ٥٤،٦٦ انعام ياسين خليل ٣٦

 الثاني ٥٤،٥٦ مروة عبد الحسين حنتوش ٣٧



 الثاني ٥٤،٥١ موسى ابو شنيفعبير  ٣٨

 الثاني ٥٤،٤٧ حسنين عبد الهادي صالح ٣٩

 الثاني ٥٤،٤٧ زينب جاسم فليح ٤٠

 الثاني ٥٤،٤٠  عالء شهد مهدي ٤١

 الثاني ٥٤،٣٦ دعاء عباس جمعة ٤٢

 الثاني ٥٤،١٩ سعد عبيد مرهم ٤٣

 الثاني ٥٤،١٠ عادل خلف جويد ٤٤

 يالثان ٥٣،٥١ منى ابراهيم محمد ٤٥

 الثاني ٥٣،٥٠ عالء كاظم جودت ٤٦

 الثاني ٥٣،٤٥ حسين كنفذ وناس ٤٧

 الثاني ٥٣،٣٣ نادين خليل ابراهيم ٤٨

 الثاني ٥٣،١٧ رعد حسين مجبل ٤٩

 الثاني ٥٣،١٧ سلوى قاسم فاخر ٥٠

 الثاني ٥٣،١٧ محمد عبد علي مجيد ٥١

 الثاني ٥٣،٠٩ انور عبد الكريم جايد ٥٢

 الثاني ٥٢،٦٧ محمد سليم عبود ٥٣

 الثاني ٥١،٨٨ احمد حسين محمد ٥٤

   

 
  المكتبات:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣،٥٣  ندى فداغ كاظم ١

 الثاني ٦٣،٠١ مها محمد عودة ٢

 الثاني ٥٨،١٩ روى سكر كريم ٣

 الثاني ٥٦،٩٣ رشيد شاتول حنون ٤



 الثاني ٥٥،٧ عصام سعود صالح ٥

 الثاني ٥٢،٥٧  لهموداحمد ناصر ٦

   

 
  فةالفلس:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 :سم دورة التخرج ا            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٨٠،١٨  هبة صالح عزيز ١

 الثاني ٦٦،٤٥ شهد سالم يونس ٢

 الثاني ٥٩،٢٦ احمد نزار عبد الكاظم ٣

 الثاني ٥٩،٤ كريم خلف هاشم ٤

 الثاني ٥٦،٩ ايات محمد سدخان ٥

   

 
  الترجمة:  القسم                                              اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                         الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 ذي تخرج منهالدور ال المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣,٤٣  صالح مهدي جابر ١

 الثاني ٦٣,٢٤ غفران عبد الكريم نوري ٢

 الثاني ٦١,٨٥ صفا طه تقي ٣

 الثاني ٦٠,٦٢ مصطفى سلطان حاجم ٤

 الثاني ٦٠,٤٩ ماهر عبد االله طه ٥



 الثاني ٥٨,٠٤ علي منعم عباس ٦

 الثاني ٥٧,٦٩ ندى جميل مكي ٧

 الثاني ٥٧,٣٦ سمر عبد الحسن مكي ٨

 الثاني ٥٧،٣٣ نور معن بكر ٩

 الثاني ٥٧،٢٤ شهد خضر عبد القادر ١٠

 الثاني ٥٦،٠٩ نغم رعد مكي ١١

 الثاني ٥٥،٦١ والء حسين طه ١٢

 الثاني ٥٥،٢٤ مسار خالد محسن ١٣

   

 
  اللغة العربية:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: لجامعةا

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        مسائي    : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٣،٩٤ حسن عبيد كصيب ١

 الثاني ٦١،١٧  رعد عبد القادرمصطفى ٢

 الثاني ٦٠،٢٨ ايمان حسين رضا ٣

 الثاني ٦٠،٢٤ هبة صالح احمد ٤

 الثاني ٥٩،٠١  لطوفي سجى حامد ٥

 الثاني ٥٨،٧١ انتظار عبد صباح ٦

 الثاني ٥٨،٥٢ صابرين صادق فاضل ٧

 الثاني ٥٨،٣٧ زينب عبد الزهرة محمد ٨

 ثانيال ٥٧،٨٦ خالد وليد عبد الحميد ٩

 الثاني ٥٧،٧٣ زهراء مزاحم محمد علي ١٠

 الثاني ٥٧،٥٥ صفا حسين عبد الهادي ١١

 الثاني ٥٧،٥٢ محمد عباس حسين ١٢

 الثاني ٥٧،١١ نوار سعد عبد الصاحب ١٣



 الثاني ٥٦،٥٤ محمد صالح داود ١٤

 الثاني ٥٦،٢٦ حيدر احمد عبد الواحد ١٥

 الثاني ٥٦،٢١ امجد نجم عبداهللا ١٦

 الثاني ٥٤،٣٨ صفا طالب فيصل ١٧

   

 
  االنكليزي:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        مسائي    : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٧،٠٨  انعام امين احمد ١

 الثاني ٦٢،٩٦  ندى هادي صادق ٢

 الثاني ٦١،٠٧  ضياء رحيم باشط ٣

 الثاني ٦٠،٨٩  بيداء اسعد زكي ٤

 الثاني ٦٠،٧١  عال عبد الحسين راضي ٥

 الثاني ٦٠،٦٩  ي عليساره عبد البار ٦

 الثاني ٥٩،٩٧  حسن موفق باقر ٧

 الثاني ٥٩،٠٥  خليل ابراهيم عبيد ٨

 الثاني ٥٩،٠٢ نمارق رائد حميد ٩

 الثاني ٥٨،٨٤  زيد علي حسين ١٠

 الثاني ٥٨،٤٨  علي مطر مظلوم ١١

 الثاني ٥٧،٩٤  عباس يعقوب يوسف ١٢

 الثاني ٥٧،٨٧  حيدر كريم محمد ١٣

 الثاني ٥٧،٨٥  عصام سعودعلي  ١٤

 الثاني  ٥٧،٨٢  نور عبد الزهره حسين ١٥

 الثاني ٥٧،٦٨  عدي اقدام عبد الجبار ١٦

 الثاني ٥٧،٥٦ طارق عدنان مخور ١٧



 الثاني ٥٧،٠٩  دعاء فؤاد جوري ١٨

 الثاني ٥٧،٠٧  سامر ياسين محمود ١٩

 الثاني ٥٦،٧٧  االء عبد الرزاق رحيم ٢٠

 الثاني ٥٦،٧٤  لكريم محمودرقيه عبد ا ٢١

 الثاني ٥٦،٦٥  محمد احمد ناصر ٢٢

 الثاني ٥٦،٥١  ظافر ابراهيم لفته ٢٣

 الثاني ٥٦،٤٤  حيدر علي موسى ٢٤

 الثاني ٥٦،٣٨  حيدر حسن خلف ٢٥

 الثاني ٥٦،٣٨  حسين عبد الزهره حسن ٢٦

 الثاني ٥٦،٣٠ هويده عبد الستار الزم ٢٧

 الثاني ٥٦،١٤  نور كريم شنان ٢٨

 الثاني ٥٥،٩٨ هدى مهنا حبيب ٢٩

 الثاني ٥٥،٨٦  حميده عبد الوهاب يوسف ٣٠

 الثاني ٥٥،٤٨  كنعان سلمان محمد ٣١

 الثاني ٥٥،٤٣  رسل فيصل كامل ٣٢

 الثاني ٥٥،٣٠  سيف الدين حسن علي ٣٣

 الثاني ٥٥،١٦ امجد جار اهللا خنياب ٣٤

 نيالثا ٥٤،٩٤ زهراء عبد اهللا طعمه ٣٥

 الثاني ٥٤،٣٣ انعام نوري يوسف ٣٦

 الثاني ٥٤،٠٨  ميثم صالح عبد علي ٣٧

 الثاني ٥٣،٩٨  خالد مكي نايف ٣٨

 الثاني ٥٣،٦٦  زهراء حسن محمود ٣٩

 الثاني ٥٣،٤٨  عالء جبار رحيم ٤٠

 الثاني ٥٣،٣٥ رشا كزار نجم ٤١

 الثاني ٥٣،١٩  سعد قاسم طاهر ٤٢

 الثاني ٥٣،١٢ عباس قاسم عطيه ٤٣

 الثاني ٥٣،٠١  احمد علي عبد العالي ٤٤

 الثاني ٥٢،٨٨  مصطفى محمد عبد المجيد ٤٥

 الثاني ٥٢،٥١  هند صفاء الدين احمد ٤٦

 الثاني ٥٢،٤٢ رنا عبد المنعم محمد ٤٧

 الثاني ٥٢،٣٩  احمد عالء محمود ٤٨



 الثاني ٥٢،٠٦ حسين صالح كامل ٤٩

 ثانيال ٥٢،٠٦  محمد وليد هاشم ٥٠

 الثاني ٥١،٧٤ طارق مصطفى سعيد ٥١

 الثاني ٥١،٥٣ محمد قاسم محمد حسين ٥٢

   

 
  التاريخ:  القسم                                             اآلداب:  الكلیة                                                            البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        مسائي    : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٧/١١/٢٠١٠ في ٣/١٣/٢٢٣٧٦: خ األمر الجامعي وتاري رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٩٣,٥٣  ايمان عواد علي ١

 الثاني ٥٨,٦١ عذراء خالد الزم ٢

 الثاني ٥٧,٨ علي نجم عبد اهللا ٣

 يالثان ٥٦,٦٧ عالء عبد الحسين عبد السادة ٤

 الثاني ٥٥,٧٣ ريسان قاسم رسن ٥

 الثاني ٥٢,٨ محمد راضي عبداهللا ٦

 الثاني ٥٢,٥٢  رياض خلف جودة ٧

 الثاني ٥٢,٠٨ محمد توفيق احمد ٨

 الثاني ٤٦,٥٣ عبد الرحيم جابر سالم ٩

   

  



 



 
  اللغة العربية:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        صباحي ال: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٦٤,٨٨ عبير جبار محمد ١

 التكميلي ٥٣,٢٥ ساهرة عبد الرضا ناصر ٢

 التكميلي ٥٢,٤٤  نور جاسم جاسب ٣

 التكميلي ٥١. ٠٤ معتز فائق نجم ٤

  

 
  االنكليزي:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٦٢،٢٩  رضايسرى محمد علي عبد ال ١

 التكميلي ٥٨،١٩ حوراء احسان مزعل ٢

 التكميلي ٥٦،٢٩ سرى حسين علي ٣

 التكميلي ٥٣،٨١ زينب نزيه مهدي ٤

 التكميلي ٥٣،٣٤ حازم مجبل كشكول ٥

 التكميلي ٥٢،٨٨ رواء علي حسين ٦

   



 
   التاريخ:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 تكميليال ٥٦،٦٤  زينب منعم كاطع ١

 التكميلي ٥٣،٩٩ رواء يوسف محمد ٢

 التكميلي ٥٣،٧١ ميس شاكر محمود ٣

 التكميلي ٥٣،٥٩ هند زكي طاهر ٤

 التكميلي ٥٣،١٤ منتهى طعمة محمود ٥

 التكميلي ٥٢،٩٤ هنادي مناضل مالك ٦

 التكميلي ٥٢،٢٩ نوار عبد المنعم عبد الكريم ٧

 التكميلي ٥٢،٣ زكية فاضل حمود ٨

 التكميلي ٥١،١٤ طمة محمد جواد نجمفا ٩

   

 
  الجغرافية: القسم                                                اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٤،٦٩  جنان محمود عبد الزهرة ١

 التكميلي ٥٤،٦٥ زمن فخري محمود ٢

 التكميلي ٥٤،٠٥ ضياء صابر شامخ ٣

 التكميلي ٥٢،٠٥ قائد جميل صاحي ٤



   

 
  الفلسفة:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

  منهالدور الذي تخرج المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٤،٨٤  نور صبيح صادق ١

 التكميلي ٥٤،٥٧ واثق جبار منصور ٢

   

 
  الترجمة:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                        الصباحي : الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥: مر الجامعي وتاريخ األ رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٦١،٦٠  ابراهيم عودة سلطان ١

 التكميلي ٥٤،٦٠ عبداهللا جاسم قاسم ٢

 التكميلي ٥٤،١٦ علي عبد الستار صدام ٣

   

  

  

  

  



 
  اللغة العربية:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          المسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه معدلال اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٩,٤٢  تحرير صباح عطية ١

   

 
  االنكليزي:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          المسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥: عي وتاريخ األمر الجام رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٩،٢٤  فاطمة طالب ثجيل ١

 التكميلي ٥٥،٨٥ صادق حسين سلمان ٢

 التكميلي ٥٥،٠٢ نور حسن زهراو ٣

 التكميلي ٥٣،١٦ محمد رضا سلمان ٤

 التكميلي ٥٢،٧٨ رمنتظر محمد مط ٥

 التكميلي ٥٢،٣٢  مصطفى حسين علي ٦

   

  

  

  



 
  التاريخ:  القسم                                               اآلداب:  الكلیة                                                          البصرة: الجامعة

  بكالوریوس:  الشھادة                                                                                                                          المسائي: الدراسة

 : اسم دورة التخرج            ٢٦/٥/٢٠١١ في ٣/١٣/١٠٥٤٥:  وتاريخ األمر الجامعي رقم           ٢٠١٠-٢٠٠٩:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي ٥٢,١٤  خلف سامي خلف ١

  


